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 Nas três primeiras décadas da segunda metade do século passado, o 
crescimento e o tamanho da população mundial situavam-se na lista das grandes 
preocupações das principais instituições multilaterais, como a Organização das 
Nações Unidas (ONU) e o Banco Mundial, e de governos, como o dos Estados Unidos 
da América. Economistas, demógrafos e ecólogos reforçavam a importância dos 
temas demográficos, mostrando a possibilidade de uma explosão demográfica que, 
certamente, traria graves problemas para a humanidade (Gráfico 1). Entre esses 
especialistas, ganhava evidência a tese da pressão demográfica sobre a oferta de 
recursos naturais não renováveis e, em particular, sobre a oferta de alimentos. 
Suscita-se, então, uma pergunta fundamental: havia realmente uma tendência a um 
crescimento da população mundial além da capacidade de sustentabilidade do 
planeta? 
 

 
 
 Observa-se que, em apenas três décadas, entre 1950 e 1980, foram 
acrescentados à população mundial quase 2 bilhões de habitantes. Um bilhão a mais 
de pessoas do que o incremento ocorrido durante toda a primeira metade do século, 
quando a população mundial passou de 1,7 bilhão para 2,6 bilhões de habitantes. 
Houve, sem dúvida, aumento expressivo da população mundial, que teve o seu pico, 
em termos absolutos, nos anos 1980 (Gráfico 2). 
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 Os especialistas, instituições e países envolvidos com as questões 
demográficas sequer imaginavam que os anos 1980 poderiam apresentar inflexão no 
crescimento absoluto da população mundial. Estavam extremamente preocupados 
com a velocidade do crescimento, tendo como referência as taxas das três primeiras 
décadas da segunda metade do século, próximas de 2% ao ano (Gráfico 3). No 
entanto, já a partir dos anos 1970, as taxas de crescimento da população mundial 
apresentavam-se declinantes, com comportamento praticamente linear. 
 

 
 
Um exercício interessante, consoante com o que imaginavam alguns especialistas em 
questões de população, seria simular a trajetória do tamanho da população mundial, 
caso prevalecesse a taxa de crescimento dos anos 1960. Chegar-se-ia, em 2050, a 
uma população próxima de 18,5 bilhões de habitantes, um pouco mais que o dobro 
das projeções revistas da Organização das Nações Unidas, 9,1 bilhões (Gráfico 4). 
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A principal causa das reduções, tanto das taxas anuais de crescimento da população 
mundial, quanto do incremento absoluto, foi, sem dúvida, o rápido e acentuado 
declínio dos níveis de fecundidade. Note-se que, no período de 1950 a 1970, quando 
os especialistas mostravam grande apreensão quanto às possíveis tendências da 
população mundial, a taxa de fecundidade total (TFT), ou seja, o número médio de 
filhos por mulher ao final do período reprodutivo, estava próxima de 5,0 (Gráfico 5). 
Contudo, após os anos 1970, houve um declínio acentuado dessa taxa e já no último 
qüinqüênio do último século era inferior a 3,0. 
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 Os gráficos anteriores indicam nítida tendência ao estancamento do 
crescimento da população mundial, em função do declínio das taxas de fecundidade, 
que devem chegar, em 2050, a 2,0 ao ano, abaixo do nível necessário para que, no 
médio prazo, o número de nascimentos reponha o de óbitos. A taxa corrente de 
crescimento anual da população estará, então, abaixo de 0,5% ao ano, tendendo, em 
seguida, a valores negativos. O tamanho da população estará, em 2050, próximo a 9 
bilhões de habitantes, com incremento absoluto decenal inferior ao que ocorria nos 
anos 1950. Em tais circunstâncias, a população mundial tenderá a uma situação 
estacionária e, posteriormente, declinante. Segundo as estimativas da Organização 
das Nações Unidas, revisão de 2004, em 2075, a população mundial deverá chegar ao 
seu tamanho máximo, 9,2 bilhões de habitantes. A partir de então, começará a 
diminuir em termos absolutos, provavelmente chegando ao final do século com 100 
milhões de habitantes a menos que em 2075 (Gráfico 6). 
 

 
 
 A grande preocupação das instituições internacionais, e de inúmeros 
especialistas, era, e em boa parte continua sendo, com o tamanho e crescimento da 
população dos países menos desenvolvidos. Já em 1950, residiam nos países em 
desenvolvimento 68% da população mundial, proporção que tenderia a crescer, 
chegando ao ano 2000 com 80% e, estima-se, a 2050 com 86%. A tendência tem sido 
a concentração cada vez maior da população do planeta nos países em 
desenvolvimento (Tabela 1). 
  
 Esse fenômeno pode ser analisado, comparando o crescimento em termos 
absolutos – incremento médio anual da população – dos dois grupos de países. Entre 
as décadas de 1950 e 1990, não só o crescimento absoluto dos países menos 
desenvolvidos foi maior que o dos mais desenvolvidos, como se mostrou crescente, ao 
contrário dos países mais ricos, onde foi decrescente (Gráfico 7). No conjunto, o 
crescimento populacional deverá se tornar negativo a partir dos anos 2030. Ressalve-
se que os países menos desenvolvidos, também, a partir dos anos 1990, passaram a 
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ter incremento médio anual da população decrescente e devem chegar a 2050 com 
crescimento absoluto inferior ao de 1950. 
 

 
 
 A evolução das taxas de crescimento médio anual dos dois conjuntos de 
países mostra que, apesar do seu aumento até a década de 1960 entre os menos 
desenvolvidos, em seguida teve início um processo de redução mais acelerado que a 
dos mais desenvolvidos (Gráfico 8). A partir de 2030, estima-se que estes últimos 
terão taxas negativas, ou seja, já terão sua população diminuindo em termos 
absolutos. 
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 A diminuição da velocidade do crescimento dos dois grandes grupos de países 
considerados deve-se ao declínio dos seus respectivos níveis de fecundidade (Gráfico 
9). Os mais desenvolvidos tinham, entre 1950-1955, uma Taxa de Fecundidade Total 
(TFT) média de 2,8, que, provavelmente, só seria igualada pelo grupo dos menos 
desenvolvidos no qüinqüênio atual, 2050-2010. Atente-se para o fato de que, segundo 
as projeções das Nações Unidas, a diferença nas respectivas taxas dos dois grupos 
tenderá a diminuir, chegando, provavelmente, próximo da convergência em 2050. 
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 Há nítida defasagem temporal entre as trajetórias do nível de fecundidade dos 
dois conjuntos de países. Isso porque passaram pela transição demográfica em 
períodos muito diferentes (grosso modo, final do século XIX e primeira metade do 
século 20, os desenvolvidos; segunda metade do século 20 e início do século 21, os 
em desenvolvimento). 
  
 O que seria a transição demográfica? Para sua compreensão, ainda que 
esquemática, há que se levar em conta quatro fases e três momentos fundamentais. 
Em um primeiro momento, passa-se de uma fase em que as taxas brutas de 
natalidade e de mortalidade são altas e, conseqüentemente, o crescimento vegetativo 
da população é baixo, para uma segunda fase em que o nível de mortalidade inicia um 
processo consistente de queda, enquanto o de fecundidade ainda se mantém alto. 
Nesta fase, o ritmo do crescimento natural da população aumenta de maneira 
sustentada. Esse é o período de mais rápido crescimento demográfico, que só vai se 
desacelerar a partir do momento em que se iniciar o processo de declínio persistente 
da fecundidade, inaugurando uma fase caracterizada por incremento populacional a 
ritmo decrescente. Por fim, há um terceiro momento, a partir do qual já se encontram 
baixos os níveis, tanto de fecundidade, quanto de mortalidade, entrando-se em uma 
fase de crescimento muito lento, nulo, ou até negativo da população. 
 
 No caso dos países mais desenvolvidos, em 1950, o crescimento vegetativo já 
era bem baixo, pois já estavam na fase final de sua transição demográfica. Em seu 
conjunto, deverão alcançar crescimento negativo, segundo as estimativas da ONU, 
após 2010 (Gráfico 10). 
 
 No caso dos países em desenvolvimento, em seu conjunto houve aceleração 
em seu ritmo de crescimento vegetativo desde meados do século até 1970, quando se 
iniciou o declínio, acelerado depois de 1990. Começando bem mais tarde a sua 
transição demográfica, o conjunto dos países menos desenvolvidos provavelmente 
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chegará, em 2050, com um ritmo de crescimento semelhante àquele observado entre 
os mais desenvolvidos no último qüinqüênio da década de 1990. 
 

 
 
 
 Uma alternativa para analisar a população mundial, além da mera divisão em 
dois grandes grupos, é considerá-la segundo suas grandes regiões, destacando-se, 
em particular, América Latina e Caribe. As regiões seriam, então, África, América 
Latina e Caribe, América do Norte, Ásia, Europa e Oceania, e o período analisado, de 
1950 a 2050. Mais de 55% da população mundial reside e residirá no Continente 
Asiático nesses cem anos, sendo que, entre 1980 e 2020, a proporção chegará a 60% 
(Tabela 2). Apesar de pequena redução na sua participação relativa, a população 
asiática continuará crescendo em termos absolutos. É fundamental sublinhar que os 
países mais populosos do mundo, a China e a Índia, fazem parte do continente 
mencionado. Chamam atenção dois outros fenômenos demográficos importantes: o 
declínio da participação relativa da população européia e o aumento da africana. A 
última será multiplicada por 8,6 vezes, enquanto a primeira, por 1,2. A América Latina 
e o Caribe, se não aumentarem muito a sua participação relativa, crescerão 
substancialmente, multiplicando a sua população em 4,7 vezes. A América do Norte 
diminuirá um pouco a sua participação relativa, ainda que multiplicando a sua 
população 2,6 vezes. A Oceania manterá a sua pequena participação, apenas 0,5%, 
apesar de sua população crescer 3,7 vezes. 
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 Na Ásia, em termos de incremento absoluto médio anual, ainda que tenha 
começado a decrescer desde a década de 1980, representará mais da metade do 
incremento da população mundial até os anos 2020. A contribuição da África, a partir 
dos anos 2030, superará a da Ásia, conseqüência de crescimento absoluto 
ascendente durante toda a primeira metade do século 21 (Gráfico11). A Europa, com 
um incremento decrescente desde o início do período analisado, passará atê-lo 
negativo já a partir da corrente década. Tanto a América do Norte quanto a Latina e o 
Caribe, que tinham incremento populacional crescente, passarão a tê-lo declinante a 
partir do primeiro decênio deste século. O mesmo acontece com a Oceania, só que 
uma década antes. 
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 Em segundo lugar, analisa-se o ritmo do crescimento populacional. 
Novamente, dois casos extremos: a Europa e a África (Gráfico 12). O Velho 
Continente, desde 1950, tinha uma taxa de crescimento mais baixa que as outras 
regiões e em declínio. Na primeira década deste século, suas taxas tornaram-se 
negativas, indicando, como foi visto na análise do incremento absoluto, que a sua 
população começava a diminuir em termos absolutos. Por outro lado, a África, com 
ritmo de crescimento ascendente, chegou a quase a 3% ao ano entre 1980 e 1990, 
quando começou a desacelerar; mesmo assim, manteve-se durante todo o período 
com as maiores taxas. As outras regiões, a partir dos anos 1970, reduziram a 
velocidade do seu crescimento populacional, convergindo no final do período para 
taxas muito baixas, próximas a 0,5% ao ano. A América Latina é que deve apresentar 
a menor taxa desse grupo, com apenas 0,28% ao ano. 
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 Os resultados anteriores indicam uma questão importante: até os dias atuais, a 
Ásia é o continente que mais contribuiu para o crescimento da população mundial, 
entretanto essa situação não permanecerá até 2050. Os dados sobre o 
comportamento futuro do incremento médio da população mostram que a África 
deverá passar à frente da Ásia na década de 2030 (Gráfico 13). Isso não deixa de ser 
um fato notável. A esse fenômeno, acrescente-se que todos os outros continentes 
reduzirão suas contribuições relativas, e a Europa, desde o início deste século, em 
virtude da diminuição da sua população, terá participação negativa no crescimento da 
população mundial. 
 
 

 
 
 A tendência de redução da velocidade do crescimento da população é 
conseqüência do acelerado declínio nas taxas de fecundidade total, principalmente na 
América Latina e Caribe e na Ásia. Esses dois grandes conjuntos de população 
tinham, em 1950, uma TFT semelhante, próxima de 6 filhos por mulher (Gráfico 14). 
Após 1965, iniciaram declínio acelerado, obedecendo a curvas praticamente iguais, 
que convergirão para fecundidade provavelmente abaixo do nível de reposição em 
2050. A África terá uma redução na sua fecundidade em ritmo mais moderado. 
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Partindo de uma TFT de 6,7 em 1950, chegará, provavelmente, a 2050 com 2,52 filhos 
por mulher, diminuição expressiva, mas que manterá o continente africano com a mais 
alta taxa de fecundidade do mundo. A Europa, a América do Norte e a Oceania tinham 
um patamar bem mais baixo, principalmente a primeira, que, já nos anos 1970, tinha 
uma TFT abaixo do nível de reposição. Mais uma vez, observa-se convergência das 
diferentes regiões no final do período em análise, todas com fecundidade abaixo 
do nível de reposição, à exceção da África. 
 

 
 
 As diferentes histórias demográficas das grandes regiões do planeta têm 
implicações sobre suas estruturas etárias (Gráfico 15). A análise se limitará aos 
grandes grupos etários. Em primeiro lugar, a Europa destaca-se como a primeira 
região onde o número de idosos superou o de jovens. Tal fato teria ocorrido, segundo 
as estimativas da ONU, em 2005. Acompanhando o comportamento da sua população 
total, a PIA, desde o segundo decênio deste século, deverá diminuir em termos 
absolutos (Gráfico 15.1). Essa situação européia diferencia-se até de outra região 
desenvolvida, a América do Norte, onde os jovens esperarão duas décadas a mais 
para superarem os idosos, e a PIA continuará crescendo além de 2050 (Gráfico 15.2). 
Quanto à Oceania, a situação é semelhante à norte-americana, porém, tendo uma 
população menos idosa, o número de jovens só superará o de idosos uma década 
depois (Gráfico 15.3). Não esquecendo as notáveis diferenças de tamanho das 
populações, a situação etária proporcional da Ásia e da América Latina e Caribe é 
muito semelhante. As duas regiões terão suas respectivas PIA, em 2050, diminuindo 
em termos absolutos. E, próximo a 2050, os idosos superarão, em número, os jovens 
(Gráficos 15.4 e 15.5). A África se distanciará muito das outras regiões. O grupo dos 
jovens, em 2050, ainda será mais de quatro vezes superior ao dos idosos, e a PIA 
ainda estará crescendo a uma taxa de 1,5% ao ano (Gráfico 15.6). 
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 A comparação das regiões segundo os grandes segmentos da distribuição 
etária é muito sugestiva do ponto de vista analítico (Gráfico 16). Em primeiro lugar, 
será considerada a proporção dos jovens de cada região em relação à sua população 
total. Verifica-se, então, que a África era e continuará sendo a região mais jovem. Em 
1950, sua proporção de jovens estava um pouco acima da proporção da América 
Latina e Caribe. Entretanto, a distância entre as duas regiões começou a aumentar 
após a década de 1970 e continuará expressiva até 2050. Todas as regiões, à 
exceção da Europa, apresentaram crescimento na sua proporção de jovens até 1965-
70, mas, logo após, começaram a decliná-la, convergindo, em 2050, para cerca de 
18%. A África terá, naquele ano, uma proporção superior, próxima de 30%, e a 
Europa, um pouco abaixo, cerca de 15%. 
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 No outro extremo da estrutura etária, considera-se a proporção de idosos em 
relação à população total, que mede o grau de envelhecimento de uma população. 
Entre 1950 e 1965, a Europa e a América do Norte tinham uma proporção de idosos 
semelhante e ainda relativamente baixa, menos de 10%. Daí em diante, o Velho 
Continente iniciou um processo mais acelerado de envelhecimento de sua população 
e alcançará o final do período analisado com cerca de 28% de idosos. A América do 
Norte atingirá uma proporção menor, 15%. A Oceania tem tido uma trajetória 
semelhante à da América do Norte, porém com um grau de envelhecimento um pouco 
menor. América Latina e Caribe e Ásia, mais uma vez, apresentam evolução 
semelhante na trajetória de envelhecimento das suas populações. Em 2050, ambas 
terão uma proporção de idosos em torno de 18%, contra menos de 5% em 1950. A 
África, como seria de se esperar, tem, entre todas as regiões, a população menos 
envelhecida. Durante os 100 anos analisados, sua proporção de idosos passará de 
3% para 7% no total da população (Gráfico 17). 
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 A estrutura etária pode ser analisada não só pela dinâmica, no tempo, dos seus 
grupos etários, mas também pela relação entre eles, ou seja, pelas relações 
intergeracionais. Considerando os três grandes grupos etários, pode-se calcular a 
relação de dependência demográfica total: o número de jovens (população menor que 
15 anos) somado ao de idosos (população maior que 65 anos), ou seja, aqueles, 
teoricamente, dependentes da população em idade ativa (PIA = entre 15 e 65 anos), 
divididos pela população em idade ativa. Obtêm-se, assim, a razão de dependência 
total, que pode ser considerada pelos seus componentes; a razão de dependência dos 
jovens (RDJ = população menor de 15 anos dividida pela PIA); a razão de 
dependência dos idosos (RDI = população de 65 anos ou mais de idade dividida pela 
PIA). Serão utilizados, nessa análise, esses dois componentes da razão 
de dependência total, em porcentagem. 
 
 A razão de dependência dos jovens mostra que a Europa, em 1950, tinha 40 
jovens para cada 100 habitantes em idade ativa. Era o índice mais baixo de todas as 
regiões, e assim se manterá até 2050 (Gráfico 18). A América do Norte é a que tem a 
curva da Razão de Dependência dos Jovens (RDJ), no tempo, razoavelmente próxima 
da européia, assim como a Oceania, ainda que com valores bem acima da européia. 
Ásia e América Latina e Caribe têm pontos de partida distintos em 1950: a primeira, 
com 61 jovens para cada 100 pessoas em idade ativa; a segunda, com uma RDJ 
inferior em 10%. Entretanto, essas duas regiões juntam-se às outras, com exceção da 
África, na tendência a convergir suas razões de dependências dos jovens para um 
valor, em 2050, entre 26% e 29%. Mais uma vez a situação demográfica da África 
aparece como particular. Até os anos 1970, a RDJ da África em muito assemelhava-se 
à da América Latina e Caribe, distanciando-se rapidamente em seguida. Em 2050, a 
RDJ da África ainda será de 44%. 
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 Europa, América do Norte e Oceania, no início do período analisado, tinham as 
maiores Razões de Dependência dos Idosos (RDI), mas, ainda, com valores 
relativamente baixos. A Europa tinha uma RDI próxima de 13 idosos para cada 100 
habitantes em idade ativa, com tendência crescente, cujos valores aumentarão 
durante todo o período 2000-2050. Em 2050 terá, provavelmente, cerca de 50 idosos 
para cada 100 habitantes em idade ativa, valor bem acima daquele de todas as outras 
regiões. América do Norte e Oceania alcançariam em torno de 34% e 31%, 
respectivamente. Na América Latina e na Ásia, as trajetórias e os níveis de suas RDI 
foram e serão muito semelhantes durante todo o período analisado, enquanto a África, 
mais uma vez, revela sua especificidade demográfica. No início do período, as três 
regiões apresentavam RDI muito próximas, abaixo de 10 idosos por 100 pessoas em 
idade ativa. A Ásia e a América Latina e Caribe terão suas taxas rapidamente 
crescentes neste século, aproximadamente de 30 em 2050, enquanto, no mesmo ano, 
a África deverá ter em torno de 10 idosos para cada 100 indivíduos em idade ativa. 
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A situação demográfica mundial, segundo os indicadores utilizados na análise, revela 
que as grandes regiões do planeta vivem momentos diferenciados quanto a sua 
transição demográfica. A Europa já em fase extremamente avançada da transição 
demográfica. A América do Norte e a Oceania também em fases avançadas, mas 
ainda um pouco distantes da situação européia. Ásia, América Latina e Caribe podem 
ser consideradas em um momento intermediário. A África, sem dúvida, está, ainda, em 
fase mais atrasada da transição demográfica, aquela em que se dá início ao processo 
sustentado de declínio da fecundidade. 
 
 O Brasil situa-se entre os países megapopulacionais, ou seja, aqueles que têm 
população superior a 100 milhões de habitantes (Tabela 3). Até 2020, segundo as 
Nações Unidas, a China continuará sendo o país mais populoso do mundo. A partir de 
então, a Índia deverá tomar o seu lugar. Note-se que, até o ano 2000, esses países 
representavam cerca de 60% da população mundial. Essa participação relativa deve 
diminuir; contudo, em 2050, ainda deverão responder por 55% da população mundial. 
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Fonte: CGEE – Centro de Gestão e Estudos Estratégicos – População e Políticas 
Sociais no Brasil: os desafios da transição demográfica e das migrações 
internacionais. CGEE, Brasília, DF, 2008 


