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POPULAÇÃO MUNDIAL 



Abordagem Teórica  

 Clima, relevo, solo, atividade econômica, tipo de ocupação 

ou uso da terra são fatores que explicam a densidade 

demográfica. 

 

 Exemplo: baixa densidade em áreas de pecuária extensiva e 

alta densidade em áreas industriais.  



Conceitos Básicos 

 População absoluta: total de habitantes de uma região, país, cidade, 
etc. 

 

 Densidade demográfica: divisão da população absoluta pela 
extensão territorial.  

 

 Populoso: o país que apresenta uma grande população absoluta.  

 

 Povoado: o país com elevada densidade demográfica.  

 

 Superpopuloso: relaciona-se aos indicadores sociais, bem como à 
qualidade de vida da população.  



Conceitos Básicos 

 Crescimento vegetativo: resultado da diferença entre o 

número de nascimentos e o número de mortes.  

 

 Taxa de natalidade: número de nascimentos dividido pelo 

número de habitantes X 1000  

 Taxa de Mortalidade: número de óbitos dividido pelo número 

de habitantes X 1000 

 

 
 



Crescimento da População Mundial 

 A população crescia de forma lenta até 1750, iniciando uma 

leve aceleração até 1850, atingindo 1 bilhão de habitantes.  

 

 1975: 4 bilhões (a população quase quadruplicou em 120 

anos) – crescimento não homogêneo. 

 

 Variação das taxas de crescimento, caracterizando a Transição 

demográfica.  

 

 



Transição Demográfica  

 Crescimento lento no passado associado à fome, pestes e 

guerras.  

 

 Primeiras fases da história humana: o crescimento obedecia 

às Leis gerais da ecologia.  

 



Transição Demográfica  

 1ª etapa: início da queda da mortalidade ocasionada por um 

fator determinante: a industrialização 

 Hiato demográfico: descompasso entre a curva de natalidade e 

mortalidade  

 

 2ª etapa: Intensificação do Êxodo Rural e, consequente, 

urbanização. Queda da taxa de natalidade. 



Crescimento População dos Países em 

Desenvolvimento  

 Queda da taxa de mortalidade somente após a Segunda 

Guerra Mundial - Revolução Bioquímica. 

 

 Segunda metade do séc. XX: explosão demográfica 

 Queda da taxa em decorrência da tecnologia e não avanços 

socioeconômicos do país 

 

 Inserção da mulher no mercado de trabalho, disseminação de 

métodos contraceptivos e aumento do custo de formação dos 

filhos, consequências da urbanização.  

 

 


