POPULAÇÃO

Conceitos e taxas demográficas

POPULAÇÃO ABSOLUTA: Refere-se ao total de habitantes de um país.
POPULAÇÃO RELATIVA OU DENSIDADE DEMOGRÁFICA: Corresponde
ao número de habitantes por quilômetro quadrado.

OS MAIS
POPULOSOS
(em milhões)

CHINA
1.330
ÍNDIA
1.175
EUA
310
INDONÉSIA
242
BRASIL
200
PAQUISTÃO 184
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TE LIGA CRIATURA!

Vivem mais pessoas dentro
desse círculo do que fora dele.

(in: SIMIELLI, Maria. GeoAtlas. São Paulo: Ática, 2008.)
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TAXA DE NATALIDADE: É o número de crianças nascidas vivas, numa região,
no período básico de um ano. É expressa em unidades por milhar (‰).
Taxa de Natalidade = Nascimento/ano X 1000
População Absoluta

TAXA DE MORTALIDADE: É o número de óbitos, de uma população, ocorridos
em uma área definida, no período de um ano. É dividida em mortalidade infantil,
juvenil e adulta (‰).
Taxa de Mortalidade = Morte/ano X 1000
População Absoluta

CRESCIMENTO VEGETATIVO: Relação entre as taxas de natalidade e as de
mortalidade.
Crescimento vegetativo = natalidade – mortalidade

CRESCIMENTO DEMOGRÁFICO: Além do crescimento natural ou
vegetativo, que chamamos de movimento demográfico vertical, a mobilidade
horizontal dos povos, ao longo da história (migrações), também influencia o
aumento populacional de uma região. Entretanto, como vimos, a principal causa é
o crescimento natural. Como as variáveis responsáveis pelo crescimento
demográfico apresentam melhor qualidade nos países desenvolvidos, existe uma
grande diferença entre esses países e os subdesenvolvidos, quanto ao aumento
populacional.
Crescimento demográfico = crescimento vegetativo + saldo migratório
(natalidade – mortalidade) + (imigração – emigração)
TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL: É a relação entre o número de crianças que
morrem até 1 ano de idade sobre o total de nascimentos (‰). Esta taxa é
frequentemente utilizada como indicador de saúde materno-infantil. A taxa
mundial é de 49,4 ‰, segunda a ONU.
Taxa de Mortalidade infantil = Morte no 1º ano de idade X 1000
Nascimentos
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PAÍSES SELECIONADOS

1º
2º
3º
106º
194º
195º

MORTALIDADE
INFANTIL
(em mil nascimentos)

ISLÂNDIA
CINGAPURA
JAPÃO
BRASIL
AFEGANISTÃO
SERRA LEOA

2,9
3,0
3,2
23,6
157
160,3
Fonte: PNUD, 2010

TAXA DE FERTILIDADE: Capacidade fisiológica que a mulher tem de ter filhos
(número de mulheres em idade fértil).
TAXA DE FECUNDIDADE: Número de filhos por mulher fértil. Se a taxa de
fertilidade for igual a 2,1, considera-se que houve reposição populacional,
mantendo estável o tamanho da população.
Taxa de Fecundidade = número de nascimentos
mulheres em idade fértil
Taxa de fecundidade no Brasil
1950
6,2

1980
4,4

2010
1,9

SUPERPOPULAÇÃO: Uma área é considerada superpovoada quando sua
população ultrapassa um limite acima do qual se torna difícil o aumento da
produção de recursos para sua subsistência. Em outras palavras, quando a
população é maior que os recursos disponíveis.
A superpopulação, portanto, não está diretamente relacionada com a
densidade demográfica. Uma área só é considerada superpovoada quando sua
população ultrapassa um limite a partir do qual começa a baixar
significativamente o nível de vida, prevalecendo a fome e a difusão de moléstias
infecto-contagiosas. Nas áreas superpovoadas a população vive em condições que
levam à pobreza absoluta.
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TESTES
1. (ENEM)

O processo registrado no gráfico gerou a seguinte consequência demográfica:
a) Decréscimo da população absoluta.
b) Redução do crescimento vegetativo.
c) Diminuição da proporção de adultos.
d) Expansão de políticas de controle da natalidade.
e) Aumento da renovação da população economicamente ativa.
2. (VUNESP) Embora o Brasil esteja colocado entre os países mais populosos do
mundo, quando se relaciona sua população total com a área do país obtém-se um
número relativamente baixo. A essa relação da população x área, damos o nome
de:
a) Taxa de crescimento.
b) Índice de desenvolvimento.
c) Densidade demográfica.
d) Taxa de natalidade
e) Taxa de fertilidade
3. (UNIVALE) Sobre a ‘população’ a alternativa verdadeira é:
a) A população relativa é o número total de habitantes de um local.
b) Pode-se chamar uma área ou região de muito povoada quando ela possui uma
grande população absoluta.
c) As áreas anecumênicas são aquelas de grande concentração populacional.
Geralmente, são áreas urbanas de grande concentração industrial.
d) Densidade demográfica é a divisão da população relativa pela área do local.
e) As áreas onde a população absoluta é grande são chamadas de áreas de grande
concentração populacional.
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4. (ENEM) O quadro abaixo nos mostra a taxa de crescimento natural da
população brasileira no século XX:
Taxa anual média de
Período
crescimento natural
(%)
1920-1940
1,90
1940-1950
2,40
1950-1960
2,99
1960-1970
2,89
1970-1980
2,48
1980-1991
1,93
1991-2000
1,64
Analisando os dados, podemos caracterizar o período entre:
a) 1920 e 1960, como de crescimento do planejamento familiar.
b) 1950 e 1970, como de nítida explosão demográfica.
c) 1960 e 1980, como de crescimento da taxa de fertilidade.
d) 1970 e 1990, como de decréscimo da densidade demográfica.
e) 1980 e 2000, como de estabilização do crescimento demográfico.
5. (FGV) A evolução demográfica no decorrer dos séculos XIX e XX permite tecer
várias considerações:
I - O relativo equilíbrio entre nascimentos e mortes foi rompido nos países
desenvolvidos, já no século passado, e posteriormente nos países
subdesenvolvidos, como resultado das transformações provocadas pelo
processo de industrialização e urbanização.
II - A mortalidade no mundo subdesenvolvido declinou após a Segunda Guerra
Mundial, mas os índices de mortalidade infantil ainda são muito elevados.
III - Os índices de esperança de vida ao nascer já são equivalentes entre os países
subdesenvolvidos industrializados e os de industrialização clássica.
IV - Uma característica marcante das últimas décadas foi a redução do número de
filhos nos países desenvolvidos capitalistas e socialistas, transformação que
não foi alcançada pelos "países emergentes".
São verdadeiras apenas as afirmações:
a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) III e IV.
e) II e IV.

Gabarito: 1.b / 2.c / 3.e /4.b / 5.b
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