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ÁREAS DE FIXAÇÃO HUMANA

8º Ano – Geografia 

Prof. André Silva

É FÁCIL DEFINIR O QUE É UMA CIDADE? 

CRITÉRIOS DE DEFINIÇÃO DE CIDADE

DEMOGRÁFICODEMOGRÁFICO

Tem em conta o número de habitantes ou a densidade
populacional de um território .

CRITÉRIOS DE DEFINIÇÃO DE CIDADE

FUNCIONALFUNCIONAL

Tem em conta o tipo de actividades a que a maior parte da
população se dedica, que deverão ser o comércio e a indústria,
assim como os equipamentos existentes (hospitais, escolas, …).
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CRITÉRIOS DE DEFINIÇÃO DE CIDADE

MORFOLÓGICOMORFOLÓGICO

Tem em conta o tipo de edifícios e a densidade de vias de
comunicação.

CRITÉRIOS DE DEFINIÇÃO DE CIDADE

MISTOMISTO

Combina alguns ou todos os anteriores.

CRITÉRIOS DE DEFINIÇÃO DE CIDADE

EM PORTUGALEM PORTUGAL

Lei nº11/82 de 2 de Junho

ARTIGO 13º

"Uma vila só pode ser elevada à categoria de cidade quando conte com um número de

eleitores, em aglomerado populacional contínuo, superior a 8000 e possua, pelo menos,

metade dos seguintes equipamentos colectivos:

• instalações hospitalares com serviço de permanência;

• farmácias,

• corporações de bombeiros;

• casa de espectáculos e centro cultural;

•museu e biblioteca;

• Instalações de hotelaria;

• estabelecimento de ensino preparatório e secundário;

• estabelecimento de ensino pré-primário e infantários;

• Transportes públicos, urbanos e suburbanos;

• parques ou jardins públicos.”

CRITÉRIOS DE DEFINIÇÃO DE CIDADE
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CRITÉRIOS DE DEFINIÇÃO DE CIDADE

EM PORTUGALEM PORTUGAL

Lei nº11/82 de 2 de Junho

ARTIGO 14º

“Importantes razões de natureza histórica, cultural e arquitectónica poderão justificar uma

ponderação diferente destes requisitos”

ÁREAS FUNCIONAIS DE UMA CIDADE

As funções existentes em todas as cidades são essencialmente três:

RESIDENCIAL

COMERCIAL

INDUSTRIAL

ÁREAS FUNCIONAIS DE UMA CIDADE

CBDCBD –– BaixaBaixa

- Forte concentração de actividades
terciárias, nomeadamente o

comércio especializado, os

escritórios das grandes empresas,

as instituições financeiras (bancos,

companhias de seguros...) e os

principais serviços de

administração pública (ministérios,

tribunais...).

- Grande movimento de pessoas
(dia)

ÁREAS FUNCIONAIS DE UMA CIDADE

Áreas ResidenciaisÁreas Residenciais

-Classe mais favorecida vive perto
do centro (apartamentos) ou na

periferia, em condomínios fechados

/ moradias.

- Classe média vive nas áreas
suburbanas, com alguma

acessibilidade.

- Classe baixa vive muito longe do
centro, em locais pouco acessíveis.
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ÁREAS FUNCIONAIS DE UMA CIDADE

Áreas IndustriaisÁreas Industriais

- Área mais afastada do centro,
sobretudo devido à necessidade de

grandes quantidades de espaço.

- Preço mais baixo do solo.

TIPOS DE CIDADES

Cidades DefensivasCidades Defensivas

As cidades defensivas localizam-se

em lugares estratégicos, sendo

hoje um vestígio do passado.

Possuem geralmente fortalezas
ou muralhas, já que exerciam

grande influência na estratégia e

tácticas das guerras.

TIPOS DE CIDADES

Cidades PortuáriasCidades Portuárias

Desenvolvem-se junto à costa, em
lugares abrigados de correntes e

ventos, normalmente junto à foz

de um grande rio.

Têm, muitas vezes, uma

importante posição estratégica

para as trocas comerciais.

TIPOS DE CIDADES

Cidades IndustriaisCidades Industriais

Há cidades que surgiram ou se

desenvolveram em função da

actividade industrial.

Inicialmente, apareceram em

regiões ricas em matérias-primas
e energia (o carvão, por exemplo),

embora actualmente seja mais

importante a proximidade a

grandes vias de comunicação

(auto-estradas, portos, etc).
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TIPOS DE CIDADES

Cidades TurísticasCidades Turísticas

As cidades turísticas desenvolve-

ram-se na segunda metade do

século XX, em virtude de milhões

de pessoas dos países desenvolvi-

dos terem adquirido capacidade
financeira para passar férias fora
de casa.

Localizam-se quase todas junto ao

mar e em climas quentes, mas

também existem em regiões de

montanha ou lugares de interesse

histórico ou cultural.

TIPOS DE CIDADES

Cidades CulturaisCidades Culturais

São cidades marcadas por um

grande número de eventos
culturais e pela existência de

escolas, universidades e centros
de investigação.

TIPOS DE CIDADES

Cidades  ReligiosasCidades  Religiosas

Este tipo de cidades abriga um

lugar sagrado de uma grande

religião mundial e recebe

peregrinos e crentes em geral.

TIPOS DE CIDADES

Cidades  PolíticasCidades  Políticas

A cidade política tende a ter uma

posição central, em termos

espaciais ou políticos, no

território em que se insere.

Não são muitas as cidades que

têm na função política e

administrativa a razão exclusiva

para a sua fundação - Brasília

(Brasil) é um excelente exemplo

dessa situação.


