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1.0 Efetivo Humano Mundial – Distribuição Espacial 
 

 A população não se distribui uniformemente pela superfície terrestre, pois 

existem: 

 Áreas anecúmenas – Áreas que constituem em grandes vazios 

demográficos (desertos, regiões polares, áreas montanhosas...). 

 Áreas ecúmenas – Áreas com grandes contrastes demográficos. 

 Distribuição desigual: 

 Fatores naturais – Clima, solo, relevo, vegetação e hidrografia. 

 Fatores históricos e culturais – O povoamento do litoral brasileiro devido à 

colonização de exploração. 

 Fatores econômicos – Oportunidades de trabalho, de investimento e de 

riqueza permitem um maior ou menor desenvolvimento da população. 

 

1.1 Conceitos Demográficos 
 

 População absoluta – Número total de habitantes de um lugar. 

 Populoso – Área com elevada população absoluta. 

 População relativa – Número de habitantes por quilometro quadrado (mesmo 

que densidade demográfica): 

 

 

 

 Povoado – Área com elevada densidade demográfica. 

 Superpovoado ou superpopuloso – Ocorre quando as necessidades básicas da 

população não são atendidas. 

 Brasil – Populoso, não povoado e superpopuloso. 

 Renda per capita – Razão entre o PIB e a população absoluta: 

 

 

 

 PIB (Produto Interno Bruto) – Tudo que um país arrecada. 

 Brasil – Inútil: má distribuição de terras e de renda. 

 Taxa de mortalidade: 

 

 

 

 Taxa de natalidade: 

 

 



 Crescimento Vegetativo ou Natural 

 

 
 

1.2 Distribuição da População 
 

 Países populosos: 

 China. 

 Índia. 

 EUA. 

 Indonésia. 

 Regiões brasileiras populosas: 

 Sudeste. 

 Nordeste. 

 Sul. 

 Estados populosos: 

 São Paulo. 

 Minas Gerais. 

 Rio de Janeiro. 

 Bahia. 

 Cidades populosas do Brasil: 

 São Paulo. 

 Rio de Janeiro. 

 Salvador. 

 Cidades populosas da Bahia: 

 Salvador. 

 Feira de Santana. 

 Vitória da Conquista. 

 Áreas densamente povoadas: 

 Sul e Sudeste da Ásia (Índia). 

 Nordeste dos EUA (Nova Iorque). 

 Leste da Ásia (China e Japão). 

 

2.0 Transição ou Explosão Demográfica  
 

               
 

Países ricos, centrais ou desenvolvidos. 
Conseguiram reduzir a taxa de natalidade 

com métodos contraceptivos primitivos. 

Países pobres, periféricos ou subdesenvolvidos. 
As multinacionais trouxeram remédios, 

diminuindo a taxa de mortalidade. 



3.0 Fatores que Reduziram as Taxas Populacionais  
 

 Mortalidade: 

 Urbanização. 

 Avanços médicos e sanitários (água tratada, coleta de lixo, rede de esgoto) 

 chegaram aos países pobres após a 2ª Guerra Mundial (multinacionais) 

 Revolução industrial. 

 Natalidade: 

 Urbanização (trabalho feminino, aborto, esterilização, métodos 

anticoncepcionais, custo social alto da criança) 

 Educação. 

 Informação 

 Indústria. 
Observação – Essa queda esta relacionada principalmente ao êxodo rural. 

 

4.0 Teoria Demográficas 
 

4.1 Teoria de Malthus 
 

 A cada 25 anos a população cresce em P.G e a produção de alimento em P.A. 

 Solução para o crescimento populacional – Controle de natalidade: 

 Guerras, epidemias, fome. 

 Métodos anticoncepcionais. 

 Sujeição moral (cada família só poderia ter tantos filhos quantos pudesse 

alimentar). 

 Conservadora e antinatalista. 

 Não previu o desenvolvimento cientifico e técnico agrícola (aumento da 

produção de alimento). 

 Não previu o planejamento familiar (redução da natalidade). 

 

4.2 Teoria de Neomalthusiana ou Teoria Pessimista 
 

 Teve importância após a 2° Guerra Mundial (explosão demográfica ocorrida nos 

países pobres ou subdesenvolvidos – Terceiro Mundo). 

 “Crescimento populacional acelerado dificulta ou impede o desenvolvimento 

econômico (gerando pobreza e miséria)”. 

 Solução para o crescimento populacional – Controle da natalidade: 

 Métodos anticoncepcionais. 

 Esterilização. 

 

4.3 Teoria Marxista, Natalina, Otimista ou Reformista 
 

 “A população não é a causa da fome e sim a conseqüência dela”. 

 Solução para o crescimento populacional – Reformas sociais e econômicas: 

 Melhor distribuição de recursos. 

 Elevação do padrão de vida. 
Observação – Política demográfica brasileira: 

Natalista ou populacionista (Antimalthusiana). 



Planejamento familiar. 

Orientação as famílias pobres sobre as vantagens de limitar o número de filhos e 

estimular o uso de pílulas anticoncepcionais, esterilização. 

 

5.0 Estrutura da População 
 

5.1 Estrutura por Idade 
 

 Jovens (ate 19anos). 

 Adultos (20 a 59 anos). 

 Idosos (+ 60 anos). 

 Países pobres: 

 Alta taxa de natalidade. 

 Baixa expectativa de vida. 

 Dica: base larga e topo estreito. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 Países ricos: 

 Baixa taxa de natalidade. 

 Alta expectativa de vida. 

 Dica: base estreita e topo não-afunilado. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Observação – Pirâmide intermediaria: 

Crescimento vegetativo lento e alta expectativa de vida (EUA, Canadá, Israel, 

Japão, Austrália, Nova Zelândia). 

 

 

 

 

 

 



5.2 Estrutura por Sexo 
 

 Predomínio de mulheres. 

 A mortalidade masculina é mais rápida devido: 

 Guerras. 

 Maior número de acidentes de carro. 

 Homens são mais viciados em drogas (bebidas e cigarros). 

 Trabalho mais arriscado e intenso. 

 

6.0 Estrutura Ocupacional ou Econômica  
 

6.1 Divisão 
 

 População economicamente ativa (PEA): 

 Exerce atividade remunerada e por meio dela consegue sua subsistência. 

 Acima de 14 anos. 

 População economicamente inativa – Não exerce atividade remunerada (criança, 

velhos, inválidos, donas de casa). 
Observações 

Em países desenvolvidos, metade da PEA é formada por mulheres. 

No Brasil:  

55% PEA é homem. 

45% PEA é mulher. 

¼ das casas são chefiadas por mulheres. 

 

6.2 Setores da Atividade Econômica 
 

 Primário: 

 Setor rural. 

 Atividades ligadas diretamente a terra: 

 Agricultura. 

 Pecuária. 

 Atividades extrativas. 

 Secundário: 

 Setor urbano. 

 Atividades ligadas à transformação de um produto ou matéria-prima em 

outro: 

 Indústria. 

 Extrativismo mineral. 

 Terciário: 

 Setor urbano. 

 Ligado a todos os tipos de serviços prestados pela sociedade: 

 Comercio. 

 Finanças. 

 Bancos etc. 

 

 

 



7.0 Movimentos da População – Migração 
 

 Devido a fatores de atração e repulsão: 

 Aspectos naturais (secas, enchentes, etc.). 

 Políticos. 

 Religiosos. 

 Aspecto econômico (migram em busca da melhor condição de vida). 

 Voluntário – Movimento livre. 

 Forçado – Escravidão e perseguições (religiosa, étnica ou política). 

 Controlado – Estado controla entrada e saída de migrantes. 

 

7.1 Migrações Espaciais 
 

7.1.1 Migrações Externas 
 

7.1.1.1 Emigração 

 

 Saída da região. 

 Emigração internacional – Migração do México para os EUA (Bracero). 

 Emigração Brasileira – Aconteceu pós-guerra: 

 EUA – Flórida (Miami). 

 Paraguai (comércio). 

 Japão. 

 Governador Valadares (MG)-cidade que mais migra população para os 

EUA.. 

 

7.1.1.2 Imigração 

 

 Entrada na nova região. 

 Imigração internacional – EUA, Austrália, Brasil, Argentina, Canadá. 

 Imigração Brasileira – Aconteceu antes das guerras mundiais: 

 Portugueses. 

 Italianos (SP/RS). 

 Espanhóis. 

 Japoneses (SP/PA). 

 Alemães (SC/RS). 

 Conseqüências: 

 Entrada de cultura. 

 Xenofobia (aversão a imigrante). 

 Formação de comunidades de estrangeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.1.2 Migrações Internas 
 

 Acontecem dentro do país: 

 Inter-regionais: região para outra região. 

 Intra-regionais: dentro de uma mesma região. 

 Campo  Campo. 

 Campo  Cidade. 

 Cidade  Cidade. 

 Cidade  Campo (menos freqüente). 

 

7.1.2.1 Êxodo Rural 

 

 Campo  Cidade. 

 Causas: (fatores de repulsão do campo): 

 Pobreza (busca por melhores condições de vida). 

 Mecanização agrícola. 

 Fascínio urbano. 

 Indústria. 

 Concentração de terras. 

 Conseqüências: 

 Hipertrofia do setor terciário. 

 Macrocefalia urbana (crescimento desordenado das cidades): 

 Violência. 

 Crescimento das favelas. 

 Falta de infra-estrutura. 

 

7.1.2.2 Migração Urbana 

 

 Cidade pequena  Cidade grande. 

 Causas: 

 Estudo (escolas, universidades). 

 Trabalho. 

 Segurança. 

 Oportunidades. 

 

7.1.2.3 Migrações Pendulares 

 

 Ir e voltar no mesmo dia. 

 Estudo, trabalho, etc. 

 Periferia  Centro. 

 Cidade  Cidade (como ocorre entre Salvador e Camaçari). 

 

 

 

 

 

 

 



7.1.2.4 Migrações Sazonais ou Periódicas ou Transumância  

 

 Ir para uma determinada região por um período e retornar ao local de origem. 

 Associada a uma estação econômica favorável (colheita agrícola). 

 Ligada as estações do ano: 

 Cerrado (gado)  Pantanal. 

 Sertão/Agreste  Zona da Mata. 

 

8.0 Urbanização Brasileira  
 

 Crescimento das cidades em função da saída do homem do campo, ou êxodo 

rural. 

 

8.1 Conseqüências 
 

 Crescimento anormal e excessivo do setor terciário: 

 Surgimento do subemprego urbano. 

 Queda dos salários. 

 Inchamento das grandes cidades – Surgimento de anéis de pobreza e miséria. 

 Redução da taxa de natalidade – Redução da taxa de crescimento vegetativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Crescimento das Cidades 
 

 Conurbação – União de duas ou mais cidades (SSA e Lauro de Freitas). 

 Sitio Urbano – Características físicas de uma cidade. 

 Situação urbana – Características geográficas de uma cidade. 

 Funções Urbanas – Características das cidades: 

 Industrial (Camaçari, São Paulo). 

 Religiosa (Aparecida do Norte - SP). 

 Portuária (Santos). 

 Turística (Porto Seguro, Olinda, Ouro Preto). 

 

 

 



8.3 Origem das Cidades 
 

 Metrópole – Grandes cidades em população. 

 Megalópole – União de duas ou mais metrópoles. 

 Área Metropolitana – Conjunto de municípios contínuos e integrados a uma 

grade metrópole. 

 

8.4 Hierarquia Urbana  
 

 Importância das cidades em relação aos serviços. 

 Metrópoles Nacionais: 

 São Paulo e Rio de Janeiro. 

 Metrópoles Regionais: 

 Nordeste: SSA, Recife, Fortaleza. 

 Sul: Curitiba, Porto Alegre. 

 Norte: Belém. 

 Sudeste: Belo Horizonte. 


