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CIDADE: é a forma mais importante de ocupação do espaço 

realizada pelo homem; é o local onde ocorre a concentração 

de pessoas ligadas as atividades urbanas (setores secundário 

e terciário); é o centro das decisões político-administrativas; 

das idéias; das inovações tecnológicas e importante centro de 

comando. 

 

Pelos critérios da ONU, para ser considerada cidade, uma 

aglomeração urbana deve contar com mais de 20 mil 

habitantes. 

 



No Brasil, toda sede de município onde exista uma 
prefeitura, uma câmara de vereadores e a comarca do 
poder judiciário é considerada cidade, mesma que tenha 
pouco habitantes. 

 

As cidades podem ser : espontâneas (a maioria) e 
planejadas (Aracaju,Brasília,Palmas e Washington ). 

 

As cidades quanto ao sítio urbano: em colina :SSA e São 
Paulo; em planície :Manaus e Paris; em planalto: Goiânia e 
Madri; em montanha: Campos do Jordão e La Paz. 

 



   As cidades quanto a função urbana : 

 

 Administrativa :Brasília, Belo Horizonte, Madri ,Genebra e Washington. 

 

 Comercial :Feira de Santana ,Caruaru,Tobias Barreto,São Paulo e 
Londres. 

 

 Turística : Porto Seguro, Ouro Preto, Miami e Las Vegas. 

 

  Portuária:Ilhéus, Salvador, Santos e Rio de Janeiro. 

 

 Universitária:Santa Maria, Alfenas, Coimbra e Oxford. 
 

  

 



 Portuária:Ilhéus, Salvador, Santos e Rio de Janeiro. 

 Religiosa:Bom Jesus da Lapa, Aparecida e Fátima. 

 Militar:Natal,Resende e Gibraltar. 

 

 Aglomeração urbana: união de cidades próximas. Caracteriza-se 
pela existência de uma cidade central e comunidades vizinhas ligadas 
a ela por meio de áreas edificadas contínuas. As aglomerações 
urbanas podem ser classificadas da seguinte maneira:  

 Megacidade: aglomeração que possui mais de 10 milhões de 
habitantes. 

 Metrópole: grande aglomeração na qual uma cidade central polariza 
– política, econômica e culturalmente – uma ampla região contituída 
de cidades. 

 

 

 

 



 Megalópole: grande espaço, polarizado por duas ou mais 
metrópoles, que abrange inúmeras aglomerações urbanas. 
Exemplos:  

    Boswash (EUA)- Boston – Washington 

    Chippits (EUA)- Chicago-Pittsburg 

    San-San (EUA)- Sanfranciso-Sandiego 

    Tokio-Nagoya-Osaka-Kyoto- Kobe (Japão) 

    Londres-Birminghan-Manchester (Inglaterra) 

    A megalópole Brasileira  é a mais importante da América 
Latina) mais ou menos 500 Km de extensão localizada no Vale do 
Paraíba – Rio- São Paulo) 



Conurbação: é a superposição ou o encontro de duas ou 

mais cidades próximas em razão de seu crescimento. Pode 

ocorrer entre cidades do mesmo tamanho ou de tamanhos 

diferentes. São exemplos: Salvador  – Lauro de Freitas(BA) , 

Cachoeira – São Felix ( BA), Rio – Niterói (RJ). 

Hierarquia urbana: refere-se ao grau de importância e 

dependência de uma área urbana  em relação a outra, ou 

seja uma área polarizada por uma cidade é sua área de 

influência, que pode ser maior ou menor, conforme seu 

poder de atração. 

 


