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URBANIZAÇÃO:MEGALÓPOLE,
MACROCEFALISMO;
HIERARQUIA URBANA;
URBANIZAÇÃO DO BRASIL;



Unificação de duas ou mais metrópoles.

Ex: São Paulo e Rio de Janeiro.
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MACROCEFALISMO - Crescimento caótico ou desordenado da cidade
em face do crescimento exagerado de sua população.
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•A hierarquia urbana é estabelecida
na capacidade de alguns centros
urbanos de liderar e influenciar,
outros por meio da oferta de bens
e serviços à população.
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• No Brasil, desenvolveu-se uma
urbanização concentradora, isto é,
que forma grandes cidades e
metrópoles.

• Em 1950, só existiam duas cidades
com população acima de 1 milhão
de habitantes: Rio de Janeiro e São
Paulo.
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• Corresponde às atividades econômicas desenvolvidas pelas cidades
e as irradiam para outras ou para o meio rural. São exemplos de
funções urbanas:

• 01- Administrativa: construídas para serem sede de governo;
normalmente são cidades artificiais, como Brasília.

• 02- Comercial: o desenvolvimento do comércio permitiu o
crescimento urbano das cidades, como Teresina.
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•03- Industrial: surgem e/ou desenvolvem-se em torno
de uma ou mais indústrias, como Volta Redonda.

•04- Militar: o crescimento da cidade está relacionado
a uma forticação e edificação militar, como Natal.
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•05- Portuária: surgem e/o desenvolvem-se em torno do
porto; são exemplos as cidades de Santos.

•06- Religiosa: são as cidades sedas das religiões ou de locais
considerados sagrados, como as cidades de Aparecida do
Norte, Vaticano, Meca e Jerusalém.
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•07- Turística: cujos motivos de atração populacional
são diversos, a exemplo de praias, monumentos
históricos, fontes termais e de águas, climas amenos,
etc., como Ouro Preto, Miami.

•08- Universitária: cujas atividades principais giram em
torno de uma universidade, como Viçosa, Coimbra e
Cambridge.
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Exercício 01

02- Qual a função urbana das seguintes cidades brasileiras:

- Fortaleza
- Santos
- Canindé
- Tiradentes

Histórica
Religiosa
Turística
Portuária
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Exercício 02

02- O mapa representa:
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Exercício 02

a) área de maior crescimento de migrantes, atualmente.

b) área de alta taxa de natalidade.

c) a megalópole em formação.

d) a região com o maior número de ativos no setor primário.

e) área de fixação de imigrantes italianos.
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Exercício 03

04- Diferencie o processo de urbanização em países desenvolvidos e
em países subdesenvolvidos.
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Exercício 04

04- Com base nos conhecimentos sobre espaço urbano, hierarquia
urbana e urbanização, pode-se afirmar:

a) A urbanização é consequência direta do crescimento vegetativo,
não sofrendo influência da revolução técnico-científica nem do
êxodo rural.

b) As cidades mais populosas do mundo, estão nos países
desenvolvidos, pois, nos subdesenvolvidos, o seu ritmo de
crescimento é lento.
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a) A urbanização e o crescimento urbano são, na realidade, dois
processos idênticos, pois o crescimento urbano implica,
necessariamente, urbanização.

b) A urbanização brasileira vem produzindo a multiplicação de
empregos e grandes negócios, tendo como característica o
trabalho especializado.

c) A urbanização acentuada no Brasil, nas últimas décadas,
ocasionou um “inchaço” nas cidades brasileiras, trazendo como
consequência problemas graves, a exemplo do aumento da
violência urbana.
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Exercício 05

05- O crescimento das cidades tem provocado problemas à população,
relacionados ao ambiente natural. Assinale a alternativa que contém os
três tipos de fenômenos relacionados a alterações climáticas e
crescimento das cidades:

a) enchentes urbanas, violência urbana, ilhas de calor;
b) ilhas de calor, inversões térmicas, enchentes urbanas;
c) congestionamento de automóveis, enchentes urbanas, inversões

térmicas;
d) crise habitacional, enchentes urbanas, ilhas de calor;
e) crise ecológica, ilha de calor, desemprego.
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