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População brasileira soma 191,8 milhões;
fecundidade sobe pela 1ª vez na década
CIRILO JUNIOR
JANAINA LAGE
DO RIO

Recomendar Você e 50 outras pessoas recomendaram isso.50
pessoas recomendam isso. · Página do
administrador  Erro  Adicionar

A população brasileira cresceu 1% e totalizou 191,8 milhões
de pessoas em 2009, segundo estimativas do IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística) incluídas na Pnad
(Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), divulgadas
nesta quarta-feira.

Cai proporção de casas com rede coletora de esgoto
45,8% dos brasileiros estão casados, mostra IBGE
Número de analfabetos cai, mas representa cerca de 10% da população
Rede pública abriga quase 80% dos estudantes no Brasil

A pesquisa mostra que, pela primeira vez na atual série histórica, iniciada em 2001, a
taxa de fecundidade aumentou no país. Em 2009, era 1,94 filho por mulher, ante 1,89
filho por mulher no ano anterior. Em 2001, eram 2,33 filhos por mulher, taxa recorde
na série.

A população mais velha continua em ascensão. A faixa etária acima de 60 anos
aumentou em 697 mil pessoas de 2008 para 2009, alta de 3,3%. Essa parcela da
população já soma 21,7 milhões de pessoas, o equivalente a 11,3% do total. Em 2004,
essa proporção era de 9,7%.

Ao mesmo tempo, na população de 0 a 24 anos houve redução de 642 mil pessoas,
para 79,8 milhões de pessoas. Em 2009, representavam 41,6% da população, ante
46,3% em 2004.

A faixa de 25 a 39 anos representou 23,7% do total. Já a população de 40 a 59 anos já
significa 23,4% da população.

Do total da população, 51,3% são mulheres, e os 48,7% restantes são homens.

A Pnad constatou que 48,2% da população se declarou branca; outros 44,2% afirmaram
ser pardas, e 6,9% disseram ter cor preta. Já 0,7% observaram ser amarelas e
indígenas.
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