
 

 

 

 

 

 

Atividade 07 

 

Observe o mapa a seguir e note como ocorre a distribuição da população brasileira por seu 
território: 

 

Perceba que a distribuição da 
população brasileira é muito 
concentrada às zonas 
litorâneas do país. Isso se 
deve a motivos históricos e 
geográficos, que vêm desde 
os tempos de colonização até 
os períodos posteriores. O 
povoamento do território 
brasileiro ocorreu 
inicialmente no litoral do 
Nordeste e ao longo do tempo 
o Brasil foi sendo povoado, 
ocupado a partir do 
desenvolvimento das 
atividades econômicas. 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. 

O Brasil é um país populoso, porém não é considerado um país povoado! Esta frase se explica, por 
que o Brasil possui cerca de 211.610.419 habitantes (IBGE, 2020), porém essa população não está 
distribuída de forma equilibrada ou igualitária por seu território. Tal fato pode ser observado no 
mapa acima que mostra a distribuição da população e sua densidade demográfica, as regiões 
sudeste, sul e nordeste juntas concentram cerca de 88% da população, já as regiões norte e centro-
oeste apresentam vazios demográficos, ou seja, áreas com pouco ou nenhum habitante. 

 

 

 



 

Caso não seja possível imprimir e pintar os mapas, não tem problema! Você vai escrever em seu 
caderno o que se pede em cada questão! Se você preferir pode tentar desenhar os mapas. 

1) Observe o mapa e o texto acima e sem seguida pinte o mapa abaixo com cores diferentes o grupo das 
três regiões do Brasil que apresentam uma maior concentração populacional e o grupo das duas regiões 
que apresenta um menor número de habitantes. Nesse mapa você vai usar duas cores apenas. Lembre-
se de usar a legenda com as cores que escolher.  

 

2- Escreva no mapa abaixo as siglas de cada Estado do Brasil, ao lado do mapa escreva os nomes dos 
Estados. Pinte com cores diferentes os Estados que pertencem a cada região de acordo com a divisão do 
IBGE, que divide o Brasil em Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, assim nesse mapa você vai usar 
cinco cores. Lembre-se de usar a legenda com as cores que escolher.  

 


