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URBANIZAÇÃO

A urbanização é um processo que representa a modernização das sociedades e a aglomeração 
das atividades industriais e comerciais no espaço das cidades.

Publicado por: Rodolfo F. Alves Pena em Geografia Urbana

Vista aérea da cidade de Berlim, Alemanha

A urbanização corresponde ao processo de transformação dos espaços rurais em espaços 
urbanos, com o crescimento das cidades e das práticas inerentes a elas, como as atividades 
industriais e comerciais. O urbano não se restringe à cidade, mas é principalmente nela que 
ele se materializa, fato que associa o processo de urbanização ao crescimento das cidades em 
relação ao campo.

As primeiras cidades surgiram milhares de anos antes da Era Cristã, com destaque para Jericó, 
Ur, Damascoe, na América do Sul, Tiahuanaco (atualmente território da Bolívia). No entanto, 
podemos dizer que o processo de urbanização das sociedades propriamente dito ocorreu a 
partir do início do Capitalismo Comercial, intensificando-se com o passar dos tempos, sobretudo 
após as revoluções industriais.

Por esse motivo, é possível dizer que a urbanização é a representação da modernidade, pois ela 
proporciona uma transição social fundamentada no setor primário para os setores industrial, 
comercial e de serviços. A divisão social e territorial do trabalho tende a intensificar-se à medida 
que as relações econômicas tornam-se mais complexas. O espaço urbano é, pois, a expressão 
mais dinâmica do espaço geográfico, pois representa uma aglomerado de práticas culturais, 
sociais, econômicas e outras em espaços justapostos entre si.

Existem dois principais tipos de fatores que se associam ao processo de urbanização: os fatores 
atrativos e os fatores repulsivos.
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Fatores atrativos: ocorrem pela urbanização causada pela atração da população do campo 
para as cidades em busca da maior oferta de emprego gerada pela industrialização, além da 
existência de melhores condições de renda e de vida. O rápido e fácil acesso a produtos, bens de 
consumo e serviços, como escolas e hospitais, além de uma maior interação cultural, também 
pode ser listado como um fator atrativo da urbanização.

Fatores repulsivos: ocorrem quando a urbanização acontece pela “expulsão” ou afastamento 
da população do campo para as cidades, com uma migração em massa que chamamos de êxodo 
rural ou “migração campo-cidade”. Dentre os fatores repulsivos da urbanização, podemos citar 
a concentração fundiária (muita terra nas mãos de poucos), os baixos salários do campo, a 
mecanização das atividades agrícolas com a substituição da mão de obra, entre outros.

Os países desenvolvidos foram os primeiros a urbanizar-se, com a maior presença de fatores 
atrativos. Com a Revolução Industrial, ao longo do século XVIII, cidades como Londres e Paris 
transformaram-se em grandes centros urbanos, porém com uma grande carga de problemas 
sociais e miséria acentuada, questão que só veio a ser atenuada pelas reformas urbanas no 
século seguinte.

Já os países subdesenvolvidos e emergentes só conheceram uma urbanização mais intensificada 
a partir de meados do século XX, e muitos territórios ainda estão em fase inicial desse processo. 
Os principais fatores são os repulsivos, como a mecanização do campo e concentração de terras, 
além de alguns fatores atrativos, como a industrialização realizada, predominantemente, pela 
instalação de empresas multinacionais estrangeiras.

Em muitos casos, conheceu-se a formação de grandes centros urbanos chamados de 
metrópoles, com uma área urbana que abrange o espaço de várias cidades. As principais 
cidades do mundo, atualmente, são as chamadas cidades globais, com destaque para Nova 
Iorque, Tóquio, Londres, Berlim e, nos países emergentes, Cidade do México, São Paulo, Rio de 
Janeiro, Bombaim e Buenos Aires, além de muitos outros exemplos.

Industrialização e urbanização

Há uma relação direta e também indireta entre os processos de industrialização e urbanização, 
uma vez que há uma relação mútua de fortalecimento de uma sobre a outra.

Publicado por: Rodolfo F. Alves Pena em Geografia Urbana

Industrialização e urbanização são fatores diretamente relacionados
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Os processos de industrialização e urbanização estão intrinsecamente interligados. Foi com 
os avanços e transformações proporcionados, por exemplo, pelas Revoluções Industriais na 
Europa que esse continente concebeu o crescimento exponencial de suas principais cidades, 
aquelas mais industrializadas. Ao mesmo tempo, o processo de urbanização intensifica o 
consumo nas cidades, o que acarreta a produção de mais mercadorias e o aumento do ritmo da 
atividade industrial.

A industrialização é um dos principais fatores de transformação do espaço geográfico, pois 
interfere nos fluxos populacionais, reorganiza as atividades nos contextos da sociedade e 
promove a instrumentalização das diferentes técnicas e meios técnicos, que são essenciais para 
as atividades humanas. A atividade industrial, por definição, corresponde ao arranjo de práticas 
econômicas em que o trabalho e o capital transformam matérias-primas ou produtos de base 
em bens de produção e consumo.

Com o avanço nos sistemas de comunicação e transporte – fatores que impulsionaram a 
globalização –, praticamente todos os povos do mundo passaram a consumir produtos 
industrializados, independentemente da distância entre o seu local de produção e o local de 
consumo. Estabelece-se, com isso, uma rede de influências que atua em escalas que vão do 
local ao global.

Graças ao processo de industrialização e sua ampla difusão pelo mundo, incluindo boa parte 
dos países subdesenvolvidos e emergentes, a urbanização também cresceu, a ponto de, 
segundo dados da ONU, o mundo ter se tornado, pela primeira vez, majoritariamente urbano, 
isto é, com a maior parte da população residindo em cidades, feito ocorrido no ano de 2010 em 
diante.

Mas como a industrialização interfere na urbanização?

É errôneo pensar que a industrialização é o único fator que condiciona o processo de 
urbanização. Afinal, tal fenômeno está relacionado também a outros eventos, que envolvem 
dinâmicas macroeconômicas, sociais e culturais, além de fatores específicos do local. No 
entanto, a atividade industrial exerce uma influência quase que preponderante, pois ela atua 
tanto no espaço das cidades, que apresentam crescimento, quanto no espaço rural, que vê 
uma gradativa diminuição de seu contingente populacional em termos proporcionais.

No meio rural, o processo de industrialização interfere com a produção e inserção de modernos 
maquinários no sistema produtivo, como tratores, colheitadeiras, semeadeiras e outros. Dessa 
forma, boa parte da mão de obra anteriormente empregada é substituída por máquinas e 
técnicos qualificados em operá-las. Como consequência, boa parte dessa população passa a 
residir em cidades, por isso, elas tornam-se cada vez maiores e mais povoadas. Vale lembrar que 
a mecanização não é o único fator responsável pelo processo de migração em massa do campo 
para a cidade, o que chamamos de êxodo rural, mas é um dos elementos mais importantes 
nesse sentido.
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A mecanização do campo contribui para o crescimento das cidades

Além disso, a industrialização das cidades faz com que elas se tornem mais atrativas em termos 
de migrações internas, o que provoca o aumento de seus espaços graças à maior oferta de 
empregos, tanto na produção fabril em si quanto no espaço da cidade, que demandará mais 
trabalho no setor comercial e também na prestação de serviços.

Não por acaso, os primeiros países a industrializem-se foram também os primeiros a 
conhecer a urbanização em sua versão moderna, tornando-se territórios verdadeiramente 
urbano-industriais. Atualmente, esse processo vem ocorrendo em países emergentes e 
subdesenvolvidos, tal qual o Brasil, que passou por isso ao longo de todo o século XX. Segundo 
a ONU, até 2030, todas as regiões do mundo terão mais pessoas vivendo nas cidades do que no 
meio rural.

O grande gargalo desse modelo é o crescimento acelerado das cidades, que contribui para 
fomentar a macrocefalia urbana, quando há o inchaço urbano, com problemas ambientais 
e sociais, além da ausência de infraestruturas, crescimento da periferização e do trabalho 
informal, excesso de poluição, entre outros problemas. Estima-se, por exemplo, que até 2020 
quase 900 milhões de pessoas estarão vivendo em favelas, em condições precárias de moradia 
e habitação.

URBANIZAÇÃO BRASILEIRA

O processo de urbanização no Brasil teve início no século XX, a partir do processo de 
industrialização, que funcionou como um dos principais fatores para o deslocamento da 
população da área rural em direção a área urbana. Esse deslocamento, também chamado de 
êxodo rural, provocou a mudança de um modelo agrário-exportador para um modelo urbano-
industrial. Atualmente, mais de 80% da população brasileira vive em áreas urbanas, o que 
equivale aos níveis de urbanização dos países desenvolvidos.

Até 1950 o Brasil era um país de população, predominantemente, rural. As principais 
atividades econômicas estavam associadas à exportação de produtos agrícolas, dentre eles o 
café. A partir do início do processo industrial, em 1930, começou a se criar no país condições 
específicas para o aumento do êxodo rural. Além da industrialização, também esteve associado 
a esse deslocamento campo-cidade, dois outros fatores, como a concentração fundiária e a 
mecanização do campo.
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Em 1940, apenas 31% da população brasileira vivia em cidades. Foi a partir de 1950 que o 
processo de urbanização se intensificou, pois com a industrialização promovida por Getúlio 
Vargas e Juscelino Kubitschek houve a formação de um mercado interno integrado que atraiu 
milhares de pessoas para o Sudeste do país, região que possuía a maior infraestrutura e, 
consequentemente, a que concentrava o maior número de indústrias.

Gráfico com taxa de urbanização (Foto: IBGE)

A partir de 1970, mais da metade dos brasileiros já se encontrava em áreas urbanas, cuja oferta 
de emprego e de serviços, como saúde, educação e transporte, eram maiores. Em 60 anos, 
a população rural aumentou cerca de 12%, enquanto que a população urbana passou de 13 
milhões de habitantes para 138 milhões, um aumento de mais de 1.000%.

DESIGUALDADES

As desigualdades econômicas e a dificuldade de determinadas regiões em se inserirem na 
economia nacional, possibilitou a ocorrência de uma urbanização diferenciada em cada uma 
das regiões brasileiras.

A região Sudeste, por concentrar a maior parte das indústrias do país, foi a que recebeu grandes 
fluxos migratórios vindos da área rural, principalmente da região nordeste. Ao analisarmos 
a tabela abaixo, observamos que o Sudeste é a região que apresenta as maiores taxas de 
urbanização dos últimos 70 anos. A partir de 1960, com 57%, foi a primeira região a registrar 
uma superioridade de habitantes vivendo na área urbana em relação à população rural. 

Na região Centro-Oeste, o processo de urbanização teve como principal fator a construção de 
Brasília, em 1960, que atraiu milhares de trabalhadores, a maior parte deles vindos das regiões 
Norte e Nordeste. Desde o final da década de 1960 e início da década de 1970, o Centro-Oeste 
tornou-se a segunda região mais urbanizada do país.
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Taxa de Urbanização das Regiões Brasileiras (IBGE)

Região 1940 1950 1960 1970 1980 1991 2000 2007 2010

Brasil 31,24 36,16 44,67 55,92 67,59 75,59 81,23 83,48 84,36

Norte 27,75 31,49 37,38 45,13 51,65 59,05 69,83 76,43 73,53

Nordeste 23,42 26,4 33,89 41,81 50,46 60,65 69,04 71,76 73,13

Sudeste 39,42 47,55 57 72,68 82,81 88,02 90,52 92,03 92,95

Sul 27,73 29,5 37,1 44,27 62,41 74,12 80,94 82,9 84,93

Centro 
Oeste 21,52 24,38 34,22 48,04 67,79 81,28 86,73 86,81 88,8

A urbanização na região Sul foi lenta até a década de 1970, em razão de suas características 
econômicas de predomínio da propriedade familiar e da policultura, pois um número reduzido 
de trabalhadores rurais acabava migrando para as áreas urbanas.

A região Nordeste é a que apresenta hoje a menor taxa de urbanização no Brasil. Essa fraca 
urbanização está apoiada no fato de que dessa região partiram várias correntes migratórias 
para o restante do país e, além disso, o pequeno desenvolvimento econômico das cidades 
nordestinas não era capaz de atrair a sua própria população rural.

Até a década de 60 a Região Norte era a segunda mais urbanizada do país, porém a concentração 
da economia do país no Sudeste e o fluxo de migrantes dessa para outras regiões, fez com que 
o crescimento relativo da população urbana regional diminuísse.
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PROBLEMAS URBANOS

O rápido e desordenado processo de urbanização ocorrido no Brasil irá trazer uma série de 
consequências, e em sua maior parte negativas. A falta de planejamento urbano e de uma 
política econômica menos concentradora irá contribuir para a ocorrência dos seguintes 
problemas:

Favelização: Ocupações irregulares nas principais capitais brasileiras, como Rio de Janeiro e São 
Paulo, serão fruto do grande fluxo migratório em direção às áreas de maior oferta de emprego 
do país. A falta de uma política habitacional acabou contribuindo para o aumento acelerado 
das favelas no Brasil.

Violência Urbana: Mesmo com o crescimento industrial do país e com a grande oferta de 
emprego nas cidades do sudeste, não havia oportunidades de emprego o bastante para o 
grande fluxo populacional que havia se deslocado em um curto espaço de tempo. Por essa 
razão, o número de desempregados também era grande, o que passou a gerar um aumento dos 
roubos, furtos, e demais tipos de violência relacionadas às áreas urbanas.

Poluição: O grande número de indústrias, automóveis e de habitantes vai impactar o aumento 
das emissões de gases poluentes, assim como com a contaminação dos lençóis freáticos e rios 
dos principais centros urbanos.

Enchentes: A impermeabilização do solo pelo asfaltamento e edificações, associado ao 
desmatamento e ao lixo industrial e residencial, fazem com que o problemas das enchentes 
seja algo comum nas grandes cidades brasileiras.

Metropolização e desmetropolização no Brasil

Os processos de metropolização e desmetropolização no Brasil perpassam pela forma de 
desenvolvimento e industrialização do país ao longo dos últimos anos.

Publicado por: Rodolfo F. Alves Pena em Geografia Humana do Brasil

Belo Horizonte, uma das principais metrópoles brasileiras
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A Urbanização no Brasil intensificou-se ao longo do século XX, ocorrendo muito em virtude da 
industrialização do país – que se manifestou de maneira tardia – e também pela mecanização 
do campo, que ocasionou o chamado êxodo rural ou migração campo-cidade.

Uma das características desse processo é que, além de ocorrer de forma acelerada, foi também 
extremamente concentrador, ou seja, ocorreu através do inchaço de algumas poucas cidades 
– a maioria localizada na região Sudeste do país. Como resultado dessa lógica, tivemos no 
Brasil a formação das metrópoles, grandes cidades com mais de 1 milhão de habitantes e que 
concentram boa parte dos serviços, empregos e infraestruturas, fenômeno que passou a ser 
chamado de metropolização.

As duas primeiras metrópoles no país foram São Paulo e Rio de Janeiro, refletindo a 
concentração industrial, econômica e urbana da região do Sudeste brasileiro que marcou a 
história do desenvolvimento nacional. Em seguida, outras cidades do mesmo tipo emergiram, 
como Belo Horizonte, Recife e Salvador.

Essas cidades, além de concentrarem as principais fontes de capital, também compuseram 
em torno de si complexas aglomerações populacionais, envolvendo várias cidades-satélites 
ao seu redor. A partir da década de 1970, tais formações receberam o nome de Regiões 
Metropolitanas, que além de integrarem espacialmente um conjunto de cidades a partir de 
uma metrópole, também passaram a se “fundir” espacialmente, naquilo que se conhece por 
conurbação, ou seja, duas ou mais cidades formando um mesmo espaço urbano.

Atualmente, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) reconhece um total de 26 
regiões metropolitanas no país, que reúnem mais de 75 milhões de habitantes, o que representa 
mais de 40% da população brasileira.

Quantitativo populacional das principais Regiões Metropolitanas do Brasil 

Observando o gráfico, podemos notar que São Paulo e Rio de Janeiro são as duas únicas 
megacidades do Brasil (cidades com mais de 10 milhões de habitantes). A intensificação da 
concentração populacional e econômica na região Sudeste revelou-se tão intensa que foi 
responsável pela formação da primeira – e, por enquanto, única – megalópole brasileira, 
envolvendo a região que abrange essas duas cidades em conjunto com Campinas e a Baixada 
Santista.
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A desmetropolização do Brasil

Atualmente, encontra-se em curso no Brasil o processo de desmetropolização, que é a 
diminuição do crescimento das metrópoles em benefício das cidades menores, sobretudo as 
cidades médias. Esse fenômeno está acompanhado da desconcentração industrial, em que as 
grandes empresas e fábricas – antes concentradas nos grandes centros urbanos – passam a 
se deslocar para cidades menores em busca, principalmente, de menores impostos (ou até a 
isenção de boa parte deles). Mas vale lembrar que esse processo é lento e gradual, de modo 
que é errôneo dizer que as grandes cidades não são mais industrializadas.

Mas isso não significa que as grandes cidades estejam diminuindo o seu tamanho populacional, 
mas apenas recebendo menos migrantes e crescendo demograficamente em uma velocidade 
muito menor. Além disso, no lugar das grandes fábricas, as principais metrópoles passam a se 
especializar em serviços do setor terciário e em abrigar centros administrativos e tecnológicos. 
Portanto, em vez de perder a importância, cidades como São Paulo e Rio de Janeiro vêm se 
transformando em verdadeiros centros de poder, modernizando-se em uma velocidade maior 
do que o restante do país.

Problemas da urbanização

Aspecto de um cortiço.

A grande aglomeração de pessoas nas cidades, quando essas não disponibilizam infra-estrutura 
suficiente para a população, gera uma série de dificuldades de ordem ambiental e social.

Diante desse contexto, pode-se enumerar os problemas gerados pelo processo de urbanização 
ocorrido principalmente em países subdesenvolvidos, dentre muitos estão:

 • Desemprego: provoca um grande crescimento no número de pessoas que atuam no 
mercado informal, além de promover o aumento da violência, pois muitas pessoas, pela 
falta de oportunidades, optam pelo crime.
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 • As favelas apresentam uma concentração de casebres e barracos em situação precária, 
desprovidos, em sua maioria, de serviços públicos básicos, geralmente estão situadas em 
áreas de risco e abrigam grandes grupos criminosos, como o tráfico de drogas.

 • Cortiço: corresponde a moradias que abrigam um grande número de famílias, quase sempre 
são cômodos alugados em antigas casas enormes situadas no centro, essas construções se 
encontram em condições deterioradas. Essa modalidade de moradia geralmente oferece 
péssimas condições sanitárias e de segurança aos seus moradores.

 • Loteamentos populares: ocorrem em áreas periféricas, a camada da população que habita 
esses lugares é de baixa renda, os lotes possuem preços acessíveis e longos prazos para o 
pagamento. O maior problema desse tipo de habitação é que quase sempre os loteamentos 
são clandestinos. As casas são construídas pelo próprio morador ou em forma de mutirão.

 • Enchentes: os centros urbanos possuem extensas áreas cobertas por concreto e asfalto, 
dificultando a infiltração da água da chuva no solo. As chuvas em grandes proporções 
ocasionam um acúmulo muito grande de água e as galerias pluviais não conseguem absorver 
toda enxurrada e essas invadem residências, prédios públicos, túneis e comprometem o 
trânsito.

Esses são alguns dos problemas vividos nas cidades brasileiras e que podem ser realidade 
também em outros países, pois todas as cidades possuem problemas, porém, os acima citados 
fazem parte de grandes aglomerações, e dificilmente serão solucionados. As autoridades 
não conseguem monitorar todos os problemas devido o acelerado crescimento ocorrido no 
passado.

Favelização

A favelização é um fenômeno urbano diretamente relacionado à industrialização e possui raízes 
históricas.

Publicado por: Rodolfo F. Alves Pena em Geografia Urbana

Vista da favela da Rocinha, a maior do Brasil segundo o IBGE



Atualidades – Urbanização Brasileira – Prof. Cássio Albernaz

www.acasadoconcurseiro.com.br 13

A Favelização é o processo de surgimento e crescimento do número de favelas em uma dada 
cidade ou local. Trata-se de um problema social, pois tais moradias constituem-se a partir 
das contradições econômicas, históricas e sociais, o que resulta na formação de casas sem 
planejamento mínimo, oriundas de invasões e ocupações irregulares.

No entanto, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, a favela não nasce “do nada”, ou 
“da preguiça” que as pessoas possuem em procurar trabalho, ou “da ignorância” delas em 
habitar zonas irregulares de moradia, como os morros. É preciso deixar de lado essa onda de 
preconceitos e desinformações para que se possa realmente compreender a questão.

A problemática da formação de favelas no espaço da cidade está diretamente ligada a dois 
principais fatores: a urbanização e a industrialização.

A relação entre a industrialização e a formação de favelas situa-se, principalmente, a partir da 
constituição do êxodo rural, que é a migração em massa da população do campo para a cidade. 
Esse fenômeno é decorrente dos processos de mecanização do meio rural e de concentração 
fundiária, ou seja, com a industrialização do campo, o homem foi substituído pela máquina e 
passou a residir e buscar emprego em áreas urbanas.

Além disso, a industrialização das grandes cidades também está diretamente ligada a tal 
ocorrência. Isso porque as pessoas – e isso é muito evidente no Brasil – passaram a buscar 
moradia e melhores condições de vida nas principais cidades do país, aquelas com maior 
industrialização, contribuindo para a sua rápida urbanização e para a ocorrência da macrocefalia 
urbana.

Não por acaso, as maiores cidades do Brasil são aquelas que apresentam o maior número 
favelas, como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Mas não se engane: a formação desse 
tipo de moradia não é resultante do excesso de população, e sim de sua concentração em 
função de diversos fatores, além de ser uma consequência direta das desigualdades econômicas 
e históricas que se materializaram no processo de produção do espaço geográfico.

Conforme informações divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o 
Brasil já ultrapassou a marca de 11 milhões de pessoas morando em favelas, o que é equivalente 
a cerca de 6% da população total, um número superior à população total de Portugal. Desse 
contingente de pessoas, 80% delas são de regiões metropolitanas, o que nos ajuda a perceber 
como a urbanização está diretamente associada ao surgimento das favelas.

A origem das favelas, além de estar associada à industrialização e à urbanização das sociedades, 
também é uma consequência histórica do processo de escravismo que marcou a história 
do Brasil. Segundo uma pesquisa realizada pelo professor doutor em Geografia, Andrelino 
Campos, o final do tráfico negreiro e da escravidão estão diretamente associados à formação 
das primeiras ocupações irregulares nos morros cariocas. Segundo aponta o pesquisador, os ex-
escravos, além da população mais pobre, passaram a habitar os morros por estes ficarem mais 
próximos de zonas que ofereciam vagas no mercado de trabalho.

Portanto, podemos dizer que o processo de favelização revela as consequências das 
desigualdades socioeconômicas que marcam a produção do espaço e contribuem para a 
segregação urbana e cultural das classes menos abastadas da sociedade.




