
Distribuição da população brasileira 

Entenda como ocorre a distribuição da população brasileira ao longo do território nacional, com dados, 
informações e mapas. 

Há muita gente no Brasil! O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou as 
estimativas da população. Pela data de referência de 1º de julho de 2019, o Brasil tem uma população total 
de 210.147.125 pessoas. Mas como o nosso país possui uma área territorial de 8,5 milhões de km², significa 
que nós temos uma média de mais ou menos 25 pessoas para cada quilômetro quadrado, ou seja, tem espaço 
para todo mundo! 

O grande problema é que a população brasileira distribui-se irregularmente pelo nosso território. E o 
que isso quer dizer? Isso significa que algumas regiões concentram mais pessoas, enquanto em outras há mais 
espaço sobrando, até porque precisamos de lugares em que a natureza esteja mais preservada, livre de cidades, 
grandes fazendas e outras atividades humanas. 

Se observarmos o mapa a seguir, podemos notar como ocorre a distribuição da população brasileira: 
 

Como podemos ver, a distribuição da 
população brasileira é muito limitada às zonas 
litorâneas do país. Isso se deve a motivos 
históricos e geográficos, que vêm desde os 
tempos de colonização até os períodos 
posteriores. Por exemplo: a grande concentração 
econômica e política do Brasil no Sudeste 
brasileiro, sobretudo nos séculos XVIII e XIX, 
fez com que a maior parte dos habitantes do país 
se concentrasse nessa região. 

Em números gerais, a distribuição da 
população brasileira efetua-se da seguinte 
forma, de acordo com os dados do Censo 
Demográfico de 2010: 

 Sudeste: como já dissemos, é a região mais 
populosa do Brasil, com mais de 80 milhões de 
habitantes, com 42% da população brasileira e 
87 habitantes para cada quilômetro quadrado. É 
muita gente no mesmo lugar! Para se ter uma 

ideia, se consideramos a cidade de São Paulo e a sua região metropolitana, temos mais habitantes (19 
milhões) do que o Centro-Oeste inteiro! 

 Nordeste: é a segunda região mais populosa, com quase 54 milhões de pessoas e 27,7% da população 
do nosso país. Ao todo, são mais de 34 pessoas para cada quilômetro quadrado. 
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Mapa da distribuição da população brasileira pelo território 



 Sul: a terceira região mais populosa do Brasil, 
com 27 milhões de habitantes. Como a sua área é 
menor entre as regiões brasileiras, a sua densidade 
populacional (habitantes por quilômetro 
quadrado) é de 47,8 hab/km². 

 Norte: é a quarta mais populosa, ganhando 
somente do Centro-Oeste brasileiro. Sua 
população é de 16 milhões de pessoas, mas 
podemos dizer que essa é a região mais “vazia” do 
país, pois é a maior e apresenta muito espaço 
sobrando... Ao todo, sua densidade demográfica é 
de quatro habitantes para cada quilômetro! 

 Centro-Oeste: é a última colocada e possui 14,5 
milhões de pessoas, com uma densidade 
demográfica de 8,6 hab/km². Mesmo assim, temos grandes cidades nessa região, sendo Brasília e 
Goiânia as maiores delas. 

Disponível em: https://escolakids.uol.com.br/geografia/distribuicao-da-populacao-brasileira.htm Acesso em: 20 de maio de 2020 

ATIVIDADES 

01. Observe a imagem. 
 

Pirâmide etária brasileira durante a década de 1980 (Fonte: 
IBGE, Projeção da População.  

Disponível em: 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/) 

A forma da pirâmide etária indica que, na década 
de 1980, o Brasil 

a) (  ) apresentava elevados índices de natalidade 
e mortalidade. 
b) ( ) era composto com uma população 
predominantemente adulta. 
c) (  ) obteve sucessão nas políticas sanitárias e 
de controle da mortalidade. 
d) ( ) sofria demasiadamente com os baixos 
índices de fertilidade. 

02. Leia a manchete a seguir. 

14,5% dos brasileiros moram fora do estado em que nasceram, diz IBGE 
Minas Gerais, Bahia, São Paulo e Paraná são os que mais perdem naturais. 
35,4% da população reside em município diferente daquele em que nasceu. 
De acordo com seus conhecimentos sobre correntes migratórias, responda: as migrações populacionais destes 
estados citados ocorrem pelo mesmo motivo? Quais populações estariam sendo “repelidas” e quais estariam 
sendo “atraídas”? 

03. A qual fato histórico se pode atribuir um maior povoamento do país próximo ao seu litoral? 

04. Pesquise: o que foi a marcha para o oeste no Brasil? 

05. A população brasileira é distribuída de maneira uniforme dentro do território? Explique. 

06. Observando as densidades demográficas das diferentes regiões do Brasil pode-se dizer que o país é 
populoso, porém, pouco povoado. Por quê isto ocorre? 

Projeção da visão noturna do território brasileiro visto do espaço 


