
URBANIZAÇÃO 



Introdução 

 Pela primeira vez na história a população mundial, torna-se 

majoritariamente urbana. A ONU aponta que em 2030 a 

população urbana será de 60%. 

 

 O processo de urbanização não deve ser observado apenas 

pelo número de habitantes de uma cidade, mas sim pela 

análise das condições de vida urbana, sua qualidade, oferta de 

empregos, ocupação do espaço e infraestrutura disponível. 



Urbanização 

  Processo de crescimento da população urbana mais 

rápido que o crescimento da população rural. 

 A urbanização resulta fundamentalmente da 

transferência de pessoas do meio rural (campo) para o 

meio urbano (cidade).  

 

 Assim, a idéia de urbanização está intimamente 

associada à concentração de muitas pessoas em um 

espaço restrito (a cidade) e na substituição das 

atividades primárias (agropecuária) por atividades 

secundárias (indústrias) e terciárias (serviços).  

 

 



 Entretanto, por se tratar de um processo, costuma-se 

conceituar urbanização como sendo "o aumento da 

população urbana em relação à população rural", e 

nesse sentido só ocorre urbanização quando o 

percentual de aumento da população urbana é superior 

a da população rural. 

 



Urbanização e crescimento urbano 

 É muito comum confundir e utilizar como sinônimos, os 
termos urbanização e crescimento  urbano: 

     Urbanização: trata-se de um processo no qual ocorrem 
transformações sociais, culturais e econômicas e se 
caracteriza pelo adensamento populacional em um 
espaço geográfico específico pela intensificação das 
atividades econômicas.Geralmente ligado a um 
deslocamento migratório da área rural para a área 
urbana.  

     Crescimento urbano: representa o crescimento natural 
da população urbana residente, ou seja, do crescimento 
vegetativo. 

 



O processo de urbanização 
 As cidades fazem parte do cotidiano humano a milênios como 

as cidades de Jericó e as cidades babilônicas. 

  

 Até a revolução industrial, devido ao predomínio das atividades 
primárias na economia, as funções das cidades eram 
basicamente comercial, religiosa e administrativa e sempre 
estiveram subordinadas à economia rural. 

 

 Com o processo de industrialização, algumas cidades 
passaram a concentrar as atividades industriais, comerciais e 
financeiras.Assim, progressivamente passaram a comandar o 
meio rural e atrair populações do meio rural.  



Os processos da evolução urbana 

 URBANIZAÇÃO: FENÔMENO RECENTE 

    Apesar de o processo de urbanização ter se iniciado 

com a Revolução Industrial, foi até meados do século XX 

um fenômeno relativamente lento e circunscrito.  

     Após a Segunda Guerra Mundial, esse fenômeno foi 

concluído nos países desenvolvidos e iniciado de maneira 

avassaladora em muitos países subdesenvolvidos, na 

maioria dos países latino-americanos e em muitos países 

asiáticos. O continente africano até hoje é muito pouco 

urbanizado. 

 



      O que se percebe é que todos os países desenvolvidos, 

bem como alguns países de industrialização recente, 

apresentam taxas altas de urbanização. Com exceção da 

China e da Índia, com as maiores populações do planeta e 

de industrialização recente, todos os países industrializados 

são urbanizados. Há países que apresentam índices muitos 

baixos de industrialização e outros que praticamente não 

dispõem de um parque industrial, e mesmo assim, são 

fortemente urbanizados. 

 Conclui-se que há dois conjuntos básicos de fatores que 

condicionam a urbanização: os atrativos, que atraem 

populações para cidades; e os repulsivos que as repelem do 

campo. 



Conceitos importantes 

   Megacidade: qualquer cidade com mais de 10 milhões de 

habitantes. 

    Metrópole: conjunto espacial de duas ou mais cidades 

integradas em infra-estrutura e serviços a uma cidade principal. 

    Megalópole: junção espacial de duas ou mais metrópoles. 

    Conurbação: nome do processo de junção espacial de duas ou 

mais cidades. 

    Macrocefalia urbana: trata-se do crescimento exagerado sem 

planejamento das cidades. 



  Desmetropolização: fenômeno que tem ocorrido em 

algumas metrópoles de países desenvolvidos onde a 

falta de trabalho, de moradia e segurança, além do 

deslocamento demorado, faz com que a população 

procure deslocar-se para centros urbanos de médio 

porte, em busca de melhor qualidade de vida. 

Atualmente, já se verifica a tendência de 

desmetropolização em São Paulo e Rio de Janeiro. 

  Projeto Cingapura: projeto de urbanização de favelas 

realizado no próprio local, desenvolvido primeiramente 

em Cingapura (Ásia) e posteriormente adaptado para 

diversas cidades, inclusive São Paulo. 

 



 Sítio Urbano: é a localização do espaço da cidade e 

sua relação com a geomorfologia local. 

 Área metropolitana:  É a área  estabelecida entre uma 
cidade central e as cidades periféricas pela interligação 
física, política, econômica e social.   

 Periurbanização: Processo de expansão periférica da 

mancha urbana através de subúrbios separados da 

mancha urbana contínua. 

 



As cidades 
 As primeiras cidades surgem associadas à agricultura irrigada nos 

vales de grandes rios como Nilo (Egito), Tigre e Eufrates 

(Mesopotâmia) e Indo  (Índia) 

 



Tipos de cidades 

 
 Cidades são sedes de municípios e estão distribuídas 

por todos os países que existem no planeta, cada 

cidade tem sua particularidade quanto à história, 

arquitetura, religião entre outros, independente da 

quantidade de habitantes. 

 Todas as cidades são constituídas pelo trabalho 

físico e mental do homem, dessa forma, é uma 

construção social que ocupa o espaço geográfico 

transformando de forma significativa a paisagem. Diante 

das distinções entre as cidades quanto à origem, 

história, importância econômica e política, é possível 

classificar os núcleos urbanos de acordo com sua 

função e grau de influência, o primeiro se diferencia 

segundo sua origem, tais como: 

  

 



 • Cidades Naturais são aquelas que emergiram e se 

desenvolveram sem nenhum tipo de planejamento prévio, 

ou seja, naturalmente, nessas geralmente as ruas são 

estreitas dificultando a mobilidade e fluxo de pessoas e 

pedestres, além de outros inconvenientes. Nesse contexto, 

podemos exemplificar as cidades de São Paulo e Rio de 

Janeiro (Brasil), Nova York (Estados Unidos) e Tóquio 

(Japão). 

 

acelerado não acompanha as previsões do projeto. 



 • Cidades Planejadas correspondem àquelas 

constituídas a partir de um projeto ou plano diretor 

discutido e analisado antes da sua execução, nesse 

caso há uma preocupação com a configuração da 

cidade, como largura das ruas, escolha de espaços 

específicos para comércio, residências e outras funções. 

No Brasil são consideradas como cidades planejadas: 

Teresina, fundada em 1851; Aracaju, 1858; Belo 

Horizonte, 1898; Goiânia, 1937; Brasília, 1960; e 

Palmas, 1990. Apesar do planejamento prévio, o 

crescimento 



 As cidades podem ser classificadas também pela sua 

função ou principal atividade econômica, diante disso as 

cidades podem ser: 

 

• Cidades Industriais correspondem àqueles 

municípios que concentram um grande número de 

indústrias, tendo essa como principal atividade geradora 

de receita, nesse caso podemos exemplificar a cidade 

de São Bernardo do Campo que abriga um parque 

industrial e atua na produção de automóveis, além de 

várias outras no Brasil e no mundo. 

 



 • Cidade Comercial representam os núcleos urbanos 

que tem como ponto forte econômico as transações 

comerciais e a prestação de serviços, diante dessas 

características podemos citar Manaus (Brasil), Nova 

York (Estados Unidos) e Londres (Inglaterra). 

 

• Cidades Portuárias são aquelas que têm suas 

atividades vinculadas à exportação e importação e que 

abriga portos em plena área urbana, nesse seguimento 

temos as cidades de Santos (Brasil), Hamburgo 

(Alemanha) e Marselha (França). 

 



 • Cidades Turísticas correspondem a núcleos urbanos 

que tem como principal atividade econômica a indústria 

do turismo, com essa característica temos as cidades de 

Porto Seguro e Caldas Novas (Brasil), Miami (Estados 

Unidos) e Acapulco (México). 

 

• Cidades religiosas são aquelas que se destacam por 

atrair fiéis de diferentes religiões, nesse sentido temos 

Trindade (Brasil), Meca (Arábia Saudita), Lourdes 

(França). 

 

• Cidades históricas correspondem a núcleos urbanos 

que carregam um grande acervo histórico, seja na 

arquitetura ou na própria relação social desenvolvida no 

lugar, podemos citar como exemplo Goiás Velho e Parati 

(Brasil), Atenas (Grécia) entre muitas outras dispersas 

pelo mundo. 



Cidades Globais 

 As cidades globais são os principais centros econômicos 

do mundo. Elas são divididas em três níveis: Alfa, Beta e 

Gama. 

 Nos dias atuais, com a globalização em estágio 

avançado de desenvolvimento e a maior conectividade 

da economia internacional, a urbanização dos principais 

centros do capitalismo mundial vem ganhando novos 

contornos, assumindo a frente da hierarquia urbana em 

todo o planeta. Essas cidades com elevado grau de 

desenvolvimento estrutural, econômico e político são 

classificadas como cidades globais. 



Principais características: 
   Elevada concentração populacional; 

   Economia forte, dinâmica e diversificada; 

  Forte urbanização; 

  Mercado de trabalho intenso, dinâmico e diversificado; 

   Elevada diversidade de serviços (administrativos, 

educacionais, financeiros, científicos e tecnológicos); 

   Existência de diversificadas opções culturais (museus, 

galerias de arte, centros culturais); 

   Existência de instituições de ensino e centros de 

pesquisa de alta qualidade; 

   Setor de telecomunicações com elevado nível de 

desenvolvimento tecnológico;  

 



  Bolsa de valores com importância no mercado 

financeiro internacional; 

  Sistema de transportes complexos e diversificados 

(rodoviárias, metro, avenidas, aeroporto internacional, 

etc); 

   Possuem sede de bancos e empresas multinacionais.  

 

 



      O que se percebe é que, mesmo as cidades mais 

desenvolvidas agrupam-se em hierarquias internas, 

havendo aquelas que possuem um grau de centralidade e 

poder maior do que as demais. Por esse motivo, a rede de 

pesquisas GaWC (Globalization and World Cities), do 

Departamento de Geografia da Universidade de 

Loughborough, no Reino Unido, classificou as 129 cidades 

globais existentes conforme o seu grau de desenvolvimento 

e infraestrutura, entre outros fatores. 

 Nessa subdivisão, as cidades foram segmentadas 

conforme três principais níveis: Alfa, Beta e Gama, estes 

subdivididos em subníveis intermediários, conforme 

podemos observar no quadro a seguir: 

 



 É importante lembrar que o número de habitantes não é 

importante para definir o nível de avanço econômico e 

para dizer se uma determinada região possui ou não uma 

cidade global. O tamanho do espaço construído nesses 

espaços também não é relevante. O fator principal nesse 

conceito é o nível de complexidade das economias 

urbanas. 

 Atualmente, existem mais de cinquenta cidades globais no 

mundo. Elas costumam ser divididas em três grupos: o 

Alfa, para os principais centros econômicos; o Beta, para 

as cidades globais de média importância; e o Gama, para 

as cidades de alcance um pouco mais limitado, mas ainda 

sim importantes. 

  

 



 Cidades Globais do Grupo Alfa: Nova York (EUA), 

Londres (Inglaterra), Paris (França), Tóquio (Japão) etc. 

 Cidades Globais do Grupo Beta: Madrid (Espanha), 

São Paulo (Brasil), Sidney (Austrália) etc. 

 Cidades Globais do Grupo Gama: Roma (Itália), Rio 

de Janeiro (Brasil), Pequim (China) etc. 

 



Megalópole 

• Megalópole seria o aglomerado (conurbação) de várias 
metrópoles ou regiões metropolitanas como, por 
exemplo, a faixa que se estende pela costa norte-
americana desde Boston a Washington e compreende 
Nova York, Filadélfia e Baltimore, constituindo a maior 
megalópole do mundo. Além disso, é importante 
lembrar que as megalópoles não necessariamente 
apresentam suas áreas totalmente conurbadas entre 
todas as suas cidades, ou seja, o seu agrupamento não 
é físico, mas econômico e territorial. Ademais, não se 
trata de um espaço exclusivamente urbano, uma vez 
que as atividades agropecuárias localizadas nesses 
espaços também fazem parte de seu contexto.  

 



Exemplos de megalópoles 

 



Boston, Nova Iorque, Filadélfia, Baltimore e Washington, DC  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Boston
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Iorque
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filad%C3%A9lfia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Baltimore
http://pt.wikipedia.org/wiki/Washington%2C_DC


Chicago, Pittsburgh, Cleveland e Detroit;  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/Chicago_Downtown_Aerial_View.jpg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chicago
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pittsburgh
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cleveland
http://pt.wikipedia.org/wiki/Detroit


Tóquio, Kawasaki, Nagoya, Quioto, Kobe, Nagasaki e Osaka  

http://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3quio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Kawasaki
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nagoya
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quioto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Kobe
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nagasaki
http://pt.wikipedia.org/wiki/Osaka
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Tokyo_Landsat.jpg


A Megalópole Brasileira 
 Trata-se de uma 

megalópole em formação. 

 Representa uma área que 

vai desde a Grande São 

Paulo à Grande Rio de 

Janeiro, abrangendo a 

região de Campinas. 

A possível futura megalópole nacional reúne, 

aproximadamente 40 milhões de habitantes, sendo 

uma área densamente povoada e super-urbanizada. 



Megalópole – Rio- São Paulo 

Localização: Sudeste do Brasil; 

População: 43 milhões de habitantes; 

Metrópoles abrangentes: São Paulo, 

Rio de Janeiro, Campinas e Santos;  



Megalópole no Brasil 

 







Contradição – Rio São Paulo 

Muitos dizem que é a megalópole 
brasileira outros contradizem. 
As duas metrópoles são ligadas 
principalmente pela Rodovia Via Dutra. 
Essa área é o lar de nada menos de 22% 
da população do Brasil, embora cubra 
apenas 0,5% de todo o território nacional. 
A região corresponde, ainda, a 60% de 
toda produção industrial brasileira.  





Questão urbana atual 

Algumas cidades atingiram dimensões 

gigantescas, abrigando uma população 

que chega a ser maior do que alguns 

países são as chamadas megacidades.  

Megacidade é o termo empregado para 

definir uma cidade com mais de dez 

milhões de habitantes, a maior parte 

situada nos países subdesenvolvidos. 



Lista de megacidades e suas respectivas 

populações:  
 Tóquio, Japão – 36.669.000 habitantes 

 Déli, Índia – 22.157.000 habitantes 

 São Paulo, Brasil – 20.262.000 habitantes 

 Mumbai, Índia – 20.041.000 habitantes 

 Cidade do México, México – 19.460.000 habitantes 

 Nova York, Estados Unidos – 19.425.000 habitantes 

 Xangai, China – 16.575.000 habitantes 

 Calcutá, Índia – 15.552.000 habitantes 

 Daca, Bangladesh – 14.648.000 habitantes 

 Los Angeles, Estados Unidos – 13.156.000 habitantes 

 Karachi, Paquistão – 13.125.000 habitantes 

 Buenos Aires, Argentina – 13.074.000 habitantes 

 Pequim, China – 12.385.000 habitantes 

 Rio de Janeiro, Brasil – 11.950.000 habitantes 

 Manila, Filipinas – 11.628.000 habitantes 

 Osaka-Kobe, Japão – 11.635.000 habitantes 

 Cairo, Egito – 11.005.000 habitantes 

 Lagos, Nigéria – 10.578.000 habitantes 

 Moscou, Rússia – 10.550.000 habitantes 

 Istambul, Turquia – 10.525.000 habitantes 

 Paris, França – 10.485.000 habitantes 



Relógio da população do Brasil  

 
 208 301 794 População atual 

 102 475 132 População masculina atual (49.2%) 

 105 826 662 População feminina atual (50.8%) 

 726 411 - Nascidos neste ano 

 9 507  - Nascidos hoje 

 259 695 -  Mortes este ano 

 3 399  - Mortes hoje- 

 2 858  - Migração líquida este ano- 

 37 -  Migração líquida hoje 

 463 858 - Crescimento da população este ano 

 6 071 - Crescimento da população hoje 



Exemplo 

prático Fuvest 

http://www.superorkut.com/?ctg=Setas&des=19921


Alternativa correta 



Maiores aglomerados 

urbanos 

CIDADE POPULAÇÃO EM MILHÕES 

Tóquio 35,1 

Cidade do México 19,4 

Nova York 18,7 

São Paulo 18,3 

Xangai 18,1 

Mumbai 16 

Délhi 15 

Calcutá 14,2 



Urbanização em países 

desenvolvidos 
 Trata-se de um processo mais antigo e ocorreu de forma mais 

lenta do que a realizada em países subdesenvolvidos. 

 Ligada basicamente ao processo gradativo de industrialização 
e mecanização do campo, ocorrida desde o século XVIII.  

 As cidades foram lentamente ganhando infraestrutura, criando 
empregos nos setores secundário e terciário, absorvendo o 
fluxo do êxodo rural e outras migrações. 

 Em um primeiro momento, expandiu-se horizontalmente e, 
posteriormente de maneira vertical. 





População urbana em 

países desenvolvidos 
País % 

Reino Unido 89,7% 

Alemanha 75,2% 

Bélgica 97,2% 

Austrália 88,2% 

Mônaco 100% 

Suécia 84,2% 





Urbanização em países 

subdesenvolvidos 
 

 Processo acelerado, com início após a Segunda Guerra 
Mundial, associado à implantação de indústrias nas cidades 
mais importantes de alguns países. 

 O crescimento populacional não foi acompanhado de igual 
ritmo de oferta de empregos. 

 População migrou para as cidades em função de fatores 
repulsivos, como a concentração de terras e as péssimas 
condições de vida no campo. 







População urbana em países 

subdesenvolvidos industrializados 

País % 

México 76% 

Coréia do Sul 80,8% 

África do Sul 59,3% 

Argentina 90,1% 

Brasil 84% 

Cingapura 100% 







Curiosidades 

 A taxa de urbanização em boa parte dos países 

subdesenvolvidos não industrializados ainda é limitada, 

refletindo a estrutura econômica baseada em atividades do 

setor primário. 

 

 O continente africano e asiático apresentam população 

predominantemente rural, contudo, desde a década de 70, 

apresentam um fluxo intenso de urbanização. 





População urbana em países  não 

industrializados 

País % 

Egito 42,8% 

Moçambique 34,5% 

Guatemala 47,2% 

Senegal 41,6% 

Iraque 66,9% 





Rede urbana 

 A rede urbana de um país ou região é definida com base nas 

ligações que as cidades estabelecem entre si, formando 

naturalmente uma hierarquia, cuja a importância é medida de 

acordo com a área de abrangência das atividades econômicas 

e políticas. 

O dinamismo econômico dos países desenvolvidos, 

gerou redes urbanas  mais densas e articuladas. 



Hierarquia urbana 
 Quanto à área de influência econômica, política, cultural e de 

serviços, as cidades podem ser classificadas na seguinte 
escala: 

    Metrópole global: exerce influência em todo o mundo. 

    Metrópole nacional: exerce influência em todo o país e 
comanda a rede urbana de um país. 

    Metrópole regional: exerce influência sobre as cidades de uma 
certa região, ultrapassando os limites estaduais. 

    Capital regional: exerce influência sobre as cidades menores 
de sua região. 

    Centro regional: exerce influência nas vilas e cidades menores 
nas proximidades desse centro. 

     Cidades locais: são pequenas cidades que possuem mínima 
influência, com características de padrões rurais ou 
semiurbanos de moradias. 

 



HIERARQUIA URBANA 

ESQUEMA CLÁSSICO 

 

Metrópole Nacional 

 

Metrópole regional 

 

Centro Regional 

 

Cidade Local 

 

Vila 

     ESQUEMA ATUAL 
 

Metrópole regional 

 

    Centro Regional 

 

  Cidade Local 

 

Vila 

 



Exemplo 

prático 

Fuvest 

http://www.superorkut.com/?ctg=Setas&des=19921


Alternativa correta 



    Exemplo prático UERJ 



Resposta 



Curiosidades 
 A mais antiga megalópole do planeta encontra-se no nordeste 

dos EUA, denominada Boswash, estende-se de Boston até 

Washington, passando por Nova York. 

 Podemos destacar outras megalópoles nos Eua: Chipitts e 

San-San. 

 No mundo, podemos destacar: Tokkaido, ligando Tóquio, 

Nagóia e Osaka; e na Europa a Megalópole Renana, ligando 

áreas do vale do rio Reno, como Amsterdã e Frankfurt. 

 Alguns geógrafos consideram que não existe a 

necessidade de união física para a formação de uma 

megalópole, considerando apenas as relações 

econômicas e sociais estabelecidas. 















Tecnopólo 

 Áreas marcadas pela união 

entre o conhecimento 

científico com  a produção 

econômica. 

 Marcadas pela grande 

concentração de empresas 

de tecnologia. 

 Destaque para o Vale do 

Silício na Califórnia. 

 



Curiosidades 

 Entre os principais tecnopólos brasileiros, destacamos a cidade 

de São Paulo, Campinas, São Carlos, São José dos Campos e 

Uberlândia. 

 

 Na maioria das vezes tais áreas estão ligadas a existência de 

grandes centros de pesquisa de referência. 







Exemplo prático Fuvest 



Alternativa correta 



Evolução da urbanização no 

Brasil 
 Semelhante a todos os países subdesenvolvidos: explosiva e 

realizada em condições precárias de infra-estrutura. 

 Processo iniciado a partir de 1930 com a crise na cafeicultura e 

intensificado após a Segunda Guerra Mundial. 

 Impulsionada pela mecanização da agropecuária e  estrutura 

fundiária concentrada.  

 Expulsando  em massa o trabalhador rural que passou a ver na 

cidade a chance de uma vida melhor. 



Curiosidades 
 Como a maioria da população não possui qualificação, 

experiência profissional e escolaridade, trabalha em atividades 

mal remuneradas temporárias e informais. 

 Devido ao baixo rendimento, ocupam áreas de risco como 

favelas, os cortiços e as moradias mais baratas da periferia. 

 Precariamente atendidos por serviços públicos.  

Para evitar uma maior despesa com transportes, muitos 

trabalhadores de baixa renda e seus familiares optam por 

morar em favelas ou cortiços próximos ao centro, onde 

desenvolvem suas atividades. 









Exemplo prático Fuvest 



Alternativa correta 



Muros nas favelas cariocas 
 A construção de um muro com três metros de altura em redor 

das 11 favelas da zona sul do RJ  divide as opiniões. 

 

 O argumento das autoridades é o da preservação ambiental, 

contudo só as favelas da zona Sul, área nobre vão ser 

muradas.Ativistas consideram um ato de exclusão social a 

essa população. 

 

José Saramago, classifica tal iniciativa como "um 

novo muro de Berlim" e sociólogos revelam a sua 

preocupação pela guetos.  

 















Curiosidades 
 A política de remoção das favelas já foi adotada em diferentes 

épocas na história do Rio de Janeiro.  

 

 Na gestão do prefeito Pereira Passos, entre 1902 e 1906, 

houve o chamado “bota-abaixo”, que promoveu a demolição 

dos cortiços do centro da cidade, deixando grande número de 

pessoas desabrigadas.  

 

 A população removida subiu os morros dando início ao 

processo de ocupação mais intenso dos morros. 





População urbana e rural 
Ano Urbana  Rural 

1940 31% 69% 

1950 36% 64% 

1960 45% 55% 

1970 56% 44% 

1980 67% 33% 

1996 78% 22% 

2000 81,2% 18,8% 

Atualmente temos 84% de população urbana no 

Brasil. 



Exemplo prático Fuvest 



Alternativa correta 



IMPORTANTE 

 Nos últimos anos: 

 

  

  



• Forte urbanização de cidades de porte médio, sobretudo do 
centro-sul, que funcionam como polos de atração, inclusive 
em relação aos grandes centros. 

Ribeirão Preto – SP: 650 mil habitantes.      



•  Periferização (segregação) espacial das classes mais 
abastadas, isolando-se em condomínios fechados. 



Urbanização Brasileira 





A partir de 1960 
 Modernização ampliou concentração fundiária 

 Expulsou grandes grupos populacionais 

 População urbana cresceu  

 44,67% para 55,52% em 1970 



 1970 crescimento continuou elevado 

 1980 todas regiões predominantemente urbanas 

 1996 urbana já era maioria (MA) 

 Elevado no Sudeste, Centro-Oeste e Sul 

 Aumentando no NO e NE 

Modernização+produtividade=expulsão 



Espaço Urbano Brasileiro  
 Ocupação iniciou pelo litoral 

 Função portuária ou militar 

 Favorecia posse e 
escoamento 

 Cidades eram extensão do 
mundo rural 



 Mineração, ouro e prata 

 Séc XVII e XVIII 

 Núcleos urbanos surgiram no interior 

 Vila Rica 80 a 150 mil escravos em 1732 

 Salvador 50 mil, Rio 40 mil 



 Esgotamento do ouro cidades estagnaram 

 Litorâneas mantiveram e sobreviveram 

 Exportação de produtos agrícolas 



Economia cafeeira 

 Responsável crescimento cidades 

 Cultivado pelo trabalho livre 

 Condições de desenvolvimento urbano 



 Rio e São Paulo assumiram liderança 

 1763 a 1960 Capital nacional 

 Cidade mais dinâmica econômica e politicamente 

 A partir de 60, São Paulo 



 Início do Séc XX borracha permitiu urbanização do NO 

 Declínio diminuiu a população 

 Economia = Crescimento urbano e populacional 

 



 Urbanização após implementação da indústria pesada 

1956/60 

 Emancipação feminina 

 Custo de vida maior 

 



 Intenso processo gerou ocupação 

desordenada 

 Degradação do ambiente  

 Piorando a qualidade de vida 

 Ausência de áreas verdes 

 Erosão 

 Contaminação água 

 Poluição do ar e sonora 



Metropolização 

 Concentração nas áreas metropolitanas 

 Problemas tratados em conjunto pelas diferentes 

prefeituras 

 Municípios integrados a uma “cidade-mãe” 

 Possui planejamento integrado 

 



Critérios 
 Municípios conurbados 

 Influências políticas – inclusão 

 Hierarquia 

Menores (grande nº) 

Médias (menor nº) 

Grandes (poucas) 



Categorias - IBGE 

 31 regiões 

 Metrópole nacional 

 Comanda a economia e  vida social do 

país 

 São Paulo 

 Metrópole regional 

 Comanda a vida social e econômica de 

uma região 

 Concentram atividades daquele espaço 

 Rio, BH 

 

 

 



Categorias - IBGE 

 Capital regional 

 Influenciam áreas próximas 

 Cuiabá, Caxias, Ribeirão Preto 

 

 Centro regional 

 Redes socioeconômicas menores  

 Relações externas se dão com as metrópoles 



Problemas Sociais Urbanos 

Moradias 
Favelas 

Cortiços 

Loteamentos periféricos 

Conjuntos habitacionais 



Infraestrutura urbana 

 Água tratada e encanada 

 Pavimentação 

 Iluminação 

 Transporte 

 



Impactos ambientais 
 Ilhas de calor 

 Enchentes 

 Hidrologia Urbana 

 Qualidade do ar 

 Solo urbano 

 Lixo  


