
As primeiras cidades localizavam-se no Oriente Médio
(particularmente na Mesopotâmia), Egito, China e Índia





Çatal Hyük



6.200 AC

Çatal Hyuk é
considerada a 
cidade mais 

antiga. Situa-se 
na península da 
Anatólia (atual 

Turquia)



Çatal Hyük



Çatal Hyük



Çatal Hyük





Çatal Hyük



Cidades Sumérias – 4.000 AC



UR – 4.000 AC



Essas antigas cidades
exibiam geralmente

algumas características
territoriais em comum

– A área central da cidade
era fortificada e era o 
locam onde residia
luxousamente a elite
•As ruas eram
pavimentadas, com 
drenagem e água
corrente

•Os dormitórios eram
privados, as casas
dispunham de 
banheiros

•Esse privilégios não
eram estendidos para a 
cidade como um todo



Cidades
Medievais

Após o colapso
do Imperio
Romano, as 
cidades
européias

diminuiram de 
tamanho ou

foram
abandonadas

Uma de suas
principais

características
era a de serem
compactas e 
cercadas por
muralhas com 

funções
defensivas

Cittadella, Italy

Paris, France



Paris 
medieval



Economia e rede urbana mundial até 1800

�Até 1800 a economia mundial centrava-se na 
agricultura e no comércio

�Os “nós” que ligavan a rede mundial eram os portos, 
as plantações, as fábricas e as minas

�As principais cidades desenvolveram-se ao longo de 
estuários e enseadas.

�A produção da riqueza não estava centrada nas 
cidades.





woman using a spinning-wheel in 1835

George Walker, Woman Spinning (1814)



Handloom Weavers by A. W. Bayes

Tear com lançadeira 



Spinning Jenny by T. E. Nicholson (1835)



Indústria 
Doméstica

Conexões 
estabelecidas

por comerciantes
trazendo matérias 

primas
e levando produtos

acabados





George Walker, Clothiers (1814)





Bridgewater Canal – Manchester - 1767

Fonte: Prof. Dr. Jean-Paul Rodrigue, Depto. Economia e Geografia - Hofstra University - New York

Tradução e adaptação: Prof. Dr. Diamantino Pereira, Depto. Geografia – PUCSP – São Paulo



Bridgewater Canal – Manchester



Modern day Bridgewater Canal



Bridge-
water
Canal



Bridgewater Canal – Manchester - 2000









Essen





Manchester 1750





Sheffield - 1855





Marshall's Temple Mill - Leeds



Sheffield - 1854



Manchester



Manchester



Manchester - 1976



Manchester - 1840



Manchester - 1997



Manchester - 1997



Manchester



Manchester



Sheffield - 1854



Sheffield Knife and tool works  - 1851-1873



Cutlery works 1852  Sheffield



Siderurgia - 1863



Siderurgia - 1878



Siderurgia - 1898







This painting of a willowing machine appeared 
in J. R. Barfoot's The Progress of Cotton (1842)



Dash Wheels



Cotton workers in an Oldham textile mill.



Trabalho Fabril - 1924



Trabalho Fabril - 1927



Trabalho Fabril - 2001





Contingente 
populacional 
mínimo para

a caracterização 
da situação urbana

30.000Japão

10.000Suíça

5.000Índia

3.000China 

2.500EUA

2.000França 

1.000Austrália

500Peru

200Suécia

População 
mínimaPaís

Fonte: Urban Geography, 2001.





Após 1980:

� Os meios financeiros e os serviços 
especializados emergem como os 
principais componentes das transações 
internacionais

� Essas transações ocorrem nos principais 
mercados financeiros e são viabilizadas 
pelas empresas de serviços avançados das 
grandes corporações empresariais, bancos 
sedes das empresas multinacionais



CIDADES Mundiais

� Centros de comando e controle da 
economia global.

� Localizações-chave e áreas de mercado 
para as atividades econômicas de 
tecnologia intensiva.

� Principais áreas de produção e geração de 
serviços para essas indústrias, incluindo a 
pesquisa e o desenvolvimento tecnológico.







Megacidades








