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Aprender geografia vai ser um desafio totalmente novo para ti? Ou já tens conhecimentos que te irão facilitar  
a tarefa? Faz esta atividade e descobre.

A população no Mundo…
…Onde vivemos e porque lá vivemos?

Somos então cerca de 7 mil milhões de habitantes neste Planeta Azul, mas não habitamos 
igualmente toda a ecúmena.

Ao estudar a distribuição da população mundial, verificaste que a população se encontra 
desigualmente distribuída, havendo as chamadas áreas de “formigueiros humanos” e de 
“vazios humanos”. 

Assim, propomos-te, a partir do que estudaste sobre a população e, através da análise do 
mapa seguinte, onde, apesar de as áreas iluminadas serem as mais urbanizadas, mas não 
necessariamente as mais populosas, que:

Cidades iluminadas no Mundo

1.  Identifiques, no hemisfério norte, dois importantes “formigueiros humanos” e, no hemisfério 
sul, dois grandes “vazios humanos”.

2. Escolhas, das áreas que identificaste como “formigueiros humanos”, quatro países.

3. Escolhas, das áreas que identificaste como “vazios humanos”, quatro países.

Nasa, www.guiageo-mapas.com/mundo-noite.htm
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 De seguida, sugerimos-te que:

4.  Consultes o site www.ibge.gov.br/paisesat/ e, sigas os tópicos de consulta que te 
propomos:

 Tópicos de consulta:

 • Clicar sobre o país;

 • Clicar sobre o ícone População;

 • Relembrar os conceitos:

 – População total;

 – População residente (em área urbana e em área rural);

 – Densidade demográfica (populacional);

 – Taxa média anual de crescimento da população/Taxa de crescimento natural;

 – Taxa bruta de natalidade;

 – Taxa bruta de mortalidade.

5.  Elabores uma tabela, como a seguinte, onde constem os países escolhidos anteriormente:

6.  Consultes o site www.worldpopulationatlas.org

7. Escolhas os países anteriormente analisados e copies o respetivo mapa.

8.  Registes, para cada país, as duas cidades com maior densidade populacional.

  Finalmente, sugerimos-te que faças uma análise global de toda a informação que  
recolheste ao longo da pesquisa. Nesta deverás, entre outros, contemplar aspetos, como:

 · Repartição da população mundial.

 · Áreas /países mais povoados e menos povoados.

 ·  Caracterização demográfica das áreas analisadas, a partir dos indicadores presentes 
na tabela elaborada.

 ·  Fatores físicos e humanos que justifiquem a densidade populacional nas áreas analisadas. 
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Onde vivem?
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