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O crescimento populacional ou crescimento demográfico é um conceito que corresponde ao aumento da 
quantidade de pessoas existentes no globo terrestre.

Ao longo da história houve períodos em que o crescimento da população esteve baixo e outros em que ele 
aumentou consideravelmente. Isso ocorreu segundo fatores como a qualidade de vida dos indivíduos, as guerras, 
as epidemias, os avanços da medicina, etc.

Muitas descobertas e avanços da área médica foram fundamentais para que os séculos XX e XXI registrassem um 
elevado crescimento populacional. Nesse momento, o planeta passou a ter 2,5 bilhões de habitantes e até hoje 
esse número só tem aumentado. Atualmente, a população mundial é de 7,7 bilhões de pessoas e, segundo dados 
do relatório da ONU (2019), em 30 anos ela aumentará mais 2 bilhões.

Assim, em 2050 o planeta Terra contará com cerca de 9,7 bilhões de indivíduos e isso poderá trazer muitas 
consequências negativas ao planeta Terra e a vida de seus habitantes, tais como:

.Aumento da poluição e consequentemente do aquecimento global;

.Degradação de ecossistemas terrestres e aquáticos;

.Perda de espécies animais e vegetais;

.Aumento da pobreza e da desigualdade social;

.Escassez de alimentos e de água potável.
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Distribuição da população  

A população humana distribui-se de forma desigual pelos continentes, países, regiões, sub-

regiões ou áreas geográficas de cada país. A seguir, veremos a distribuição populacional, por 

meio da densidade demográfica, e os fatores que exercem influência no povoamento, que 

podem ser de ordem natural ou histórico-econômica. 
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As densidades demográficas 
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Desigualdades na dinâmica demográfica
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A taxa de mortalidade infantil é um indicador social representado pelo número de crianças que 

morreram antes de completar um ano de vida a cada mil crianças nascidas vivas no período de 

um ano. É um importante indicador da qualidade dos serviços de saúde, saneamento básico e 

educação de uma cidade, país ou região.

A taxa de mortalidade infantil é expressa por mil e é representada, por exemplo:

Taxa de mortalidade infantil do Brasil: 15‰ (15 em cada mil crianças)



14



15

Causas da mortalidade infantil
Mesmo sendo um índice importante, medir a mortalidade de bebês traz implícito um incômodo, pois é 
um questionamento a respeito da responsabilidade que sociedade e Estado possuem nesse quadro. Os 
principais fatores que promovem a mortalidade infantil são:

. a falta de assistência e de instrução às gestantes;

. ausência de acompanhamento médico;

. deficiência na assistência de saúde;

. desnutrição;

. ausência de políticas públicas efetivas em educação;

ausência ou deficiência no saneamento básico.
Esse último fator é ainda mais agravante quando a água e esgoto não tratados provocam a contaminação 
da água e, por consequência, dos alimentos, ocasionando doenças como a hepatite, malária, febre 
amarela, cólera, diarreia, entre outras. Essas doenças em conjunto com quadros de desnutrição são 
fatais.
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A expectativa de vida, também chamada de esperança de vida ao nascer, consiste na estimativa do 

número de anos que se espera que um indivíduo possa viver. Esse dado é muito importante, visto que é 

um dos critérios utilizados pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) para se 

calcular o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de um determinado lugar.

Vários fatores exercem influência direta na expectativa de vida da população de um país: serviços de 

saneamento ambiental, alimentação, índice de violência, poluição, serviços de saúde, educação, entre 

outros.
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