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Estimativas de Fecundidade e de Mortalidade de Populações 
de Pequena Escala Através de um Modelo Demográfico 

Introdução 

Objetiva-se, aqui, explicar o funcionamento de um modelo demográfico 

para estimar a fecundidade e a mortalidade de populações de pequena escala, o 

Modelo Evadan (Campanário, 2002), usando como exemplo de sua explicação, 

uma população indígena - os Kaiabi do Parque Indígena do Xingu - e verificar a 

possibilidade de sua aplicação a outras populações indígenas, também de pequeno 

volume populacional (Campanário, 2004). O modelo trabalha com a população por 

sexo e idades e os três componentes demógráficos básicos - fecundidade, mortalidade 

e migração - e é uma variante do Método dos Componentes Demográficos, 

amplamente empregado pelos demógrafos, com diferentes fins. 

A fonte de informação é a base de dados epidemiológicos e demográficos 

desse povo, construída, sistematizada e analisada por Pagliaro (2002, neste volume), 

para o período 1970-1999, por meio dos prontuários médicos individuais, 

preenchidos por ocasião dos exames médicos realizados periodicamente pelas 

equipes do programa de saúde da Universidade Federal de São Paulo/Escola Paulista 

de Medicina (Unifesp/EPM), sem interrupções desde 1965 (Baruzzi et al., 1978). 

Essa autora estima taxas dos eventos populacionais de forma direta, com 

os dados brutos, sem ajustes ou alterações, que resultam em grandes oscilações, que 

podem ser explicadas pelo fenômeno estatístico dos pequenos números, mas 

que, apesar da grande confiabilidade dos dados utilizados, suscitam dúvidas com 

respeito à qualidade de seus resultados. Por outro lado, os Kaiabi, acuados, em 

vias de extinção e obrigados a emigrar de sua terra originária, longe da atual, 

p~ovavelmente definiram estratégias específicas de sobrevivência e de recuperação 

populacional, muitas delas apenas intuídas pelos pesquisadores. Estes dois fatores 

provocaram dúvidas acerca da qualidade das taxas, como por exemplo, se seriam 

reais as taxas totais de fecundidade, crescentes entre 1970 e 1999 e extremamente 

altas no final do período, em torno de dez filhos por mulher. Caberia ainda questionar 

se tais taxas seriam o resultado de uma estratégia exitosa de sobrevivência dos 

Ln 
o s 
J:: 
ll. 

6 
Paulo Campanário 

103 



Demografia dos Povos Indígenas no Brasil 

104 

Kaiabi ou se tudo não passaria de uma miragem derivada dos pequenos números. 

Como contraponto aos resultados de Pagliaro (2002), aplica-se neste trabalho uma 

técnica indireta: um modelo demográfico que gera populações teóricas e compara 

os dois resultados. 

Descrição do modelo demográfico 

Um modelo, no sentido aqui utilizado, é 

uma das espécies fundamentais de conceitos científicos, mais precisamente o 
que consiste na especificação de uma teoria científica para descrever uma zona 

restrita e específica do campo coberto pela própria teoria. O modelo não é 

necessariamente de natureza mecânica (ainda que os modelos mecânicos tenham 

parecido indispensáveis para a ciência do século XIX) e tampouco tem por 

necessidade o caráter de visualização que às vezes foi exigido. A ciência moderna 

generalizou a noção de modelo precisamente para subtrair estas limitações e 

fazê-la servir para finalidades maiores. (Abbagnano, 1966:813) 

O mapa de transportes de uma cidade, por exemplo, é um modelo, pois, 

para desenhá-lo, foi necessária a existência de uma teoria explicativa (implícita ou 

explícita) sobre o funcionamento desta cidade em um de seus aspectos restritos 

ou específicos, qual seja, o transporte. O mapa 'descreve visualmente' o 

funcionamento dos transportes dessa cidade. Inúmeros outros modelos podem ser 

construídos para esta mesma cidade, especificando seus mais variados aspectos. O 

modelo demográfico aqui empregado descreve matematicamente uma população 

qualquer no tempo, ou seja, sua dinâmica, utilizando, em seu bojo, outros 

submodelos - os de fecundidade, mortalidade e migrações. 

O Método dos Componentes Demográficos 
para projetar e analisar populações 

Há uma estreita relação entre os 'modelos demográficos' - como o 

Evadan -, o Método dos Componentes Demográficos e as projeções populacionais. 

Para projetar populações, a técnica mais cômoda e rápida é o ajuste de 

fur;ições matemáticas, geométricas ou similares às tendências passadas 

de·crescimento da população. No entanto, esse tipo de técnica não leva em conta 

que a dinâmica demográfica se explica, especialmente, por intermédio de três 

componentes demográficos fundamentais - mortalidade, natalidade e migrações -, 

além de outras, como as razões de sexo ao nascimento. Tais variáveis demográficas 

possuem uma relativa autonomia entre si, uma vez que dependem de diferentes 

fatores socioeconômicos, culturais, biológicos e, conseqüentemente, apresentam 
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tendências muitas vezes conflitantes. Por esse motivo, o Método dos Componentes 

Demográficos, que projeta separadamente estas variáveis e as combina num todo 

coerente valendo-se de uma população-base, é mais confiável e robusto que as 

funções matemáticas, nas quais esses componentes se escondem como numa 'caixa 

preta' . Mas tal método exige, a fim de ser operacionalizado, dados sobre população, 

mortes e saldos migratórios, por sexo e grupos etários, e taxas de fecundidade por 

idade das mães, informações nem sempre disponíveis ou com a qualidade desejada, 

o que torna sua utilização relativamente complexa. 

O Modelo Evadan, mesmo quando analisa populações no pretérito, 

funciona como se estivesse elaborando uma projeção demográfica. Através de 

relações matemáticas bem estabelecidas entre o comportamento da mortalidade, 

fecundidade, migração e a população, cria-se um todo coerente; em suma, um 

modelo . Neste, uma simples alteração, em qualquer uma das variáveis, provoca 

mudanças no total populacional e em sua composição por sexo e grupos etários e, 

por conseguinte, nas taxas que medem os níveis das outras variáveis. Existem; 

portanto, relações precisas e mensuráveis entre essas variáveis e o contingente e a 

estrutura por sexo e idades das populações. Qualquer modelo que tenha origem 

em componentes demográficos, apesar de suas especificidades, fundamenta-se 

nessas relações mútuas formais. 

Para entender tais relações de forma sucinta, pode-se recorrer ao conceito 

de coorte ou geração, que mostra intuitivamente como a estrutura etária específica 

para cada população se associa a tais componentes. Ao dividir a população em três 

segmentos, o dos filhos ou crianças e adolescentes, equivalente ao grupo etário 

0-14 anos, o dos pais, do grupo 15-64 anos e o dos avós, grupos de 65 e mais anos, 

é fácil mostrar que a estrutura das populações em que existem mais filhos que 

pais e mais pais que avós, tem forma de pirâmide, e isso porque os pais têm mais 

filhos que seu próprio número e os avós, que no passado tiveram também filhos, o 

fizeram com o mesmo comportamento reprodutivo. Logo, ao examinar a distribuição 

de uma população por idades, pode-se inferir qual a fecundidade das mulheres, se 

a mesma está ou não diminuindo e inclusive quais os níveis aproximados de 

mortalidade e de fluxos migratórios, visto que todos esses componentes determinam, 

em última instância, a distribuição etária da população. Em resumo: a um dado 

conjunto de taxas de mortalidade, de fecundidade e de saldos migratórios por 

grupos etários, corresponde uma única e específica estrutura etária de população. 

Dessa forma, ao introduzir uma estrutura populacional por sexo e idades 

no Modelo Evadan, este pode estimar as taxas dessa população - ainda que não 

existam dados disponíveis sobre mortalidade, migrações ou número de filhos. O 

inverso é também verdadeiro, isto é, ao introduzir no modelo determinadas taxas 

associadas à determinada população, geram-se populações com estruturas etárias 

delas derivadas . Deve-se assinalar que a dinâmica da população e das variáveis 
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demográficas depende, como já se afirmou anteriormente, de fatores 

extrademográficos cuja análise é imprescindível para entendê-las e projetar suas 

tendências futuras, apesar de tais fatores, aqui, não serem objeto de estudo. 

Para que se compreenda de maneira mais precisa como funciona o modelo, 

deve-se ter em conta que ele utiliza populações com anos terminados em zero e 

cinco, como por exemplo, 1970, 1975 e 1980, e as taxas qüinqüenais desses 

períodos, 1970-1975, 1975-1980 . Suponha-se agora um período, para exemplificar, 

o de 1970-1975, e uma situação ideal em que os dados do registro civil sejam de 

boa qualidade, completos, e a população grande. Ao embutir no modelo a população 

de 1970, por sexo e grupos etários, as taxas de fecundidade por grupos etários das 

mães, as de saldos migratórios e as probabilidades de sobrevivência, ambas por 

sexo e grupos etários, todas referentes ao período 1970-1975, o modelo é capaz de 

gerar, com base nessa população, uma população teórica de 1975, idêntica à real 

deste mesmo ano. Isso porque, como se afirmou antes, o modelo funciona como se 

estivesse projetando uma população com o Método dos Componentes Demográficos . 

Como funciona o modelo com dados completos 

Veja-se, agora, como o modelo se vale de cada uma dessas variáveis, 

começando com a mortalidade. Nos casos ideais, chega-se às probabilidades de 

sobrevivência, por sexo, do período em análise, valendo-se das taxas específicas 

de mortalidade por sexo, que são obtidas, por sua vez, pelos dados de mortes do 

registro civil e da população dos censos demográficos. Para entender o significado 

exato dessas probabilidades, assim como o de Esperança de Vida ao Nascer (e
0

), é 

necessário entender o conceito de 'tábua de vida'. No entanto, como este tema 

escapa aos objetivos do estudo, aqui se vai apenas exemplificar o que interessa 

para um melhor entendimento do modelo demográfico. 

Assim, a população entre 1 O e 15 anos numa data específica, 3 O de junho 

de 1970, será, cinco anos depois, no dia 30 de junho de 1974, a população entre 

15 e 20 anos, menos as pessoas que morreram neste período, supondo-se por ora 

um saldo migratório nulo . A variável que nos interessa, numa tábua de vida, para 

projetar cada grupo etário é, como se afirmou, a relação de sobrevivência, definida 

como a probabilidade de sobreviver das pessoas de determinado grupo etário, por 

ex:mplo, o de 10-14 anos, nos próximos cinco anos, e se simboliza com \S
10

_
15

' e 

varia, como qualquer probabilidade, entre O e 1. Suponha-se agora que o grupo 

10-14 seja constituído por 100 mil adolescentes no dia 30 de junho de 1970 e a 

probabilidade de sobrevivência do mesmo seja de 98%, ou 
5
S

10
_
15 

= 0,98. Isto quer 

dizer que multiplicar esta probabilidade por esta geração de adolescentes resulta 

na população de 15-19 anos cinco anos adiante, ou seja, no dia 30 de junho de 1974: 



Estimativas de fecundidade e de mortalidade ... 

1970/74 

5P 10-15 100.000 * 0,98 98.000 

No caso do último grupo etário, que é aberto, ou seja, tem a forma, por 

exemplo, de 75 e mais anos, o cálculo é feito de forma diferente, com uma fórmula 

específica. Algo similar ocorre com o grupo 0-4 anos em 3 O de junho de 197 4, pois 

para projetá-lo se necessita do número de nascimentos ocorridos durante o período 

1970-1974, visto que estas crianças foram nascendo no decorrer deste período e 

ainda não podiam, claro está, existir em 3 O de junho de 1970, o que vai ser 

examinado adiante. 

As 'esperanças de vida ao nascer' (e
0

) e as 'probabilidades de 

sobrevivência' são os produtos finais das tábuas de vida e, em termos práticos, os 

dados de mortalidade mais importantes de que o modelo necessita. Como o ponto 

de partida empírico das tábuas de vida é sempre as taxas de mortalidade por 

idades e sexo, elas são em realidade uma transformação adequada dessas taxas 

numa medida sintética que tem a qualidade de não estar afetada pela estrutura 

etária populacional e de serem úteis para projetar um a um os grupos populacionais 

por sexo e idades. Como é possível obter estas probabilidades para todos os grupos 

etários, a partir das tábuas de vida, basta multiplicar as mesmas pela população 

dos grupos etários correspondentes da população de partida e teremos a popu

lação projetada cinco anos adiante e assim sucessivamente. 

Para estimar os nascimentos, entra em cena, agora, a fecundidade. 

Primeiramente, como já se tem a população feminina em 1970 e em 197 4, calcula

se, por interpolação, a população feminina de cada grupo fértil qüinqüenal (15-19, 

20-24, ... , 45-49) do dia 30/06/1972, a saber, na metade do período 1970-1974. O 

número de mulheres (PF) nesta data e de determinado grupo de idade, digamos, 

15-19 anos, multiplicado pela Taxa Específica de Fecundidade média deste grupo, 

f<x-5), resulta no número médio anual de nascimentos projetados deste grupo, de 

crianças de ambos os sexos. Se multiplicarmos este número por cinco, obteremos 

o número total de filhos tidos nascidos vivos desse grupo de mulheres no período 

1970-1974. Em síntese, para projetar o número de nascimentos totais do pe

ríodo (simbolizado universalmente por B), basta calcular a somatória das taxas 

específicas multiplicadas pelas respectivas populações femininas médias e 

multiplicar o resultado por cinco: 

70-74 45 31/12/72 30/6/70 30/6/ 74 

B (H+M) = 5 * f (x-5) * ( PF (x-5) + PF (x-5) ) / 2 } 
x=15 

]lli)7 ' 
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Para o cálculo dos nascimentos masculinos e femininos separadamente, 

basta multiplicar B pela razão de sexo, ou seja, a proporção de homens que nascem 

com respeito a mulheres, geralmente um pouco maior para o sexo masculino. Em 

termos percentuais, adota-se o valor de 5 1 % quando não há à disposição dados 
empíricos confiáveis . 

Para obter a população entre O e 5 anos no dia 30/6/1974, basta 

multiplicar a relação de sobrevivência dos nascidos entre 30 /06/1970 e 30/06/ 

1974 até o grupo 0-4 em 1974 (
5
Sb) pelos nascimentos do período (no caso, para 

ambos os sexos): 

30/6/7 4 70-74 70- 74 

B 

Para 'projetar' por mais anos, toma-se a população em 1975 como base e 

se continua o processo. 

Os movimentos migratórios não são registrados oficialmente, nem no Brasil 

nem na maior parte dos países, como ocorre com nascimentos e mortes . Podem ser 

obtidos de forma indireta, por diferença entre nascimentos, mortes e as populações 

dos períodos estudados ou por interméd io de dados censitário s ou pesquisas 

amostrais, em que se indaga a origem das pessoas de determinado município, há 

quanto tempo vivem nele etc. O modelo, contudo, calcula-os na forma de saldos 

absolutos por grupos etários e se xo, com base nas diferenças entre nascimentos, 

mortes e população existente nas duas pontas de um período qüinqüenal. Estes 

totais são submetidos às mesmas rela ções de sobrevivência por idades da população 

em estudo . 

Como funciona o modelo com dados incompletos 

Caso não se disponha de dados confiáveis de mortalidade, fecundidade e 

migrações por sexo e grupos etários, ou eles sejam oscilantes como ocorre com os 

dados de populações indígenas, ou seja, caso a situação não seja ideal como a 

analisada no ponto anterior, o modelo pode trabalhar com outros modelos mais 
específicos dessas variáveis, segundo o caso e a necessidade, para estimar esses 
dados detalhados . 

Com a mortalidade, por exemplo, há tábuas-modelo desenvolvidas pela 

Organização das Nações Unidas (United Nations, 1955) ou por demógrafos como 

Coale e Demeny (1985), entre outros, e o conhecido 'Modelo Bras il' (IBGE, 1981), 

adaptado ao nosso país, desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), que parte de uma série de dados de mortalidade de várias cidades 

e regiões que apresentavam dados fidedignos na data em que foram criados ( 1981). 
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Ele apresenta, depois de múltiplos procedimentos de padronização com funções 

matemáticas, uma série de 25 tábuas de mortalidade para cada um dos sexos, que 

vão de níveis altos - em torno de 20 anos de esperança de vida - até níveis baixos, 

chegando a quase 80 anos no caso das mulheres. Mais recentemente foi 

desenvolvida outra série de tábuas-modelo pela Fundação Seade (Fundação Sistema 

Estadual de Análise de Dados), para o Ministério da Saúde (Campanário & Borlina, 

2004), e que leva em conta, sobretudo, a diminuição muito acentuada da 

mortalidade infantil ocorrida no país a partir da década de 1980 e o aumento 

da mortalidade em idades jovens adultas, mormente a masculina. O presente 

modelo se vale destas duas últimas séries de tábuas porque elas são adaptadas às 

condições demográficas e epidemiológicas do Brasil. 

As tábuas-modelo podem ser empregadas de diferentes maneiras. Dos 

Kaiabi, por exemplo, sabe-se, com exatidão, quantos morreram, com que idade e 

em qual ano, entre 1970 e 2000; porém, em virtude das poucas mortes, as taxas, 

calculadas diretamente por grupos etários, imprescindíveis, em princípio, para o 

cálculo da mortalidade infantil ou da e
0

, oscilam muito. Este inconveniente pode 

ser superado pelo cálculo de taxas brutas de mortalidade, que dividem o número 

total de mortos num determinado período pela população média do mesmo período 

e, quanto maior o período, melhor a estimativa, pois haverá mais mortos no 

numerador e menos oscilações. Introduz-se em seguida, no modelo, relações de 

sobrevivência do modelo de mortalidade do IBGE, quando o período está entre 

1970 e 1980 e o da Fundação Seade, quando está de 1980 para frente. Estas 

probabilidades estão associadas a determinado nível de e
0

, inicialmente arbitrário. 

Como resultado, o modelo vai calcular qual a Taxa Bruta de Mortalidade (TBM) que 

corresponde a tal nível escolhido de e
0

• Esta TBM não vai ser igual, necessariamente, 

à calculada empiricamente, entretanto, mediante tentativas de erros e acertos, 

chega-se finalmente a um nível de e
0 

que corresponde à TBM calculada 

empiricamente. Dessa forma, parte-se das TBM e chega-se a relações de 

sobrevivência compatíveis com os dados de mortalidade disponíveis dos Kaiabi. 

Com respeito à fecundidade, o modelo tem em seu bojo estruturas 

associadas com níveis de Taxa de Fecundidade Total (TFT) (Campanário & Godinho, 

1997), mas, por causa da especificidade da parturição das mulheres Kaiabi, 

particularmente pelo seu elevado nível de fecundidade, foi aplicada aqui uma 

estrutura 11;édia do período 1970-2000, obtida com base nas apresentadas por 

Pagliaro (2002), para os períodos 1970-1980, 1980-1990 e 1990-2000, com o 

objetivo de evitar, de novo, as oscilações nas taxas. 

Os saldos migratórios, neste caso, só podem ser obtidos por diferença 

entre nascimentos, mortes e populações por sexo e idades entre diferentes períodos, 

com tentativas de erros e acertos. 
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Já se afirmou anteriormente que, numa situação ideal, em que os dados 

do registro civil sejam de boa qualidade e a população grande, a projeção do modelo 

para determinado ano deve ser idêntica à real. Com populações oscilantes como a 

dos Kaiabi, isso não ocorre nunca, pois o modelo suaviza as taxas e as populações. 

Nesse caso então o objetivo é o de 'projetar' uma população que seja a mais próxima 

possível da real, mas sem o inconveniente das oscilações. A proximidade ou não 

da estrutura etária da população projetada com respeito à real é medida 

matematicamente com a técnica de mínimos quadrados. No entanto, o total 

populacional obtido indicado pelo modelo deve ser o mais próximo possível do 

total empírico, uma vez que esse número é bastante confiável. 

Há casos em que as populações, além de pequenas, não têm dados sobre 

mortalidade, fecundidade ou migrações . Nessa situação se necessita como mínimo 

da população por sexo e idades e não cabe outra opção, senão a de introduzir no 

modelo taxas de fecundidade, relações de sobrevivência e saldos migratórios . 
totalmente arbitrários, valendo -se de algum modelo escolhido, e, por tentativas 

de erros e acertos, aproximar-se o máximo possível dessa população . 

Resultados para anos anteriores a 1970 

O objetivo aqui é o de aplicar o modelo à população Kaiabi, em 1970, 

com uma única informação, a de sua população por sexo e idades neste ano, na 
suposição de que não exista nenhum outro dado disponível. Dessa forma tenta-se 

obter, de maneira aproximada, taxas anteriores a 1970. Essa forma de utilização 

do modelo pode ser útil no caso de outras etnias com pequenas populações e 

carentes de registro contínuo de eventos vitais . 

Fundamentando -se em um ponto remoto no passado ( 192 O) e introduzindo 

taxas de fecundidade, de mortalidade e de saldos migratórios a partir deste ano e 

até 1970, chega-se, por intermédio de tentativas de erros e acertos, a uma população 
teórica a mais próxima possível da recenseada para 1970, cujos efetivos são bastante 

confiáveis. Neste momento, o modelo já indica os níveis aproximados de 

fecundidade, mortalidade e migrações em anos próximos anteriores a 1970. Esta 

informação é relativamente grosseira; contudo, seu objetivo é o de ter uma idéia 

aproximada da dinâmica demográfica anterior ao período de estudo (1970-1999), 

totalmente desconhecida até o momento. Na Tabela 1, podem ser examinadas 

algumas características da população Kaiabi no período 1965-1970: 7,5 filhos por 

mulher de TFT, esperança de vida ao nascer de aproximadamente 42 anos, razão 

de sexo ao nascer, adotada arbitrariamente, de 0,512 (105 nascimentos masculinos 
para 100 femininos), natalidade de 49 por mil, mortalidade de 21 por mil e saldo 

migratório negativo de -1,8 por mil. Chama a atenção a pequena proporção de 
mulheres na população em 1970 (44%) . Para que se estabeleçam as cifras e taxas 



Estimativas de fecun d idad e e de mortali d ad e ... 

anteriores, condizentes com a população de 1970 e sua estrutura etária e por sexo, 

o modelo teve de assumir que a m igração foi essencialmente negativa no passado 

e quase que exclusivamente feminina (88%). Pode-se comparar a população do 

modelo com a cens itária em 19 70 na Figura 1. Cumpre aqui observar · que as 

oscilações na população Kaiabi recenseada são grandes e tais dados são apenas 

uma aproximação da realidade, já que até o momento temos somente um ponto 

de observação (1970) . Deve-se ressaltar que no período anterior a 1970 o povo 

Kaiabi estava sofrendo um processo de extinção que só pôde ser debelado graças à 

mudança de uma parte do grupo para o PIX, na década de 1950 . Muito do que 

ocorreu antes de 1970 ainda não pôde ser desvendado e talvez nunca venha a sê-lo. 

Figura 1 - Comparação entre a população gerada pelo modelo e a censitária 

na etnia Kaiabi, 1970 

"" C) "" C) "" C) ;ili C) 

~ 
C) ;;li C) <b C) r! + 

6 9 C)l ~ 
(') '/" lO (!) a, 

lO 6 .;, o 6 .;, o lO 6 .;, 6 .;, 6 
lO o o C\J C\J (') (') "" "" lO lO (!) (!) r-- r--

Faixas etárias (anos) 

--Mldelo -o- Censttária 

Fonte: Usma - DMP/Unifesp - EPM e Modelo Evadan. 

Resultados para o período 1970-2000 

O primeiro passo para a análise do período que mais interessa (1970-

2000) é a introdução, no modelo, da população Kaiabi recenseada, por grupos 

qüinqüenais de idades, nos diferentes anos terminados em zero e cinco (1970, 

1975, ... 2000), e esta última, não disponível, foi obtida pela projeção geracional, 

com base nas populações por sexo e grupos etários simples de 1995, 96, 97, 98 e 

99. Estas são as principais informações que o modelo exige, como se sabe. 

111 



lllllem,ografia dos Povos Indígenas no Brasil 

112 

Pelas tentativas de erros e acertos, vão-se introduzindo taxas de 

mortalidade, fecundidade e de saldos migratórios, no período 1970-1975, de tal 

forma a se chegar a uma população paulatinamente próxima à de 1975 . No momento 

em que essas duas populações passam a ser idênticas, pode-se afirmar que os 

valores de fecundidade, mortalidade e de saldos migratórios são possivelmente 

até mais 'reais' que os calculados de forma direta, pois nesta última estão intervindo 

as oscilações dos pequenos números, problema não existente no modelo. Este tem 

a vantagem adicional de que todos os dados por ele gerados são, por definição, 

coerentes entre si e detalhados por idades. A esperança de vida ao nascer também 

pode ser obtida, tarefa impossível no caso da medição direta, por causa, uma vez 

mais, dos pequenos números envolvidos. 

As taxas obtidas indiretamente pelo modelo se aproximam bastante das 

calculadas por Pagliaro (2002) de forma direta, e as tendências observadas vão no 

mesmo sentido (aumento da fecundidade no período analisado, diminuição da 

mortalidade, diminuição da diferença de porcentagem entre homens e mulheres 

etc.), fato que reforça a robustez dos dados diretos utilizados por Pagliaro e do 

modelo aqui exposto (Tabelas 1, 2, 3 e 4; Figuras 2, 3 e 4). A esperança de vida ao 

nascer, na Figura 4, só existe em seu cálculo indireto via modelo porque o pequeno 

número de mortes impede seu cálculo por métodos diretos . 

Tabela 1 - Características demográficas aproximadas da população da 

etnia Kaiabi no período 1965-1970, inferidas pelo modelo 

tendo como base a população de 1970 

Taxa de Fecundidade Total 

Esperança de vida ao nascer 

Razão de Sexo adotada (h/(h+m)) 

Natalidade (*1000) 

Mortalidade (* 1000) 

Migrações (*1000) 

Crescimento (* 1000) 

Mulheres na população (%) (1970) 

Fonte: Usma - DMP/Unifesp - EPM e Modelo Evadan. 

7.50 

42,46 

0,512 

48,83 

20,73 

-1,83 

26,27 

43,6 
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Figura 2 - Taxas brutas anuais de natalidade, mortalidade e saldos 

migratórios na etnia Kaiabi, 1970-2000 

30,0 +----------------- ------- -----------\ ~Mortal idade 

direta 

20,0 + -- -- - -- -- - ----- ------------ - -- ---\ ---o--Mortalidade 

10,0 

1970-75 1990-95 1995-00 

Fonte : Usma - DMP/Unifesp - EPM e Modelo Evadan 

Figura 3 - Taxas de fecundidade totais na etnia Kaiabi, 1970-2000 

11,00 ~ - --- - -- ------ --- --- ---- -- -- - - --~ 

10,00 
-----0----TF T d ireta 

9,00 
-TFTmode to 
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4,00 +--------- -- --~-- -- ~--- -~-- - - -~-------4 
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Período 

Fonte: Usma - DMP/Unifesp - EPM e Modelo Evadan 

Figura 4 - Esperança de vida ao nascer na etnia Kaiabi, 1970-2000 

Período 

Fonte: Usma - DMP/Unifesp - EPM e Modelo Evadan. 

Mais especificamente, as taxas de fecundidade total são ligeiramente 

mais elevadas no modelo . A explicação talvez se encontre na estrutura populacional 

por sexo e idades dos Kaiabi e, particularmente a feminina, que não tem uma 
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forma 'suave', apresentando bruscos aumentos, seguidos de rápidas diminuições 
quando são observados os grupos etários numa seqüência crescente . A estrutura 
das taxas de fecundidade também varia muito por causa do pequeno número de 
nascimentos e das oscilações da população feminina. É interessante assinalar, 
igualmente, que existem anos nos quais o número de meninos que nascem suplanta 
enormemente o de meninas e vice-versa . Estes fatores provocam taxas altamente 
sensíveis, no modelo, a diferentes estruturas de fecundidade. A solução encontrada 
aqui foi, como já se disse, a de utilizar uma estrutura média do período 197 0-
2000. De todas maneiras , a tendência mostrada pelo modelo e pelos cálculos de 
Pagliaro é a mesma: aumento sustentado da TFT até a década de 1990, quando 
chega a aproximadamente 1 O filhos por mulher, um valor extremamente elevado, 
que se aproxima ao da fecundidade natural ou biológica (acima desse patamar 
existe a fecundidade das mulheres da seita protestante ortodoxa Huterite, de 
agricultores de origem alemã, que habitam hoje regiões do Canadá e EUA, e que 
gira em torno de 12 ou 13 filhos, nível considerado o limite biológico de fecundidade 
da espécie humana). As diferenças entre as taxas brutas de mortalidade são maiores, 
dado que os números envolvidos são realmente pequenos . 

Tabela 2 - Taxas brutas anuais de natalidade, mortalidade, saldos 
migratórios e crescimento (*1.000 habitantes); cálculos diretos 
e através do modelo, na etnia Kaiabi, 1970-2000 

Período 1970-1975 1975-1980 19 80-1 98 5 1985-1990 1990-1995 1995 -2000 

Nat alidade direta 39 ,3 52,1 50.9 54,4 54 ,2 57,3 

Natalidade modelo 39,0 51 ,1 49,8 52,4 52,6 55,5 

Mortalidade dir eta 12 ,8 14 ,6 9 ,3 10 ,0 6,9 3 ,5 

Mort alidade modelo 14 ,3 11 ,8 9 ,2 8,5 7,3 6,3 

Saldo migrat ório 
5,5 6 ,2 0,1 7,1 9,0 2,4 mod elo 

Fonte : Usma - DMP/Unifesp - EPM e Modelo Evadan. 
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Tabela 3 - Taxas de fecundidade totais e esperanças de vida ao nascer 

calculadas diretamente e através do modelo, na etnia Kaiahi, 

1970-2000 

Período 1970-1975 1975-1980 1980-1985 1985-1990 1990-1995 1995-2000 

TIT direta 4,62 6 ,81 8,07 9 ,67 9,33 9,58 

TIT modelo 5 ,30 7,50 8,30 9 .90 10,15 10,15 

Esperança de Vida 48.54 55,83 59, 70 62 ,29 64,88 67,46 

Fonte: Usma - DMP/Unifesp - EPM e Modelo Evadan. 

Tabela 4 - Porcentagem de homens com respeito a mulheres calculadas 

diretamente e através do modelo, na etnia Kaiabi, 1970-2000 

Ano 

% homens do censo 

% homens do modelo 

1970 

0,574 

0,574 

1975 

0,570 

0,559 

1980 

0,540 

0,546 

1985 

0 ,553 

0 ,535 

Fonte: Usma - DMP/Unifesp - EPM e Modelo Evadan . 

1990 

0 ,515 

0,519 

1995 

0,511 

0,506 

2000 

0,487 

0 ,503 

Discussão 

Apesar das limitações do presente exercício, o objetivo foi, em primeiro 

lugar, o de aplicar o modelo, na população Kaiabi, num único ano, com um único 

dado: o de sua população por sexo e idades em 1970 . O resultado mostrou que o 

modelo pode 'reconstruir', de maneira aproximada, eventos vitais não disponíveis, 

e pode eventualmente ser aplicado às populações de pequena escala de outras 

etnias que não possuem registro contínuo de eventos vitais (Tabela 1 e Figura 1). O 

segundo objetivo foi o de testar a robustez do modelo apresentado, comparando os 

resultados obtidos por intermédio deste e daquele, derivados da técnica direta. As 

tabelas que comparam os resultados das taxas indiretas com as diretas mostram 

que tal objetivo foi alcançado (Tabela 2 e Figura 2 em diante). 

Co'm exceção da análise do período anterior a 1970, no presente exercício 

foi adotada a estratégia de inserir no modelo, uma população exatamente igual à 

recenseada em 1970 e, por meio da colocação de diferentes taxas de fecundidade, 

mortalidade e migrações, chegar em 1975 a uma população teórica exatamente 

igual à recenseada, e assim por períodos qüinqüenais sucessivos até 2000. Como 

conseqüência, as populações do modele são idênticas às recenseadas, variando 
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apenas as taxas dos períodos qüinqüenais entre 1970 e 2000. Um interessante 
exercício seria tentar introduzir no modelo não a população recenseada e sim uma 
suavizada, com base nas médias das populações de dois anos anteriores e dois 
posteriores aos anos terminados em zero e cinco (1970, 75, ... 2000) . Neste caso, 
as oscilações populacionais possivelmente diminuiriam, o que talvez tivesse 
resultado em taxas com tendências mais consistentes. 

Considerações finais 

Neste capítulo foi explicado o funcionamento do Modelo Evadan e testada 
a sua robustez pela comparação com os dados estimados por Pagliaro (2002), por 
meio de técnica direta. 

Por intermédio deste exercício, verificou-se a factibilidade de sua aplicação 
para outras populações indígenas de pequena escala, sobre as quais existem apenas 
simples contagens do número de habitantes para um determinado ano ou período 
de tempo, sem registro de eventos demográficos, tais como mortes, nascimentos e 
migrações. Seu emprego seria de grande interesse social, médico, sanitário e 
antropológico, contribuindo para o planejamento de ações das próprias 
comunidades e, também, de ações governamentais. 
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