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A ascensão astronômica 
das megacidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
 

Em 1950, nem mesmo um terço da população 
mundial vivia em cidades. Em 2007, a 
proporção ultrapassou a marca de 50%. De 
acordo com as previsões da ONU, aumentará 
ainda mais para dois terços até 2050.  



1. Tóquio/Yokohama 38.001.018 Japão 

2. Deli 25.703.168 Índia 

3. Xangai 23.740.778 República Popular da China 

4. São Paulo 21.066.245 Brasil 

5. Mumbai 21.042.538 Índia 

6. Cidade do 
México 

20.998.543 México 

7. Pequim 20.383.994 República Popular da China 

8. Osaka/Kobe 20.237.645 Japão 

9. Cairo/Giza 18.771.769 Egito 

10. Nova 
York/Newark 

18.593.220 Estados Unidos 

11. Dhâka 17.598.228 Bangladesh 

12. Karachi 16.617.644 Paquistão 

13. Buenos Aires 15.180.176 Argentina 

14. Kolkata 14.864.919 Índia 

15. Istanbul 14.804.116 Peru 

16. Chongqing 13.331.579 República Popular da China 

17. Lagos 13.122.829 Nigéria 

18. Manila 12.946.263 Filipinas 

19. Rio de Janeiro 12.902.306 Brasil 

20. Guangzhou 12.458.130 República Popular da China 
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As graves consequências da urbanização. 
 

O aumento da urbanização está aumentando 
também as favelas, especialmente em megacidades 
de países em desenvolvimento e emergentes. Os 
terrenos estão cada vez mais caros, assim como o 
espaço para moradia, que está se tornando cada vez 
mais escasso. 

 
O aumento das áreas construídas também aumenta 

o risco de inundações e superaquecimento. Os rios são 
obrigados a sair de seus leitos originais devido à falta 
de defesas naturais contra inundações, como florestas 
e campos abertos. Em outros lugares, porém, há falta 
de água. Em muitas cidades grandes, só há água o 
suficiente 

 
 

As maiores cidades do mundo. 

para 60% da população. A água subterrânea é utilizada em 
excesso, fazendo com que a água salgada chegue aos 
dutos de água. De acordo com o segundo Relatório de 
Desenvolvimento Mundial da Água da ONU, dois terços 
dos moradores das cidades não têm acesso a água limpa 
e potável. 

 
O trânsito fica congestionado e, em alguns dias, as 

pessoas só podem sair de casa se usarem proteção 
respiratória por causa da poluição. De acordo com a 
Organização Mundial de Saúde (OMS), até 30% de 
todas as doenças pulmonares e respiratórias em 
Délhi, Pequim e Jacarta podem estar relacionadas à 
poeira fina e outros poluentes atmosféricos gerados 
pela urbanização. 

 
 
 

 Rotas longas de abastecimento de alimentos. 
 

As distâncias entre os produtores e os consumidores de 
alimentos estão se tornando cada vez maiores. Isso leva a 
mais emissões de CO2. Devido ao armazenamento 
temporário, os alimentos estão sendo perdidos e a 
quantidade de resíduos de plástico está aumentando. 

 
 

Taxas de urbanização em todo o mundo. 
 

Não é nenhuma surpresa que, em lugares como 
Cingapura, Mônaco e Hong Kong, 100% da população 
são urbanas. Este número também é próximo a 100% 
nos Emirados Árabes Unidos e no Catar. No entanto, a 
lista das taxas de urbanização ainda pode 
surpreender. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
Fonte: Perspectivas de Urbanização Mundial das Nações Unidas, 2015. 
Esta é a lista das maiores cidades do mundo. Neste caso, as cidades são definidas como aglomerações urbanas, incluindo o centro da cidade, 
áreas urbanas circundantes e, em alguns casos, cidades que se uniram (como Tóquio e Yokohama). 

Classificação mundial da taxa de urbanização 
para toda a população. 

 

10 Bélgica 97.9% 

15 Groelândia  94,2% 

17 Japão 93,9% 

21 Holanda  91,0% 

28 Dinamarca 87,8% 

40 Reino Unido 82,8% 

43 Estados Unidos  81,8% 

45 Espanha  79,8% 

47 França 79,7% 

59 Alemanha  75,5% 

64 Suíça 74,0% 

91 Irlanda 63,5% 

106 China 56,8% 

189 Uganda 16,4% 

191 Burundi 12,4% 

Fonte: Banco Mundial 2016.

 


