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         Crescimento demográfico 

- A distribuição espacial da população é desigual.

- As áreas com grandes concentrações demográficas são 
chamadas de “densamente povoadas” (mais de 100 hab/Km²).

- Em contrapartida, há áreas com baixíssima densidade 
demográfica (Até menos de 1 hab/Km²).



         Crescimento demográfico 

- Essa distribuição desigual está relacionada a aspectos históricos, 
de natureza ambiental ou climática.

- Áreas ou regiões ricas ou pobres podem apresentar grande 
densidade demográfica.

- Nesse caso os motivos explicativos podem ser de natureza 
histórica ou econômica.



         Crescimento demográfico 

- Não existe relação entre pobreza ou riqueza e altas densidades 
demográficas.

- A população mundial é de pouco mais de 7 bilhões de pessoas.

- No ano 1 da Era Cristã a Terra tinha 250 milhões de habitantes, 
atingindo 500 milhões somente em 1650, 1 bilhão em 1850, 2,5 
bilhões em 1950 e 5 bilhões em 1987.



         Crescimento demográfico 

- O ritmo de crescimento lento, que durou milênios se intensificou 
a partir do século XIX, em função da Revolução Industrial e da 
urbanização.

- Esse crescimento foi grande durante o século XIX e boa parte do 
século XX, inicialmente nos países ricos, depois nos 
subdesenvolvidos.



         Crescimento demográfico 

- Nas últimas décadas, esse crescimento já era insignificante nos 
países ricos e em muitos subdesenvolvidos, permanecendo 
elevado em países africanos e islâmicos.

- Em síntese, a população mundial levou 1650 anos para duplicar 
e dobrou novamente em apenas 37 anos (1950-87).



         Crescimento demográfico 

- Essa situação levou alguns autores a falar em “explosão 
demográfica”, sobretudo entre 1960 e 1980, embora hoje 
saibamos se tratar de uma “transição demográfica”, em função 
do crescimento ter se demonstrado um desequilíbrio transitório, 
que já começa a dar sinais de uma situação de crescimento 
lento.



         Crescimento demográfico 

- De fato, a regra geral durante milhares de anos foi de um 
crescimento da ordem de 0,5%, chegando a 3,5% em alguns 
lugares nos séculos XIX e XX.

- Atualmente esse crescimento é maior em áreas de fraca 
industrialização e de grande população rural.

- Nas áreas de forte industrialização e de grande população 
urbana, o crescimento é bem menor.



         Crescimento demográfico 

- Embora os países pobres cresçam mais hoje, no início da 
Revolução Industrial eram os atuais países desenvolvidos que 
mais cresciam, tanto que exportavam emigrantes .

- Mas como sabemos se a população de um país cresce ou 
diminui? Por dois processos, basicamente:



         Crescimento demográfico 

- Diferença entre o número de pessoas que saíram do país 
(emigrantes) e o de pessoas que entraram (imigrantes);

- Diferença entre nascimentos (natalidade) e óbitos 
(mortalidade).
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