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Opgave 6  Demografie en welvaart in Brazilië 

Bestudeer de bronnen 1 en 2 die bij deze opgave horen. 

Hieronder staan drie stellingen over de bronnen 1 en 2. 
Stelling a: de groene druk in Brazilië is tussen 2000 en 2015 afgenomen. 
Stelling b: de natuurlijke bevolkingsgroei in Brazilië is de laatste twintig 

jaar afgenomen. 
Stelling c: in de bevolkingsdiagrammen van Brazilië is het proces van 

mestizering te herkennen. 
2p 21 Noteer de letters a, b en c op je antwoordblad. 

Schrijf achter elke letter of de stelling juist of onjuist is. 

Gebruik bron 1. 
Sinds het einde van de twintigste eeuw draagt het sociaal-economisch 
beleid van Brazilië bij aan economische groei. Gezinsplanning is een 
onderdeel van dit beleid.  

2p 22 Beredeneer dat gezinsplanning in Brazilië heeft bijgedragen aan 
economische groei. 

Gebruik kaartblad 229. 
De deelstaat Bahia heeft een vertrekoverschot. De sterk verstedelijkte 
deelstaat Rio de Janeiro heeft een vestigingsoverschot. Toch is de 
bevolkingsgroei in Bahia groter dan in de deelstaat Rio de Janeiro. 

2p 23 Beredeneer waarom de bevolkingsgroei in de deelstaat Bahia groter is 
dan in de sterk verstedelijkte deelstaat Rio de Janeiro.  

Gebruik de kaartbladen 228 tot en met 231. 
In Brazilië bestaat zowel op nationaal schaalniveau als op het 
schaalniveau van de stad een verband tussen etniciteit en welvaart. 

2p 24 Noteer deze twee schaalniveaus op je antwoordblad. 
Schrijf achter elk schaalniveau twee atlaskaarten waarmee je dit verband 
tussen etniciteit en welvaart kunt aantonen. 

Ontwikkelingsland  Brazilië 
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bron 1 

Bevolkingsdiagrammen van Brazilië  
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Brazilië 2015 
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bron 2 

Demografische indicatoren van Brazilië  

1995 2005 2015 

aantal inwoners (in miljoenen) 162 187 206 
geboortecijfer (in ‰) 22 18 14 
sterftecijfer (in ‰) 6 6 7 
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