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O que é População? 

 

População é um conjunto de pessoas que ocupam um 

determinado espaço em um período de tempo específico. 

Ela pode ser classificada segundo vários aspectos, como: 

religião, etnia, local de moradia (urbana ou rural), 

atividade econômica (ativa ou inativa), faixa etária 

(jovens adultos e idosos) e gênero (masculino e 

feminino).  

Além disso, as condições de vida e o comportamento da 

população são retratados através de indicadores sociais: 

taxas de natalidade e mortalidade, expectativa de vida, 

índices de analfabetismo, participação na renda etc. 

 



População Absoluta 

≠ 

População Relativa 

 
O caso do Brasil: 
 

Populoso: grande população absoluta - 

194 milhões. 
 

Pouco povoado: baixa população relativa 

- aproximadamente 23 habitantes/Km² 





A Distribuição Geográfica da População 
 

A população mundial e brasileira está distribuída de maneira bastante irregular 

(áreas ecúmenas e anecúmenas) devido a fatores de ordem natural, 

socioeconômica e até histórica. 

 

 







Taxa de Natalidade 

 
 
 
Número de nascidos vivos registrados em um ano por mil 
habitantes. 
 
Causas da queda da Natalidade 
- Queda no número de casamento precoce; 
- Altos custos com filhos; 
- Ingresso da mulher no mercado de trabalho; 
- Avanços na medicina: métodos anticoncepcionais. 



Taxa de Mortalidade 

 

 
 
Número de óbitos registrados em um ano por mil 
habitantes. 
 
Causas da queda da Mortalidade 
-Melhoria do saneamento básico; 
-Avanços na medicina: descoberta de vacinas e novos 
tratamentos; 
-Novas tecnologias médicas. 



Taxa de Expectativa de vida 

 
Corresponde a quantidade de anos que vive em média 

a população. 

 

Causas do aumento da EV 

  

Destaca-se a melhoria nas condições de saúde, 

incluindo a implantação de saneamento básico, 

campanhas de vacinação e melhor atendimento 

médico-hospitalar à criança e à gestante. 





Crescimento Vegetativo ou 

Natural 

 
 

Diferença entre a natalidade e a mortalidade, ou seja, a 

porcentagem que a população cresceu. 

 

 

 



Crescimento Demográfico 
 

Crescimento Vegetativo ou Natural 
 
Taxa de Migração 
 
Emigração 
 
Imigração 
 
Fatores Atrativos 
 
Fatores Repulsivos 
 

 

CD = (Nat + Imigração) – (Mort + Emigração) 





Fases do crescimento demográfico 



A Estrutura Etária 

 
0 a 19 anos       JOVENS 
20 a 59 anos     ADULTOS 
> 60 anos           IDOSOS 
 
 

PIRÂMIDES ETÁRIAS 



PIRÂMIDE ETÁRIA NOS PAÍSES DESENVOLVIDOS E SUBDESENVOLVIDOS 





Estrutura da População 

 
 

Com base na estrutura ocupacional: 

 

 População Economicamente Ativa (PEA) – Ocupados e desocupados. 

 

 População Economicamente Inativa (PEI). 

 

 

Os setores da economia: 

 

 Primário: agricultura, pecuária e extrativismo  

 

 Secundário: indústria 

 

 Terciário: comércio e serviços 



ÍNDICE DE 

DESENVOLVIMENTO 

HUMANO (IDH) 

O IDH é um dado utilizado pela Organização das Nações Unidas (ONU) 

para analisar a qualidade de vida de uma determinada população.  

 

Os critérios utilizados para calcular o IDH são: 

 

 Grau de escolaridade; 

 Renda; 

 Nível de saúde. 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano varia de 0 a 1, quanto mais se 

aproxima de 1, maior o IDH de um local. 

  





Migrações 
 

Migração é qualquer deslocamento geográfico da população. 

 

Causas da ruptura do imigrante com o seu  

lugar de origem:  
 

desemprego,  

deficiência e/ou inexistência de serviços e infraestrutura  

básica (educação, saúde, saneamento, etc),  

problemas de ordem natural como o clima por exemplo,  

razões de ruptura familiar,  

problemas políticos etc. 

 

Consequências para o imigrante:  
 

enfrentamento de novas e muitas vezes difíceis relações humanas,  

sentimento de perda pela inexistência da afetividade do seu "lugar", discriminação 

e/ou segregação étnico-cultural e socioeconômica, etc.  

 

Entretanto, não são raros os casos de adaptação e ascensão socioeconômica, a 

exemplo dos imigrantes europeus no sul do Brasil.  

 

 



Classificação das Migrações 

 
 

Quanto ao Tempo: 

 

Temporárias 

Definitivas 

 

 

 

Quanto ao Espaço: 

 

Internas ou Nacionais 

Externas ou Internacionais 



Tipos de migrações 

 
 

Êxodo urbano 

Êxodo rural 

Pendular 

Nomadismo 

Transumância 



Fluxos das migrações internas no Brasil 



Dinâmica da População Mundial 

 
 

 As principais áreas de atração são a América Anglo-

saxônica e a Europa Ocidental. 

 

 As principais áreas de saída são a América Latina, 

África, sul e sudeste da Ásia. 

 

 A globalização da economia mundial tem acentuado 

as diferenças regionais e socioeconômicas. 



Principais movimentos migratórios internacionais 



Os principais grupos de imigrantes que vieram 

para o Brasil: 
 

 Portugueses; 

 

 Italianos; 

 

 Espanhóis; 

 

 Alemães; 

 

 Japoneses.  

  

Além desse grupos podemos mencionar a entrada de imigrantes 

eslavos (principalmente no Paraná), sírios, libaneses, turcos, judeus, 

asiáticos do extremo oriente, e reduzida presença de franceses, 

holandeses e até norte-americanos. 

  

 


