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GEOGRAFIA – AULA 3 
 
Unidade Temática: Conexões e Escalas. 

Objetos do Conhecimento: Territórios redes e urbanização. 

 

TIPOS DE CIDADE 
 

Cidades são sedes de municípios e estão distribuídas 

por todos os países que existem no mundo. Cada cidade tem 

suas particularidades quanto à história, arquitetura, religião, 

entre outros, independentemente da quantidade de habitantes. 

Diante das distinções entre as cidades quanto à origem, história, importância econômica e 

política, é possível classificar os núcleos urbanos de acordo com a sua função, tais como: 

• Cidades Naturais: são aquelas que se desenvolveram sem nenhum tipo de 

planejamento prévio. 

• Cidades Planejadas: são aquelas constituídas a partir de um projeto analisado antes 

da execução. No Brasil, são consideradas cidades planejadas: Teresina, Aracaju, Belo 

Horizonte. 

• Cidades Industriais: são aquelas que concentram um número grande de indústrias 

sendo a principal atividade geradora de receitas. Neste caso, podemos citar a cidade de 

São Bernardo do Campo. 

• Cidade Comercial: são núcleos urbanos que têm como ponto forte econômico as 

transações comerciais e a prestação de serviços. Diante dessas características, 

podemos citar Manaus (Brasil). 

• Cidades Portuárias: são aquelas que têm suas atividades vinculadas à exportação e 

importação e que abriga portos em plena área urbana como a cidade de Santos. 

• Cidades Turísticas: são núcleos urbanos que tem como principal atividade econômica 

a indústria do turismo. Com essa característica, temos as cidades de Embu das Artes. 

• Cidades Religiosas: são aquelas que se destacam por atrair fiéis de diferentes 

religiões, como a cidade de Aparecida do Norte.  

• Cidades Históricas: são núcleos urbanos que carregam um grande acervo histórico, 

seja na arquitetura ou na própria relação social desenvolvida no lugar. Podemos citar 

como exemplo Goiás Velho, Ouro Preto e Parati (Brasil). 
Fonte: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/tipos-cidades.htm | | Acesso em 12/01/2021 

Imagem: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Vista_da_cidade_de_Guarulhos_(SP).JPG 



 
 
 

 
Copyright 2021 – Planneta Educação – Todos os direitos reservados 

 

A partir das informações do texto, responda: 

 

1- De acordo com a distinção entre as cidades, classifique qual o tipo de cidade em que você 

mora. 

  

  

 

 

2- Faça a descrição da cidade onde você mora de acordo como você a classificou. 

  

  

 

 

3- Descreva as características das cidades industriais: procure fazer uma pequena pesquisa 

sobre e cite alguns exemplos de cidades com esse tipo de classificação 

  

  

  

  

  

  

 

 

4- Esse tipo de classificação resume as diferentes características na formação de cada cidade, 

mas podemos identificar elementos comuns que estão em todos os tipos de cidades 

mencionadas no texto? Cite os elementos que você identificou. 
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