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1. A DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DA POBOACIÓN. 

 
 

A terra habitada, ou apta para a ocupación humana, denomínase ecúmeno. A poboación non 
se distribúe de forma homoxénea. Para expresar a relación entre a poboación e o espazo que 
ocupa é utilizado o concepto de densidade de poboación, que se expresa como o número de 
persoas por unidade de superficie, normalmente km2. Calcúlase que en tan só un 5% das 
terras emerxidas atópase a metade da poboación do mundo, algunhas consideracións: 
 

 Máis do 90% da poboación mundial vive no hemisferio Norte. 

 O continente eurasiático acolle a máis do 75% da poboación mundial. 

 A poboación tende a concentrarse nas costas e nas terras baixas.  
 

DESERTOS DEMOGRÁFICOS. Existen vastas áreas da Terra debilmente poboadas, así como 
auténticos desertos demográficos. Os máis destacables serían: 
 

 O conxunto de terras frías dos dous hemisferios.  

 As grandes zonas de desertos áridos son tamén pouco favorables.  

 Na zona tropical húmida coexisten vastas áreas despoboadas, xunto a algúns dos focos de 
maior poboación do mundo.  

 Áreas montañosas, algunhas constitúen verdadeiros desertos humanos.  
 

GRANDES CONCENTRACIÓNS HUMANAS: 
 

 Asia oriental é o máis destacado, acolle á cuarta parte da poboación mundial. Nesta área 
localízanse algúns dos países máis poboados, destacando China con 1.438 millóns (dato 
abril 2020, fonte Worldometers, igual que en diante, agás se se especifica o contrario) e 
Xapón con 126 millóns. As maiores densidades concéntranse nas grandes chairas aluviais, 
deltas chineses, costas e vales. 

 Extremo meridional de Asia constitúe o segundo gran foco, con en torno ao 25% da 
poboación mundial. A India alcanza os 1.377 millóns; Indonesia 272 e Paquistán 220. É a 
área xeográfica dos monzóns, e de novo estamos en presenza de moi antigas civilizacións 
agrícolas. 

 Europa ocupa o terceiro lugar, habitando preto do 10% da poboación mundial, nun 
mosaico de países que, en ningún caso, alcanzan as cifras dos colosos asiáticos. A parte 
máis industrializada e urbanizada é a máis densamente ocupada (Reino Unido, Alemaña, 
Bélxica e Países Baixos). O tamaño reducido de moitos países fai que se dean densidades 
elevadas. 

 

Nun segundo plano distínguense outras concentracións importantes: 
 

 O NE dos Estados Unidos e val do San Lourenzo, en Canadá, acollen a máis de 200 millóns 
(menos do 5% do total mundial). É aínda máis destacable o carácter de urbanización. 
Entre a costa atlántica e a rexión dos Grandes Lagos hai un continuo urbano, unha 
megalópole. 

 De menores dimensións: o val baixo do Nilo, a illa de Xava, en Indonesia, a costa africana 
do sur de Nixeria e países próximos, no golfo de Guinea, a rexión do río da Prata e a costa 
brasileira. Detrás destas, as zonas densamente habitadas están máis dispersas (o resto de 
Estados Unidos, sobre todo na costa oeste, rexión de Los Ángeles- San Francisco; cidade 
de México e a súa rexión urbana; África ao sur do Sáhara; o norte de Europa e Rusia, a 
costa mediterránea do Magreb, os países andinos, América Central, etc.). 
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CONTRASTES E HETEROXENEIDADE NA DISTRIBUCIÓN A TÓDALAS ESCALAS. Se tomamos o 
marco dun país, observamos que dentro dos seus límites volven aparecer contrastes. En China 
temos unha densidade media de 153 hab./km2, con contrastes notables entre rexións: no 
Tibet hai tan só 1 hab./km2, mentres en Xangai ao redor de 2.000 hab./km2. Nunha escala 
maior, como unha rexión ou unha provincia, poderiamos constatar as mesmas irregularidades. 
Se o medio físico o permite, pode apreciarse una certa regularidade na distribución de cidades, 
como puxo de relevo Christaller na súa coñecida teoría da localización urbana. 
 
FACTORES EXPLICATIVOS DA DISTRIBUCIÓN DA POBOACIÓN: 
 

 Medio físico exerce unha influencia acusada. O seu condicionamento diminúe conforme 
aumenta o nivel tecnolóxico. 
o Clima, elemento máis influente.  
o Relevo. Unha maioría da poboación mundial vive por baixo do 500 m. de altitude. 

Algo similar ocorre coa distancia á costa. Os efectos do relevo son variados. Hai 
rexións de América do Sur onde a vida faise difícil nas terras baixas. 

o As características dos chans, a vexetación, as precipitacións e dispoñibilidade de 
auga, as formas topográficas, etc., son tamén condicionantes. 

 Factores sociais. Desde o punto de visto histórico, canto máis antigo sexa o poboamento 
dunha rexión, máis posibilidades de que haxa unha poboación numerosa. Se o 
desenvolvemento da agricultura foi o primeiro motor que cambiou o ritmo de 
crecemento da poboación, a Revolución Industrial foi a causa da “explosión demográfica”. 

 
Cara ao futuro, as irregularidades que hoxe existen non se irán suavizando, senón que en 
opinión dos demógrafos da ONU, é moi probable que se agudice o proceso de concentración. 
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2. DINÁMICA DEMOGRÁFICA. 

 
 
A poboación resulta do balance entre nacementos e defuncións (mobilidade natural). Se se 
considera unha poboación determinada, o seu dinamismo incorpora tamén os movementos 
migratorios, pero a nivel planetario só interveñen os dous compoñentes esenciais, de cuxa 
combinación resulta o crecemento natural ou vexetativo. 
 
NATALIDADE. A fertilidade é a capacidade física para reproducirse, considerando aos dous 
sexos. O número real de fillos que teñen as mulleres dunha poboación indica a fecundidade. A 
reprodución relaciona os nacementos de nenas coas nais, con vistas ás previsións de futuro.  
 
DIFERENZAS MUNDIAIS DE FECUNDIDADE: 
 
A TBN é un indicador pouco preciso, pero dispoñible para calquera lugar. En 2016 (datos Banco 
Mundial) a media mundial era de 18,88 nacementos por cada 1.000 habitantes, con contrastes 
tan grandes como os 48 por mil de Níxer e os 8 por mil, a taxa máis baixa, de Italia, Portugal, 
Alemaña ou Hong Kong. 
 
A taxa de fecundidade total, que indica o número medio de fillos por muller, cun valor para o 
conxunto mundial de 2,6. Entre estes valores tan extremos hai toda unha gama de situación: 
 

 Taxas inferiores a 2 (límite que marca a posible substitución e por debaixo da media 
mundial) no mundo desenvolvido (media 1,7). 

 Países que teñen unhas taxas moi altas de fecundidade (na maioría dos casos duplica a 
media mundial, por encima ou ao redor de 5 fillos por muller), a maioría de países 
africanos.  

 
Desde o punto de vista histórico, a natalidade foi elevada ata o século XIX para toda a Terra. 
Na primeira metade dese século iniciouse en Francia unha diminución, que se estendeu 
primeiro das clases altas ás baixas e foi daquela afectando a cada vez maior número de países 
do ámbito dos industrializados. Tras as guerras mundiais produciuse un período de 
reactivación da natalidade (baby boom), para volver desde 1964 a un descenso xeneralizado. 
Hoxe, o descenso afecta mesmo aos países do Terceiro Mundo, entre os que, con todo, segue 
habendo moitos que superan o 40 por mil.  
 
FACTORES DA FECUNDIDADE. Na actualidade, o factor principal é o control da natalidade, en 
función de toda unha serie de factores económicos, sociolóxicos e culturais vinculados entre si. 
Apréciase unha clara relación entre o grao de desenvolvemento económico e a fecundidade. 
Ao aumentar aquel, descenden os nacementos. Vinculados ao grao de desenvolvemento hai 
outros condicionantes. Por exemplo, ao reducirse a mortalidade, lográndose que a maior parte 
dos fillos chegue á maioría de idade, redúcese o número. Nas sociedades desenvolvidas os 
fillos supoñen gastos notables. En cambio, no pasado, e aínda na actualidade en economías 
subdesenvolvidas, os fillos supoñen unha axuda. Outro condicionante importante é o acceso 
da muller aos estudos e ao mundo laboral. Os factores culturais e relixiosos son moi 
importantes, aínda que poden cambiar ante unha nova orde económica. Desde o poder 
político pódese influír. 
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MORTALIDADE. Relacionada coa mortalidade é de gran interese a esperanza de vida. É a 
duración media da vida dunha xeración de individuos. A mortalidade está fortemente 
condicionada pola estrutura por idade, polo cal, indicadores como a taxa bruta de mortalidade 
resultan pouco útiles. En cambio, resulta interesante para ver evolucións ao longo do tempo.  
 
A MORTALIDADE NO MUNDO. No conxunto mundial a TBM, tras un período de constante 
descenso, era de só o 7,69 por mil en 2016 (datos Banco Mundial), cifra que engloba 
contrastes destacables. 
 

 Grupo que mantén taxas moi elevadas, superiores ao 10 por mil. Son algúns países de 
África e bastantes países europeos envellecidos, destacando o leste deste continente (os 
5 valores máis altos a nivel mundial corresponden a Lesoto, Lituania, Letonia, Bulgaria e 
Ucraína). 

 Países que non chegan á media, son numerosos os que rexistran valores entre o 4 e o 6 
por mil, a maioría de América Central e do Sur, e por baixo de 4 por mil (os países árabes 
do petróleo, entre os que destaca os Emiratos Árabes Unidos, con tan só o 1 por mil).  

 O resto alcanzan taxas moderadas, dándose a situación que a primeira vista pode resultar 
paradoxal de que os países máis desenvolvidos non son os que teñen as taxas máis baixas.  

 
A mortalidade infantil, moi afectada polas condicións socioeconómicas, ten moito que ver coas 
disparidades referidas. Os contrastes volven ser moi grandes, oscilando entre os 112 por mil de 
Afganistán e o 3,4 por mil de Luxemburgo. 
 
FACTORES QUE AFECTAN Á MORTALIDADE. O descenso das taxas de mortalidade pode 
constatarse desde comezos do século XIX nos países industrializados de Europa. Ao longo do 
século foise estendendo (USA, Canadá, Xapón...), para xeneralizarse, despois da Segunda 
Guerra Mundial, ao mundo enteiro. O descenso fíxose das capas altas ás baixas da sociedade e 
dos países ricos aos países pobres. É de destacar que nos países subdesenvolvidos o retroceso 
foi moito máis rápido que nos desenvolvidos, posto que se puideron beneficiar dos avances 
científicos. 
 
Dun modo xeral, podemos dicir que nos países subdesenvolvidos, que presentan taxas 
elevadas, teñen aínda gran incidencia as enfermidades infecto- contaxiosas, mentres que nos 
máis desenvolvidos predominan as enfermidades cardiovasculares e celulares. 
 
Os factores que inciden na mortalidade son moi variados. Do mesmo xeito que na natalidade, 
uns son de tipo biolóxico e outros son de carácter social e cultural. Subsisten problemas 
estruturais que van desde a malnutrición, que aínda afecta a unha quinta parte da poboación, 
á dificultade ao acceso á auga potable, a falta de medios médicos, hospitalarios, profilácticos, 
etc.  
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3. EVOLUCIÓN DA POBOACIÓN MUNDIAL. 

 
 
Segundo o Population Reference Bureau, organismo non gobernamental de EE.UU., a 
mediados de 2009 había 6.810 millóns de persoas. Para 2025 e 2050 estímase, mediante 
proxeccións, que haberá 8 e 9 millóns. Faise evidente que o mundo crece a bo ritmo, 
especialmente acelerado no século XX, que comezou con tan só 1,7 millóns e terminou 
superando os 6. Estamos ante un proceso de explosión demográfica. Con todo, o incremento 
comezou a retardarse. 
 
DÉBIL CRECEMENTO ATA A REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. Con tódalas reservas cara a uns datos 
que son só resultado de cálculos indirectos, admítese que a humanidade atravesou un longo 
período, que constitúe máis do 90% da súa historia, caracterizado por un crecemento moi 
lento e flutuante. 
 
MODERNO CRECEMENTO DA POBOACIÓN. O ano 1750 acéptase como o do inicio da era do 
Moderno Crecemento da Poboación. Aí alcánzanse os 800 millóns, cifra que empeza a crecer a 
un ritmo nunca antes coñecido, valorado para os seguintes cen anos no 0,5%. 150 anos máis 
tarde a poboación era xa o dobre e douscentos anos despois tres veces superior. A Revolución 
Industrial está na orixe do cambio. En 1950 prodúcese outra importante inflexión, que culmina 
en 1975. Neste período a poboación mundial crece a razón de preto dun 2% medio anual. En 
conxunto, produciuse unha verdadeira explosión demográfica, que afectou, sobre todo, aos 
países menos desenvolvidos, mentres os desenvolvidos comezaban un proceso de retardación. 
 
O actual descenso da porcentaxe de crecemento relaciónase coa notable caída da fecundidade 
nos países do Terceiro Mundo, e especialmente en China. Tamén inflúen outros factores, como 
a difusión de políticas de poboación por parte de moitos estados. Con todo, hai outros factores 
que continuarán impulsando o crecemento acelerado, como a notable mocidade de moitos 
dos países do Terceiro Mundo, o enorme número de mulleres en idade de procrear e os 
costumes e crenzas. O descenso do crecemento é, por tanto, relativo e non hai que esquecer 
que, aínda que se free a porcentaxe de crecemento, o incremento da poboación, dado o 
volume actual de partida, seguirá sendo moi elevado. 
 
Este descenso do crecemento non é homoxéneo. Xa é apreciable en Asia, América Latina e 
Caribe e, aínda que tamén se constata, prodúcese moito máis lentamente en África.  
 
MODELO DE TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA. A humanidade pasou por distintas etapas na súa 
evolución, desde o modelo demográfico antigo, no que o crecemento foi lento e flutuante, ata 
o modelo demográfico moderno. Desde os anos trinta do século XX foise desenvolvendo un 
modelo explicativo, baseado nos cambios dos valores de natalidade e mortalidade, coa súa 
repercusión no crecemento, que se produce como consecuencia do progreso económico. Dáse 
o nome de transición demográfica ao proceso polo cal unha poboación pasa dunha situación 
caracterizada por valores altos de natalidade e mortalidade a outra oposta. A teoría foi 
inicialmente formulada por Thomson en 1929, sendo posteriormente precisada por Davis e 
Blacker e por Notestein: 
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1. Primeira etapa, ou tradicional, é a previa á revolución demográfica. Caracterízase por 
taxas elevadas de natalidade e mortalidade, sendo as últimas flutuantes, como 
consecuencia da incidencia de epidemias, guerras, etc. O crecemento resulta moi débil e 
ata nulo. 

2. Etapa de transición. É o período en que se producen as transformacións. Subdividida en 
tres momentos: 
a. Ao comezo da transición comeza a descender a mortalidade, mentres a natalidade 

mantense elevada, e mesmo aumenta, polas melloras sanitarias. Crece a poboación. 
b. A continuación a mortalidade segue diminuíndo, descenso lento da natalidade. É o 

momento de maior crecemento da poboación. 
c. Ao final da transición a mortalidade xa resulta baixa e descende moi debilmente, 

mentres que a natalidade diminúe a gran ritmo. O crecemento desacelérase. 
3. Etapa final ou evolucionada. Unha vez terminada a transición, a poboación presenta 

baixas taxas de natalidade e de mortalidade, sendo, en todo caso, flutuante a natalidade. 
Deste xeito, o crecemento é moi débil ou nulo, igual que ao comezo. 

 
A pretendida teoría non o é totalmente, senón que é unha xeneralización de base histórica, 
derivada da experiencia da evolución dos países que coñeceron antes a industrialización. En 
liñas xerais, comprobouse que se cumpre a teoría en numerosos países desenvolvidos. Hai, con 
todo, excepcións e matices. Máis problemática resulta a aplicación do modelo aos países 
subdesenvolvidos. A mortalidade comezou a descender moito tempo despois e fíxoo, mesmo, 
desligada do desenvolvemento económico, por importación de avances médicos e sanitarios. A 
natalidade, que parte de valores iniciais máis altos, mantense aínda moi elevada. En cambio, 
cando descende, pódeo facer a un ritmo moito máis rápido que o que se produciu na 
transición europea. 
 
Hai críticas ao modelo e múltiples versións do mesmo. Moi xeneralizada é a de Trewartha, que 
utiliza sobre o mesmo esquema unha diferente terminoloxía e fala de catro etapas: 
 

 Estacionaria alta (equivalente á tradicional). 

 De primeira expansión. 

 De segunda expansión, equivalente á de transición. 

 Estacionaria baixa (equivalente á evolucionada). 
 

Por último, hai algún autor que opina que se pode considerar xa a posibilidade dunha fase 
posterior, na que a característica é un decrecemento da poboación, ao ser as taxas de 
natalidade inferiores ás de mortalidade, o que de feito xa se aprecia en varios países. 
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4. MOVEMENTOS MIGRATORIOS: CONCEPTO E TEORÍA. 

 
 
DEFINICIÓN. Podemos definir como migracións propiamente ditas os desprazamentos de 
poboación entre rexións diferentes, de longa duración e que, a miúdo, implican un cambio na 
actividade, podendo ter carácter definitivo. Cando se considera o movemento desde o lugar de 
orixe, denomínase emigración; cando se fai desde o lugar de acollida fálase de inmigración. 
 
TEORÍAS E MODELOS MIGRATORIOS: 
 
As leis de Ravenstein. No século XIX Ravenstein formulou uns principios que foron moi 
difundidos. Son unha serie de xeneralizacións a partir do estudo da emigración en Inglaterra e 
Gales, utilizando o censo de 1881. Pódense resumir en: 
 

 A maior parte dos emigrantes desprázanse a lugares próximos. 

 A emigración realízase escalonadamente. 

 A emigración a gran distancia faise a grandes centros. 

 Toda corrente migratoria orixina unha contracorrente. 

 Emigran máis os habitantes do campo cós da cidade. 

 A distancias curtas emigran máis as mulleres e a distancias longas máis os homes. 

 A maioría dos emigrantes son adultos. 

 As familias cando emigran van a lugares próximos. 

 A intensidade dos movementos aumenta co desenvolvemento das actividades comerciais 
e industriais e co dos transportes. 

 As grandes cidades crecen máis por inmigración que por crecemento vexetativo. 

 As migracións danse sobre todo do medio rural aos grandes centros comerciais e 
industriais. 

 As causas principais dos movementos migratorios son económicas. 
 
Foi, en certo xeito, o primeiro en expoñer a teoría da expulsión- atracción, ou push-pull, 
segundo a cal algunhas persoas emigran porque son expulsadas do seu lugar de orixe. 
Inclinábase máis polos factores de atracción que polos de expulsión.  
 
Weeks afirma que o estres ou tensión social é un factor esencial para empuxar a unha persoa a 
cambiar de lugar de residencia, pero a decisión só adoita tomarse cando existe unha 
alternativa. 
 
Outros modelos migratorios: 
 
Zipf, o número de emigrantes é directamente proporcional ao produto das poboacións de cada 
lugar e inversamente proporcional á distancia que os separa. As constantes débense axustar 
en función do territorio, os caracteres das poboacións, nivel de desenvolvemento, etc.  
 
Hägerstrand expuxo un modelo na mesma liña, no que tiña en conta as oportunidades que 
ofrecía un lugar de destino, medidas en ofertas de traballo, e a información que tiñan os 
potenciais emigrantes, que podería medirse, por exemplo, polo número de naturais do lugar 
de orixe no lugar de destino. A distancia considérase só indirectamente, ao ser maior a 
información canto menor é a distancia, polo menos teoricamente e sobre todo no pasado.  
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Hai numerosas variantes destes modelos, considerando indicadores como a existencia de 
desemprego, a renda per cápita, as oportunidades que hai no lugar de partida e no de destino, 
as relacións entre as dúas zonas, etc., elementos moi interesantes, pero de difícil medida.  
 
Outro punto de vista é o dos que analizan as migracións desde unha perspectiva 
comportamental. Quen emigra opina que as súas necesidades e desexos satisfaranse mellor no 
lugar ao que pretenden desprazarse. Entra en xogo unha percepción subxectiva da realidade. É 
a liña da chamada Xeografía da percepción, que atende á psicoloxía do individuo.  
 
Wolpert introduciu conceptos do condutismo, como o de utilidade dun lugar, que se valora 
polo grao de satisfacción ou rexeitamento dun individuo cara a un destino, que resulta 
diferente segundo sexa a información que posúa do mesmo e segundo a súa propia escala 
persoal. 
 
Zelinsky propuxo un modelo de interpretación da evolución dos movementos de poboación 
nas épocas históricas recentes de carácter evolutivo: 
 
a. Fase inicial. Con moi escasa mobilidade. Propia dunha etapa preindustrial. 
b. Fase propia de sociedades que inician a súa transición. Con forte éxodo rural, colonización 

interior, emigración exterior e inicio dos movementos habituais. 
c. Fase propia de sociedades que están a concluír a súa transición. Remiten o éxodo rural e a 

emigración exterior e aumentan en gran medida os movementos habituais. 
d. Fase postransicional. Propia de sociedades desenvolvidas, con gran mobilidade habitual e 

desenvolvemento de movementos interurbanos e intraurbanos, desaparición do éxodo 
rural, escasa emigración exterior e desenvolvemento de inmigración de persoas de alta 
cualificación e de man de obra sen cualificar. 
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5. CAUSAS E CONSECUENCIAS DAS MIGRACIÓNS. 

 
 
FACTORES DE EXPULSIÓN- ATRACCIÓN. Unha parte importante dos movementos migratorios 
dáse polos desequilibrios económicos entre espazos.  
 
Factores que expulsan á poboación: presión demográfica, inxusta estrutura da propiedade 
agraria, situación de miseria, enfermidades, epidemias, etc. Incluso a existencia dunha política 
oficial que propicie a emigración, sen esquecer os problemas políticos e guerras, etc. 
 
Factores de atracción: a oferta de emprego, os salarios máis elevados, a posibilidade de 
adquirir terras, as facilidades idiomáticas, o efecto chamada de quen emigrou antes, ademais 
da existencia de políticas de acollida e de recrutamento de emigrantes. 
 
CONSECUENCIAS DAS MIGRACIÓNS. Vivir inmerso nunha sociedade diferente pode provocar 
sentimentos de marxinación, inferioridade e desarraigamento. As migracións constitúen un 
dos principais compoñentes do cambio demográfico, xunto ao movemento natural, afectando 
á evolución da estrutura de idades, natalidade, mortalidade e crecemento. Entre migracións e 
movemento natural hai un efecto recíproco, inflúense mutuamente. 
 
No país de acollida rexuvenécese a poboación coa chegada de elementos novos, produtivos e 
en idade fértil, nos que non se gastou en educación, nin en sanidade. Produce beneficios 
económicos, ao permitir manter baixos salarios, ten efectos antiinflacionistas. Contribúe ao 
crecemento e pode elevar a fecundidade e reducir o envellecemento. 
 
No lugar de orixe pérdese parte da poboación en idade produtiva e fértil. Pode verse 
envellecido e perde o que investiu nesa poboación. Doutra banda, supón un alivio á presión 
demográfica e, a través das remesas de diñeiro, axuda a mellorar a balanza de pagos.  
 
POLÍTICAS MIGRATORIAS. Dos procesos demográficos, é o máis fácil de controlar, polo menos 
teoricamente. En 1921 aprobouse a primeira lei de cotas, que limitaba a entrada a Estados 
Unidos de estranxeiros. Os países europeos occidentais comezaron a poñer trabas despois da 
crise de 1973. A Unión Europea permite a libre circulación dos seus cidadáns en todo o 
territorio, pero levanta muros fronte aos de fóra. A existencia de barreiras non é capaz de frear 
a emigración, cando hai desequilibrios tan notorios no mundo e moitas persoas fortemente 
motivadas. Por iso, a emigración ilegal ou irregular cobra forza, expondo multitude de 
problemas. 
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6. PRINCIPAIS MOVEMENTOS MIGRATORIOS. 

 
 
INTERIORES: 
 
ÉXODO RURAL. O principal movemento interior foi o traslado de poboación do campo á 
cidade. Nos países desenvolvidos está practicamente concluído. O fenómeno iniciouse moi 
pronto en Europa. No mundo chamado en desenvolvemento, o éxodo rural foi o factor 
esencial do rápido crecemento das cidades, que crecen polo fluxo de emigrantes e polas 
elevadas taxas de fecundidade que manteñen unha vez na cidade. Segue sendo, na 
actualidade, moi importante. 
 
As migracións campo- cidade trataron de explicarse de varias formas. Desde antigo a maior 
parte de estudosos considera que hai unha razón económica de base. A cidade ofrece máis 
fácil acceso a determinados bens e servizos (hospitais, garderías, emprego, lecer, 
comodidades, etc.). Cada vez considérase máis influente na decisión de emigrar á cidade a 
atracción que senten os mozos pola maneira de vivir urbana, que coñecen a través dos medios. 
 
MOVEMENTOS INTERURBANOS E INTRAURBANOS. PERIURBANIZACIÓN. Actualmente a 
mobilidade da poboación urbana é moi grande. Nos países en desenvolvemento, o maior 
atractivo téñeno as grandes cidades. A elas acode poboación rural, pero tamén de cidades 
máis pequenas. Xa se detectou nalgúns países, sobre todo nos de máis antiga urbanización, a 
existencia de migracións descendentes, é dicir, que desde a gran metrópole desprázanse a 
cidades medias, favorecidas por estados e empresas. 
 
OUTRAS FORMAS DE MOBILIDADE INTERIOR. REDISTRIBUCIÓN DA POBOACIÓN E POLÍTICAS DE 
CONTROL. Dentro do propio mundo rural dos países en desenvolvemento, tamén se producen 
movementos de importancia. Nuns casos abandónanse rexións moi densamente poboadas 
cara a outras que o están menos, unhas veces de forma espontánea e outras dirixidas, para 
reorganizar o territorio. Unha forma especial de migración rural é a chamada de fronte 
pioneira, para colonizar terras pouco explotadas e habitadas. Déronse estes movementos en 
Australia e en América do Sur, sobre todo en Brasil. 
 
Na mobilidade interna non faltan actuacións políticas de certo control. Por exemplo, 
expulsións periódicas de inmigrantes sen emprego das cidades, por temor dos gobernos 
autoritarios ao crecemento acelerado que leva maiores custos sociais, desemprego e risco 
político de levantamentos (Tanzania, Congo, Níxer). Outros gobernos empregan medidas 
disuasorias, como cobrar pola escolarización de fillos aos campesiños que se desprazan ás 
cidades (Filipinas). Algúns gobernos melloran as condicións do campo, para evitar o éxodo. En 
países de economía socialista o control destes movementos foi moi grande en varios 
momentos do pasado século, como no caso de China, pero na actualidade as migracións 
interiores van orientándose cara a un modelo clásico de éxodo rural cara ás grandes cidades. 
 
MIGRANTES FORZOSOS: DESPRAZADOS. Hai circunstancias que obrigan a grupos enteiros a saír 
dos seus lugares de residencia, sexa por catástrofes, guerras, fames negras ou calquera outra 
forza. Son os desprazados, termo reservado a migrantes forzosos, que quedan dentro das 
fronteiras nacionais, mentres que o termo de refuxiados utilízase para os que buscan 
protección noutro Estado. Actualmente, destaca moito a situación dramática producida pola 
guerra de Siria, pero son moitos millóns de persoas os que están nesta situación (Armenia, Sri 
Lanka, Sudán…). 
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MIGRACIÓNS INTERNACIONAIS. Considéranse como tales os desprazamentos que se 
producen entre Estados. Aínda que o carácter económico adoita subxacer en case todos os 
desprazamentos humanos, nos internacionais son tamén frecuentes as motivacións políticas 
(refuxiados, exiliados, deportados, etc.) que tiveron notable protagonismo no mundo actual.  
 
MIGRACIÓNS ANTES DA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. A Idade Moderna coñece o inicio dunha 
etapa clave de migracións intercontinentais, no chamado descubrimento de América. O 
capitalismo comercial deu lugar a importantes movementos, entre os que non podemos 
esquecer o tráfico de escravos. 
 
EMIGRACIÓN INTERCONTINENTAL. A ATRACCIÓN DE AMÉRICA. O século XIX e ata a Primeira 
Guerra Mundial, caracterízase por un importante fluxo migratorio, que desde o vello Mundo 
diríxese cara a América e, en moito menor medida, a África e Oceanía. Factores: 
 

 A presión demográfica en Europa, con situacións de fames negras e escaseza nalgúns 
países. 

 As consecuencias da Revolución Industrial sobre os artesáns e agricultores. 

 A atracción dunhas terras virxes que colonizar. 

 As melloras no transporte, que facilitaban o desprazamento. 
 
Ao longo de todo o século, ao redor de 65 millóns de europeos trasladáronse. A América do 
Norte acudiron preferentemente irlandeses, británicos, xermanos e escandinavos, e a América 
Latina, españois, portugueses e italianos. Na súa gran maioría emigrantes de orixe rural, sen 
cualificación. 
 
No século XX, o período de entreguerras foi de recesión, por varias razóns: 
 

 Os países novos xa non requirían man de obra abundante e sen cualificación; 

 En Europa acelerouse a industrialización e diminuíu a presión demográfica; 

 Comezou a poñerse en práctica unha política de restrición, por parte dos grandes 
receptores. 

 Desde os inicios dos anos trinta xeneralizouse a crise económica. 
 
Despois da Segunda Guerra Mundial iníciase unha nova etapa. Un primeiro período foi de 
certa recuperación da corrente migratoria cara a América e Australia, que agora procedía, en 
boa medida, de países asiáticos, formada, en parte, por técnicos e profesionais. 
 
CAMBIO NOS ANOS SESENTA: ATRACCIÓN DA EUROPA INDUSTRIAL. Produciuse unha 
revolución tecnolóxica que dará lugar a un aumento extraordinario da produtividade, do 
consumo e dos salarios. Con iso créase unha división da forza do traballo: os cadros técnicos e 
de mando, altamente especializados, e a man de obra pouco cualificada. Á situación de 
prosperidade económica uniuse unha poboación en descenso e en proceso de 
envellecemento. Prodúcese entón un movemento desde os países do Mediterráneo cara aos 
do centro e oeste. 
 
Simultaneamente había outros movementos en todo o mundo. Os intercontinentais 
continuaron, aínda que debilitados, manifestando a vinculación entre antigas colonias e 
metrópoles (caso de Gran Bretaña). Co final das restricións de USA, Canadá e Australia, 
incrementáronse os fluxos de latinoamericanos, africanos e asiáticos. Tamén, acudiron 
inmigrantes a Arxentina e Brasil, a Sudáfrica, a Arabia Saudita, Libia, etc. 
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NOVO PANORAMA MIGRATORIO NO ÚLTIMO CUARTO DO SÉCULO XX. En 1973, coa crise do 
petróleo: contracción do consumo, aumento de prezos, inflación e paro. A maioría dos países 
receptores comezan entón a tomar medidas restritivas. Salt fixo unha análise das 
características migratorias do período 1960- 1990: 
 

 Diminución das migracións definitivas, con predominio da migración temporal. 

 Importancia da procura da reunión familiar. 

 Importancia crecente do número de refuxiados. 

 Aumento das migracións de técnicos e persoal altamente cualificado (fuga de cerebros). 

 Importancia crecente das institucións de control internacional das migracións. 

 Forte presión da emigración ilegal. 
 
MIGRACIÓNS INTERNACIONAIS A COMEZOS DO S. XXI. Entre os novos receptores destacan os 
países árabes petroleiros, Xapón e Malaisia- Tailandia. No actual proceso de globalización, 
caracterizado pola liberdade de movemento para empresas, produtos e relacións comerciais, 
non existe a mesma liberdade para a mobilidade das persoas, condenados a vivir en situación 
de irregularidade, a caer en mans de mafias.  

 
 
 

 
7. ESTRUTURA POR SEXO DA POBOACIÓN. 

 
 
INDICADORES. Pode utilizarse o valor porcentual de homes e mulleres respecto ao total da 
poboación, ao que se denomina taxade masculinidade ou feminidade, ou calcular a relación 
entre o número de homes e de mulleres, á que adoita denominarse índice de masculinidade 
ou feminidade ou sex ratio. Con frecuencia calcúlase tamén por idades. 
 
Un método sinxelo de valorar a reprodución é a partir da proporción de feminidade no 
nacemento, consistente en dividir as nenas nadas nun ano entre o total de nados o mesmo 
ano. Normalmente nacen máis nenos que nenas, nunha proporción aproximada de 105 ou 106 
a 100, pero este desequilibrio termina sendo favorable ás mulleres nas idades superiores. Máis 
alá dunha explicación meramente biolóxica, hai que considerar determinados factores. En 
sociedades subdesenvolvidas é frecuente a sobremortalidade feminina nas idades novas, por 
falta de condicións hixiénicas no parto. Na sobremortalidade masculina xogan factores como 
determinados hábitos sociais (tabaquismo, alcoholismo, etc.), a realización de determinados 
traballos de gran dureza e alto risco e, por suposto, a participación en guerras, aínda que estes 
factores poden modificarse, pola crecente incorporación da muller ao mundo laboral e ao 
exército, e por cambios en hábitos. 
 
DIFERENZAS NA ESTRUTURA POR SEXO NO MUNDO. No Terceiro Mundo obsérvase un lixeiro 
predominio masculino e no máis desenvolto feminino. Estas diferenzas explícanse, en parte, 
polos grupos de idade dominantes. Os movementos migratorios, que con frecuencia afectan 
máis a un dos sexos, poden dar lugar a claras disimetrías.  
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8. ESTRUTURA POR IDADE DA POBOACION. 

 
 
GRUPOS DE IDADE. Para analizar a estrutura por idade recórrese a diversos indicadores 
estatísticos e a algunhas representacións gráficas moi expresivas. É habitual considerar tres 
grupos fundamentais de idade, relacionados coa actividade económica e laboral: 
 

 Mozos, que comprende aos menores de 15 ou de 20 anos. Non hai acordo no límite, 
variando segundo os organismos ou autores consultados. 

 Anciáns, que comprende aos maiores de 60 ou de 65 anos, con igual imprecisión. 

 Adultos, que son os comprendidos entre os outros dous grupos. 
 
DIVERSAS ESTRUTURAS POR IDADE NO MUNDO. ENVELLECEMENTO E MOCIDADE. Non é 
difícil comprender que entre o mundo máis desenvolvido e o que permanece no extremo 
oposto, as diferenzas de estrutura por idade sexan rechamantes. Segundo datos do Population 
Reference Bureau, en 2018, para o conxunto mundial a proporción de menores de 15 anos era 
do 26%, mentres que a de maiores de 65 era o 9%, pero o contraste entre os países máis e 
menos desenvolvidos é moi rechamante, con valores do 18% nos máis desenvolvidos. A partir 
dun período de rexuvenecemento, que se deu nos anos cincuenta do pasado século, está a 
producirse, na actualidade, un envellecemento da poboación, que afecta a todos os países. 
 
Considérase que o valor 0,5 do índice de vellez marca o límite a partir do cal unha poboación 
pódese considerar envellecida.  
 
Loxicamente, as características e problemas dos dous tipos de estruturas son diferentes. Unha 
sociedade envellecida resulta pouco dinámica, tende ao conservadorismo, faltan persoas para 
cubrir os postos de traballo, sobre todo os peor remunerados, e hai problemas para afrontar 
os gastos sociais. Pola contra, unha sociedade moi nova ten unha gran riqueza potencial, pero 
pode ter problemas para alimentar e educar adecuadamente a tan numeroso grupo non 
produtivo, fáltanlle postos de traballo e atopa enormes dificultades para saír da pobreza, 
ademais, o grao de lóxica conflitividade social pode ser moi alto. 
 
 
O contraste non só se dá entre países, senón que, do mesmo xeito que noutros aspectos, é 
máis xeralizado e pode volver repetirse no interior dun país, e, mesmo, por barrios dentro 
dunha cidade. Nas cidades desenvolvidas produciuse un envellecemento dos centros 
históricos, mentres que as áreas metropolitanas teñen estruturas máis novas.  
 
Como se deduce facilmente, a estrutura por idades dunha poboación condiciona a súa 
posterior evolución respecto de natalidade, nupcialidade (frecuencia e características dos 
matrimonios) e mesmo mortalidade, e incide en multitude de aspectos económicos. O 
envellecemento da poboación fai aumentar a dependencia pasiva, non produtiva e xeradora 
de gran gasto social, mentres que os mozos considéranse como dependencia activa, xeradora 
de gastos sociais que representan un investimento en capital humano, capaz de repercutir na 
produtividade económica.  
 
 
 
 
 



Xeografía e Historia 
 

www.nosoposicions.com  Tema 6. 2020 16 

 
9. REPRESENTACIÓNS GRÁFICAS DA ESTRUTURA POR IDADE E SEXO. 

 
 
DIAGRAMA TRIANGULAR. Trátase dunha representación gráfica en forma de triángulo 
equilátero, en cada un de cuxos lados se establecen os valores dunha variable, de cero a cen. É 
un diagrama moi utilizado para expresar a estrutura de idades dunha poboación, considerando 
os grupos esenciais de mozos, anciáns e adultos. Esta representación permite mostrar, 
simultaneamente, a estrutura de varias poboacións, con indicación das porcentaxes de cada 
grupo de idade, e tamén a evolución, ao longo do tempo, da estrutura de idades dunha mesma 
poboación, ou de varias. 
 
 
PIRÁMIDE DE IDADES. Outra forma moi expresiva de representar a estrutura da poboación é a 
mal chamada pirámide de idades, gráfico sinxelo de distribución de frecuencias, no que por 
medio dun dobre eixo de coordenadas, sitúanse os efectivos de cada sexo dunha poboación, 
en barras proporcionais, de ano en ano, ou agrupándoos en banzos de cinco, dez ou máis anos. 
Pode confeccionarse utilizando cifras absolutas, pero é máis frecuente que se calculen as 
porcentaxes de cada idade, en relación á poboación total, especialmente cando se desexa 
poder comparar diversas poboacións. Este gráfico non só posibilita a comparación, senón que, 
tamén, permite obter información da historia demográfica (perdas por guerras, epidemias, 
períodos de emigración ou de inmigración, etc.).  
 
O aspecto da pirámide varía segundo sexa a estrutura da poboación, tendo ancha base e forma 
apuntada nas que hai un predominio de mozos e fecundidade elevada, fronte ás que teñen 
predominio de anciáns e escasa fecundidade, con forma de hucha, de base remetida e 
redondeada na cúspide. A maioría dos países están dentro dunha das tres categorías xerais de 
pirámides seguintes: expansiva, cunha base ampla, o que indica unha proporción elevada de 
nenos e unha rápida taxa de crecemento da poboación; regresiva, cunha base máis estreita 
que o centro da pirámide, en forma de hucha, o que xeralmente ilustra un rápido descenso na 
fecundidade; e estacionaria, cunha base estreita e un número de persoas aproximadamente 
igual en cada grupo de idades, diminuíndo nos grupos de máis idade, o que indica unha 
proporción moderada de nenos e unha taxa de crecemento lenta ou nula. 
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10. ESTRUTURA DE ACTIVIDADE ECONÓMICA DA POBOACIÓN. 

 
 

POOACIÓN ACTIVA E INACTIVA. A Organización Internacional do Traballo (OIT) considera 
poboación activa todas as persoas que achegan a súa forza de traballo para producir bens e 
servizos. Inclúense os que están empregados a soldo, os empregadores e os que colaboran con 
empresas familiares. Quedan excluídos, constituíndo a poboación inactiva, os estudantes, 
amas de casa, pensionistas, rendistas e, en xeral, persoas dependentes. Pero cando analizamos 
a situación por países, vemos que non hai normas válidas universalmente. Os criterios varían 
moito, respecto á idade de comezo e final de traballar, se é que existe lexislación respecto 
diso. 
 

Considérase poboación activa á poboación que ten un emprego (poboación ocupada) e as que 
están á expectativa de obtelo. De maneira que tamén os que aínda non conseguiron o seu 
primeiro emprego (poboación desocupada) e os que o perderon (parados ou sen traballo) son 
poboación activa. Outros termos de uso frecuente en relación coa actividade económica son: 
 

 Poboación potencialmente activa, composta por todos os que están en idade legal de 
traballar (en España dos 16 aos 65 anos). 

 Poboación subempregada, quen realiza un traballo por baixo do seu nivel de preparación 
ou en horario, ou remuneración, inferior á normal. 

 Poboación inactiva, a que depende economicamente dos activos con emprego. 
 

A TAXA DE ACTIVIDADE. FACTORES QUE LLE AFECTAN. Os factores que inciden sobre a taxa 
de actividade son fáciles de deducir: 
 

 A propia estrutura de idades da poboación (por exemplo, unha poboación moi nova, que 
conte cunha elevada porcentaxe de menores de 15 anos, ha de ter unha taxa baixa). 

 As normas legais sobre idades de actividade (comezo e xubilación laboral). 

 A situación económica (exemplo: prolongación de estudos ou a existencia de xubilacións 
incentivadas anticipadas). 

 Factores sociais, como a maior ou menor participación da muller no mundo laboral. 
 

DESEMPREGO. En todas as sociedades existe unha parte da poboación en idade laboral que se 
atopa sen emprego, por non conseguir aínda o primeiro, ou por perder o que tiña. A valoración 
da proporción de persoas en tal situación faise por medio da taxa de paro, que resulta da 
división dos parados polo conxunto de activos e exprésase en porcentaxe. De novo, a 
variedade de situacións a escala mundial é moi grande, de modo que non é sinxelo establecer 
comparacións. En ocasións non é fácil diferenciar o que constitúe paro realmente, de 
situacións de emprego precario ou subemprego e de inestabilidade laboral.  
 

SECTORES DE ACTIVIDADE. Existen varias clasificacións da actividade económica por ramas de 
actividade. Está moi xeneralizada a clasificación da actividade económica en tres sectores 
básicos, primario, secundario e terciario, introducida por Fisher e Clark. O sector primario 
comprende as actividades relacionadas coa natureza: agricultura, silvicultura, caza e pesca. O 
sector secundario as relacionadas coa industria, produción de enerxía e construción. A minaría 
é cada vez máis considerada neste grupo, aínda que, ás veces, incluíuse no primeiro, como 
actividade extractiva. O sector terciario é aínda máis heteroxéneo. Agrupa as actividades de 
comercio e servizos (transportes, administración, etc.). En sociedades preindustriais, ou de 
baixo nivel económico, é predominante o sector primario. En cambio, nas sociedades 
industriais de elevado nivel de desenvolvemento, hai un predominio do sector terciario, sendo 
tamén considerable o secundario. 
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Do mesmo xeito que en todos os aspectos que vimos considerando, os contrastes son tamén 
moi grandes. O sector primario, cuxa base esencial está na actividade agraria, ocupa a pouca 
poboación nos países desenvolvidos, sendo, en cambio, maioritario no mundo 
subdesenvolvido. O sector secundario ocupa a moi pouca poboación nos países de escaso 
desenvolvemento, sen superar nunca o 20%, mentres que nos desenvolvidos logrou alcanzar 
ata o 40%, para, a partir de aí, descender e quedar nas etapas máis avanzadas ao redor dun 
30% e mesmo menos. O sector terciario é moi elevado nos países desenvolvidos, onde chega a 
supoñer preto do 60%. Este valor tamén é a miúdo alto entre os países terceiromundistas, 
pero as súas características son ben distintas. Nestes últimos adoita ser un terciario de baixo 
nivel, resultado dun éxodo rural considerable, que acumula nas cidades a unha masa de 
persoas que se ocupan en actividades como o comercio ambulante e o servizo doméstico, que 
constitúen un sector terciario hipertrofiado e marxinal. 
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