_____________________________________________________________________________________________

UNIDADE 2.
A POBOACIÓN MUNDIAL
_____________________________________________________________________________________________

GLOSARIO E MATERIAL DE APOIO Á UNIDADE

_____________________________________________________________________________________________

1. DEMOGRAFÍA.
_____________________________________________________________________________________________

 A Demografía: é a ciencia que estudia a poboación.
 Fontes demográficas: nas cales podemos conseguir os datos
necesarios para o estudio da poboación:

o

Censos: reconto da poboación de xeito periódico
recollendo datos demográficos, económicos e
sociais. En España faise cada 10 anos.
o

Padrón municipal: Rexistro de habitantes
dun concello.

o

Rexistro civil: Organismo oficial onde se inscriben os nacementos, defuncións e
matrimonios.

o

Organismos oficiais de estadísticas, que podemos consultar directamente nas súas
páxinas web:




INE ( Instituto Nacional de Estadística: www.ine.es ): datos demográficos a nivel
de todo o Estado español ( España, Comunoidades Autónomas , provincias,
cidades e núcleos de poboación …)
IGE ( Instituto Galego de Estatística: www.ige.eu ): datos demográficos de Galicia
( provincias, cidades e vilas, comarcas …)
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_____________________________________________________________________________________________

2. DISTRIBUCIÓN DA POBOACIÓN.
_____________________________________________________________________________________________

 Densidade de poboación: relación existente entre o número de habitantes dun lugar e o espacio que ocupan.
Exprésase en habitantes / km2 ( hab/km2).
Densidade = nº habitantes / supeficie km2
Se pretendemos comparar a poboación de dous ou máis países entre si, o número total de habitantes por si
mesmos non é sufuciente. Debemos ver a relación e proporción entre o total de habitantes ue viven no lugar
e o espazo que ocupan. Exemplo:
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 Factores que inflúen na distribución da poboación:
o

Físicos:


o

Clima: maior poboación nos climas temperados ( oceánico, mediteráneo,… ) que nos
extremos ( polar, desértico,..)
 Zonas costeiras ( mellor clima e maior actividade económica )
 Altitude: maior poboación entre 0 e 500 m.
 Fertilidade dos solos: inflúe na producción de alimentos.
 Recursos naturais, coma acceso a auga potable, carbón, petróleo, minerais, … favorecen
a concentración de poboación.
Humanos:


Actividade económica: concentración de poboación en lugares aptos para agricultura e
gandería ( poboamento rural ), ou industria e comercio, xunto coa existencia de
transporte e boas comunicacións ( grandes concentracións urbanas )
 Aspectos sociais e históricos: migracións, cultura, relixión, educación, riqueza, …Temos
un exemplo deste tipo de influencia sobre a poboación nun vello dito hindú que di: “ Ter
unha filla é coma plantar semente en xardín alleo”.
_____________________________________________________________________________________________

3. MOVEMENTOS NATURAIS DA POBOACIÓN:
_____________________________________________________________________________________________
 Natalidade: Número de persoas nacidas nun lugar no período
dun ano.
o

Taxa de Natalidade (TN): número de nacidos nun
lugar no periodo dun ano por cada 1.000 habitantes
( tantos por mil ‰ ):

TN ( ‰ ) = (nº de nacementos nun ano / Poboación total) x 1.000

o

Taxa de Fecundidade ( TF ): é o número de nacidos
nun lugar nun ano por cada muller en idade fértil
(15–49 anos).Para que unha poboación se renove ( e
non disminúa ) necesítase unha taxa de reposición
dun mínimo de 2,1 fillos por muller.

 Mortalidade: Número de persoas falecidas nun lugar no período dun ano:
o

Taxa de Mortalidade (TM ): número de falecidos nun lugar no periodo dun ano por cada 1.000
habitantes ( tantos por mil ‰ ):

TM ( ‰ )= (nº de falecidos nun ano / Poboación total) x 1.000
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o

o

Taxa de mortalidade infantil: número de falecidos menores dun ano nun lugar no periodo dun
ano por cada 1.000 habitantes. É un indicador do nivel de desenvolvemento dun lugar. P.ex.
África ten unha TM infantil do 82‰ (a de Galicia non chega ao 3‰)
Esperanza de vida: número de anos que se calcula pode vivir unha persoa no momento do seu
nacemento. Depende en gran medida da calidade de vida que se ten no lugar no que se vive (
alimentación, hixiene, sanidade,…), é decir, a esperanza de vida será maior nun país rico ca nun
pobre. Exemplo: En Nixeria é de 47 anos e en Suiza de 82.

 Crecemento natural (CN) ou crecemento vexetativo (CV): diferencia que hai, nun lugar e ano determinados,
entra a TN e a TM. Pode ser positivo ( a poboación aumenta ) e negativo ( a poboación disminúe ).
CN = TN – TM

Modelos, Ciclos ou Réximes demográficos:
A evolución da poboación está en relación directa oa relación entre a natalidade e a mortalidade

a) Réxime demográfico antigo ( ata 1750 )
Ata o S XVIII todos os países do mundo tiñan Alta Natalidade e Alta Mortalidade = Baixo
Crecemento, con continuas crises de subsistencias ( debido a malas colleitas, que provocaban fame e
efermidades como a peste, e, xa que logo, unha alta mortalidade )
b) Transición:
Nesta etapa hai un forte crecemento demográfico, con dúas fases ben definidas:
 1ª fase ( S XIX ): Alta natalidade e baixa a Mortalidade= Alto Crecemento ( é que segue
a ocurrir desde 1950 nos paises pobres )
 2ª fase( S XX ): Baixan a natalidade e a mortalidade= Baixo Crecemento
c) Réxime demográfico moderno:
Natalidade e Mortalidade moi baixas= Crecemento moi lento ou incluso negativo
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____________________________________________________________________________________________

4. ESTRUTURA DA POBOACIÓN:
_____________________________________________________________________________________________
Estudio da composición da poboación atendendo a diferentes aspectos: idade, sexo, actividade
económica,…
 Por idades: distínguense 3 grandes grupos de idade:
o
o
o

Mozos: <15 anos
Adultos: 15 – 65 anos
Anciáns: >65 anos

Podemos distinguir entre os países segundo a súa proporción de mozos e anciáns:
o

Países mozos: con máis do 35% da poboación menor de 15 anos. Soen ser países
subdesenvolvidos.
o Países vellos: con máis dun 12% de poboación maior de 65 anos. Soen ser países ricos.
 As pirámides de poboación:
Gráficas nas que se representan as características da poboación dun lugar ( país, cidade,… ) nun
momento concreto ( normalmente un ano), en canto idade e sexo. En xeral, podemos distinguir 3 tipos
de pirámides de poboación, que se corresponden con outros tantos tipos de poboación:
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 Por sectores económicos: A porcentaxe de poboación que traballe nun ou outro sector económico, vainos
indicar o nivel de desenvolvemento e riqueza dun país:
o

Sector Primario: persoas que traballan na agricultura, gandería, explotación forestal e pesca, é
decir, na explotación directa de recursos naturais. Nos países subdesenvolcidos, a maioría da
poboación adícase a estas actividades.

o

Sector Secundario ou industrial: persoas que se adican ás actividades de transformación de
recursos naturais ( as materias primas ) en productos elaborados: industria, minería, producción
de enerxía e construcción.

o

Sector Terciario ou Servizos: persoas que se adican a prestar servizos á poboación: comercio,
transportes, servizos públicos ( sanidade, educación, xustiza, …) e privados ( bancos, turismo, … ).
Nos países desenvolvidos predomina apoboación que traballa nos sectores secundario e, sobre todo
no terciario. Canto máis rico é un país, máis servizo presta á súa poboación.

_____________________________________________________________________________________________

5. MOVEMENTOS MIGRATORIOS:
_____________________________________________________________________________________________
As migracións son movementos ou desprazamentos da poboación dun lugar a
outro. Poden ser de 2 tipos:
 Emigración: é a saída de poboación dun lugar.
 Inmigración: é a entrada de poboación nun lugar.
¿Cales poden ser as causas dos movementos migratorios? Teñen distinta orixe
e poden ser varias ó mesmo tempo:
 Económicas: son as máis importantes. A búsqueda de traballo ou
simplemente cubrir as necesidades básicas ( vivenda, alimento,
vestido,…). Teñen a súa orixe na diferencia de riqueza entre países
ou continentes. P.ex: inmigrantes africanos a España.
 Sociais – políticas: guerras, persecucións por motivos políticos,
relixiosos, étnicos,… A fins de 2015, acadouse no mundo o maior
número de desprazados forzosos a consecuencia da gerra, das
persecucións, da violencia ou das violacións dos dereitos humanos:
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65,3 millóns de persoas de seres humanos desprazados pola forza, case 6 millóns máis que no ano
anterior, o que significa 24 persoas cada minuto!! En países en conflito como Sudán, Yemen ou o máis
coñecido nestes últimos meses, Siria son exemplos claros. Os datos deste último son ben
clarificadores da terrible crise humanitaria que se vive na rexión (datos de ACNUR e Amnistía
Internacional):
o
o
o

Máis de 4,5 millones de refuxiados de Siria en só cinco países: Turquía, Líbano, Xordania,
Irak e Exipto.
Arredor de 250.000 personas morreron e 13,5 millóns necesitan asistencia humanitaria
urxente dentro de Siria.
Mais do 50 % da poboación siria está en situación de desprazamento.

 Naturais: terremotos, inundacións, sequías,…. ou mesmo o cambio climático. No ano 2014 houbo
case 20 millóns de desprazados por desastres naturais, a maioría deles relacionados co clima
(inundacións, tormentas …). Isto supón aproximadamente 1 persoa desprazada por segundo!
Na actualidade hai fundamentalmente 2 direccións que seguen os movementos migratorios:
 Sur – Norte: A globalización da economía mundial aumentou as xa enormes diferencias entre países pobres (
SUR: África, América latina, Sur de Asia,… ) e os ricos ( NORTE: Europa, América do Norte,… ). As riquezas e o
nivel de vida dos países desenvolvidos atrae a enormes cantidades de xentes dos países subdesenvolvidos. No
ano 2.008 chegaron a España en pateras máis de 12.500 inmigrantes procedentes do continente africano.
 Leste – Oeste: Asi mesmo, as diferencias entre os países do leste europeo e os do oeste, fan que as riquezas
destes atraia a xentes de países coma Rumanía, Bulgaria, Ucrania, … En España hai máis de 500.000 rumanos.
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_____________________________________________________________________________________________

6. A SITUACIÓN ACTUAL: OS PROBLEMAS.
_____________________________________________________________________________________________
 Superpoboación: O rápido crecemento da poboación
fundamentalmente nos países pobres, o que agrava o
enorme problema da miseria, fame, problemas
ecolóxicos (por sobreexplotación do medio ambiente)
e movementos migratorios que están a sufrir os
países subdesenvolvidos.
 Problemas de xenofobia e racismo que causan os
movementos migratorios.

 Elevado número de poboación nova nos países
pobres, o que supón un reto - e un problema - : a
educación e formación profesional dos xoves,
aparte dos movementos migratorios na busca
dunha vida melor
 Envellecemento da poboación nos países ricos,
acompañado de proporcións moi baixas de xente
xove. Outro reto: dotar á poboación anciá de
servizos ( hospitais, coidados, residencias,..) e
pensións que lles permitan vivir dignamente.
 A metade das mulleres en todo o mundo ( o 85% das da áfrica Sub-sahariana) non utilizan métodos
anticonceptivos modernos. Consecuencias: aumento da natalidade e de víctimas do SIDA (máis de 40
millóns).
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