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Aspectos da população da Europa 
 

O velho continente, como a Europa é também conhecida, possui uma população estimada em 750 milhões de 
habitantes, número elevado se considerar que a extensão territorial é relativamente limitada, o que significa que é 
bastante povoado. Com uma densidade demográfica de 72 hab./km². 
 
A população europeia é constituída por diversos grupos étnicos, com destaque para: anglo-saxões, escandinavos, 
eslavos, germânicos e latinos. Um dado importante é que a esmagadora maioria da população é constituída por 
brancos. 
 
 
Quanto à prática religiosa, o cristianismo é o de maior destaque, embora esteja dividido em catolicismo romano, 
especialmente na Espanha, Portugal, França e Itália; protestantismo em países como Alemanha, Noruega e Suécia; e 
o cristianismo ortodoxo, na Grécia e Rússia. 
 
A população está irregularmente distribuída no território continental, informação explicada pelo fato de haver áreas 
europeias intensamente povoadas com densidade demográfica acima dos 300 hab/km², enquanto que em outras há 
verdadeiros vazios demográficos, com densidade inferior a 1hab/km². 
 
As regiões mais povoadas do continente se encontram na Europa centro-ocidental, áreas que abrigam a maioria dos 
parques industriais e demais atividades produtivas, com destaque para Itália, Países Baixos, França, Reino Unido e 
Alemanha. 
 
Os vazios demográficos citados ocorrem no norte da Europa, fator provocado pelo clima, pois nessa região há o 
predomínio de temperaturas muito baixas com invernos extremamente rigorosos e prolongados. 
 
O país mais populoso desse continente é a Rússia, com cerca de 144 milhões de habitantes, seguido por Alemanha, 
com 82 milhões; França, com 59 milhões; Reino Unido, 59 milhões; Itália, 57 milhões; Ucrânia, 49 milhões; e 
Espanha, 39 milhões de habitantes. Apesar de a Rússia ser o país mais populoso, apresenta uma população relativa 
baixa, resultado do enorme território. 
 
O país que possui a mais alta população relativa é a Holanda, com 15,9 milhões de habitantes e densidade 
demográfica de 470 hab/km². Longo em seguida vem a Bélgica, com 312 hab/km²; Reino Unido, com 59 hab/km²; 
Alemanha, com 82 hab/km²; e Itália, com 57 hab/km². 

 

 

 

 

 

 

 

 



Distribuição da população Europeia 

  
Paris é a cidade mais populosa da Europa. 

Atualmente, o número de habitantes do continente Europeu soma-se 730 milhões de pessoas, isso deriva uma 
densidade demográfica de 32 habitantes por cada quilômetro quadrado, o resultado demonstra que a área é 
bastante povoada. 
 
Em algumas áreas onde há maior concentração de pessoas a densidade demográfica supera 100 habitantes por 
quilômetro quadrado, geralmente essas aglomerações estão estabelecidas em áreas próximas aos principais 
mananciais (rios), um exemplo disso é o rio Reno (Alemanha e Países Baixos), Sena, Tâmisa e Pó.Apesar de ser um 
continente bastante povoado, existem regiões com baixa densidade demográfica, podemos destacar as áreas 
influenciadas pelo clima ártico, onde é registrado menos de dois habitantes por quilômetro quadrado, isso é 
provocado pelas adversidades impostas pelo frio rigoroso que impede que o homem possa desenvolver todas as 
suas atividades. 
 
Como a Europa é um continente extremamente urbanizado, há uma grande parcela da população que habita áreas 
urbanas, principalmente no Centro-Ocidental do continente, isso acontece por causa da concentração de 
importantes parques industriais e, além disso, as duas maiores cidades (Paris e Londres) de todo a região se 
encontram nessa porção européia. Paris é habitada por aproximadamente 9 milhões de pessoas e Londres abriga 
cerca de 7 milhões de habitantes. 
 
Abaixo a lista dos países mais populosos e povoados do continente Europeu: 
 
Países mais populosos 
 
Rússia: 141 milhões de habitantes. 
 
Alemanha: 82 milhões de habitantes. 
 
França: 62 milhões de habitantes. 
 
Reino Unido: 60 milhões de habitantes. 
 
Itália: 58 milhões de habitantes. 
 
Países mais povoados, salvo os micropaíses. 
 
Países Baixos: 489,1 habitantes por quilômetro quadrado. 
 



Bélgica: 343,2 habitantes por quilômetro quadrado. 
 
Reino Unido: 251,6 habitantes por quilômetro quadrado. 
 
Alemanha: 236 habitantes por quilômetro quadrado. 
 
Itália: 197,8 habitantes por quilômetro quadrado. 
 
 
Estrutura etária e População economicamente ativa 
 
A população européia é formada segundo a estrutura etária por pessoas adultas e idosas em sua maioria, os níveis 
apresentados superam as médias internacionais. 
 
Estrutura etária da Europa em relação ao mundo: 
 
0 a 14 anos de idade Europa: 15,4% Mundo: 27,4% 
 
15 a 64 anos de idade Europa: 68,3% Mundo: 65,1% 
 
Acima de 65 anos Europa: 16,3% Mundo: 7,5% 
 
A população européia que integra o PEA (População Economicamente Ativa) geralmente desenvolve suas atividades 
nos centros urbanos e atuam principalmente nos setores secundários e terciários. 
 
Esse fator é resultado do alto nível de industrialização no qual a maioria dos países europeus se encontra, além de 
possuir uma atividade rural ligada à modernização, dessa forma produz poucos postos de trabalho nesse segmento. 

 

Envelhecimento demográfico da Europa 
O problema do envelhecimento demográfico da Europa corresponde ao predomínio do número de idosos em 

relação à População Economicamente Ativa. 

 

  
O perfil etário dos países europeus indica um envelhecimento da população 
 

A maior parte dos países do continente europeu vem passando por um problema que é, ao mesmo tempo, 
demográfico e econômico: o envelhecimento de suas populações, ou seja, o aumento da idade em termos médios 
de todos os habitantes. Isso significa que a população jovem está proporcionalmente mais reduzida em relação ao 
número de idosos quando se compara com outros períodos. 

O envelhecimento demográfico da Europa é considerado um problema porque a sua ocorrência indica uma redução 
da População Economicamente Ativa (PEA), que é o número de habitantes (geralmente entre 15 e 60 anos) aptos a 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/envelhecimento-demografico.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/o-conceito-populacao-economicamente-ativa-pea.htm


trabalhar e, portanto, a sustentar a economia. Os idosos, afinal, dependem em sua maioria dos recursos relativos à 
previdência social, direito a eles pertencente, o que eleva os gastos sociais públicos. 
Na economia de qualquer país, a redução da PEA representa a diminuição de trabalhadores disponíveis no mercado, 
o que gera menos impostos ao governo, uma redução do consumo (e, em casos extremos, da capacidade de 
produção) e também um aumento dos salários pela lei da oferta e da procura. 

A elevação do gasto com os trabalhadores, para os empresários, é visto como algo que proporciona a redução dos 
lucros, o que gera uma relativa fuga de capitais para países emergentes e mais populosos, como a China, a Índia e o 
Brasil. Por essa razão, a Europa tem como desafio mudar o seu perfil populacional, fazendo com que os jovens se 
tornem mais predominantes por meio do aumento das taxas de natalidade. 

Qual é a causa do envelhecimento demográfico da Europa? 
O envelhecimento da população da Europa explica-se pelo processo chamado de transição demográfica. 
Basicamente, esse conceito corresponde a mudanças históricas nas taxas de natalidade e mortalidade que provocam 
gradativas alterações nos perfis populacionais e etários. Com a melhoria das condições de vida da população, bem 
como pelo incremento da urbanização, a tendência é a diminuição das taxas de mortalidade, o que não é 
acompanhado imediatadamente pela redução das taxas de natalidade. Com isso, a população tende a elevar-se 
rapidamente. 
Com o passar das décadas, as taxas de natalidade também vão caindo, e foi isso o que ocorreu na Europa, onde os 
índices de fecundidade (número de filhos por mulher) são os menores do mundo. Como a expectativa de vida é 
elevada nos países desenvolvidos europeus, observa-se então a tendência dos últimos tempos: poucas pessoas 
nascem, poucas pessoas morrem e o número de idosos, proporcionalmente ao quantitativo populacional, dispara. 

Em alguns países, essa problemática tornou-se crônica. Na Alemanha, por exemplo, o número de idosos com mais de 
65 anos para cada 100 pessoas com menos de 15 anos foi de 158,5 em 2013. Em 1960, esse número era de 50,8. Na 
Bulgária, também em 2013, a proporção era de 141,3, contra 104,1 da Dinamarca e 95,8 da França. 

Por causa desses números, vários países vêm adotando políticas natalistas, que se resumem a estímulos sociais e 
financeiros para casais que desejam ter um terceiro filho, tais como o pagamento de bolsas assistenciais, 
pagamentos dos estudos e oferecimento de oportunidades trabalhistas. No entanto, ao menos por enquanto, os 
efeitos não podem ser diretamente sentidos no contexto demográfico e econômico dos países europeus. 

 

Exercícios 
1 - Atualmente a Europa apresenta baixo crescimento populacional. Em muitos paises, o crescimento chega a ser 
nulo ou negativo. 
 
a- Quais são os principais fatores desse crescimento baixo ou negativo? 
 
b- Que medidas alguns governos de paises europeus tem adotado para incentivar o aumento das taxas de natalidade 
e por conseqüência do crescimento populacional? 
 
2 - Desde o final da Segunda Guerra Mundial, a Europa convive com mudanças constantes de suas fronteiras 
internas. Ao longo desse período surgiram alguns países e outros deixaram de existir. 
 
a- Em qual parte da Europa houve mais mudanças. Na Parte Ocidental ou Oriental? 
 
b- Aponte 2 países da Europa que deixaram de existir. 
 
C - Aponte 4 países que surgiram na Europa após 1991. 
 
D - d- Qual é o país europeu, maior do mundo em extensão territorial e que ainda corre o risco de se desmembrar 
em outros países? 
 
3 - A Europa hoje é um continente de   imigrantes. 
 
a- De quais continentes do planeta saem a a maior parte dos imigrantes para a Europa? 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/transicao-demografica.htm


 
b - Qual região da Europa mais recebe imigrantes, a Ocidental  ou a Oriental? 
 
C - c- Aponte os países europeus que mais recebem imigrantes? 
 
D - d- Aponte alguns problemas que muitos imigrantes enfrentam em países da Europa. 
 
4 - “A dinâmica demográfica brasileira ilustra o acelerado crescimento ocorrido a partir de 1940 [...]. Esse processo 
foi contínuo até 1960, quando o crescimento populacional atingiu o ápice, com taxas médias de crescimento de 
quase 3% ao ano. A partir daquela década, elas começaram a declinar até atingir 1,6% no censo de 2000 – e 
continuam em queda”. 

LUCCI, E. A. et. al. Território e sociedade no mundo globalizado: Geografia Geral e do Brasil. Ensino Médio. Editora 
Saraiva, 2005. p.322. 

Sobre as variações no crescimento da população brasileira, assinale a alternativa que NÃO aponta um dos motivos 
de sua involução recente. 

a) Disseminação de métodos contraceptivos. 

b) Inclusão da mulher no mercado de trabalho. 

c) Intensificação do processo de urbanização. 

d) Controle estatal sobre os índices gestacionais. 

e) Difusão do planejamento familiar. 

5 - Observe as duas pirâmides etárias a seguir: 

 
Pirâmide Etária A 



 
Pirâmide Etária B 

Fonte: Organização das Nações Unidas e WikimediaCommons 

A diferença entre as duas informações é que: 

a) a primeira é característica de países da Europa central, enquanto a segunda é predominante em países da América 
Anglo-saxônica. 

b) a primeira é mais comum em países em desenvolvimento, como o Brasil, enquanto a segunda é exclusiva de 
países com elevada densidade demográfica, como a China. 

c) a primeira faz referência a países pouco urbanizados e subdesenvolvidos, e a segunda é proveniente de países 
industrializados centrais. 

d) a primeira destaca o envelhecimento rápido da população, e a segunda, uma maior estabilidade demográfica. 

e) a primeira está relacionada com as elevadas taxas de mortalidade infantil, enquanto a segunda está associada a 
uma baixa expectativa de vida. 

6 - (ENEM/2012) 

Composição da população residente urbana por sexo, segundo os grupos de idade - Brasil – 1991/2010 

 
Pirâmide Etária Urbana Brasileira 1991-2010 

Composição da população residente rural por sexo, segundo os grupos de idade - Brasil – 1991/2010 



 
Pirâmide Etária Rural Brasileira 1991-2010 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1991/2010 BRASIL. IBGE, Censo Demográfico 1991-2010. Rio de Janeiro, 2011. 

A interpretação e a correlação das figuras sobre a dinâmica demográfica brasileira demonstram um(a) 

a) menor proporção de fecundidade na área urbana. 

b) menor proporção de homens na área rural. 

c) aumento da proporção de fecundidade na área rural. 

d) queda da longevidade na área rural. 

e) queda do número de idosos na área urbana. 

7 - (UERJ – 2010) 

 
Pirâmide Etária brasileira (1980-2010) 

Nas duas últimas décadas, o governo federal vem propondo ações no sentido de oferecer uma resposta às 
transformações na composição etária da população brasileira. 

Essas ações têm seguido uma tendência que se manifesta mais diretamente na seguinte iniciativa: 

a) revisão das bases da legislação sindical 

b) alteração das regras da previdência social 

c) expansão das verbas para o ensino fundamental 

d) ampliação dos programas de prevenção sanitária 

8 - De acordo com dados divulgados em 2009 pelo Fundo de População das Nações Unidas (FNUAP), o planeta Terra 
é habitado por 6,826 bilhões de pessoas. Essa população está distribuída de forma desigual pelos continentes. Nesse 
sentido, marque a alternativa que corresponde ao continente mais populoso. 

a) África. 



b) América. 

c) Ásia. 

d) Europa. 

e) América do Norte. 

 

 

 
 

 

 

 


