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1-Crescimento populacional



1-Crescimento populacional

• Apesar da redução do número de filhos verificada em algumas regiões do
globo, a população mundial continua a crescer e, poderá atingir nove bilhões
antes de começar a diminuir.

• Nos últimos anos, o ritmo de crescimento da população é cada vez mais
lento, mas, ainda assim, preocupante.

• População mundial em 2019- cerca de 7,7 bilhões.





1- Conceitos fundamentais

• População absoluta: É o número total de habitantes de uma unidade
espacial. Quando determinado lugar possui um grande número de
habitantes, a região é caracterizada como populosa, ao passo que,
quando possui um pequeno número, dizemos que é pouco populosa.





1- Conceitos fundamentais

• População relativa: É a distribuição da população de um recorte espacial pela sua
área, ou seja, a densidade demográfica da região, resultado da média de
habitantes por quilômetro quadrado (DD = hab./km2).



1- Conceitos fundamentais
• Quando determinado território possui elevada densidade demográfica, a área 

é denominada povoada e, quando possui baixa densidade demográfica, 
dizemos que é fracamente povoada.

• Nem sempre um país populoso é densamente povoado, pois, apesar de ter
uma população elevada, ele pode ter um território muito grande e, com isso,
a sua densidade será baixa.



1- Conceitos fundamentais

• Crescimento natural ou vegetativo: Corresponde à diferença entre as taxas de
natalidade e de mortalidade de uma população. Quanto maior for a diferenciação
entre essas taxas, com valores positivos no que tange ao número de nascimentos,
maior será o crescimento vegetativo da população.



1- Conceitos fundamentais

• Taxa de natalidade: Expressa a relação que há entre o número de nascimentos e o
número total de habitantes de um lugar, em determinado intervalo de tempo.



1- Conceitos fundamentais

• Taxa de mortalidade: Expressa a relação entre o número de óbitos ocorridos e o
número total de habitantes de um local em determinado intervalo de tempo.



1- Conceitos fundamentais

• Taxa de fecundidade: É uma estimativa do número médio de filhos que uma
mulher teria até o final de sua idade reprodutiva.

• No Brasil, a região com a menor taxa de fecundidade (censo 2010) é a Sudeste,
com 1,75 filhos por mulher. Na região Sul, registrou-se 1,92 filhos por mulher. A
maior taxa de fecundidade é a da região Norte, com 2,51 filhos por mulher,
seguida pela do Nordeste, com 2,04, e a do Centro-Oeste, com 1,93.



Distribuição espacial da população

A diversidade de distribuição na ocupação do espaço se deve a três 
fatores principais, que normalmente estão inter-relacionados

• Meio físico
• Socioeconômicos
• Históricos





Indicadores demográficos

• Mortalidade
A queda das taxas de mortalidade ocorreu primeiro na Europa Ocidental, no
século XVIII, e propagou-se por todo o mundo, principalmente no século XX.
Isso determinou um desequilíbrio entre os índices de natalidade, que se
mantiveram estáveis, e os de mortalidade, que diminuíram consideravelmente.

• Natalidade

• Esperança de vida ao nascer



Pirâmide etária



Pirâmide etária







Envelhecimento populacional

• Muitas vezes, associa-se erroneamente o fenômeno do envelhecimento apenas
aos países desenvolvidos e com baixa fertilidade. Entretanto, outros países
também são afetados com o aumento da esperança de vida, o que causa um
envelhecimento da população, e também com a redução da taxa de natalidade.

• O envelhecimento da população tem um grande impacto obre a aposentadorias
em diversos países, já que, com menos trabalhadores ativos para financiá-las, o
sistema previdenciário pode entrar em colapso, comprometendo esse direito dos
trabalhadores contribuintes.



Estrutura por sexos

• Desde fins do século XIX, os recenseamentos vêm comprovando a
existência de um maior número de mulheres na composição da
população mundial, embora a pouco mais de um século tenha havido
um equilíbrio entre o número de pessoas do sexo feminino e
masculino. Atualmente, a mulher possui maior expectativa de vida
em praticamente todos os países do mundo.

• Os homens também são mais expostos a situações de violência, como
homicídios, acidentes de carro, alcoolismo e drogas. A razão de sexo
calculada pelo IBGE é a proporção de homens e mulheres em uma
determinada população.



Estrutura setorial
• A População em Idade Ativa (PIA) ou (PEA) é uma classificação etária-

profissional que compreende o conjunto de todas as pessoas teoricamente
aptas a exercer uma atividade econômica. No Brasil, a PIA ou PEA é composta
de toda a população com 10 ou mais anos de idade. A população com menos
de 10 anos de idade é chamada População em Idade Economicamente Não
Ativa (PINA).

• A população com menos de 10 anos de idade é chamada População em Idade
Economicamente Não Ativa (PINA). A População em Idade Ativa pode ser
classificada em:



Estrutura setorial
• População Economicamente Ativa (PEA): É constituída de pessoas

desocupadas, mas dispostas a trabalhar (desempregados), e de trabalhadores
ocupados, sejam empregados (registrados ou não), autônomos E
empregadores.

• População Economicamente Inativa (PEI): É constituída por aqueles que estão
capacitados a trabalhar, entre os quais se incluem os desalentados (aqueles
que estão dispostos a trabalhar, mas estão desestimulados a buscar emprego,
uma vez que já buscaram e não obtiveram sucesso – no caso das pesquisas
realizadas pelo IBGE, é considerado desalentado aquele que está
desempregado e há mais de um mês não busca emprego) e os inativos (que
são aquelas pessoas que não buscam e não estão dispostas a trabalhar), como
é o caso dos aposentados, estudantes que não trabalham, inválidos e
crianças.



Os setores de atividades
A população ativa distribui-se em três setores de atividades econômicas. Alguns
autores adotam a ideia de quatro e cinco setores, introduzindo os setores quaternário
e quinário, pouco usados em dados estatísticos. São eles:

• primário: RESPONSÁVEL PELA PRODUÇÃO DE MATÉRIAS PRIMAS trabalhadores do
campo (pecuária, extrativismo ou agricultura);
• secundário: todos os que trabalham em indústrias e em construção civil;
• terciário: é o setor da prestação de serviços (comércio, transportes, setor público,
educação, telecomunicações, etc.);
• quaternário: setor ligado à alta tecnologia, à pesquisa, à biotecnologia, à informática,
etc.
• quinário: setor da economia que engloba serviços sem fins lucrativos, como a polícia,
os bombeiros e as organizações não governamentais, entre outras.



• Nos países desenvolvidos e mais industrializados (Estados Unidos, Japão, Alemanha, etc.), até a década de 1970,
o setor secundário era considerado o mais importante. Com o advento da robotização e da automatização das
tarefas de maneira intensa, houve diminuição da população nesse setor. Atualmente, é o setor terciário o que mais
cresce e o que mais absorve mão de obra.

• Nos países subdesenvolvidos, em especial nos mais pobres, o grande surto de urbanização não foi
acompanhado de um processo de modernização que permitisse maior industrialização, além da expansão do
comércio e dos serviços, o que geraria emprego nos setores secundário e terciário.

• Dessa forma, o desemprego disfarçou-se em subemprego nas cidades. Por isso, deve-se ficar atento à realidade
do setor terciário nos grandes centros, pois, mesmo que de forma quantitativa, nos países pobres esse setor se
aproxime dos índices daquele dos países ricos, qualitativamente a realidade é muito diferente.
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