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GEOGRAFIA 

 

Texto Complementar 

 

O processo de urbanização  

 

 O processo de urbanização no mundo teve uma grande aceleração, principalmente a partir 

da década de 60, onde ocorreu um crescimento extremamente rápido e muitas vezes 

desordenado. Algumas cidades, em diferentes pontos do planeta, estenderam sua malha urbana, 

transformando-se em megacidades. 

Um dos principais motivos para o crescimento de várias cidades foi, entre outros, o processo 

de industrialização e a mecanização da agricultura. Desse modo, o campo de certa forma 

“expulsou” trabalhadores que não encontravam trabalho nesse setor, quase que simultaneamente 

as indústrias se instalaram nas cidades atraindo todo esse contingente populacional oriundo do 

campo, esse fluxo migratório é um fenômeno denominado de êxodo rural. O crescimento das 

cidades promovido pela indústria gerou um crescimento de outros ramos de atividade, como a 

prestação de serviços e do comércio varejista, que logo atingiu os municípios vizinhos. 

 A expansão da urbanização de um município faz com que esse se junte com outro vizinho, 

formando uma única malha urbana, ou seja, áreas continuadas constituídas de edificações 

residenciais, comerciais, industriais e públicos, esse é conhecido por conurbação, em outras 

palavras não existe limites rurais entre os núcleos envolvidos. Diversas cidades brasileiras 

possuem essa configuração, São Paulo é um exemplo, pois já difundiu com o município de Santo 

André entre outros. 

 Áreas de conurbação não são destituídas totalmente de zonas rurais, muitas vezes 

permanecem pequenas propriedades que produzem frutas, verduras que são comercializadas 

nas próprias cidades ao redor. 

 O intenso crescimento urbano promoveu o surgimento das metrópoles, essas correspondem 

a grandes áreas urbanas constituídas pela união entre duas ou mais cidades e é formada pelo 

fenômeno de conurbação, geralmente as metrópoles exercem grande influência nas outras 

cidades de menor expressão, nesse contexto podemos citar algumas que tem destaque em nível 

regional, nacional e internacional, como Nova York, Londres, Paris, Tóquio, Osaka, Cidade do 

México, São Paulo, na atualidade. 
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 O crescimento acelerado das metrópoles pode proporcionar o surgimento das megalópoles, 

que corresponde à conurbação entre duas ou mais metrópoles, formando um imenso e 

aglomerado espaço urbano e populacional. 

Na primeira metade do século XX, apenas as cidade de Londres, na Inglaterra, e Nova York, 

nos Estados Unidos, detinham um contingente populacional superior a 10 milhões de pessoas. 

No século XXI, existem no planeta 16 cidades que atingem números iguais e superiores a 10 

milhões, a perspectiva é de que em até 2025 existirão pelo menos 25 cidades com essas 

características. 

 Megalópole é um termo elaborado para designar uma região ou área superurbanizada, que 

congrega em torno de si uma articulação entre metrópoles, regiões metropolitanas e pequenas 

cidades, concentrando boa parte da população e dos serviços de um país. É importante 

compreender que o conceito de megalópole não envolve somente o espaço de uma cidade ou 

sua população ou até a interligação urbana de uma região metropolitana. Em outros conceitos, 

como o de metrópole, encontramos designações mais específicas voltadas para o grau de 

complexidade ou a quantidade populacional urbanos. Porém, no termo “megalópole”, há o 

envolvimento de uma região ou área que abrange não tão somente várias grandes cidades, mas 

uma complexa ligação econômica, social e cultural, complexidade essa responsável por constituir 

uma densa rede urbana. 

 O termo megalópole costuma ser confundido com o conceito de megacidade. No entanto, 

essas expressões designam questões totalmente distintas, haja vista que a segunda faz 

referência a uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes. 

 No Brasil, existe uma megalópole em formação envolvendo uma grande área que se estende 

pela Grande São Paulo, perpassando pelas regiões da Baixada Santista, Campinas e do Vale do 

Paraíba. Trata-se de uma área densamente urbanizada e industrializada que, apesar de envolver 

apenas 0,5% do território nacional, concentra 23% da população e boa parte das riquezas 

produzidas pelo país. 

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-megalopole.htm 

 

                                                               Atividades 

1- Quais são os principais motivos para o crescimento das várias cidades no Brasil e no mundo? 

2- O crescimento das cidades promovido pela indústria gerou um crescimento de outros ramos de 

atividade. Que atividades seriam essas? 

https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-megalopole.htm
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3- O intenso crescimento urbano promoveu o surgimento das metrópoles. De acordo com o texto 

o que seriam metrópoles? 

4- Como acontece o surgimento das megalópoles? 

5- O que significa o termo megalópole?  

6- Que nome recebe uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes?  

7- Podemos afirmar que megalópole e megacidade são a mesma coisa? Explique. 

8- No Brasil existe alguma megalópole? Justifique sua resposta.  
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Professores Aniel, Felipe e Joseane 

 

PEGA-PEGA COM BALÃO 

 

Nossa atividade de hoje é simples, versátil e muito movimentada! Quem não gosta de 

brincar com bexigas? E, ao mesmo tempo em que brincamos, estamos desenvolvendo vários 

objetivos da Educação Física: atenção, coordenação motora, habilidade óculo manual, 

coordenação dinâmica geral, tomadas rápidas de decisões, noções de localização, 

alternância de direção, noções de equilíbrio e condicionamento físico.  

Então, vamos trabalhar e nos divertir com as bexigas? 

 

 

 

 

PARA SE ORGANIZAR 

Material necessário para a  

próxima aula (segunda, 13/07): 

- 6 bolinhas pequenas (ping pong, perereca...) 

- 6 copos plásticos (sem ser transparente) 

 


