


01- Sobre a análise das pirâmides etárias, marque V
para as proposições verdadeiras e F para as
proposições falsas:

( ) O topo das pirâmides representa a população
jovem.

( ) O corpo das pirâmides representa a população
adulta.

( ) A base das pirâmides representa a população
idosa.

( ) No eixo horizontal, as mulheres estão
representadas à esquerda, e os homens à direita.
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#Reconhecer processo de urbanização do 
território brasileiro

#Avaliar as transformações do espaço urbano  brasileiro 

#Compreender as atividades econômicas das cidades brasileiras

Recursos : 

Lousa digital 
Vídeos
Imagens em alfa 
Croma 
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URBANIZAÇÃO
É o processo que transforma uma área urbana e retira todas as

características rurais, inserindo:

- Ruas 

‐ Avenidas 

‐ Rede de esgoto

‐ Rede elétrica

‐ Edificações, 

‐ Serviços urbanos
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URBANIZAÇÃO EM PAÍSES SUBDESENVOLVIDOS

O atual fenômeno da urbanização no mundo é o grande gerador de
disparidades sociais forte favelização, principalmente em países
emergentes e subdesenvolvidos, além de ser tema de estudo na área
da sociologia, antropologia, geografia e economia.
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http://www.infoescola.com/geografia/paises-subdesenvolvidos/


URBANIZAÇÃO EM PAÍSES SUBDESENVOLVIDOS
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URBANIZAÇÃO EM PAÍSES SUBDESENVOLVIDOS
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URBANIZAÇÃO EM PAÍSES DESENVOLVIDOS
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URBANIZAÇÃO EM PAÍSES DESENVOLVIDOS
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PROBLEMAS URBANOS
‐ Segregação urbana 

‐ Congestionamentos

‐ Poluição do Ar

‐ Poluição das águas

‐ Poluição visual

‐ Poluição sonora

‐ Ilha de calor

‐ Favelização

‐ Mobilidade urbana
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SEGREGAÇÃO URBANA 

É um processo segundo o qual
diferentes classes ou camadas
sociais tendem a se concentrar
cada vez mais em
diferentes conjuntos de bairros de
uma cidade.
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PROBLEMAS URBANOS
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PROBLEMAS URBANOS
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CONURBAÇÃO
Unificação de duas áreas urbanas devido o crescimento acelerado.

Ex: ABCD Paulista
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CENTRO REGIONAL

Cidade que atrai outras cidades devido a prestação de serviços ou geração de
empregos.

Ex: Teresina
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METRÓPOLE
Cidade que apresenta um forte crescimento urbano e acaba
englobando outras cidades próximas.
Ex: Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Brasilia, Belo
Horizonte.
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MEGACIDADE
MEGACIDADE - Cidades que apresentam mais de dez milhões de
habitantes
- Cidade do México (México)
- São Paulo (Brasil)
- Rio de Janeiro (Brasil)
- Mumbai e Délhi (Índia)
- Xangai (China)
- Lagos (Nigéria)
- Cairo (Egito)
- Tóquio (Japão)
- Nova York (EUA)
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MEGALÓPOLE
Unificação de duas ou mais metrópoles.

Ex: São Paulo e Rio de Janeiro
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MACROCEFALISMO

MACROCEFALISMO - Crescimento caótico ou desordenado da cidade
em face do crescimento exagerado de sua população
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Hierarquia urbana

•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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01- Diferencie o processo de urbanização em países desenvolvidos e 
em países subdesenvolvidos.
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