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Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (da Área ou Componente Curricular) 

CG: 1. Conhecimento e 2. Pensamento científico, crítico e criativo 

C.E.CH: 2 - Analisar o mundo social, cultural e digital e o meio técnico-científico-informacional com base nos 
conhecimentos das Ciências Humanas, considerando suas variações de significado no tempo e no espaço, para 
intervir em situações do cotidiano e se posicionar diante de problemas do mundo contemporâneo. 

              3 - Identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza e na sociedade, exercitando a 
curiosidade e propondo ideias e ações que contribuam para a transformação espacial, social e cultural, de modo a 
participar efetivamente das dinâmicas da vida social. 

 

Objetos de Conhecimento 

 Cadeias industriais e inovação no uso dos recursos naturais e matérias-primas 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de Caçador) 

 (EF09GE12) Relacionar o processo de urbanização às transformações da produção agropecuária, à 
expansão do desemprego estrutural e ao papel crescente do capital financeiro em diferentes países, com 
destaque para o Brasil. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados. 

 Caderno, computador, internet, impressora, celular ou o recurso que estiver disponível. 

Aplicação/Fixação 

A aglomeração urbana é um processo de expansão de núcleos urbanos distintos (entre 2 ou mais) 

com produção e intensificação de fluxos que extrapolam os limites políticos/administrativos dos 

municípios. A proximidade física dos núcleos urbanos intensifica os fluxos (comerciais, laborais, 

institucionais, busca por serviços especializados) e estes, por sua vez, “costuram” estes núcleos que 

passam a existir como se fossem um só, um “microssistema urbano. ” O fluxo mais significativo que 

se estabelece entre estes núcleos é o movimento pendular de trabalhadores assalariados 

(residência- trabalho-residência).” 

A Constituição Federal de 1988, no seu Art. 25, parágrafo 3º define aglomeração urbana como o 

resultado do crescimento físico das cidades, da proximidade de zonas urbanas e do relacionamento 

frequente entre as cidades. Quando uma das cidades participantes de uma aglomeração urbana se 

destaca das outras, influenciando a economia ao seu redor surge a metrópole, que tem por definição 

uma cidade principal que se destaca em um “microssistema urbano” abrigando assim o núcleo 

metropolitano, que ocasionaria o conceito de satelitização das cidades em volta.[1] 

Quais são os principais problemas urbanos? 

Nós vivemos em um cenário em que a preocupação com o meio ambiente é cada vez melhor, principalmente 
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nas grandes cidades. E com razão, pois os problemas ambientais urbanos se mostram cada ano mais 

expressivos. Separamos algumas informações importantes para que você consiga entender o problema e 

acertar todas as questões sobre o assunto. 

Os problemas ambientais urbanos e suas origens. 

Poluição do ar na China causado pelas indústrias. 

Quando falamos sobre problemas ambientais urbanos, é preciso considerar alguns fatores que vão contribuir 

significativamente para que o meio ambiente seja impactado de forma negativa. Dentre eles, podemos destacar 

que o grande crescimento demográfico das cidades, aliado a uma falta de ordenamento territorial e planejamento 

estrutural capazes de absorver esse contingente populacional são os principais causadores de problemas 

ambientais urbanos. 

O problema do processo de industrialização 

O processo de industrialização, iniciado com a revolução industrial do século XVIII, transformou completamente o 

padrão produtivo e o panorama de organização das sociedades e, consequentemente, a condição 

socioambiental dos aglomerados urbanos, principalmente com a mudança de população do campo para as 

cidades. A partir dessa nova realidade, as cidades, principalmente as de países subdesenvolvidos — que tiveram 

sua industrialização tardia muito acelerada e em um curto espaço de tempo — não foram capazes de se 

organizar a ponto de criar infraestrutura suficiente para absorver esse crescimento populacional. 

Os problemas ambientais urbanos são cada vez mais visíveis na paisagem das cidades, principalmente pelas 

constantes transformações que o homem faz na natureza, fazendo com que a capacidade de resiliência 

ambiental (capacidade de um sistema restabelecer seu equilíbrio após este ter sido rompido por um distúrbio, ou 

seja, sua capacidade de recuperação) seja cada vez menor. Dentre os muitos impactos ambientais nas áreas 

urbanas podemos destacar as enchentes, lixos urbanos, poluição do ar, poluição sonora e despejo de esgoto 

sanitário nos rios, problemas que afetam diretamente os recursos naturais e a qualidade de vida das pessoas 

que residem nas cidades. 

Principais problemas ambientais urbanos 

Enchentes 

As enchentes são um problema cada vez mais comum nas grandes cidades brasileiras. Isso ocorre, 

principalmente, por causa da impermeabilização do solo urbano, que é coberto na maior parte por asfalto e 

cimento. Com isso, a água não consegue penetrar e se acumula sobre o solo. 

Outro fator que colabora com as enchentes é a alteração de cursos d’água, como o aterramento para construção 

civil ou mudanças do curso de rios, o aterramento de áreas pantanosas, locais para onde a água escorria – sem 

essa possibilidade ela se acumula sobre o solo – ou mesmo a ocupação irregular na beira de rios. 

Também podemos citar o entupimento dos bueiros como fator que colaboram para as enchentes, sem falar, 

também, nas mudanças climáticas, que alteram os ciclos das chuvas, fazendo com que verdadeiras 

tempestades culminem em enchentes de grandes proporções e graves consequências. 

Lixos urbanos 

O aumento populacional causa uma maior produção de lixo, especialmente no atual modelo de produção e 



consumo. Com isso, os lixos urbanos se tornam outro grande problema para o meio ambiente em áreas 

urbanas, porque a falta de um tratamento adequado para os resíduos sólidos domésticos, principalmente os 

despejados em lixões ou em cursos d’água, queimados ou depositados em terrenos baldios vão causar 

impactos ambientais severos nos solos, águas e mesmo no ar. 

Esses lixos urbanos vão produzir gases e substâncias tóxicas que, ao entrarem em contato com o meio em que 

são depositados, vão ser causadores de doenças graves e contaminação do ambiente. Também é preciso 

destacar que, em relação aos lixões, os mais afetados são as camadas mais pobres da sociedade, justamente a 

camada que dispõe de menores recursos na questão de atendimento hospitalar. 

Esse problema de atingir as camadas sociais mais pobres ocorre porque é na periferia que se encontram os 

lixões das cidades. 

Despejo de esgotos nos rios e canais 

O crescimento desordenado e a falta de infraestrutura urbana das cidades fez com que ocorresse uma ausência 

de planejamento em relação ao saneamento básico. 

Esse fato ocasiona um despejo sistemático de esgoto sanitário doméstico e industrial em rios e canais em 

grande escala, fazendo com que ocorra um grande impacto em ecossistemas aquáticos, aumento da 

contaminação da água, proliferação de doenças e menor disponibilidade de água doce para consumo humano. 

Poluição sonora 

A grande quantidade de automóveis nos centros urbanos vai colaborar significativamente para a produção da 

chamada poluição sonora. 

Além dos automóveis, também podemos destacar as obras de construção civil, fábricas, entre outros fatores que 

serão responsáveis pelos distúrbios mentais, aumento significativo do stress e até problemas auditivos. 

Emissão de gases 

Em relação aos gases poluentes despejados na atmosfera, vamos perceber que o grande volume de 

automóveis e indústrias é o principal causador desse grave problema urbano, que, entre outros fatores, pode 

gerar o efeito estufa, devido à grande quantidade de gás carbônico, chuvas ácidas e as ilhas de calor. 

As chuvas ácidas ocorrem quando existe, na atmosfera, um número muito grande de enxofre (SO2) e óxidos de 

nitrogênio (NO, NO2, N2O5), que, quando em contato com o hidrogênio em forma de vapor, formam ácidos 

como o ácido nítrico (HNO3) ou o ácido sulfúrico (H2SO4). 

O grande problema para o meio ambiente é a alteração do PH das águas, podendo levar a morte de seres 

aquáticos e a acidificação do solo, tornando-o improdutivo ou acelerando a erosão. 

Já as ilhas de calor são uma anomalia do clima que ocorre quando a temperatura em determinadas regiões dos 

centros urbanos fica muito maior do que a temperatura nas regiões periféricas. 

Isso acontece devido à junção de diversos fatores, como a poluição atmosférica, alta densidade demográfica, 

pavimentação e diminuição da área verde, construção de prédios barrando a passagem do vento e grande 

quantidade de veículos, entre outros. 

 

 

 



 

Síntese/Avaliação 

 Auto avaliação. O que devo saber? (pode ser em seu caderno) 
1) Se possível assista o vídeo - 

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/geografia/problemas-ambientais-urbanos 
Caso não consiga, sem problemas. Apenas leia o texto e responda as questões abaixo 

2) O que é um aglomerado urbano? 
3) O que a constituição coloca sobre os Aglomerados Urbanos? 
4) Liste os principais problemas Urbanos? 
5) De que forma a industrialização afeta o meio ambiente? 
6) Qual problema ambiental você considera mais grave? Por quê?  
7) De que forma você pode contribuir para reduzir os problemas ambientais urbanos? 

Registro de Frequência 

 Todos os alunos que tiverem contato com o material terão presença. 
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