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População

Os dados provenientes do Censo Demográfico realizado 
em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
– IBGE – discriminam a população absoluta, correspon-
dente ao total de habitantes de cada município. Já a po-
pulação relativa ou densidade demográfica corresponde 
a um dado derivado, equivalente à razão entre o número 
de habitantes e a área do município dada em quilôme-
tros quadrados. Esse índice fornece uma visão geral sobre 
a concentração/desconcentração espacial da população 
pelo território. 

A Região Hidrográfica do Paraná concentra mais de 32% 
da população do país. A segunda Região mais populosa, a 
Atlântico Sudeste, possui menos de 15% da população do 
país, no entanto, possui a maior densidade demográfica, 
equivalente a 130,5 habitantes por km².

No Brasil, desde o início da colonização portuguesa, a po-
pulação concentrou-se na faixa próxima ao litoral. Esse 
processo consolidou as regiões hidrográficas de bacias do 
Atlântico como as de maiores densidades populacionais. 
Os principais rios navegáveis brasileiros também desem-
penharam papel importante na ocupação do território, 

permitindo o assentamento humano em suas margens e 
formação de importantes núcleos populacionais. 

Outro destaque se dá para a bacia do Paraná, cuja presen-
ça de solos férteis foi de fundamental importância para 
o estabelecimento dos agrupamentos humanos e forte 
presença da agricultura. Nesta região também se encon-
tram grandes regiões metropolitanas, com destaque para 
as de São Paulo, Curitiba, Goiânia e a Região Integrada de 
Desenvolvimento Econômico – RIDE – de Brasília. Apesar 
do território do Distrito Federal pertencer parcialmente a 
três regiões hidrográficas: Paraná, São Francisco e Tocan-
tins-Araguaia, mais de 90% da população encontra-se na 
área da bacia do Paraná. Cumpre ressaltar que todas as 
regiões metropolitanas citadas encontram-se localizadas 

em áreas de nascente dos cursos d’água da referida bacia.
A Região Amazônica e a do Paraguai, caracterizadas pela 
forte presença do ambiente natural, são as que possuem 
as menores densidades demográficas.

As maiores densidades demográficas são observadas em 
áreas litorâneas, sobretudo entre as regiões Atlântico Su-
deste e Atlântico Nordeste Oriental, onde estão localiza-
dos grandes aglomerados urbanos como as regiões me-
tropolitanas da Baixada Santista, Rio de Janeiro, Vitória, 
Recife e Fortaleza.

Região Hidrográfica População % Área
Densidade Demográfica 

(hab./km²)

Amazônica 9.351.898 4,90 3.825.888,15 2,44

Tocantins-Araguaia 8.787.336 4,61 937.029,58 9,38

Atlântico Nordeste Ocidental 6.297.418 3,30 274.802,43 22,92

Parnaíba 3.919.495 2,05 327.473,39 11,97

Atlântico Nordeste Oriental 24.300.410 12,74 285.987,94 84,97

São Francisco 14.239.082 7,46 635.013,74 22,42

Atlântico Leste 15.196.400 7,97 386.201,30 39,35

Atlântico Sudeste 27.892.595 14,62 213.738,70 130,50

Paraná 61.445.546 32,21 878.013,28 69,98

Paraguai 2.244.447 1,18 361.599,50 6,21

Uruguai 4.320.991 2,27 174.443,87 24,77

Atlântico Sul 12.752.083 6,69 184.065,80 69,28
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