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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
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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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URBANIZAÇÃO NO BRASIL

• 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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Função urbana

• 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 Jerusálem;
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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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Classificação das cidades quanto à origem

• Cidades espontâneas ou naturais

• Cidades planejadas ou artificiais

São aquelas cidade que surgiram a partir de um planejamento. As cidades
planejadas do Brasil são:

➢Teresina (PI) – 1851

➢Aracaju (SE) – 1858

➢Belo Horizonte (MG) – 1898

➢Goiânia (GO) – 1937

➢Brasília (DF) – 1960
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