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      Olá turma tudo bem? Não é necessário copiar/imprimir os textos e mapas. Só se vocês têm como, mas as 

perguntas sim, devem copiar no caderno não esquecendo a data. 

    Ainda trabalhando sobre a formação do território brasileiro, hoje vamos começar a ver outros aspectos 

do nosso país, começando pela população brasileira. 

     

Você já ouviu falar em censo demográfico? Trata-se de um dos principais levantamentos estatísticos 

sobre a população de um país. No Brasil, é realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

convencionalmente, a cada 10 anos. Em 2010, foi contabilizada no país uma população total de 190 755 799 

habitantes. O mesmo instituto estimou que, no ano de 2020, a população brasileira seria de cerca de 212 

milhões de pessoas. (Só que agora com o Covid 19 vai atrasar o censo 2020). Portanto para sabermos sobre a 

real população brasileira, vamos ter que esperar tudo isso passar. 

    Em 2017, a população absoluta ou total do Brasil passava de 207 milhões de habitantes, o que fazia do 

país o quinto mais populoso do mundo. A tendência para os próximos anos é de que esse número continue 

aumentando.  

   Observe a projeção no gráfico a seguir. 

 
 

    A população brasileira se distribui irregularmente pelo território. Para saber qual é a concentração de 

habitantes em determinada área, divide-se o número de pessoas pela medida dessa área, geralmente expressa 

em quilômetros quadrados (km2). O resultado representa a população relativa ou a densidade demográfica do 

local que está sendo analisado. Quanto maior for a densidade demográfica, maior será o número de habitantes 

por quilômetro quadrado. 



 

DENSIDADE DEMOGRÁFICA 

 

    O Brasil apresenta baixa densidade demográfica, cerca de 24 habitantes por quilômetro quadrado. 

Apesar de possuir uma grande população absoluta, seu território é bastante extenso, o que resulta nessa baixa 

densidade. É considerado, assim, um país pouco povoado. De modo geral, a densidade demográfica no Brasil é 

maior nas áreas próximas ao litoral. Nessas áreas se localiza a maioria dos municípios com mais de 10 mil 

habitantes. Observe, no mapa a seguir, as áreas brasileiras com mais de 10 mil habitantes. Note que, de modo 

geral, quanto mais nos deslocarmos ao interior do país, menor será o número dessas cidades (com mais de 10 

mil habitantes). 

 

 

 

 

 



 

 

Questões 

 

Converse com alguém de seus familiares e responda as perguntas abaixo. 

    

1) Quais são as características da população brasileira?  

 

2) Pode-se afirmar que o Brasil é um país diverso em termos populacionais?  

 

3) Como as estatísticas populacionais podem ser úteis à sociedade?  

 

4) O que se pode constatar em relação ao número de homens e mulheres no Brasil? 

 

5) Descreva o que é população absoluta. 

 

6) Caracterize o que é densidade demográfica de um país/região. 

 

7) No Brasil, cite a região com maior e menor densidade demográfica. 

 

8) A população do território brasileiro se distribui uniformemente em todo o território nacional? 

Sim ou Não? Justifique sua afirmação. 

 

 

 
 


