


Ciencia que estudia a poboación
Reconto da poboación de xeito periódico recollendo 

datos demográficos, económicos e sociais. 
En España faise cada 10 anos 

Rexistro de habitantes dun concello 

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

Cartel do Censo en Etiopía
Fonte : http://bancoimagenes.isftic.mepsyd.es/
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Fonte: Cuadro de datos de la población mundial 2008.Population Referende Bureau







100 mill. Hab.100 mill. Hab.

700 mill. Hab.700 mill. Hab.

1.500 mill. Hab.1.500 mill. Hab.

SIBERIA
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ALASKA GROENLANDIA

HIMALAIA

Fonte Densidad de la Población en el Mundo. Ediciones Santillana

240 mill. Hab.240 mill. Hab.
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600 mill. Hab.600 mill. Hab.
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ANTÁRTIDA

Deserto Aust.



Fonte: Cuadro de datos de la población mundial 2009.Population Referende Bureau

¿ Cantos son de ASIA ?
¿ E de Europa ?

¿ Por qué ?



¿ Cantas son de ASIA ?
¿ E de Europa ?

Fonte. Wikipedia



Fonte. Wikipedia



A Coruña 245.164

Ferrol 74.696

Santiago 94.339

Lugo 95.416

Ourense 107.057

Pontevedra 80.749

Vigo 295.703

Vilagarcía 37.339



Relación existente entre o número de habitantes dun lugar e o espacio que ocupan. Relación existente entre o número de habitantes dun lugar e o espacio que ocupan. Relación existente entre o número de habitantes dun lugar e o espacio que ocupan. Relación existente entre o número de habitantes dun lugar e o espacio que ocupan. 
Exprésase en habitantes / km2 ( hab/km2).Exprésase en habitantes / km2 ( hab/km2).Exprésase en habitantes / km2 ( hab/km2).Exprésase en habitantes / km2 ( hab/km2).

Densidade =Densidade =Densidade =Densidade =Densidade =Densidade =Densidade =Densidade =
Nº habitantesNº habitantesNº habitantesNº habitantesNº habitantesNº habitantesNº habitantesNº habitantes

Superficie Km2Superficie Km2Superficie Km2Superficie Km2Superficie Km2Superficie Km2Superficie Km2Superficie Km2



Hemisferio NorteHemisferio NorteHemisferio NorteHemisferio Norte

Asia ( o 60 % )Asia ( o 60 % )Asia ( o 60 % )Asia ( o 60 % )
Rexións pòbres Rexións pòbres Rexións pòbres Rexións pòbres 

Chabolas 
en Djbouti

Proceso de urbanización Proceso de urbanización Proceso de urbanización Proceso de urbanización 
( o 50% vive en cidades )( o 50% vive en cidades )( o 50% vive en cidades )( o 50% vive en cidades )

Asia ( o 60 % )Asia ( o 60 % )Asia ( o 60 % )Asia ( o 60 % )
Rexións pòbres Rexións pòbres Rexións pòbres Rexións pòbres 
( o 80 % )( o 80 % )( o 80 % )( o 80 % )

Rexións chas e costeirasRexións chas e costeirasRexións chas e costeirasRexións chas e costeiras

Muros



Deserto do SaharaDeserto do SaharaDeserto do SaharaDeserto do Sahara

Cultivo se arroz en Sri LankaCultivo se arroz en Sri LankaCultivo se arroz en Sri LankaCultivo se arroz en Sri Lanka

Nenos recollendo 
e transportando auga 

en Etiopía



Agricultura e gandería ( poboamento rural )Agricultura e gandería ( poboamento rural )Agricultura e gandería ( poboamento rural )Agricultura e gandería ( poboamento rural )
industria e comercio, xunto coa existencia industria e comercio, xunto coa existencia industria e comercio, xunto coa existencia industria e comercio, xunto coa existencia 
de transporte e boas comunicacións de transporte e boas comunicacións de transporte e boas comunicacións de transporte e boas comunicacións 
( grandes concentracións urbanas )( grandes concentracións urbanas )( grandes concentracións urbanas )( grandes concentracións urbanas )

Migracións, cultura, relixión, educación, riqueza, …Migracións, cultura, relixión, educación, riqueza, …Migracións, cultura, relixión, educación, riqueza, …Migracións, cultura, relixión, educación, riqueza, …
Un vello dito hindú que di: Un vello dito hindú que di: Un vello dito hindú que di: Un vello dito hindú que di: 

“ Ter unha filla é coma plantar semente en xardín alleo”.“ Ter unha filla é coma plantar semente en xardín alleo”.“ Ter unha filla é coma plantar semente en xardín alleo”.“ Ter unha filla é coma plantar semente en xardín alleo”.
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TN =
Nº de nacidos nun ano un lugar

Poboación total
X 1.000 TM =

Nº de Falecidos nun ano un lugar

Poboación total
X 1.000

CN = TN - TM

Crecemento real = Natalidade – Mortalidade + Inmigrantes - Emigrantes



Número de persoas nacidas nun lugar no período dun ano. Número de persoas nacidas nun lugar no período dun ano. Número de persoas nacidas nun lugar no período dun ano. Número de persoas nacidas nun lugar no período dun ano. 

TN =
Nº de nacidos nun ano un lugar

Poboación total
X 1.000

Número de nacidos nun lugar nun ano Número de nacidos nun lugar nun ano Número de nacidos nun lugar nun ano Número de nacidos nun lugar nun ano 
por cada muller en idade fértil por cada muller en idade fértil por cada muller en idade fértil por cada muller en idade fértil 

(15(15(15(15––––49 anos). 49 anos). 49 anos). 49 anos). 

2,1 fillos por muller 2,1 fillos por muller 2,1 fillos por muller 2,1 fillos por muller Exemplo !!



Fonte: Cuadro de datos de la población mundial 2008.Population Referende Bureau
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Lugares do mundo con menos fillos x muller ( TF )
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Número de mulleres de 15 a 49 anos
Miles de millóns

1,31

1,75

1,97
2,05

Mulleres en idade reproductiva

0,62

0,86

1950 1970 1990 2010 2030 2050

Fuente: ONU, World Population Prospects: The 2002 Revision (escenario medio), 2003.



Número de persoas nacidas nun lugar no período dun ano. Número de persoas nacidas nun lugar no período dun ano. Número de persoas nacidas nun lugar no período dun ano. Número de persoas nacidas nun lugar no período dun ano. 

Nº de Falecidos nun ano un lugar Exemplo !!TM =
Nº de Falecidos nun ano un lugar

Poboación total
X 1.000 Exemplo !!

Número de falecidos menores dun ano úmero de falecidos menores dun ano úmero de falecidos menores dun ano úmero de falecidos menores dun ano 
nun lugar no periodo dun ano por cada 1.000 habitantes. nun lugar no periodo dun ano por cada 1.000 habitantes. nun lugar no periodo dun ano por cada 1.000 habitantes. nun lugar no periodo dun ano por cada 1.000 habitantes. 
É un indicador do nivel de desenvolvemento dun lugar. É un indicador do nivel de desenvolvemento dun lugar. É un indicador do nivel de desenvolvemento dun lugar. É un indicador do nivel de desenvolvemento dun lugar. 

82‰ 3‰

Número de anos que se calcula Número de anos que se calcula Número de anos que se calcula Número de anos que se calcula 
pode vivir unha persoa no momento pode vivir unha persoa no momento pode vivir unha persoa no momento pode vivir unha persoa no momento 

do seu nacemento do seu nacemento do seu nacemento do seu nacemento 

54 anos 81 anos



Máis baixas Máis altas

Mortes de nen@s
por 1.000

nacidos viv@s

Mortes de nen@s
por 1.000

nacidos viv@s

Fonte: Cuadro de datos de la población mundial 2008.Population Referende Bureau



Esperanza de vida ó nacer, en anos
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Fuente: Naciones Unidas, World Population Prospects: The 2002 Revision (escenario medio), 2003.
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< 15 anos< 15 anos< 15 anos< 15 anos

15 15 15 15 –––– 65 anos65 anos65 anos65 anos

> 65 anos> 65 anos> 65 anos> 65 anos

+ 30 % poboación moza  + 30 % poboación moza  + 30 % poboación moza  + 30 % poboación moza  → países subdesenvolvidospaíses subdesenvolvidospaíses subdesenvolvidospaíses subdesenvolvidos

+ 12 % poboación ancián + 12 % poboación ancián + 12 % poboación ancián + 12 % poboación ancián → países desenvolvidospaíses desenvolvidospaíses desenvolvidospaíses desenvolvidos



Gráficas nas que se representan as características da poboación dun lugar ( país, cidade,… ) Gráficas nas que se representan as características da poboación dun lugar ( país, cidade,… ) Gráficas nas que se representan as características da poboación dun lugar ( país, cidade,… ) Gráficas nas que se representan as características da poboación dun lugar ( país, cidade,… ) 
nun momento concreto ( normalmente un ano),  en canto  idade e sexo. nun momento concreto ( normalmente un ano),  en canto  idade e sexo. nun momento concreto ( normalmente un ano),  en canto  idade e sexo. nun momento concreto ( normalmente un ano),  en canto  idade e sexo. 



Moita xente xove ( base ancha )Moita xente xove ( base ancha )Moita xente xove ( base ancha )Moita xente xove ( base ancha )
e pouca vella ( cume en pico ).e pouca vella ( cume en pico ).e pouca vella ( cume en pico ).e pouca vella ( cume en pico ).
Forte crecemento de poboación.Forte crecemento de poboación.Forte crecemento de poboación.Forte crecemento de poboación.
Páises subdesenvolvidos.Páises subdesenvolvidos.Páises subdesenvolvidos.Páises subdesenvolvidos.

Base estreita ( pouca poboación xove ) Base estreita ( pouca poboación xove ) Base estreita ( pouca poboación xove ) Base estreita ( pouca poboación xove ) 
Escaso ou nuloEscaso ou nuloEscaso ou nuloEscaso ou nulo

crecemento de poboación.crecemento de poboación.crecemento de poboación.crecemento de poboación.
Páises desenvolvidos.Páises desenvolvidos.Páises desenvolvidos.Páises desenvolvidos.

Igual ca anterior Igual ca anterior Igual ca anterior Igual ca anterior 
pero coa base máis anchapero coa base máis anchapero coa base máis anchapero coa base máis ancha
(+ poboación nova )(+ poboación nova )(+ poboación nova )(+ poboación nova )

Tendencia ó envellecementoTendencia ó envellecementoTendencia ó envellecementoTendencia ó envellecemento



Poboación máis xove Poboación máis xove Poboación máis xove Poboación máis xove 
( 30% da poboación é menor de 15 anos( 30% da poboación é menor de 15 anos( 30% da poboación é menor de 15 anos( 30% da poboación é menor de 15 anos

e case a metade en moitos países subsaharianos)e case a metade en moitos países subsaharianos)e case a metade en moitos países subsaharianos)e case a metade en moitos países subsaharianos)

Poboación máis vellaPoboación máis vellaPoboación máis vellaPoboación máis vella
( un 15% maior de 65 anos )( un 15% maior de 65 anos )( un 15% maior de 65 anos )( un 15% maior de 65 anos )



Miles de hab.

POB. TOTAL 46.157.822

HOMES 22.847.737

MULLERES 23.310.085

Fonte: Instituto Nacional de Estadística. 
Padrón Municipal 2.008





Miles de hab.

POB. TOTAL 2.784.169

HOMES 1.344.268

MULLERES 1.439.901

Fonte: Instituto Nacional de Estadística. 
Padrón Municipal 2.008



POB. TOTAL 9.934

HOMES 4.792

MULLERES 5.142

Fonte: Instituto Nacional de Estadística. 
Padrón Municipal 2.008



Agricultura Industria Servizos

Gandería

Exploración 
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Pesca

Minería

Producción
de enerxía

Construcción



Saída Entrada

Económicas Económicas → traballo→ traballo

SocioSocio --políticaspolíticas → guerras, persecucións políticas,…. → guerras, persecucións políticas,…. 

2007: 26 milóns 
de desprazados polas guerras

Ex: Darfur: 

Máis de 4,5 millóns de 
inmigrantes en España

SocioSocio --políticaspolíticas → guerras, persecucións políticas,…. → guerras, persecucións políticas,…. 

NaturaisNaturais → desastres naturais→ desastres naturais

Ex: Darfur: 
2,5 millóns de 

refuxiados2007: 26 milóns 
de desprazados polos 

desastres naturais

Sur – Norte
Leste - Oeste

Da pobreza á riqueza



Miseria, fame, problemas ecolóxicos, movementos migratorios

Elevado número de inmigrantes nos pañises desenvolvidos

O reto da educación e formación dos xoves

Servizos e pensións ós anciáns

Aumento da natalidade e enfermos de SIDA





Nacementos Mundo
Países 

desenvolvidos
Países 

subdesenvolvidos

Poboación 6.705.479.000 1.226.837.000 5.478.643.000

Ano 138.715.000 14.115.000 124.600.000 

Mes 11.559.583 1.176.250 10.383.333 Mes 11.559.583 1.176.250 10.383.333 

Semana 2.667.596 271.442 2.396.154 

Día 380.041 38.671 341.370 

Hora 15.835 1.611 14.224 

Minuto 264 27 237 

Segundo 4,4 0,4 4,0 

Fuente: Carl Haub y Mary Mederios Kent, Cuadro de datos de la población mundial 2008 (Washington, DC: Population Reference Bureau, 2008). 



Mortes Mundo
Países 

desenvolvidos
Países subdesenvolvidos

Ano 56.777.000 12.159.000 44.618.000 

Mes 4.731.417 1.013.250 3.718.167 

Semana 1.091.865 233.827 858.038 Semana 1.091.865 233.827 858.038 

Día 155.553 33.312 122.241 

Hora 6.481 1.388 5.093 

Minuto 108 23 85 

Segundo 1,8 0,4 1,4 

Fuente: Carl Haub y Mary Mederios Kent, Cuadro de datos de la población mundial 2008 (Washington, DC: Population Reference Bureau, 2008). 



Crecemento 
Natural

Mundo
Países 

desenvolvidos
Países 

subdesenvolvidos

Ano 81.938.000 1.956.000 79.982.000

Mes 6.828.167 163.000 6.665.167

Semana 1.575.731 37.615 1.538.115Semana 1.575.731 37.615 1.538.115

Día 224.488 5.359 219.129

Hora 9.354 223 9.130

Minuto 156 4 152

Segundo 2,6 0,06 2,5

Fuente: Carl Haub y Mary Mederios Kent, Cuadro de datos de la población mundial 2008 (Washington, DC: Population Reference Bureau, 2008). 



Mortes 
infantís

Mundo
Países 

desenvolvidos
Países 

subdesenvolvidos

Ano 6.852.000 85.100 6.767.000

Mes 571.000 7.092 563.917

Semana 131.769 1.637 130.135 

Día 18.773 233 18.540 

Hora 782 10 772 

Minuto 13 0,2 13 

Segundo 0,2 0,003 0,2 

Fuente: Carl Haub y Mary Mederios Kent, Cuadro de datos de la población mundial 2008 (Washington, DC: Population Reference Bureau, 2008). 


