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Texto base da disciplina de Geografia: População mundial distribuição  
 

ATIVIDADES 

 
1 – Copie e leia o texto abaixo: 
 

População mundial: distribuição e dinâmica demográfica 
 
1 – O crescimento da população mundial 
  
 Durante alguns períodos da história da humanidade, como a idade Média, guerras e 
epidemias foram os principais fatores da baixa taxa de crescimento demográfico. Desse modo, 
até o século XVIII, a população mundial cresceu em ritmo moderado.  
 No século XIX, o aprimoramento das técnicas agrícolas contribuiu para o aumento da 
produção de alimentos e, consequentemente, para a redução da fome em muitos países. Como 
resultado, o ritmo de crescimento populacional tornou-se maior. No início do século XX a Terra 
abrigou 1,7 bilhões de pessoas.  
 Após a Segunda Guerra Mundial, descobertas na área da saúde (como vacinas e 
antibióticos) possibilitaram quedas acentuadas nas taxas de mortalidade das populações. 
Entretanto, principalmente nos países menos desenvolvidos, o declínio das taxas de mortalidade 
não foi acompanhado de redução das taxas de natalidade, o que resultou em um aumento 
significativo do crescimento populacional mundial, fato que ficou conhecido como explosão 
demográfica, entre 1960 e 2000 a população mundial mais que dobrou. Na virada para o século 
XXI, o mundo já contava mais de 6 bilhões de habitantes e, em 2017, a população mundial atingiu 
7,5 bilhões.  
 De acordo com estudos da ONU, nos últimos anos o ritmo de crescimento da população 
mundial tem diminuído; porém, estima-se que até 2050 ultrapassaremos a marca de 9,7 bilhões 
de habitantes.  
 
O crescimento desigual da população mundial 
 
 Os países desenvolvidos e os menos desenvolvidos não têm participação igual no 
crescimento da população mundial. A taxa de crescimento vegetativo ou natural nos países 
desenvolvidos tem girado em torno de 0,3% ao ano ou é mesmo negativa (- 0,1%, no Japão) 
enquanto em países menos desenvolvidos ela tem estado, de modo geral, em 1,4% ao ano, 
motivo pelo qual se estima que, em 2050, 85% da população mundial viverá nesses países. Esse 
contraste pode ser explicado pelas taxas demográficas, que nos dois conjuntos de países, são 
muito diferentes.  
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