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Formação territorial e divisão política do Brasil

- O que é urbanização? 

- Cidade e urbanização.

- Teorias

- Sítio e situação urbana.

- Classificação de origem.

- Funções urbanas.

- Tipo de cidade.

- Rede e hierarquia urbana.

- Aglomerações urbanas.

- Problemas urbanos.



O que é urbanização 

O processo de urbanização 
ocorre quando a população 
residente no meio urbano cresce a 
taxas maiores que o crescimento da 
população rural. Tome-se como 
exemplo Brasil que era considerado 
um país agrário (predominantemente 
rural).



● Revolução Industrial: construção de fábricas ------> morar próximo aos postos de trabalho;
● Eixos de Circulação: Transporte, estruturas, serviços 
● feudos e comunidades agrárias ----> centros

= 
Nova forma de organização espacial

A História da Urbanização na Europa

A História da Urbanização no Mundo
● Urbanização desigual;
● Países de industrialização tardia;



● Segunda metade do séc XX;

● Até 1930: Oligarquias - latifundiários;

● A partir de 1930: Getúlio Vargas -----> processo de industrialização;

● Uma nova forma de utilização do espaço, construção de estradas, incentivo à 

produção e ao consumo ---> urbanização;

● Urbanização deformada

A História da Urbanização no Brasil



Urbanização é também a expansão do modo de vida Urbano (valores socioculturais urbanos) e a 
instalação de equipamentos urbanos, como energia elétrica, água e esgotos, pavimentação, estradas, 
equipamentos transmissores de informação, transporte coletivo, escolas, hospitais, comércio outros 
serviços. Quando esses equipamentos são instalados em zonas rurais, ao modo das rodovias, por exemplo, 
ocorre a expansão da urbanização. É importante salientar que a urbanização possui limites, atualmente há 
dados que falam do êxodo da cidade para o campo.



Definir o que é cidade não é tarefa fácil, devido a multiplicidade de aspectos que ela 
apresenta. De forma simplificada, pode-se dizer é uma concentração de pessoas e de 
atividades econômicas dos setores secundário e terciário;  é tudo numerado um polo que 
envolve características sociais, econômicas e culturais em mesmo ambiente. 

Cidade

Cidade x Município



Sítio Urbano: Área efetivamente ocupada pela cidade. É o lugar de implantação inicial de uma 
cidade, ou seja, local em que ela foi construída. Refere-se a grafia, modelos e, por exemplo, um 
Planalto (Brasília), uma Colina (São Paulo) ou mesmo uma planície (Manaus) 

Situação Urbana: É o conjunto de relações que a cidade estabelece com a sua vizinhança, não 
apenas naturais, mas também sociais, políticas e econômicas. Relacione os motivos naturais, 
geográficos ou históricos que influenciam o surgimento da cidade, como ocorre em cidades 
fluviais, marítimas ou de entroncamentos.

Metrópoles globais: suas áreas de influência ultrapassam as fronteiras de seus estados, 
região ou mesmo do país. São metrópoles globais: São Paulo e Rio de Janeiro

Metrópoles nacionais: encontram-se no primeiro nível da gestão territorial, constituindo 
foco para centros localizados em todos os pontos do país. São metrópoles nacionais: São 
Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.



Classificações quanto à origem 

Cidades espontâneas: Constituem a maioria das cidades do planeta, 
formando-se que apresenta algumas vantagens para a fixação 
populacional. Nesse caso, deve ser sim se originaram na margem dos rios, 
os quais proporcionam alimentação e facilidade de transporte, e as cidades 
que surgiram na margem de estradas, deslocamento e oportunidade de 
negócios. 

Cidades planejadas: São cidades construídas intencionalmente, com 
planejamento, geralmente são associadas uma finalidade de caráter 
geopolítico. No Brasil, temos como exemplo a cidade de Brasília, Goiânia, 
Curitiba, etc.



Palmas/TO

Brasília/DF

Boa Vista/RR
Goiânia/GO

Belo Horizonte/MG

Aracaju/SE



Urbanização e problemas sociais
● Mobilidade urbana e sucateamento do transporte público;
● Saneamento básico
● Precariedade dos serviços de saúde; 
● Violência urbana; 
● Segregação e favelização
● Falta de moradia e ocupações irregulares;









● Enchentes
● Saneamento básico
● Poluição do ar
● Poluição sonora
● Ilhas de calor
● Inversão térmica
● Habitação em áreas de risco
● Diminuição de áreas verdes
● Dinâmica dos animais

Urbanização e problemas ambientais


