


A evolução urbana 

• URBANIZAÇÃO 

“Fenômeno caracterizado pela 
concentração cada vez mais 
densa de população, em 
aglomerações de caráter 
urbano"  



O processo de urbanização 

• A transferência da população do meio rural 
para as cidades dá-se de forma mais intensa 
após a Revolução Industrial. 

• em 2030, a população urbana representará o 
dobro da população rural. 

•  Esta mudança revela um impressionante 
processo de concentração da população em 
grandes aglomerações. 



MAIORES CIDADES DO MUNDO 



Alguns conceitos de 
urbanização: 
 

• Sítio Urbano: é a localização do espaço da cidade e 
sua relação com a geomorfologia local. 

• Conurbação: Ocorre no momento em que duas ou 
mais cidades, inicialmente separadas, crescem 
horizontalmente e se fundem fisicamente 
conservando, cada uma delas, sua autonomia.  

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

•  Megalópole: É a união de várias áreas 
metropolitanas como a de Nova Iorque a Virginia e a 
de Tóquio, Yokohama, Nagoya, a de Osaka, Kobe. 



Quanto mais complexa a economia de um país ou 
de uma região, maior é a sua taxa de 
urbanização e os fluxos que as interligam criando 

o que se chama uma rede urbana.  



Hierarquia urbana 
Metrópole mundial ou cidade Global: 
 Exerce influencia não só em seu País mas no mundo 

todo; Nova York, São Paulo 
Metrópole nacional: 
 Exerce influencia em todo território nacional; São Paulo, 

RJ, POA , SALVADOR  
Metropole regional: 
 Serve de influencia sobre diversas cidades menores; 

manaus, belem, goania 
 Capital regional:  
 Serve de pólo para centros regionais menores; Floripa 
Centro regional 
 Tem sob influencia cidades menores; Caxias do Sul 
 
 



 
 
A construção de uma sociedade 
urbanizada 
 •  

Nos países subdesenvolvimento, a 
urbanização se produziu sem o apoio prévio da 
industrialização e em ritmo descontrolado, de 
modo que o crescimento das cidades é hoje 
três vezes mais acelerado do que nos países 
industrializados.  

• Nos países desenvolvidos, principalmente 
nos Europeus, o processo de urbanização deu-
se de forma gradual e estão ligados 
basicamente ao processo de industrialização.  



A evolução urbana 

Nos países industrializados: 

 ocorreu com 1ª revol industrial; 

Unificou-se o êxodo rural; 

Cidades passam a receber infra-
estrutura. 

 



Urbanização e a globalização 

Cidades globais: maiores pólos de 
globalização, estão localizadas nos paises 
desenvolvidos; 

Estão ligadas a atividades nos setores 
terciário e quaternário. 

Centralizam a economia mundial; 

Possuem as matrizes das maiores 
empresas globais; 



Urbanização nos Países 
subdesenvolvidos industrializados 

Urbanização muito acelerada; 

Modernização da agricultura ocasionou o 
êxodo rural; 

Hoje apresentam elevados índices de 
urbanização; 

Destacam-se os paises da América latina; 

 

 



Urbanização nos Países 
subdesenvolvidos periféricos  

Apresentam baixos índices de urbanização 
em decorrência do predomínio de 
atividades ligadas ao setor primário; 

Países africanos e do sudeste asiático 



Problemas urbanos 

• Poluição atmosférica 

• Poluição sonora 

• Poluição das águas 

• Poluição do solo por resíduos sólidos 

• Problemas sociais 

• Escassez de área verde 

• Perigo de epidemias 



Enchentes urbanas 

Saneamento 

Consequências da Ocupação Desordenada 

insuficiente 



A mesma chuva intensa que no passado causava  

uma perturbação moderada, pode hoje  

causar uma grande enchente 

Ocupação desordenada  lixo e erosão das encostas 

+ 
Aumento da área impermeável 

= 

Enchentes Urbanas 



Problemas urbanos 









Nos últimos 40 anos, a 
população brasileira 
inverteu sua localização. 

Hoje mais de 80% da 
população vive em 
meios urbanos. 

Urbanização do Brasil 



A evolução urbana 

• Urbanização no Brasil 

– Desequilíbrios urbanos 
– Grande parcela de mão-de-obra 

ociosa nas cidades 



A evolução urbana 

• Urbanização no Brasil 
– De 1950 a 1980 

– População brasileira cresceu 2,3 vezes 

– População urbana cresceu 4,4 vezes 

– Redução nas taxas de crescimento 
– Estabilização entre 240 e 250 milhões em 2050 

– 75% da população vivendo nas cidades 

• Problema 
– Distribuição espacial não homogênea 



 

 



Por que o Brasil apresentou uma 
urbanização tão acelerada? 

• Causas: 

 

- Crise da cafeicultura 
pós-1929, 
intensificando o 
êxodo rural no país; 



- Industrialização pós-2ª G.M.: as cidades 
passam a ser atrativas – ilusão de uma 
vida melhor – emprego, escola, hospital? 

ABC paulista - 

São Caetano - 

maio de 1946  



- Falta de apoio e de infra-estrutura 
social ao pequeno agricultor que 
vende suas terras ao latifundiário 
(pressão do grande proprietário); 



- Expansão da monocultura e da 
mecanização do campo; 



- Ampliação da estrutura latifundiária 
no campo – necessidade de Reforma 
Agrária; 



-Processo de macro- 
cefalia urbana, ou seja, inchaço 
das cidades, que passam a 
apresentar intensa favelização, 
falta de infra-estrutura social e 
hipertrofização do setor 
terciário; 

CONSEQUÊNCIAS 



SEGREGAÇÃO ESPACIAL: 

Visível em paises subdesenvolvidos; 

 

Ocupação desordenada (favelas) 
contrastando com o moderno e a riqueza 
(condomínios de classe alta); 

 

Cidade informal junto com a cidade 
formal; 



 



-  Intenso processo de metropolização no 
Brasil, com crescimento exagerado de 
cidades como SP, RJ, BH, Recife, POA. 
Curitiba, Salvador e outras; 
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