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Com taxa de fecundidade inferior a dois
filhos, população cairá a partir de 2030
Na última década, mulheres optaram por adiar maternidade e ter família menor; taxa de 1,86 está
abaixo no nível de reposição de habitantes
17 de novembro de 2011 | 3h 02

LUCIANA NUNES LEAL, FELIPE WERNECK / RIO - O Estado de S.Paulo

As mulheres brasileiras têm tido menos filhos e engravidado mais tarde. Os primeiros
resultados do questionário mais completo do Censo 2010 mostram que a taxa de
fecundidade teve uma forte queda em dez anos e chegou a 1,86 filho por mulher, abaixo
no nível de reposição da população, de 2 filhos por mulher.

Se a queda nos nascimentos e o envelhecimento da população mantiverem esse ritmo
nas próximas décadas, a partir de 2030 a tendência será de estabilização e depois de
diminuição de habitantes, diz o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Isso porque o número de nascimentos deve igualar e, em seguida, ficar menor que o de
mortes.

Os números apontam uma tendência de diminuição da gravidez na adolescência e
aumento entre as mulheres de mais de 30 anos. Em comparação com o Censo 2000, os
dados mostram que as brasileiras têm deixado de ser mães tão jovens como constatado
na década anterior. Há dez anos, 18,8% dos nascimentos ocorriam na faixa dos 15 aos 19
anos e 29,3% entre 20 e 24 anos. Essas proporções caíram para 17,7% e 27%,
respectivamente. Os nascimentos na faixa de mais de 30 anos, que eram 27,6% do total,
subiram para 31,3%.

"É um dado positivo que aponta a redução das mães muito jovens e a tendência de as
mulheres terem filhos quando estão mais maduras não só financeiramente, mas
emocionalmente também", diz a presidente do IBGE, Wasmália Bivar. A tendência de
envelhecimento da população "muda substancialmente as políticas públicas e vai
requerer infraestrutura para pessoas idosas e oferta de mobilidade para a população que
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fica mais velha".

Pnad. Coordenador de População e Indicadores Sociais do IBGE, o demógrafo Luiz
Antônio Oliveira lembra que a tendência de queda na fecundidade se acentuou nos anos
1970 e 1980 e o Censo 2010 confirmou a tendência apontada pelas pesquisas por
amostra de domicílio (Pnads) de atingir patamar abaixo da taxa de reposição da
população. "Em algum momento, talvez na década de 2030, o número de nascimentos
vai encostar no número de óbitos e a população vai parar de crescer", diz.

Entre 2000 e 2010, a taxa de fecundidade foi reduzida em mais de um quinto, passando
de 2,38 filhos por mulher para 1,86. Em 1940, a taxa era mais de três vezes maior: 6,16.
Rio e São Paulo têm as menores taxas do País: 1,62 e 1,63. "Temos em 2010 algo em
torno de 5 milhões de pessoas de até 9 anos de idade a menos do que em 2000. Daqui a
pouco vai pesar. Vão começar a surgir questões como: 'Não precisa desse número de
escolas'", diz a presidente do IBGE.
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