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Distribuição da população no vasto território

• População Absoluta: 326.000.000;

• Pop. Relativa: 33,2 hab./km²;

1 - Concentração demográfica: Nordeste e Oeste;

1.1 - Razões:

a) Início da ocupação humana pelos colonizadores;

b) Desenvolvimento urbano e industrial.

c) Proximidade com o litoral;

d) Relevo relativamente plano.

Nordeste

Oeste



2 – Vazio demográfico: Planícies 
Centrais, Montanhas Rochosas;

2.1 – Razões:

• Agricultura altamente mecanizada;

• Pecuária extensiva;

• Relevo.



Importante!

Área Ecúmena: o ecúmeno, do grego 
oikoumêne, que significa "habitada (a 
Terra)", ou seja, a área habitável ou já 
habitada da Terra;

Área Anecúmena: é composta por áreas
desprovidas de povoamento ou que,
devido às suas condições naturais, abrigam
pouquíssimos indivíduos.

Ex: Alasca, Arizona.





Megalópoles



Relembrando...

• Conurbação entre duas ou mais regiões metropolitanas;

• Boswash;

• Chipitts;

• San-San.



Estados Unidos: a imigração

• O país recebeu grandes levas de imigrantes durante os períodos de
colonização e expansão territorial para o Oeste;

• Desaceleração da imigração (Décadas de 1930 e 1940):

a) Crise de 1929;

b) Leis mais rígidas para imigração;

c) Segunda Guerra Mundial.

• Retorno da imigração após a 2ª metade do séc. XX:

a) Latinos;

b) Asiáticos.
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• Controle de imigração mais rígido;

• Árabes e muçulmanos enfrentam
restrições;

• Islamofobia.



O racismo e a lei dos 
Direitos Civis

• 1865 – abolição da escravidão;

• 1965 – proclamação da Lei dos Direitos Civis –
estendeu os direitos democráticos a todos os
cidadãos nascidos nos EUA;

• Movimentos de contracultura (mobilização e
contestação social)





O caso Rosa Parks
• Rosa Parks foi presa por se recusar

a levantar de um assento no
ônibus destinado exclusivamente
aos brancos;

• O caso é considerado um marco
na luta pelos direitos civis nos
EUA.



Segregação, discriminação e pobreza



Estados Unidos: parte das pessoas vivendo na 
pobreza no total da população e por grupo 
populacional





• Polícia de Miami em protesto 
contra a morte de mais um 
negro nos EUA;

• Protesto durante jogo da NBA;

• Manifestantes em protesto nas 
ruas.



Geografia e Pipoca!





As minorias 
populacionais nos EUA

• Hispânico (populações da América 
Latina) – termo contestado por 
brasileiros e haitianos. 18,1% (58,9 
milhões);

• Negros – 13,4% da população;

• Asiáticos – 18,9 milhões de 
habitantes;

• Indígenas – 1,3% da população.

Importante: a distribuição pelo território
não é homogênea.

A taxa de fecundidade entre
hispânicos é maior que a dos
demais grupos.





Ocupações no território

• População de origem hispânica: Fronteira Sul;

• População Negra: Sudeste e Regiões Metropolitanas;

• População Asiática: Costas Leste e Oeste;

• População Indígena: Centro e Oeste



• IMPORTANTE: O censo dos EUA divide a população do país nos
seguintes grupos: negros, brancos, indígenas, asiáticos e mestiços.
Cada entrevistado, além de declarar a qual desses grupos pertence,
informa se é ou não latino.
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