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Causas da urbanização brasileira
• Industrialização

• Concentração da propriedade rural

• O Estatuto do Trabalhador Rural

• O difícil acesso à terra

• A atração exercida pela cidade sobre a população rural

• O crescimento vegetativo da cidade



Brasil: evolução das populações rural e urbana 
1940-2001 (em %)

Fontes: IBGE, Anuário estatístico do Brasil 1992, p. 207; e IBGE, Síntese de indicadores sociais 2002, p. 29-30. 
(Cálculos em porcentagem, do autor.)



Migrações brasileiras - 2000



Taxa média geométrica e crescimento 
populacional anual 2000-2010



Brasil: urbanização – 2006



Taxa de urbanização segundo as Grandes 
Regiões – 1960/2011

Grandes 
Regiões

Taxa de urbanização segundo as Grandes Regiões 
1960/2011

1960 1970 1980 1991 2000 2011

Norte 37,38 45,13 50,32 59,04 69,83 74,70

Nordeste 33,89 41,81 50,46 60,65 69,04 73,70

Sudeste 57,00 72,68 82,81 88,02 90,52 93,40

Sul 37,10 44,27 62,41 74,12 80,94 85,10

Centro-
Oeste

34,22 48,04 70,84 81,28 86,73 90,80

Brasil 44,67 55,92 67,59 75,59 81,23 84,50

Fonte: IBGE, Almanaque Abril - 2013.



População urbana e rural do mundo
Em %

Fonte: Divisão de População das Nações Unidas



Principais megacidades do mundo
População das regiões metropolitanas, em milhões de pessoas, entre 1975 e 2025



LAGOS
Nigéria



PARIS
França



Relatório do Programa das Nações Unidas para os Assentamentos 
Humanos (ONU-Habitat) sobre o Estado das Cidades da América 

Latina e Caribe (Agosto/2012):

- A América Latina e o Caribe reúnem quase 80% de sua
população (468 milhões de pessoas) em áreas urbanas e, desse
número, a metade reside em cidades de menos de 500.000
habitantes;

- Mais de dois terços da riqueza da região procede das cidades.
Ademais, cresce o potencial e a participação econômica de
centros urbanos secundários;

- Em que a pese a diminuição das taxas de pobreza na região,
uma em cada quatro pessoas das áreas urbanas é pobre e os
índices de desigualdade estão situados entre os mais altos do
mundo;



- O escasso planejamento e as limitações das políticas urbanas têm
tido como consequência a expansão das cidades de forma
insustentável, com ausência de espaços públicos acessíveis para
todos, privilegiando o automóvel em detrimento do transporte
comum e reforçando a segregação social;

- As cidades registram altos índices de violência e insegurança, que
parecem ir além da capacidade de resposta dos governos. Ainda que
a violência não seja registrada em todas as áreas e deixe de ser
homogênea em uma mesma cidade, a gravidade de suas
consequências exige esforços coordenados de todos os níveis de
governo;

- São constatadas iniciativas importantes para a proteção ambiental,
redução das emissões de gases de efeito estufa e prevenção e
resposta aos desastres naturais. Contudo, existe pouca consciência
de como a urbanização mal planejada aumenta o risco de desastres.

http://www.ecodesenvolvimento.org/posts/2012/agosto/taxa-de-urbanizacao-no-brasil-
sera-de-90-em-2020#ixzz2S5U730Ic

http://www.ecodesenvolvimento.org/posts/2012/agosto/taxa-de-urbanizacao-no-brasil-sera-de-90-em-2020#ixzz2S5U730Ic




Principal causa de urbanização: 
industrialização

• Setor secundário da economia - indústria: é

responsável pela transformação da matéria-

prima bruta em produtos elaborados que são

consumidos pelo homem ou por outras

atividades econômicas – setores primário,

secundário e terciário.



- Divisão intensa do trabalho, com especialização da
atividade desenvolvida;

- Produção determinada pela energia elétrica, o que
independe da habilidade humana;

- Uso de maquinário;

- Consumo em larga escala.

Características: maquinofatura



Industrialização Brasileira



Distribuição 
Industrial 
Brasileira



Desconcentração Industrial
Porcentagem de indústrias conforme a região do Brasil, em 2003*

*A porcentagem considera o total de unidades, incluindo todas as filiais de uma mesma empresa.
Fonte: IBGE, Diretório de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas 2003



Rumo ao Interior
Porcentagem de indústrias conforme a região do Brasil, em 2003*

*A porcentagem considera o total de unidades, incluindo todas as filiais de uma mesma empresa.
Fonte: IBGE, Diretório de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas 2003



O PIB do Brasil
Participação dos setores econômicos no Produto Interno Bruto do 

Brasil, em 2005*

*A soma dos três itens dá mais de 100% porque o IBGE não consegue separar os impostos de cada 
atividade, o que acrescenta um pouco mais de valor no todo.

Fonte: IBGE, Diretório de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas 2003



ENEM

A industrialização do Brasil é fenômeno recente e se processou de maneira bastante
diversa daquela verificada nos Estados Unidos e na Inglaterra, sendo notáveis, entre
outras características, a concentração industrial em São Paulo e a forte desigualdade
de renda mantida ao longo do tempo.
Outra característica da industrialização brasileira foi

(A) a fraca intervenção estatal, dando-se preferência às forças de mercado, que
definem os produtos e as técnicas por sua conta.

(B) a presença de políticas públicas voltadas para a supressão das desigualdades
sociais e regionais, e desconcentração técnica.

(C) o uso de técnicas produtivas intensivas em mão-de-obra qualificada e produção
limpa em relação aos países com indústria pesada.

(D) a presença constante de inovações tecnológicas resultantes dos gastos das
empresas privadas em pesquisa e em desenvolvimento de novos produtos.

(E) a substituição de importações e a introdução de cadeias complexas para a
produção de matérias-primas e de bens intermediários.



Hierarquia Urbana



Rede urbana em meados do 
século XX

Rede urbana no final do século 
XX


