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O processo de urbanização no Brasil 

 

Resumo 

 

A urbanização no Brasil  

Durante a segunda metade do século XX, o país, antes predominantemente rural, passou por um 

processo de urbanização. Está rápida urbanização, que gerou situações e problemas novos.  

A população urbana, que era de 12,8 milhões de habitantes em 1940, desceu significativamente com 

a expansão industrial ligado à implantação das estatais da siderurgia e do petróleo: e, 1950, ultrapassou 18,7 

milhões de habitantes; em 1960, superou a marca dos 31,5 milhões. 

Durante a vigência do governo militar, a urbanização acelerou-se, impulsionada por fatores como: a 

criação, em 1964, do Estatuto do Trabalhador Rural, que, garantindo direitos à mão de obra do campo, tornou-

a mais cara e gerou desemprego no meio rural; a grande expansão econômico-industrial no período 1969-

1973, batizado de “milagre brasileiro”, além da intensa mecanização em algumas áreas do Centro-Sul. Na 

década de 70 pela primeira vez na história brasileira a população urbana passou numericamente a rural, 

representando aproximadamente 55,9%.   

 A partir de 1985 houve uma inserção do Brasil na economia globalizada. Acentuando-se os problemas 

de sobrevivência da população urbana. Essa realidade problemática das áreas urbanas brasileiras vem 

contribuindo para desacelerar a migração campo-cidade.  Uma das principais causas desse fenômeno 

migratório mundial é a implantação de relações capitalistas modernas no campo, que é levada a se adaptar 

em uma economia complexa e diversificada, centrada nos núcleos urbanos.  

 Nos países desenvolvidos, os acontecimentos que ocasionam essa dinânmica marcaram a história 

do século XIX e a principais décadas do século XX, ou seja, houve uma urbanização relativamente progressiva, 

gradual. Já nos países subdesenvolvidos e de industrialização recente, o ritmo do êxodo rural foi muito mais 

acelerado: no Brasil, por exemplo, a maioria da população deslocou-se para o meio urbano em poucas 

décadas, principalmente após o início do processo industrial dos anos 1930, que acelerou-se na década de 

1950 (com o governo de Juscelino Kubitschek e a penetração maciça  de investimentos internacionais), logo 

formando um mercado nacional centralizado no Sudeste, particularmente no Estado São Paulo 

 As cidades não se distinguem apenas pela localização ou papel concentração de população, mas 

pela quantidade e qualidade dos serviços que oferecem, como bancos, hospitais, escolas, clubes, centros de 

abastecimentos e etc. Enquanto nas cidades pequenas conta-se apenas com serviços simples, nas médias 

encontram-se, por exemplo, revendedores de máquinas agrícolas. As cidades maiores podem oferecer desde 

serviços que depende de alta tecnologia até tratamentos hospitalares sofisticados e um variado comércio de 

produtos importados. Portando, quanto maior a quantidade de serviços oferecidos, maior o grau de influencia 

dessa rede urbana. O grau dessa influencia determina a existência de uma hierarquia urbana,  as cidades são 

agrupadas em: 
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→ Centros sub-regionais - cidades que exercem domínio sobre uma pequena área do país: Ilhéus (BA); 

Ponta Grossa (PR). 

→  Centros regionais nacionais- cidades que mantêm fortes vínculos com grande parte do país, 

polarizando as áreas à sua volta: Londrina (“a capital do norte do Paraná”); Uberaba e Uberlândia (“as 

capitais do Triangulo Mineiro”) 

→  Metrópoles regionais – cidades cuja influencia ultrapassa os limites regionais, polarizando diversos 

centros regionais: Manaus, Belém, Campinas. 

→ Metrópoles nacionais - cidades que se relacionam de modo intenso com praticamente todas as áreas 

do país: Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Recife, Salvador.  

→ Metrópoles globais - cidades que mantêm relações econômicas, sociais e políticas com países 

vizinhos ou de outros continentes: São Paulo e Rio de Janeiro.  

 

Para disciplinar o crescimentos dos aglomerados urbanos, a Lei Complementar n°14, 1973, 

estabeleceu a definição de Regiões Metropolitanas – áreas administrativas formadas pelos maiores e mais 

populosos municípios.  O estado de São Paulo apresenta três regiões metropolitanas: São Paulo; Campinas 

e Baixada Santista.  

 
Problemas Urbanos 

As grandes cidades brasileiras enfrentam problemas sociais e ambientais. Principalmente, moradia, 

trânsito, violência, enchentes, lixo, poluição do ar e da água. Embora a população como um todo seja afetada, 

é evidente que a parcela mais pobre da população sofre as conseqüências mais graves, pois dispões de 

menos ou nenhum recurso para enfrentar essa situação.  

 

Moradia 

Aproximadamente 34,5% da população urbana ainda vivem em condições de moradia inadequada, 

em numero absoluto significa 54,6 milhões de pessoas nestas condições.  As favelas são o grande símbolo 

dessas moradias inadequadas, tais habitações são caracterizadas pela precariedade da construção e por 

carência de infra estrutura onde se formam.  

  

Poluição Atmosférica 

A poluição atmosférica é um fenômeno predominantemente urbano-industrial, resultante da 

concentração das atividades industriais em áreas específicas, próximas da matéria-prima, das fontes de 

energia ou dos mercados consumidores, para diminuir os custo de produção das empresas.  
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Ilhas de calor 

  É fato constatado que as temperaturas atmosféricas nas metrópoles tendem a aumentar da periferia 

para as regiões centrais da cidade, nas quais formam as ilhas de calor.  

 

Inversão térmica 

Normalmente, com o aumento da altitude, observa-se uma diminuição da temperatura. Quando se 

verifica o contrário – o ar mais frio encontra-se mais próximo da superfície, aquecendo-se em níveis mais 

elevados da atmosfera -, temos a chama inversão térmica. Esse fenômeno é comum em metrópoles situadas 

em vales e cercadas por encostas, como a Cidade do México e São Paulo. 

 

Enchentes 

A impermeabilização do solo, causa da pelo asfaltamento e pelas edificações, e a remoção da 

vegetação nas regiões de nascente e várzeas fluviais são grande culpados pelas enchentes nas grandes 

cidades.  

 

Lixo Urbano 

O agravamento da questão do lixo resulta do crescimento industrial e dos hábitos da sociedade de 

consumo.  
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Exercícios 

 

1. Os mapas ilustram o processo de urbanização do território brasileiro ao longo da última metade do século 
XX. 

 
 

Analisando a geografia da urbanização brasileira, pode-se afirmar que:  

a) O fenômeno urbano no Brasil caracteriza-se pelo crescimento homogêneo das cidades na região 

Centro-Sul – sobretudo por causa da difusão das indústrias – e bastante heterogêneo no Nordeste, 

graças ao domínio dos latifúndios. 

b) As cidades brasileiras ganharam expansão sob os eixos norte-sul (1970) e leste-oeste (1996), 

concentrando o maior número da população brasileira e acompanhando as mudanças no processo 

das migrações regionais.  

c) Esse processo de urbanização acompanha a concentração industrial e de serviços e forma uma 

rede urbana polarizada pelas metrópoles nacionais e regionais da faixa leste do território brasileiro.  

d) A urbanização das regiões agrícolas marca uma mudança no eixo da urbanização, pois seu 

crescimento econômico é responsável pela atual interiorização da concentração de cidades, em 

detrimento das concentrações urbanas tradicionais.  

e) A pequena expressão da urbanização nas regiões Norte e Centro-Oeste deve-se ao fato de as 

condições naturais apresentarem-se pouco propícias à industrialização e à concentração 

demográfica observadas nas regiões Sudeste e Sul. 14.  

  

http://suburbanodigital.blogspot.com/2015/06/regiao-nordeste-do-brasil.html
http://suburbanodigital.blogspot.com/2015/07/regiao-centro-oeste-do-brasil.html
http://suburbanodigital.blogspot.com/2015/07/regiao-sudeste-do-brasil.html
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2.   

 
 

 
 

 
 

A recente urbanização brasileira tem características parcialmente representadas nas situações I e II 

dos esquemas. Considerando essas situações, é correto afirmar que, entre outros processos:  

a) I representa a involução urbana de uma metrópole regional.  

b) I representa a perda demográfica relativa da cidade central de uma Região Metropolitana.  

c) II representa o desmembramento territorial e criação de novos municípios.  

d) II representa a formação de uma região metropolitana, a partir do fenômeno da conurbação.  

e) II representa a fusão político-administrativa de municípios vizinhos. 
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3. Observe a imagem e leia o texto. 
 

 
 

Por muitos anos, as várzeas paulistanas foram uma espécie de quintal geral dos bairros encarapitados 

nas colinas. Serviram de pastos para os animais das antigas carroças que povoaram as ruas da cidade. 

Serviram de terreno baldio para o esporte dos humildes, tendo assistido a uma proliferação incrível de 

campos de futebol. Durante as cheias, tais campos improvisados ficam com o nível das águas até o 

meio das traves de gol.  
Aziz Ab’Saber, 1956 

Considere a imagem e a citação do geógrafo Aziz Ab’Saber na análise das afirmações abaixo:  

I. O processo de verticalização e a impermeabilização dos solos nas proximidades das vias 

marginais ao rio Tietê aumentam a sua susceptibilidade a enchentes. 

II.  A retificação de um trecho urbano do rio Tietê e a construção de marginais sobre a várzea do rio 

potencializaram o problema das enchentes na região.  

III.  A extinção da Mata Atlântica na região da nascente do rio Tietê, no passado, contribui, até hoje, 

para agravar o problema com enchentes nas vias marginais.  

IV. A várzea do rio Tietê é um ambiente susceptível à inundação, pois constitui espaço de ocupação 

natural do rio durante períodos de cheias. 

Está correto o que se afirma em: 

a)  I, II e III, apenas.  

b)  I, II e IV, apenas. 

c)  I, III e IV, apenas.  

d) II, III e IV, apenas.  

e)  I, II, III e IV. 
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4. Observe a imagem, que apresenta um fato comum encontrado em grande parte das médias e grandes 

cidades brasileiras na década de 1990. 

 

 
 

Decorridos mais de 10 anos entre o momento da foto e os dias atuais, pode-se afirmar que o 

planejamento urbano, no Brasil, é:  

a) Uma realidade evidente que, de certo modo, consegue reduzir o apartheid urbano.  

b) Considerado renovador porque está sempre transformando as áreas centrais das cidades.  

c) Incipiente porque não consegue corrigir as distorções criadas pelo crescimento desordenado.  

d) Resultado do amadurecimento e mobilização da sociedade que reivindica melhorias na 

infraestrutura. 

e) Responsável por um rígido controle do crescimento urbano, via fiscalização do Estado. 
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5.   

 
A charge acima, satirizando uma situação problemática, comum às grandes cidades, sugere a 

I. importância da circulação para a dinâmica das atividades urbanas, exigindo da municipalidade a 

produção de soluções. 

II. hegemonia do automóvel particular frente ao transporte público coletivo, resultando em entraves à 

fluidez do tráfego viário. 

III. ausência de instrumentos legais de planejamento urbano, impedindo o processo de metropolização. 

Está correto o que se afirma em 

a) I, apenas. 

b)  I e II, apenas. 

c) III, apenas. 

d) II e III, apenas. 

e) I, II e III. 
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6. A urbanização dos países subdesenvolvidos constitui um fenômeno marcante da segunda metade do 

século XX. As características desse fenômeno, na América Latina, expressas na paisagem urbana das 

metrópoles, são decorrentes da 

a) instalação de indústrias de bens de produção nos arredores das pequenas cidades e próximas às 

fontes de matéria-prima. 

b) industrialização tardia e da modernização das atividades agrícolas, conjugadas à concentração de 

pessoas nas grandes cidades. 

c) aglomeração humana e do aumento do poder aquisitivo da população, favorecidos pela expansão 

do capital financeiro na economia. 

d) inovação tecnológica e do aumento da produtividade das indústrias de bens de consumo, para 

suprirem as necessidades da vida urbana. 

e) implementação de parque industrial e da regulação, por meio do planejamento governamental, de 

deslocamentos populacionais para as cidades. 

 

 

7. O clima urbano decorre do contraste entre o espaço urbano e o campo circundante, evidenciando o 
caráter fundamental da cidade como espaço localizado de contínua, cumulativa e acentuada derivação 
antrópica do ambiente. 

(Adaptado de Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro, “Por um suporte teórico e prático para estimular estudos 

geográficos do clima urbano no Brasil”. Geosul, Florianópolis, ano V, n. 9, 1º sem, 1990.) 

 

Sobre o clima urbano é correto afirmar que: 

a) Ele resulta da interação da paisagem natural com o espaço construído pela ação humana; a 

paisagem natural não é substituída pelo meio ambiente construído; nas grandes cidades as 

temperaturas são mais elevadas nas zonas de contato entre os espaços urbano e rural. 

b) Ele resulta da interdependência entre as condições naturais e as ações humanas; a paisagem 

natural interage com o meio ambiente construído sem grandes alterações; nas grandes cidades as 

temperaturas declinam da periferia em direção ao centro. 

c) Ele resulta da permanência da paisagem natural pela interferência da ação humana; a paisagem 

natural é substituída pelas atividades agrícolas; nas grandes cidades as temperaturas são mais 

elevadas nas áreas circundantes que nas áreas centrais. 

d) Ele resulta da alteração da paisagem natural pela interferência da ação humana; a paisagem natural 

é substituída pelo meio ambiente construído; nas grandes cidades as temperaturas das áreas 

centrais são mais elevadas que nos campos circundantes. 
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8.  

 
 

As ocupações de imóveis fechados tornaram-se frequentes nas grandes cidades brasileiras. A imagem 

acima retrata a ação da Polícia Militar na reintegração de posse de um edifício na avenida São João, 

na cidade de São Paulo, ocupado havia seis meses por aproximadamente 200 famílias de sem teto. 

a) Por que alguns movimentos sociais decidem pelas ocupações urbanas? O que explica, nas 
grandes cidades, a existência de inúmeros imóveis fechados em áreas centrais dotadas de 
infraestrutura? 

b) Além dos movimentos sociais, indique um agente econômico e um agente político diretamente 
envolvidos nos conflitos ensejados pelas ocupações urbanas. 
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9. A metropolização de São Paulo foi induzida pela industrialização no século XX. Nas últimas décadas, 

o deslocamento de parte da indústria da metrópole e o crescimento do setor terciário avançado revelam 

a primazia do capital financeiro, que se articula com o setor imobiliário e produz, por exemplo, os 

edifícios corporativos, sede deste terciário. 
Carlos, A.F.A. São Paulo: do capital industrial ao capital financeiro. In: Carlos, A.F.A. e Oliveira. A.U. Geografias de São Paulo: 

a metrópole do século XXI. São Paulo. Adaptado. 

 

 
 
Com base no texto e no mapa, é correto afirmar que  

a) o crescimento do terciário avançado indica o aumento de estabelecimentos industriais, ambos 
dispersos em São Paulo. 

b) a produção industrial em São Paulo está concentrada nas áreas centrais, o que induziu a 
proliferação de edifícios corporativos. 

c) os edifícios corporativos concentram a produção de manufaturados e, em São Paulo, estão 
concentrados nas áreas de maior densidade populacional. 

d) o setor terciário avançado ocupa os edifícios corporativos e está concentrado em poucos distritos 
da metrópole de São Paulo no momento atual. 

e) a desconcentração industrial em São Paulo foi acompanhada da dispersão do setor terciário 
avançado. 
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10.  

 
(Disponível em:http://www.courb.org/. Acessado em 14/09/2017. Adaptado.) 

 
A tira acima retrata a transformação de uma paisagem urbana associada aos processos de 

refuncionalização espacial e gentrificação (do inglês gentrification). 

a) Dê dois exemplos de refuncionalização espacial ilustrados na tira acima. 

b) O que é gentrificação? A partir de qual momento da urbanização mundial esse fenômeno passa a 
ocorrer? 
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Gabarito 

 

1. C 

A atração de mão de obra para os centros industriais gerou os primeiros fenômenos de crescimento 

urbano. 

 

2. D 

O fenômeno da conurbação ocorre quando o limite entre duas cidades deixa de ser visível. 

 

3. B 

A extinção da Mata Atlântica na nascente não contribui para as enchentes nas marginais, pois estão nas 

várzeas, abaixo da nascente. 

 

4. C 

O crescimento desordenado, atrelado à concentração de renda, causou uma urbanização pautada na 

desigualdade.  

 

5. B 

A charge explicita a contradição da compra de carros velozes que geram dificuldade de deslocamento 

deles próprios. O processo de metropolização, porém, não é impedido por isso, mas gera essa 

consequência. 

 

6. B 

Muitos trabalhadores do campo perderam suas terras e foram trabalhar nas cidades como mão de obra 

industrial. A maior densidade populacional encontra-se nas cidades, e não no campo. 

 

7. D 

O fenômeno das ilhas de calor é propriamente urbano. Isso ocorre pela concentração vertical e 

automotiva, que altera o recebimento da dinâmica eólica, e pelo desmatamento.  

 

8.  

a) As ocupações urbanas são realizadas por alguns movimentos sociais com o propósito de reivindicar 

o direito à moradia de todos os habitantes do espaço urbano, estabelecido pelo Estatuto da Cidade. 

Tal direito raramente é respeitado, visto que muitos imóveis estão fechados ou desocupados para a 

especulação imobiliária, desobedecendo, assim, à função social da propriedade, como previsto na lei. 

Os proprietários deixam os imóveis fechados, esperando por valorização, considerando que as áreas 

mais centrais são mais bem dotadas de infraestruturas, o que aumenta a procura e o preço das 

propriedades. Alguns imóveis também estão fechados devido a disputas judiciais que envolvem 

questões familiares ou financeiras. 

b) A carência de moradias das cidades, motivo da luta de muitos movimentos sociais que levam a 

ocupações de imóveis fechados, está associada a grandes empresas do mercado imobiliário e à 

ineficiência do poder público. A especulação imobiliária estimulada por essas empresas, que 

estocam imóveis deixando-os fechados ou subutilizados à espera de valorização, e as precárias 

políticas públicas habitacionais dificultam o acesso da população, especialmente de baixa renda, à 

moradia. 
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9. D 

O mapa apresenta a localização dos edifícios corporativos no município de São Paulo. A grande 

metrópole nacional e cidade global deixou de ser uma cidade industrial para ser uma cidade que 

predomina o setor terciário (serviços, comércio e finanças). Por isso, observa-se a concentração de 

edifícios corporativos em determinadas áreas do espaço urbano, que reflete uma especulação do solo 

existente naquele local. 

 

10.  

a) A figura exemplifica a refuncionalização de um prédio. Antigamente, era utilizado para uma indústria 

que se transforma em ateliês para artistas. Outra mudança é a transformação do estabelecimento 

comercial (cafeteria) em apartamentos sofisticados. 

b) Gentrificação acontece quando a valorização de um bairro atrai as classes alta e média. Com o 

aumento do valor dos aluguéis, terrenos e imóveis, os mais pobres e a classe média baixa deixam o 

bairro, muitos em direção a bairros periféricos. Várias cidades do mundo como São Paulo e Nova 

York experimentam o fenômeno principalmente em alguns bairros centrais. 

 

 


