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APLICAÇÃO DO MÉTODO DE LEE-MILLER 

PARA A PROJEÇÃO DA MORTALIDADE NO 

BRASIL A PARTIR DAS TÁBUAS 

CONSTRUÍDAS PELO IBGE 1960-1970-1980-

1991-2000-2010 

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo principal realizar uma projeção da 

mortalidade no Brasil até 2060 para homens e mulheres, a partir do conhecido método 

de Lee & Miller (2001) e utilizando como dados base as tábuas de mortalidade 

construídas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para os anos de 

1960, 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010. Como objetivo secundário foi realizada uma 

comparação da e0 calculada a partir das tábuas projetadas com aquela obtida pelo 

IBGE, CELADE e ONU em suas últimas revisões das projeções populacionais. 

Também foi feita uma comparação entre as tábuas de mortalidade observadas em 

2010 com aquelas projetadas para 2010 para homens e mulheres. O período base 

utilizado para a projeção acarreta significativas diferenças nas curvas de mortalidade 

projetadas. Além disso, quanto mais distante do ano base da projeção da mortalidade, 

maiores as diferenças encontradas entre as e0 projetadas no presente trabalho e 

aquelas de outras fontes. Por exemplo, a maior discrepância de resultados foi obtida 

justamente na comparação com e0 projetada pelo IBGE, onde em 2060, a e0 

masculina média projetada no presente exercício seria 7,9 anos maior para homens e 

7,7 anos maior para as mulheres, sugerindo que os resultados oficiais podem estar 

subestimando a expectativa de vida de homens e mulheres no médio e longo prazos. 

SUMÁRIO 
1) INTRODUÇÃO E OBJETIVO ..................................................................................................... 2 
2) FONTES E TRATAMENTO DAS BASES DE DADOS UTILIZADAS ................................... 3 
3) O MÉTODO DE LEE-CARTER / LEE-MILLER - RESUMO METODOLÓGICO ................ 3 
4) RESULTADOS E COMENTÁRIOS ........................................................................................... 6 
5) COMPARATIVO DA e0 PROJETADA COM OUTRAS FONTES ........................................ 13 
6) COMPARAÇÃO ENTRE AS TÁBUAS CONSTRUÍDAS E PROJETADAS PARA 2010 
UTILIZANDO O PERÍODO BASE DE PROJEÇÃO 1960-1985 .................................................. 15 
7) CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................................................... 19 
8) REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................................ 21 
ANEXO 1 – TAXAS ESPECIFICAS DE MORTALIDADE (TEM) UTILIZADAS PARA A 
PROJEÇÃO ......................................................................................................................................... 23 
ANEXO 2 – e0 PROJETADAS PELO MÉTODO LM(2001) E DE OUTRAS FONTES ........... 25 

  



2 
 

2 
 

 

1) INTRODUÇÃO E OBJETIVO 

As projeções de mortalidade são trabalhos de crescente relevância como 

ferramenta de planejamento estratégico de Estado, sendo utilizadas em uma ampla 

variedade de campos acadêmicos e para a elaboração de políticas públicas de saúde 

globais e nacionais, de pesquisa médica e farmacêutica e de previdência social e 

planejamento de aposentadorias e pensões (GIROSI & KING, 2008). 

Nesse contexto, o método proposto por Lee & Carter (1992) com as alterações 

sugeridas por Lee & Miller (2001) possui aceitação e reconhecimento internacional. 

Por ser baseado em uma projeção estocástica, o método permite a incorporação da 

incerteza associada à projeção por meio de intervalos de confiança calculáveis. 

Segundo Girosi & King (2008), o modelo baseado em componentes principais 

desenvolvido por Lee & Carter (1992) é utilizado pelo U.S Census Bureau como a 

referência para suas projeções populacionais, e seu uso foi recomendado em dois 

recentes Painéis do U.S. Social Security Technical Advisory. 

Este trabalho tem como objetivo principal a projeção da mortalidade no Brasil a 

partir da utilização da variante LM (2001). Com isso serão projetadas as taxas 

específicas de mortalidade (TEM´s) para homens e mulheres, utilizando como dados 

base para a projeção as taxas de mortalidade calculadas pelo IBGE por grupo 

quinquenal1 para os anos censitários de 1960 até 2010.  

Como objetivo secundário será realizada uma comparação da expectativa de vida 

ao nascer (e0) calculada a partir das tábuas aqui projetadas, com aquelas utilizadas 

pelo IBGE na Revisão 2013 (IBGE 2013), e as para o Brasil tanto no World Population 

Prospects (WPP 2017) quanto nas projeções realizadas pelo Centro Latinoamericano 

de Demografia (CELADE 2016). Além disso será apresentada uma comparação entre 

as tábuas de mortalidade observadas em 2010 com aquelas projetadas para 2010 

para homens e mulheres. 

  

                                                           
1 Na verdade, os grupos etários utilizados foram: 0-1, 1-4, 5-9 e assim sucessivamente de forma 
quinquenal até 100+. 
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2) FONTES E TRATAMENTO DAS BASES DE DADOS UTILIZADAS 

Foram utilizadas as Taxas Específicas de Mortalidade (TEM) que deram origem às 

Tábuas de Mortalidade para o Brasil, de homens e mulheres, nos anos censitários de 

1960, 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010. As citadas tábuas de mortalidade foram 

construídas considerando os seguintes grupos etários: 0-1, 1-4, 5-9, 10-14, , 

....(grupos quinquenais) ..... até o grupo aberto 80+. Além das TEM´s foi considerada 

a exposição ao risco de morte com base nas populações dos seis Censos 

Demográficos supracitados. 

Um primeiro procedimento de ajuste realizado antes da aplicação do modelo LM 

(2001) foi a conversão das tábuas de mortalidade com grupo aberto  80+ para grupo 

aberto 100+ anos. Esse ajuste foi realizado a partir da extrapolação de um modelo 

linear generalizado para a função nMx para os novos grupos etários 80-84, 85-89, 90-

94, 95-99 e 100+, utilizando como função de ligação o Logito (ln(nMX)), de modo a 

determinar qual seria o valor da nMx do grupo aberto 100+ (e dos grupos etários entre 

80-99 anos) de forma que a e80 da tábua aberta 100+ fosse equivalente à e80 da tábua 

original 80+. O citado procedimento ocasionou ligeiras diferenças na e0 calculada 

(tábua 80+ X tábua 100+), todavia essas diferenças representaram menos de 1 mês 

de expectativa de vida em todas as tábuas e anos trabalhados. O ANEXO 1 apresenta 

as nMx base utilizadas no presente trabalho, bem como a taxa de variação dessas 

taxas nos períodos intercensitários2. 

Para aumentar o quantitativo de tábuas/pontos a serem utilizados no modelo LM 

(2001) foi realizada uma interpolação log-linear das nMx para os anos intercensitários. 

Fazendo esse procedimento saímos de uma série temporal de 6 pontos para 51 

pontos no tempo, o que tende a melhorar a qualidade do ajuste, principalmente no 

que compete aos intervalos de confiança calculados para o kt do modelo, e 

consequentemente as TEM´s e e0 projetadas. 

3) O MÉTODO DE LEE-CARTER / LEE-MILLER - RESUMO METODOLÓGICO 

O princípio do método de Lee & Carter (1992) parte de uma decomposição 

matricial, transformando as taxas específicas de mortalidade em duas componentes: 

                                                           
2 Para a uniformização de uma variação decenal, foram calculadas as TEM´s para 1990, a partir da 
interpolação log-linear das TEM´s de 1980 e 1991. 
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 o nível de mortalidade (dependente do tempo), e 

 um conjunto de parâmetros (independentes do tempo), que descreve a 

estrutura da mortalidade, ou seja, a posição relativa da mortalidade para idades 

específicas. 

Para modelar e prever o nível da mortalidade ao longo do tempo, Lee & Carter 

propuseram aplicar junto à mortalidade observada, um método de análise de séries 

temporais, partindo do pressuposto de que para prever-se o “futuro”, o melhor guia é 

o “passado”. Consequentemente, uma modelagem acurada dos padrões observados 

no passado é base essencial para se estimarem as incertezas relacionadas às 

previsões. Com base no exposto, uma pergunta que se coloca é a seguinte: quanto 

do passado (quantos anos atrás) fornece o melhor guia para quanto do futuro (quantos 

anos para frente)? (BOOTH et al.,2005). 

Em resumo, o Método de Lee-Carter para a previsão da mortalidade, combina um 

modelo demográfico de mortalidade com métodos de previsão e de séries temporais. 

Para a utilização do mesmo, utiliza-se de preferência o maior período de tempo 

disponível na base de dados ou aquele que melhor se ajuste em função das 

características demográficas específicas da sociedade em questão.  

Para o modelo de Lee-Carter escrevem-se as seguintes equações: 
 

   )t,x()t()x()x(0 ekbat,xmln    ou     ),()()()(,0
txtxx ekba

etxm


  

Onde: 

 tx,m
0

 = taxa central de mortalidade para a idade x no ano t. 

a(x) =   padrão médio da mortalidade por idade, ao longo dos anos (logaritmo do 
valor médio da força de mortalidade). 

b(x) = velocidade relativa de mudança da mortalidade para cada idade. Informa 
quais taxas declinam rapidamente e quais taxas declinam lentamente em 
resposta às mudanças no parâmetro k(t). (proxy para a primeira derivada da taxa 
de mortalidade, a menos de uma constante). 

k(t) = indexador do nível de mortalidade no tempo t. (usualmente modelado como 
um passeio aleatório). 

e(x,t) = erro aleatório para a idade x no ano t. Reflete as influências não 

capturadas pelo modelo. (erro com média zero e variância e
2, associado às 

estimativas). 

Essa equação será válida apenas para um conjunto apropriado de constantes por 

idade x (a(x) e b(x)) e para um determinado índice de variação temporal k(t). 
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Os a(x) são calculados como a média dos ln(m(x,t)) ao longo do tempo, ao passo 

que b(x) e k(t) são estimados por decomposição de valores singulares3. 

O próximo passo proposto originalmente em LC (1992) seria ajustar o valor de k(t) 

em função do total de mortes observadas, D(t). Esse ajuste dá um maior peso para as 

idades onde a mortalidade é mais elevada, desta forma contrabalançando em parte o 

efeito do uso dos logaritmos das taxas (BOOTH et. al. 2005). Depois deste ajuste 

inicial, Lee & Carter modelam o k(t) como um passeio aleatório com tendência (random 

walk with drift), da seguinte forma: 

)()1()( ttt edkk    

Onde: 

d = mudança média anual em K(t); 
e(t) = erros não correlacionados; 

 

Segundo Booth et al. (2005), projeções para as taxas específicas de mortalidade 

são obtidas utilizando valores extrapolados de k(t) e fixando a(x) e b(x) e nesse caso, as 

taxas calculadas para o último ano do período de tempo utilizado na pesquisa (jump-

off year) serão taxas ajustadas. 

Lee & Miller (2001), salientaram que o Método de Lee-Carter não consegue 

descrever um modelo linear de séries temporais (k(t)) como sendo um passeio 

aleatório com uma tendência em 100% dos casos. Contudo esse modelo foi julgado 

ser apropriado na grande maioria das situações. Mesmo quando um modelo mais 

complexo foi utilizado, os resultados foram apenas marginalmente diferentes daqueles 

em que se utilizou o passeio aleatório. Nesse sentido, o método LM (2001) difere do 

método LC (1992) em três aspectos: 1) o período de ajuste começa em 1950, 2) o 

ajuste de kt envolve o ajuste da e0 no ano t (último ano base da projeção) e 3) as taxas 

jump-off são as taxas atuais no ano de jump-off ao invés das taxas ajustadas. Na 

avaliação do método LC (1992), Lee & Miller (2001) constataram que o padrão de 

mudança nas taxas de mortalidade não era constante ao longo do tempo, fato esse 

que representava um forte pressuposto do método original, consequentemente o 

ajuste a partir dos scores históricos das componentes principais resultavam em um 

grande erro estimado. Para resolver esse problema, Lee & Miller (2001) adotaram 

                                                           
3 SVD - Singular Value Decomposition. 
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1950 como o ano de início do ajuste para a projeção, período inicial esse também 

utilizado por Tuljapurkar et al. (2000) na aplicação do método para os países membros 

do G7. Além disso, a estimativa de kt foi realizada a partir do ajuste da expectativa de 

vida ao nascer no ano t4, ao invés do ajuste em função do total de mortes no mesmo 

ano t. Essa correção proposta por LM (2001) de utilização das TEM´s atuais 

(observadas) do último ano considerado no período da base da projeção (o que replica 

a e0 no referido ano) ao invés das TEM´s ajustadas para esse último ano do período 

base da projeção corrige o problema detectado no ano do jump-off. 

Segundo Booth et. al. (2005, 2006) a variante de LM (2001) produz projeções de 

mortalidade mais precisas do que a sua vertente original LC (1992), e, em função 

disso, optou-se por utilizá-la neste trabalho. 

Apesar do Método de Lee-Carter ter sido concebido inicialmente a partir da 

utilização de dados dos Estados Unidos de 1900-1987, o método é atualmente 

utilizado amplamente por pesquisadores no mundo inteiro para a projeção da 

mortalidade em geral e por causas específicas, não só nos Estados Unidos como 

também em diversos outros países do mundo como o Brasil, já tendo inclusive 

passado por significativas melhorias em sua performance (GIROSI & KING, 2008). 

4) RESULTADOS E COMENTÁRIOS 

Para a implementação da projeção da mortalidade de homens e mulheres no Brasil 

pelo método de Lee-Miller (2001) foi utilizado o pacote “demography” do R, 

desenvolvido por Hyndman (2006). 

A mortalidade foi projetada para o ano de 2060, considerando 2 (dois) períodos 

base, a saber: 1960-2010 (série temporal de 51 pontos) e 1960-1985 (série temporal 

de 26 pontos). 

Em termos de histórico de evolução das taxas específicas de mortalidade, o que se 

espera nos países em desenvolvimento como é o caso do Brasil, via de regra, é que 

as mesmas declinem paulatinamente ao longo dos anos, para todos os grupos etários, 

tanto para homens como para mulheres, salvo em situações atípicas de “choques de 

mortalidade” (guerras, catástrofes naturais, epidemias de doenças, etc). Analisando a 

                                                           
4 Esse ajuste apresenta a vantagem de eliminar a necessidade dos dados de população exposta ao risco de 
morte. 
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primeira tabela disponibilizada no ANEXO 1 percebe-se que houve um aumento das 

TEM´s masculinas no período 1980-1990 para os chamados adultos jovens de 15-35 

anos, o que acarreta numa maior proeminência do chamado “accident hump” na curva 

de mortalidade (calombo referente as causas externas de mortalidade) observado 

com base nos dados do Censo Demográfico de 1991. Para o ano de 2000 as TEM 

são sempre decrescentes para os adultos jovens, quando comparadas as de 1991. O 

mesmo ocorre de 2000 para 2010.  

Apesar do segundo período base 1960-1985 ter a metade do número de pontos 

do primeiro período base, o que estatisticamente nos levará a intervalos de confiança 

maiores para as TEM´s projetadas, o mesmo se justifica pois tem como objetivo 

eliminar a influência do aumento da mortalidade por causas externas ocorrido no 

Brasil entre 1980-1991, nas projeções a serem realizadas até 2060. 

Na sequência serão apresentados três PAINÉIS com gráficos dos principais 

resultados obtidos na projeção da mortalidade de homens e mulheres no Brasil pelo 

método de Lee & Miller (2001) em função dos dois períodos de ajuste utilizados: 1960-

2010-2060 e 1960-1985-2060. 

O PAINEL 1 apresenta os parâmetros ax (1ª linha), bx (2ª linha) e kt (3ª linha) 

calculados para os dois períodos de ajuste, onde na primeira coluna são mostrados 

os resultados para os homens e na segunda coluna os resultados para as mulheres. 

O Gráfico 1 e o Gráfico 2 apresentam, para homens e mulheres, 

respectivamente, o ax (main effects) do modelo, representado pelo padrão da 

mortalidade calculado a partir da média das TEM´s (em log) ao longo do período de 

ajuste. Percebemos que ambos os ajustes para a maior série temporal (1960-2010) 

encontram-se em níveis mais baixos do que aqueles da menor série temporal (1960-

1985), tanto para homens quanto para mulheres, sendo que o padrão de mortalidade 

feminino é muito mais próximo nos dois períodos de ajuste do que o masculino, onde 

o padrão da curva de mortalidade calculado para os homens a partir do ajuste de 

1960-2010 sofre clara influência do aumento da mortalidade ocasionado pelas 

“causas externas” nos adultos jovens de 15-35 anos no período de 1985-1995, 

identificado pelo accident hump na curva azul (traço contínuo) do respectivo gráfico. 

O Gráfico 3 e o Gráfico 4 apresentam, para homens e mulheres, 

respectivamente, o bx (interaction) do modelo, representado pela variação das taxas 

de mortalidade ocorridas ao longo do período de ajuste. Uma linha paralela ao eixo 
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de x em determinado nível de eixo de y indicaria que todas as taxas de mortalidade 

variaram uniformemente ao longo do período de ajuste. Caso o nível do eixo de y 

fosse igual a 0 (zero) significaria que as taxas de mortalidade permaneceram 

constantes ao longo do período de ajuste. Quanto menos variar a função bx ao longo 

dos grupos etários, mais suavemente se darão as transformações nas TEM´s 

projetadas. Percebemos aqui uma curva de bx mais suave para os homens no período 

de ajuste de 1960-1985 (linha azul tracejada) e para as mulheres no período de ajuste 

de 1960-2010 (linha vermelha contínua). A curva masculina com o ajuste de 1960-

2010 (linha azul contínua) particularmente apresenta um “vale” em forma de “U” entre 

as idades dos adultos jovens de 15-35 anos, fruto do já citado aumento da mortalidade 

por causas externas ocorrido no Brasil no período de 1985-1995. Já para as mulheres 

observa-se no ajuste de 1960-1985 (linha vermelha tracejada) uma situação também 

de “vale” em forma de “U”, ainda que em intensidade bem menor, entre as idades dos 

60-80 anos. Essa característica ocorre pois até 1985 a mortalidade tinha caído 

relativamente pouco para as mulheres dessas faixas etárias vis a vis as outras faixas 

etárias. 

O Gráfico 5 e o Gráfico 6 apresentam, para homens e mulheres, 

respectivamente, o kt (random walk with drift) do modelo, fator esse que fornece o 

nível da mortalidade ao longo do tempo. A partir da análise dos referidos gráficos 

percebe-se claramente a correção do nível de kt no ano de início da projeção 

(chamado jump-off year) quando da utilização do método LM (2001) vis a vis o kt 

originado a partir do método original LC (1992). Percebe-se também que quanto 

menor o número de pontos utilizados na série temporal de ajuste, maior é a amplitude 

do intervalo para o nível de confiança de 95% do kt, conforme nota-se nos ajustes de 

1960-1985, tanto para homens quanto para mulheres. 

O PAINEL 2 apresenta as Taxas Específicas de Mortalidade observadas e 

projetadas e respectivas expectativas de vida ao nascer com nível de confiança de 

95% nos 50 anos de projeção do ajuste 1960-2010-2060. Na primeira linha são 

apresentadas as TEM´s de homens observadas (1960-2010) e projetadas (2011-

2060). Na segunda linha são apresentados os mesmos resultados para as mulheres. 

Na terceira linha são apresentados os resultados para as e0 de homens e mulheres 

observadas de 1960-2011 e projetadas de 2011-2060 com IC de 95%. 

O Gráfico 7 e o Gráfico 8 apresentam, para homens, respectivamente, as TEM´s 

observadas de 1960-2010 e projetadas de 2011-2060. O Gráfico 9 e o Gráfico 10 

apresentam as mesmas informações para mulheres. Pela análise visual dos 
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resultados percebe-se que mortalidade feminina projetada se mostrou com boa 

qualidade de ajuste enquanto que a masculina teve grande influência do aumento da 

mortalidade por causas externas observado entre 1985-1995. As tábuas masculinas 

projetadas diminuem muito mais em nível nas idades antes dos 15 e depois dos 35 

anos, ocasionando num padrão projetado altamente implausível. 

O Gráfico 11 apresenta, para homens e mulheres, a expectativa de vida ao 

nascer (e0) Observada (1960-2010) e Projetada (2011-2060) com IC de 95%. 

Percebe-se aqui um intervalo de confiança mais “dilatado” calculado para os homens. 

Isso ocorre devido a uma maior variação das taxas de mortalidade masculinas 

ocorridas no período 1960-2010 vis a vis as taxas femininas no mesmo período. 

O PAINEL 3 apresenta as Taxas Específicas de Mortalidade observadas e 

projetadas e respectivas expectativas de vida ao nascer com nível de confiança de 

95% nos 75 anos de projeção do ajuste 1960-1985-2060. Na primeira linha são 

apresentadas as TEM´s de homens observadas (1960-1985) e projetadas (1986-

2060). Na segunda linha são apresentados os mesmos resultados para as mulheres. 

Na terceira linha são apresentados os resultados para as e0 de homens e mulheres 

observadas de 1960-1985 e projetadas de 1986-2060 com IC de 95%. 

O Gráfico 12 e o Gráfico 13 apresentam, para homens, respectivamente, TEM´s 

observadas de 1960-1985 e projetadas de 1986-2060. O Gráfico 14 e o Gráfico 15 

apresentam as mesmas informações para mulheres. Pela análise visual dos 

resultados percebe-se uma clara melhoria no padrão das curvas masculinas 

projetadas, onde agora a mortalidade por causas externas não influencia com forte 

intensidade os resultados obtidos. Nesse segundo ajuste o “accident hump” da curva 

tende a diminuir em nível ao longo dos anos da projeção, acompanhando as taxas 

dos outros grupos etários. Já a projeção das taxas femininas claramente apresenta 

uma piora visual no ajuste de 1960-1985, inclusive com aparecimento de um “hump” 

nas TEM´s das idades de 65-80 anos. Isso ocorreu pois, conforme já citado 

anteriormente, até 1985 a mortalidade feminina tinha caído relativamente pouco para 

as mulheres dessas faixas etárias, comparadas aos outros grupos de idade.   

O Gráfico 16 apresenta, para homens e mulheres, a expectativa de vida ao 

nascer (e0) Observada (1960-1985) e Projetada (1986-2060) com IC de 95%. 

Percebe-se aqui também um intervalo de confiança mais “dilatado” calculado para os 

homens. Isso ocorre devido a uma maior variação das taxas de mortalidade 

masculinas ocorridas no período 1960-1985 vis a vis as taxas femininas no mesmo 

período.  
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PAINEL 1 – ax, bx e kt – Brasil - Homens e Mulheres – Períodos de ajuste 

Gráfico 1 – ax – Média das TEM´s no período de ajuste - Homem Gráfico 2 – ax – Média das TEM´s no período de ajuste - Mulher 

  

Gráfico 3 – bx – Primeira Componente Principal - Homem Gráfico 4 – bx – Primeira Componente Principal - Mulher 

  

Gráfico 5 – kt – LC e LM jump-off - Homem Gráfico 6 – kt – LC e LM jump-off - Mulher 

  

Fonte: IBGE, Tábuas de Mortalidade 
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PAINEL 2 – PERÍODO DE AJUSTE 1960-2010 (50 anos de projeção até 2060) 

Gráfico 7 – TEM´s Observadas Brasil – Homem - 1960-2010 Gráfico 8 – TEM´s Projetadas Brasil – Homem - 2011-2060 

  

Gráfico 9 – TEM´s Observadas Brasil – Mulher - 1960-2010 Gráfico 10 – TEM´s Projetadas Brasil – Mulher - 2011-2060 

  

Gráfico 11 – Expectativa de Vida ao Nascer Observada e 
Projetada - IC 95% - Brasil - Período 1960-2010-2060 

 

 

 

Fonte: IBGE, Tábuas de Mortalidade 
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PAINEL 3 – PERÍODO DE AJUSTE 1960-1985 (75 anos de projeção até 2060) 

Gráfico 12 – TEM´s Observadas Brasil – Homem - 1960-1985 Gráfico 13 – TEM´s Projetadas Brasil – Homem – 1986-2060 

  

Gráfico 14 – TEM´s Observadas Brasil – Mulher - 1960-1985 Gráfico 15 – TEM´s Projetadas Brasil – Mulher - 1986-2060 

  

Gráfico 16 – Expectativa de Vida ao Nascer Observada e 
Projetada - IC 95% - Brasil - Período 1960-1985-2060 

 

 

 

Fonte: IBGE, Tábuas de Mortalidade 
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5) COMPARATIVO DA e0 PROJETADA COM OUTRAS FONTES 

Os gráficos a seguir replicam os resultados apresentados na tabela constante no 

ANEXO 2 adiante, para homens e mulheres, com um comparativo da e0 projetada 

obtida neste exercício a partir dos 2 (dois) períodos de ajuste considerados, e aquelas 

projetadas pelo IBGE na Revisão da Projeção de População de 2013 (IBGE 2013), as 

calculadas para o Brasil no WPP de 2017 (UN 2017) e pelo CELADE na Revisão da 

Projeção de População de 2016 (CELADE 2016). 

Apenas para facilitar a comparação dos resultados das diversas fontes com os 

obtidos aqui neste exercício, será replicada a seguir a tabela constante no ANEXO 2, 

apenas para os anos de 2018, 2030 e 2060. 

Por considerar que o melhor ajuste para os homens foi o LM 1960-1985 e para 

as mulheres o LM 1960-2010, as comparações com as outras fontes serão feitas com 

relação a estes ajustes, incluindo os intervalos de confiança de 95% com relação aos 

mesmos (linhas tracejadas pretas nos gráficos). Quanto mais distante o ano a partir 

do atual em 2018, maiores são as diferenças encontradas entre a projeção LM (2001) 

realizada neste exercício para o Brasil de forma independente para homens e 

mulheres, e aquelas calculadas pelas outras fontes. Em 2018 as e0 são muito 

próximas em todas em todas as fontes de dados, tanto para os homens (e0 em torno 

de 72-73 anos) quanto para as mulheres (e0 em torno de 79-80 anos).  

Já em 2030 a projeção LM 1960-1985 para a média da e0 dos homens apresenta 

diferença de mais de 1,5 anos comparada às outras fontes de dados, e uma diferença 

girando em torno de 1 ano para a banda inferior do intervalo de confiança (IC) de 95%. 

Com relação às mulheres, a projeção LM 1960-2010 para o valor médio da e0 

apresenta diferença de mais de 1,5 anos com relação à Revisão 2013 do IBGE, 1,9 

anos com relação ao WPP 2017 e aproximadamente 1 ano com relação à Revisão 

2016 do CELADE para o Brasil. Com relação à banda inferior do IC de 95%, essas 

diferenças reduzem para 1,2, 1,5 e 0,6, respectivamente. 

A grande discrepância ocorre em 2060, onde a projeção LM 1960-1985 para o 

valor médio da e0 dos homens apresenta diferença de 7,9 anos com relação à Revisão 

2013 do IBGE, 4,3 anos com relação ao WPP 2017 e 3,3 anos com relação à Revisão 

2016 do CELADE para o Brasil. Com relação à banda inferior do IC de 95%, essas 

diferenças reduzem para 7,1, 3,5 e 2,5, respectivamente. Já para as mulheres, a 
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projeção LM 1960-2010 do valor médio da e0 apresenta diferença de 7,7 anos com 

relação à Revisão 2013 do IBGE, 6 anos com relação ao WPP 2017 e 3,1 anos com 

relação à Revisão 2016 do CELADE para o Brasil. Com relação à banda inferior do IC 

de 95%, essas diferenças reduzem para 6,9, 5,2 e 2,3, respectivamente. 

Tabela 1 – e0 projetadas no trabalho X e0 projetadas por outras fontes – 2017, 2030 e 2060 

ANO 

HOMEM - e0 MULHER - e0 

LM 
1960-
2010 

LM 
1960-
1985 

LM 
1960-
1985 
IC95- 

LM 
1960-
1985 
IC95+ 

IBGE 
Rev 
2013 

WPP 
2017 

CELADE 
Rev 2016 

LM 
1960-
2010 

LM 
1960-
2010 
IC95- 

LM 
1960-
2010 
IC95+ 

LM 
1960-
1985 

IBGE 
Rev 
2013 

WPP 
2017 

CELADE 
Rev 2016 

2018  72,75 73,04 72,61 73,52 72,74 72,32 71,92 80,19 79,95 80,45 78,62 78,20 79,00 79,80 
2030  76,16 76,79 76,30 77,41 75,28 75,14 75,33 83,57 83,17 84,02 81,71 82,00 81,70 82,58 

2060  85,10 85,88 85,16 86,76 78,03 81,62 82,63 92,13 91,31 92,97 89,47 84,42 86,11 89,02 

Fonte: Resultados do exercício, IBGE (2013), WPP (2017) e CELADE (2016) 

Gráfico 17 – Expec.de Vida ao Nascer (e0) - Brasil - Homem - Observadas e Projetadas - várias 
fontes 

 

Fonte:  Resultados do Exercício, IBGE (2013), WPP (2017) e CELADE (2016) 
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Gráfico 18 – Expec. de Vida ao Nascer (e0) - Brasil - Mulher - Observadas e Projetadas - várias 
fontes 

 

Fonte:  Resultados do Exercício, IBGE (2013), WPP (2017) e CELADE (2016) 

 

6) COMPARAÇÃO ENTRE AS TÁBUAS CONSTRUÍDAS E PROJETADAS PARA 

2010 UTILIZANDO O PERÍODO BASE DE PROJEÇÃO 1960-1985 

Como podemos perceber a partir da análise dos PAINÉIS 1, 2 e 3 anteriores, o período 

base utilizado para a projeção da mortalidade pode resultar em significativas 

diferenças nos resultados obtidos. 

Apenas como um exercício para calibrar a projeção, vamos tomar como exemplo os 

resultados obtidos para a projeção de mortalidade de homens e mulheres no Brasil 

utilizando como período base 1960-1985 (26 anos), em particular para o ano de 2010 

(25 anos depois de 1985) e comparar esses resultados com as tábuas de mortalidade 

efetivamente construídas (observadas) no mesmo ano de 2010. Uma característica 

marcante do período 1960-1985 é que tanto o aumento da mortalidade por causas 

externas nas curvas masculinas (dos 15-35 anos) ocorrido apenas em 1991, como a 

aceleração da queda na mortalidade feminina (dos 40-80 anos) ocorrida entre 2000-

2010 ainda não tinham se destacado no padrão observado nas curvas de nMx. Além 
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disso, no período de 1960-1985 a TMI e a 4M1 ainda não tinham experimentado as 

suas maiores taxas de declínio, ocorridas entre 1991-2000 e 2000-2010 (vide tabelas 

no ANEXO 1). Estas características marcantes influenciaram os resultados projetados 

como veremos na sequência. 

Vamos utilizar como medida de erro entre as nMx projetadas e observadas o conhecido 

Erro Quadrático Médio (Mean Square Error). Segundo Morettin & Bussab (2010), 

chama-se Erro Quadrático Médio (EQM) do estimador T (aqui as nMx projetadas para 

2010): 

𝐸𝑄𝑀(𝑇; 𝜃) = 𝐸(𝑒2) = 𝐸(𝑇 − 𝜃)2 = 𝐸( 𝑀𝑥
𝑝𝑟𝑜𝑗

𝑛 − 𝑀𝑥
𝑜𝑏𝑠

𝑛 )
2
 

O PAINEL 4 a seguir apresenta um comparativo entre os valores observados e 

projetados para o ano de 2010. A primeira coluna apresenta os resultados obtidos 

para os homens enquanto que a segunda coluna para as mulheres. Na primeira linha 

temos os gráficos das nMx, com IC de 95%. Na segunda linha temos os gráficos dos 

EQM calculados para as nMx, enquanto que na terceira linha temos os gráficos das ex, 

com IC de 95%. 

O Gráfico 19 e o Gráfico 20 apresentam em escala log as TEM´s observadas e 

projetadas para 2010, para homens e mulheres, respectivamente. Os gráficos 

mostram que tanto a 1M0 quanto a 4M1 projetadas para 2010 são maiores do que as 

efetivamente observadas, como já era esperado, em função das características do 

período base utilizado de 1960-1985 (a mortalidade infantil e de crianças ainda não 

tinha experimentado o grande declínio observado a partir de 1991). 

Com relação ao Gráfico 19 da população masculina, as nMx projetadas são menores 

do que as observadas praticamente em todos os grupos etários a partir dos 5 (cinco) 

anos de idade, resultando em maiores ex projetadas do que as efetivamente 

observadas para todas as idades acima de 1 (um) ano, como pode-se observar no 

Gráfico 23. 

Com relação ao Gráfico 20 da população feminina, as nMx projetadas são menores do 

que as observadas dos 5 aos 40 anos de idade e dos 85 anos em diante. Para as 

idades dos 45-80 anos as nMx projetadas são maiores do que as efetivamente 

observadas e aqui, mais uma vez, o período base 1960-1985 utilizado é o responsável 

pelo ocorrido (o período de 1991-2000-2010, de grande redução na mortalidade para 

as mulheres de 45-80 anos, não entrou no período base utilizado para projetar). Essa 
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situação acarreta em ex projetadas menores que as observadas para as idades até os 

75 (setenta e cinco) anos, onde, a partir de então, ocorre uma inversão, como pode-

se observar no Gráfico 24. 

O Gráfico 21 e o Gráfico 22 apresentam o EQM das TEM´s para 2010, para homens 

e mulheres, respectivamente. A partir da análise dos gráficos percebe-se que o EQM 

aumenta consistentemente nos extremos da distribuição etária (0 anos para homens 

e mulheres; acima dos 75 anos para homens e acima dos 90 anos para as mulheres, 

com um hump para as idades de 70 e 75 anos). Já para as idades de 1-80 anos para 

os homens e 1-65 e 80-85 para as mulheres, o EQM é praticamente igual a zero. 
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PAINEL 4 – COMPARATIVO MORTALIDADE 2010 – BRASIL – PERÍODO DE PROJEÇÃO 1960-1985 

Gráfico 19 – Compara TEM´s Projetadas X Observadas - Homem Gráfico 20 – Compara TEM´s Projetadas X Observadas - Mulher 

  

Gráfico 21 – Mean Square Error TEM´s – Homem Gráfico 22 – Mean Square Error TEM´s – Mulher 

  

Gráfico 23 – Compara ex Projetadas X Observadas - Homem Gráfico 24 – Compara ex Projetadas X Observadas - Mulher 

  

Fonte: IBGE, Tábuas de Mortalidade 



19 
 

 
 

7) CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho preliminar, a mortalidade para homens e mulheres no Brasil foi projetada 

de forma independente pelo método proposto por Lee & Miller (2001). Essa variante do 

método original de Lee & Carter (1992) tem apresentado resultados muito satisfatórios, 

mesmo quando comparada com outros métodos mais complexos para a projeção da 

mortalidade (BOOTH et al. 2006), e por esse motivo foi o método escolhido para a projeção 

da mortalidade no Brasil. 

Apesar das projeções independentes aqui realizadas terem apresentado valores bem 

superiores aos de outras fontes (IBGE, ONU e CELADE), notadamente no ano de 2060, 

entende-se que os resultados obtidos podem estar ligeiramente sobrestimados, visto que 

não foram calculados de forma coerente. Nesse sentido, De Jong et al. (2016) salientam que 

as projeções por sexo que são conduzidas de forma independente correm o risco de 

resultarem em diferenciais implausíveis, pois não exploram as correlações existentes entre 

a mortalidade de homens e de mulheres. 

Como também se pode observar, cada período de ajuste utilizado leva à uma gama de 

resultados diferentes, uns mais próximos, outros mais distantes, que guardam alta 

correlação com o histórico de variação das taxas de mortalidade por grupo etário ocorrido 

em determinado intervalo de tempo considerado (representado pelo bx do método LC). 

Os resultados obtidos no presente exercício explicitaram o problema de implausividade 

de padrão ocorrido na projeção da mortalidade masculina no Brasil quando utilizamos os 

dados mais recentes de TEM´s (1991, 2000 e 2010) em função do aumento da mortalidade 

por causas externas nos grupos de idades dos chamados adultos jovens de 15-35 anos 

observado no Censo Demográfico de 1991, fato este também observado por SILVA (2009) 

no Município de São Paulo. Já para as mulheres, os resultados obtidos para as projeções 

utilizando o período base de 1960-2010 conduziram a curvas projetadas com padrões 

plausíveis, todavia necessitando de estudos mais aprofundados. 

Ainda que pese a queda na mortalidade masculina observada nos Censos 

Demográficos subsequentes de 2000 e 2010, a mesma não foi suficiente para corrigir o viés 

introduzido nas projeções futuras pela inclusão da variação positiva das nMx´s observada 

entre os Censos de 1980 e 1991, pois a mortalidade nesses grupos etários caiu em 

intensidade bem menor dos 15-35 anos, comparada aos outros grupos observados, tanto no 

período de 1991-2000 quanto no período de 2000-2010 (vide tabelas no ANEXO 1).  Uma 

solução possível seria utilizar para os homens a série temporal mais curta de 1960-1985, 
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onde a variação da mortalidade por causas externas ainda não representava um problema 

para a aplicação do método. Todavia quando adotamos a solução de um período base mais 

curto (e com informações mais pretéritas!) para utilização na projeção (1960-1985), apesar 

de gerarmos padrões mais razoáveis para as curvas projetadas masculinas (Gráfico 8 X 

Gráfico 13), claramente prejudicamos o padrão das curvas projetadas femininas (Gráfico 10 

X Gráfico 15) principalmente nos anos mais distantes do início da projeção. Além disso, 

como podemos observar a partir dos gráficos do PAINEL 4 anterior, os resultados das tábuas 

projetadas para 2010 quando comparados com aquelas observadas no mesmo ano, 

demonstram a necessidade de melhores ajustes para determinados grupos etários. 

Outro aspecto importante diz respeito às diferenças no nível da mortalidade a partir do 

cálculo das e0 aqui projetadas de forma independente pelo Método LM (2001) com aquelas 

produzidas pelo Órgão Oficial das Estatísticas no país na Revisão da Projeção de População 

de 2013 (IBGE 2013) e aquelas produzidas para o Brasil pelas Nações Unidas no WPP de 

2017 (UN 2017) e na Revisão de Projeção de 2016 do Centro Latinoamericano e Caribenho 

de Demografia (CELADE 2016). A maior discrepância de resultados foi obtida justamente na 

comparação da e0 com a projetada pelo IBGE, onde em 2060 a e0 masculina média projetada 

no presente exercício seria 7,9 anos maior para homens e 7,7 anos maior para as mulheres, 

sugerindo que os resultados oficiais estariam altamente subestimados no médio e longo 

prazos. 

Como uma possível solução para os problemas aqui encontrados nas projeções 

realizadas para os homens, ocasionados por conta alta mortalidade por causas externas 

incluída no período base da projeção de 1960-2010, uma alternativa seria realizar projeções 

coerentes da mortalidade de homens e mulheres no Brasil a partir do método produto-razão 

proposto por Hyndman et al. (2013).  

O método produto-razão, juntamente com o ainda mais recente método Lee-Carter 

Complexo (DE JONG et al. 2016) vem despontando como interessantes alternativas para a 

projeção da mortalidade, tendo gerado resultados altamente satisfatórios em termos de 

coerência e plausibilidade nos estudos já realizados. 

Por projetar determinado tipo de relação existente entre as nMx dos sub-grupos 

populacionais ao invés da própria nMx de forma independente, os métodos coerentes tendem 

a mitigar o problema encontrado de implausividade do padrão futuro das curvas masculinas 

projetadas, em localidades onde o accident hump aparece de forma muito acentuada, tal 

como observado no Brasil. 
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Apenas para contextualizar, as variáveis modeladas no método produto-razão 

(HYNDMAN et al. 2013) apresentam uma correlação muito próxima com as propostas no 

Método Lee-Carter Complexo (DE JONG et al. 2016). Por exemplo, o nível global de 

mortalidade é refletido no termo de produto da raiz quadrada (média geométrica das taxas 

feminina e masculina) no método produto-razão, e pela magnitude (raiz quadrada da soma 

dos quadrados das taxas feminina e masculina) no Lee-Carter Complexo. Já a relação entre 

a mortalidade feminina e masculina é refletida no termo da razão no método produto-razão 

e pelo ângulo mo
xt = arctan (mH

xt / mM
xt) no Lee-Carter Complexo. Consequentemente, o Lee-

Carter Complexo adota uma norma padrão e definições de ângulo/razão enquanto que o 

modelo de produto-razão emprega menos definições. 
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ANEXO 1 – TAXAS ESPECIFICAS DE MORTALIDADE (TEM) UTILIZADAS PARA A PROJEÇÃO 

As tabelas e gráficos apresentados no presente anexo mostram as taxas específicas de mortalidade 

(TEM) de homens e mulheres no Brasil de 1960-2010, utilizadas no presente exercício de projeção. 

As TEM para o ano de 1990 foram calculadas a partir de interpolação log-linear das TEM´s de 1980 

e 1991. 

Tabela 2 – Taxas Específicas de Mortal. e Variações Decenais – Brasil – Homens – 1960-2010 

Fonte:  IBGE, Tábuas de Mortalidade 1960, 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010 

 
Tabela 3 – Taxas Específicas de Mortal. e Variações Decenais – Brasil – Mulheres – 1960-2010 

Fonte:  IBGE, Tábuas de Mortalidade 1960, 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010 

  

  nMx - Taxa Específica de Mortalidade Variação Decenal 
Grupo 
Etário 

1960  1970  1980  1990  2000  2010  
1960-
1970 

1970-
1980 

1980-
1990 

1990-
2000 

2000-
2010 

< 1 0,137018 0,112940 0,080800 0,056000 0,035020 0,018562 -17,57% -28,46% -30,69% -37,46% -47,00% 

1 a 4 0,012187 0,007988 0,003990 0,003663 0,001880 0,000729 -34,45% -50,05% -8,20% -48,67% -61,24% 

5 a 9 0,002241 0,001567 0,000970 0,000643 0,000470 0,000337 -30,08% -38,10% -33,74% -26,87% -28,29% 

10 a 14 0,001612 0,001137 0,000890 0,000699 0,000540 0,000427 -29,44% -21,74% -21,45% -22,76% -20,84% 

15 a 19 0,002947 0,002099 0,001800 0,002036 0,001990 0,001865 -28,79% -14,24% 13,13% -2,28% -6,26% 

20 a 24 0,004713 0,003138 0,002920 0,003329 0,003220 0,002825 -33,42% -6,95% 14,01% -3,28% -12,27% 

25 a 29 0,005956 0,004104 0,003580 0,003962 0,003620 0,002842 -31,10% -12,76% 10,67% -8,63% -21,49% 

30 a 34 0,007567 0,005384 0,004410 0,004719 0,004120 0,003055 -28,85% -18,10% 7,01% -12,70% -25,86% 

35 a 39 0,009437 0,006882 0,005920 0,005775 0,004900 0,003573 -27,07% -13,98% -2,46% -15,14% -27,07% 

40 a 44 0,012434 0,009338 0,007740 0,007204 0,006330 0,004629 -24,90% -17,12% -6,93% -12,13% -26,87% 

45 a 49 0,016215 0,012554 0,011030 0,009694 0,008480 0,006426 -22,58% -12,14% -12,12% -12,52% -24,22% 

50 a 54 0,021987 0,017776 0,014640 0,013267 0,011230 0,009245 -19,15% -17,64% -9,38% -15,36% -17,68% 

55 a 59 0,030992 0,026094 0,020630 0,018448 0,015910 0,013058 -15,80% -20,94% -10,58% -13,76% -17,92% 

60 a 64 0,043260 0,037055 0,029620 0,024865 0,021960 0,018184 -14,34% -20,07% -16,05% -11,68% -17,19% 

65 a 69 0,060258 0,053087 0,041340 0,034331 0,030940 0,026708 -11,90% -22,13% -16,95% -9,88% -13,68% 

70 a 74 0,089337 0,080318 0,069930 0,052694 0,045310 0,040216 -10,10% -12,93% -24,65% -14,01% -11,24% 

75 a 79 0,136358 0,124532 0,102690 0,076654 0,064760 0,061123 -8,67% -17,54% -25,35% -15,52% -5,62% 

80 a 85 0,209528 0,195865 0,148071 0,111781 0,085988 0,086132 -6,52% -24,40% -24,51% -23,07% 0,17% 

85 a 89 0,288250 0,273647 0,204558 0,154647 0,114667 0,119731 -5,07% -25,25% -24,40% -25,85% 4,42% 

90 a 95 0,374623 0,360186 0,270009 0,205956 0,149163 0,161012 -3,85% -25,04% -23,72% -27,58% 7,94% 

95 a 99 0,463378 0,450062 0,341766 0,264453 0,189271 0,209525 -2,87% -24,06% -22,62% -28,43% 10,70% 

100+ 0,553444 0,542242 0,424354 0,339732 0,250084 0,279280 -2,02% -21,74% -19,94% -26,39% 11,67% 

e0 49,6 54,5 59,6 62,8 66,7 70,4           

  nMx - Taxa Específica de Mortalidade Variação Decenal 
Grupo 
Etário 

1960  1970  1980  1990  2000  2010  
1960-
1970 

1970-
1980 

1980-
1990 

1990-
2000 

2000-
2010 

< 1 0,117528 0,095451 0,064770 0,042243 0,026600 0,015380 -18,78% -32,14% -34,78% -37,03% -42,18% 

1 a 4 0,012361 0,008192 0,004080 0,003071 0,001510 0,000637 -33,73% -50,20% -24,73% -50,83% -57,83% 

5 a 9 0,001867 0,001284 0,000780 0,000480 0,000350 0,000262 -31,23% -39,26% -38,46% -27,08% -25,17% 

10 a 14 0,001250 0,000833 0,000650 0,000450 0,000360 0,000290 -33,37% -21,95% -30,77% -20,00% -19,57% 

15 a 19 0,002317 0,001421 0,001040 0,000767 0,000620 0,000521 -38,67% -26,83% -26,22% -19,19% -16,04% 

20 a 24 0,003527 0,002029 0,001430 0,001048 0,000820 0,000637 -42,46% -29,53% -26,70% -21,77% -22,30% 

25 a 29 0,004398 0,002684 0,001820 0,001329 0,001080 0,000793 -38,96% -32,19% -26,97% -18,74% -26,55% 

30 a 34 0,005157 0,003325 0,002470 0,001788 0,001470 0,001071 -35,54% -25,70% -27,60% -17,79% -27,12% 

35 a 39 0,006301 0,004319 0,003510 0,002483 0,002040 0,001455 -31,46% -18,73% -29,27% -17,83% -28,68% 

40 a 44 0,007988 0,005874 0,004680 0,003580 0,003060 0,002156 -26,47% -20,32% -23,50% -14,53% -29,53% 

45 a 49 0,009942 0,007573 0,006380 0,005180 0,004480 0,003323 -23,83% -15,75% -18,81% -13,51% -25,82% 

50 a 54 0,012842 0,010180 0,008720 0,007565 0,006460 0,004884 -20,73% -14,34% -13,24% -14,61% -24,40% 

55 a 59 0,018094 0,014928 0,012640 0,010649 0,009440 0,007153 -17,50% -15,33% -15,75% -11,35% -24,22% 

60 a 64 0,025534 0,021374 0,018910 0,015719 0,014070 0,010640 -16,29% -11,53% -16,87% -10,49% -24,38% 

65 a 69 0,037334 0,032016 0,028580 0,023380 0,020720 0,016552 -14,24% -10,73% -18,19% -11,38% -20,11% 

70 a 74 0,059165 0,051385 0,051850 0,038786 0,031720 0,026222 -13,15% 0,90% -25,20% -18,22% -17,33% 

75 a 79 0,099925 0,087137 0,083090 0,060945 0,048800 0,041822 -12,80% -4,64% -26,65% -19,93% -14,30% 

80 a 85 0,171937 0,154403 0,122901 0,094139 0,071681 0,065116 -10,20% -20,40% -23,40% -23,86% -9,16% 

85 a 89 0,253507 0,231742 0,177370 0,137495 0,102308 0,096612 -8,59% -23,46% -22,48% -25,59% -5,57% 

90 a 95 0,347089 0,322493 0,242886 0,191537 0,141039 0,137606 -7,09% -24,68% -21,14% -26,36% -2,43% 

95 a 99 0,445712 0,420069 0,316756 0,254902 0,187726 0,188017 -5,75% -24,59% -19,53% -26,35% 0,15% 

100+ 0,546764 0,522543 0,404439 0,337777 0,248194 0,264556 -4,43% -22,60% -16,48% -26,52% 6,59% 

e0 55,5 60,8 65,6 70,3 74,3 77,8           
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Gráfico 25 – Taxas Centrais de Mortalidade (nMx) (em ln) -Brasil - 1960-2010 - Homens - grupo aberto 100+ 
 

 

Fonte:  IBGE, Tábuas de Mortalidade 1960, 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010 

 
Gráfico 26 – Taxas Centrais de Mortalidade (nMx) (em ln) -Brasil - 1960-2010 - Mulheres - grupo aberto 100+ 

 

 

Fonte:  IBGE, Tábuas de Mortalidade 1960, 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010 

Obs: o método de extrapolação das TEM´s na transformação das tábuas de mortalidade de grupo aberto 80+  para grupo aberto 100+  
ocasionou um aumento (pouco provável!) nas TEM´s masculinas acima dos 80 anos para homens e acima dos 95 anos para mulheres, 
entre os anos de 2000 e 2010, como se pode observar nas tabelas apresentadas nesse anexo. Todavia, apenas com o exercício 
resolveu-se manter os resultados obtidos nas extrapolações das TEM´s por se considerar que os mesmos não acarretariam problemas 
mais sérios nas projeções das TEM´s para as idades acima dos 80 anos em função do amplo histórico que queda de mortalidade 
nessas idades a partir de 1960, observado. 
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ANEXO 2 – e0 PROJETADAS PELO MÉTODO LM(2001) E DE OUTRAS FONTES 

A tabela a seguir apresenta um comparativo entre as e0 de homens e mulheres utilizadas e 

projetadas nesse exercício com aquelas oriundas de outros trabalhos como IBGE (2013), 

WPP (2017) e CELADE (2016). 

Tabela 4 – e0 projetadas BR no trabalho X e0 projetadas por outras fontes  

ANO 

HOMEM - e0 MULHER - e0 

IBGE 
Tábuas 

LM 
1960-
2010 

LM 
1960-
1985 

IBGE 
Rev 
2013 

WPP 
2017 

CELADE 
Rev 
2016 

IBGE 
Tábuas 

LM 
1960-
2010 

LM 
1960-
1985 

IBGE 
Rev 
2013 

WPP 
2017 

CELADE 
Rev 
2016 

1960  49,71       52,41   55,59       56,15   

1961  50,23       52,86   56,16       56,72   

1962  50,74       53,30   56,71       57,30   

1963  51,25       53,72   57,26       57,89   

1964  51,75       54,11   57,80       58,49   

1965  52,25       54,51   58,33       59,09   

1966  52,73       54,90   58,86       59,69   

1967  53,22       55,29   59,37       60,29   

1968  53,69       55,66   59,87       60,86   

1969  54,16       56,00   60,37       61,39   

1970  54,62       56,33   60,86       61,92   

1971  55,16       56,67   61,41       62,45   

1972  55,69       57,01   61,95       62,98   

1973  56,22       57,30   62,47       63,38   

1974  56,74       57,52   62,98       63,64   

1975  57,25       57,75   63,47       63,90   

1976  57,75       57,97   63,95       64,15   

1977  58,24       58,20   64,42       64,41   

1978  58,73       58,44   64,87       64,70   

1979  59,20       58,68   65,32       65,02   

1980  59,67       58,93   65,75       65,34   

1981  60,01       59,18   66,25       65,65   

1982  60,35       59,43   66,75       65,97   

1983  60,68       59,69   67,24       66,33   

1984  61,01       59,97   67,73       66,73   

1985  61,33       60,24   68,21       67,13   

1986  61,65   61,73   60,52   68,68   68,60   67,53   

1987  61,97   62,13   60,79   69,15   68,99   67,94   

1988  62,28   62,53   61,10   69,61   69,37   68,35   

1989  62,60   62,92   61,43   70,07   69,74   68,79   

1990  62,90   63,31   61,76   70,52   70,11   69,23   

1991  63,21   63,69   62,10   70,97   70,47   69,66   

1992  63,63   64,07   62,43   71,37   70,82   70,10   

1993  64,05   64,45   62,85   71,76   71,17   70,57   

1994  64,46   64,82   63,35   72,14   71,52   71,07   

1995  64,86   65,19   63,85   72,52   71,86   71,58   

1996  65,25   65,56   64,35   72,90   72,19   72,08   

1997  65,64   65,93   64,86   73,27   72,52   72,58   

1998  66,02   66,29   65,33   73,63   72,84   73,05   

1999  66,39   66,65   65,77   74,00   73,17   73,48   

2000  66,77   67,00 66,01 66,20   74,36   73,48 73,92 73,91   

2001  67,19   67,36 66,48 66,64   74,75   73,79 74,34 74,34   

2002  67,60   67,71 66,94 67,08   75,13   74,10 74,75 74,77   

2003  68,00   68,06 67,39 67,49   75,51   74,40 75,14 75,16   

2004  68,38   68,40 67,83 67,86   75,87   74,71 75,53 75,50   

2005  68,75   68,75 68,25 68,23   76,22   75,00 75,90 75,85   

2006  69,11   69,09 68,67 68,61   76,57   75,30 76,26 76,20   

2007  69,46   69,43 69,07 68,98   76,90   75,59 76,62 76,55   
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ANO 

HOMEM - e0 MULHER - e0 

IBGE 
Tábuas 

LM 
1960-
2010 

LM 
1960-
1985 

IBGE 
Rev 
2013 

WPP 
2017 

CELADE 
Rev 
2016 

IBGE 
Tábuas 

LM 
1960-
2010 

LM 
1960-
1985 

IBGE 
Rev 
2013 

WPP 
2017 

CELADE 
Rev 
2016 

2008  69,80   69,76 69,46 69,35   77,23   75,88 76,95 76,89   

2009  70,13   70,10 69,84 69,71   77,55   76,16 77,29 77,21   

2010  70,45   70,43 70,21 70,08   77,86   76,44 77,60 77,54   

2011    70,74 70,76 70,57 70,44     78,16 76,72 77,91 77,86   

2012    71,03 71,09 70,91 70,81     78,45 77,00 78,22 78,19   

2013    71,32 71,42 71,25 71,11     78,75 77,27 78,51 78,46   

2014    71,60 71,75 71,57 71,35     79,04 77,55 78,78 78,67   

2015    71,89 72,07 71,88 71,60     79,33 77,82 79,05 78,88   

2016    72,18 72,40 72,18 71,84 71,33   79,62 78,09 79,31 79,09 78,84 

2017    72,46 72,72 72,46 72,08 71,62   79,91 78,35 79,56 79,30 79,12 

2018    72,75 73,04 72,74 72,32 71,92   80,19 78,62 79,80 79,50 79,40 

2019    73,03 73,36 73,00 72,56 72,21   80,48 78,88 80,03 79,70 79,67 

2020    73,32 73,67 73,26 72,80 72,50   80,76 79,15 80,25 79,89 79,95 

2021    73,60 73,99 73,50 73,04 72,79   81,05 79,41 80,46 80,08 80,22 

2022    73,89 74,31 73,74 73,28 73,08   81,33 79,67 80,67 80,28 80,49 

2023    74,17 74,62 73,96 73,51 73,36   81,61 79,93 80,86 80,46 80,76 

2024    74,45 74,93 74,17 73,74 73,65   81,89 80,18 81,05 80,64 81,02 

2025    74,74 75,25 74,38 73,97 73,93   82,17 80,44 81,22 80,82 81,29 

2026    75,02 75,56 74,57 74,20 74,21   82,45 80,70 81,39 81,00 81,55 

2027    75,31 75,87 74,76 74,44 74,50   82,73 80,95 81,56 81,18 81,81 

2028    75,59 76,18 74,94 74,67 74,78   83,01 81,20 81,71 81,36 82,07 

2029    75,87 76,48 75,11 74,90 75,05   83,29 81,46 81,86 81,53 82,32 

2030    76,16 76,79 75,28 75,14 75,33   83,57 81,71 82,00 81,70 82,58 

2031    76,44 77,10 75,44 75,37 75,60   83,84 81,96 82,15 81,87 82,83 

2032    76,73 77,41 75,60 75,61 75,88   84,12 82,22 82,28 82,04 83,08 

2033    77,02 77,71 75,74 75,84 76,15   84,40 82,47 82,41 82,20 83,33 

2034    77,30 78,02 75,88 76,08 76,41   84,68 82,72 82,53 82,36 83,57 

2035    77,59 78,32 76,02 76,31 76,68   84,96 82,97 82,65 82,52 83,81 

2036    77,88 78,62 76,15 76,54 76,95   85,23 83,22 82,76 82,68 84,05 

2037    78,17 78,93 76,27 76,78 77,21   85,51 83,48 82,87 82,84 84,29 

2038    78,46 79,23 76,39 77,01 77,47   85,79 83,73 82,97 82,99 84,53 

2039    78,74 79,53 76,51 77,24 77,73   86,07 83,98 83,07 83,14 84,76 

2040    79,04 79,84 76,62 77,47 77,98   86,35 84,23 83,17 83,30 84,98 

2041    79,33 80,14 76,72 77,70 78,24   86,63 84,49 83,26 83,45 85,21 

2042    79,62 80,44 76,82 77,93 78,50   86,91 84,74 83,35 83,60 85,44 

2043    79,91 80,74 76,92 78,16 78,75   87,19 84,99 83,43 83,75 85,66 

2044    80,21 81,04 77,01 78,39 78,99   87,47 85,25 83,51 83,90 85,88 

2045    80,50 81,35 77,09 78,63 79,24   87,76 85,50 83,59 84,04 86,09 

2046    80,80 81,65 77,18 78,86 79,48   88,04 85,76 83,66 84,19 86,31 

2047    81,10 81,95 77,26 79,09 79,73   88,32 86,02 83,73 84,33 86,53 

2048    81,40 82,25 77,34 79,32 79,96   88,61 86,27 83,80 84,48 86,73 

2049    81,70 82,55 77,41 79,53 80,20   88,90 86,53 83,86 84,62 86,94 

2050    82,00 82,85 77,48 79,75 80,43   89,18 86,79 83,93 84,76 87,14 

2051    82,30 83,16 77,55 79,97 80,66   89,47 87,05 83,99 84,90 87,34 

2052    82,61 83,46 77,61 80,18 80,90   89,76 87,32 84,04 85,05 87,54 

2053    82,91 83,76 77,67 80,38 81,12   90,05 87,58 84,10 85,18 87,74 

2054    83,22 84,06 77,73 80,57 81,34   90,35 87,85 84,15 85,32 87,93 

2055    83,53 84,36 77,79 80,75 81,56   90,64 88,11 84,20 85,45 88,11 

2056    83,84 84,67 77,84 80,94 81,78   90,94 88,38 84,25 85,58 88,30 

2057    84,15 84,97 77,89 81,12 82,00   91,23 88,65 84,29 85,72 88,49 

2058    84,46 85,27 77,94 81,29 82,22   91,53 88,92 84,34 85,85 88,67 

2059    84,78 85,58 77,99 81,46 82,43   91,83 89,19 84,38 85,98 88,85 

2060    85,10 85,88 78,03 81,62 82,63   92,13 89,47 84,42 86,11 89,02 

Fonte: Resultados do exercício, IBGE (2013), WPP (2017) e CELADE (2016). 


