
7º ano 
Expedição: 02

A POPULAÇÃO BRASILEIRA 

Professor: Mirko Vitorino 



2

Brasil: distribuição e crescimento da população 

Crescimento da população brasileira 

O crescimento populacional de um determinado território ocorre através de dois fatores: a migração e o 

crescimento vegetativo, esse último é a relação entre as taxas de natalidade e as de mortalidade. Quando a taxa de 

natalidade é maior que a de mortalidade, tem-se um crescimento vegetativo positivo; caso contrário, o 

crescimento é negativo; e quando as duas taxas são equivalentes, o crescimento vegetativo é nulo.

No Brasil, o crescimento vegetativo é o principal responsável pelo aumento populacional, já que os fluxos 

migratórios ocorreram de forma mais intensa entre 1800 e 1950. Nesse período, a população brasileira totalizava 

51.944,397 habitantes, bem longe dos atuais 210 (milhões). 
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O Sudeste é a região mais populosa do país por ter ingressado primeiramente no processo de industrialização, 

encontrando-se hoje bastante desenvolvido industrial e economicamente. O surgimento da indústria no Sudeste foi 

primordial para a urbanização e a concentração populacional na região, pois se tornou uma área de atração para 

trabalhadores de diversos pontos do país. Grande concentração de multinacionais e transnacionais, favorecendo a 

geração de empregos diretos e indiretos. 

A região Sul ocupa o segundo lugar. As causas dessa concentração devem-se principalmente pelo fato de a região 

ser composta por apenas três estados e pela riqueza contida neles, o que proporciona um elevado índice de 

urbanização. Destaque para a região metropolitana de Porto Alegre e Curitiba. 

O Nordeste é a segunda região mais populosa, no entanto, a densidade demográfica é baixa, proveniente da 

migração ocorrida para outros pontos do Brasil, ocasionada pelas crises socioeconômicas comuns nessa parte do 

país. Destaque para a maior concentração populacional na faixa litorânea, com o desenvolvimento de grandes área 

urbanas. 

O Centro-Oeste ocupa o quarto lugar quando se trata de população relativa. Isso é provocado pelo tipo de 

atividade econômica vinculada à agropecuária e que requer pouca mão de obra. A região passou atrai uma grande 

parcela de trabalhadores braçais e qualificados.  
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Censo 

O censo ou recenseamento demográfico é um estudo estatístico referente a uma população que possibilita o 

recolhimento de várias informações, tais como o número de homens, mulheres, crianças e idosos, onde e como 

vivem as pessoas. Esse estudo é realizado, normalmente, de dez em dez anos, na maioria dos países.

Segundo a definição da ONU, "um recenseamento de população pode ser definido como o conjunto das 

operações que consistem em recolher, agrupar e publicar dados demográficos, econômicos e sociais relativos a um 

momento determinado ou em certos períodos, a todos os habitantes de um país ou território".



O crescimento da população brasileira 
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NATALIDADE E FECUNDIDADE EM QUEDA 



Redução da mortalidade e aumento da expectativa de vida
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