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ATIVIDADE 16 

 

      Olá turma tudo bem, não é necessário copiar/imprimir os textos e mapas. Só se vocês têm como, mas as 

perguntas sim, devem copiar no caderno não esquecendo a data. “Desta vez vocês não precisam me enviar esta 

atividade”.  

   Ainda trabalhando sobre a formação do território brasileiro, hoje vamos continuar a ver outros aspectos do 

nosso país, como a Industrialização e a Urbanização Brasileira. 

Transporte e Comunicação – As redes de transporte e de comunicação são fundamentais para o funcionamento 

do mundo moderno, no qual prevalece a lógica da globalização e internacionalização da economia. As redes de 

transportes se caracterizam pelos seus diferentes tipos, como ferroviário, marítimo, rodoviário, aéreo, 

dutoviário (estruturas tubulares), entre outros. As redes de comunicação podem ser as linhas de transmissão de 

rádio, televisão, cabeamento de fibra ótica, internet, antenas de telefonia móvel etc.  

   O Brasil é considerado um país urbano, o que significa que a população residente nas cidades é superior à 

população rural. A urbanização é um fenômeno observado em todo o mundo atual. Envolve um modo de vida 

próprio nas cidades, a instalação de infraestrutura e o surgimento de novas áreas urbanas. No Brasil, a 

urbanização é um fenômeno relativamente recente, que ocorreu com muita rapidez. Até a década de 1960, a 

maior parte da população brasileira se concentrava no campo. Na década seguinte, a população urbana já havia 

superado a rural.  

Rede Urbana – Os grandes centros também contam com melhor infraestrutura urbana, além de sediarem grande 

parte dos órgãos públicos. Por esses motivos, algumas cidades exercem influência econômica, política ou 

cultural sobre outras, e essa relação de atração e influência forma a rede urbana, que se articula, basicamente, 

por meio dos sistemas de transporte e comunicação.  

Regiões metropolitanas – À medida que aumenta o número de habitantes, a área urbana dos municípios se 

expande, ocupando áreas localizadas no entorno da cidade. Esse crescimento é denominado “expansão da 

mancha urbana”. Quando há uma expansão expressiva da mancha urbana de dois ou mais municípios, pode 

ocorrer uma conurbação, ou seja, união física das áreas urbanas desses municípios. há regiões metropolitanas, 

formadas por municípios que, embora independentes administrativamente, pertencem a um conjunto sob 

influência, principalmente econômica, de um centro urbano principal. 

Problemas sociais e ambientais urbanos – Nas regiões metropolitanas, parte da população considerada pobre 

reside nos chamados aglomerados subnormais (assentamentos irregulares com residências precárias, 

popularmente conhecidos como favela, comunidade, grotão, mocambo, entre outros). os problemas mais 

comuns encontrados são: insuficiência ou baixa qualidade de hospitais, escolas, creches, centros de lazer e 



cultura; precariedade nos serviços públicos de saneamento básico (fornecimento de água tratada e encanada, 

coleta e tratamento de esgoto), habitação, coleta de lixo, iluminação e pavimentação; deficiência e precariedade 

do sistema de transporte coletivo; elevados índices de violência urbana; conflitos e disputas territoriais nas ruas 

e em áreas abandonadas, associadas ao tráfico e à comercialização de drogas. Os problemas ambientais 

urbanos, embora não estejam restritos às grandes cidades, são agravados pela intensa concentração de pessoas e 

da produção econômica. Os problemas mais comuns são a poluição atmosférica provocada por indústrias e 

veículos que liberam poluentes prejudiciais à saúde da população; a produção de grande volume de lixo; 

poluição visual, poluição sonora e a poluição das águas gerada pelo despejo de dejetos residenciais e industriais 

nos rios, sem tratamento prévio; além dos problemas relacionados às enchentes e às ocupações em áreas de 

risco, que provocam deslizamentos e registram elevado número de mortes. 

 

Atividades: 

1) De acordo com o mapa, em 2014 todos os estados brasileiros possuíam regiões metropolitanas?  

 

2. Você reside em um município que pertence a alguma região metropolitana? Converse com seus amigos e 

familiares sobre como é a infraestrutura da região onde vocês vivem. 

 

3) De acordo com o mapa “Brasil: regiões metropolitanas (2014)”, a maioria das regiões metropolitanas está 

próxima do litoral ou no interior do território brasileiro?  

 

4)  Cite duas regiões metropolitanas que você conhece. 

 

5) Cite um problema social e um ambiental gerado pela urbanização. 


