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A paisagem geográfica 

A  paisagem modificada pela ação humana é 

chamada de paisagem humanizada, cultural 

ou geográfica. Ela é resultado das 

transformações que as pessoas realizam na 

natureza. 



Meio Geográfico 

O ambiente onde a sociedade humana desenvolve as 

suas relações. 

 

Pode ser dividido em três: 

 

Meio Natural 

Meio Técnico 

Meio técnico-científico-informacional 



Meio Natural 

Maior parte da existência humana, ainda que o homem 

tenha transformado a natureza, com o uso de ferramentas 

simples. 

Revolução agrícola 

Domesticação de animais 

Vida em sociedade 



Meio Técnico 

Iniciou a cerca de 250 anos, com a criação de máquinas 

e técnicas no hemisfério norte, mas espalhou-se por todo o 

globo. 

Processos industriais 

Fabricação de mercadorias 

Produção de energia 

 

Início da sociedade industrial 



Meio Técnico-Científico-

Informacional 

Atualidade 

Utilização de tecnologias da informação e comunicação. 

 

Uso da microeletrônica 

Velocidade nas comunicações (fibra óptica) 

Uso de satélites de comunicação 

 

Velocidade no fluxo de informações 



Mudanças tecnológicas ao 

longo do tempo 

Período Comunicação Energia Meios 

Pré-agrícola 
Linguagem oral e 

pictórica 
Fogo 

Instrumentos 

primitivos 

Agrícola 
Escrita 

Imprensa 
Tração animal 

Charrua (arado 

grande, de ferro) 

Industrial 

Telégrafo 

Telefone 

Fonógrafo 

Rádio 

Cinema 

Máquina a vapor 

Eletricidade 

Máquinas 

avançadas 

Estradas de ferro 

Veículos 

motorizados 

Atual 

Televisão 

Satélite 

Computador 

Sistema multimídia 

Fissão atômica 

Baterias elétricas 

Laser 

Transporte 

supersônico e 

interplanetário 

Material sintético 

Robótica 

Microeletrônica 

Biotecnologia 



Mudanças do Meio Técnico-

Científico-Informacional 

 Infraestrutura 

 Telecomunicação 

 Agroindústria 

 Biotecnologia 

 Robótica 

 Espaços Inteligentes 



Mundo – usuários de internet 
(2010) 

Região Usuários 
% da 

população 

% da população em 

relação ao total 

mundial 

África 67 371 700 6,8 % 3,9 % 

Ásia 738 257 230 19,4 % 42,6 % 

Europa 418 029 796 52,0 % 24,1 % 

Oriente Médio 57 425 046 28,3 % 3,3 % 

América do Norte 252 908 000 74,2 % 14,6 % 

América Latina 179 031 479 30,5 % 10,3 % 

Oceania 20 970 490 60,4 % 1,2 % 

TOTAL MUNDIAL 1 733 993 741 25,6 % 100 ,0% 



Segregação Socioespacial 

Impactos Ambientais Urbanos e Industriais 

Produção e Consumo de Energia 

DESIGUALDADES SOCIOESPACIAIS 

Mauro Vranjac 



Desigualdade 



Desigualdades Socioespaciais 

 Cidade: é a sede do município, independente do 

número de habitantes que possa ter; as atividades 

econômicas diferem das do campo, centralizadas nos 

setor secundário e terciário. 

 Cidades formais: são cidades planejadas, que 

comportam rede de saneamento básico e ruas 

planejadas com suporte ao trânsito. 

 Cidades informais: são compostas pelas regiões 

periféricas, regiões onde não existe infraestrutura 

suficiente. 



Especulação Imobiliária 

 Compra ou aquisição de 

bens imóveis com a 

finalidade de vendê-los ou 

alugá-los posteriormente, na 

expectativa de que seu valor 

de mercado aumente durante 

o lapso de tempo decorrido. 

 Autossegregação - escolha de local (+$) 

 Segregação Imposta - falta de opção (-$) 



Especulação Imobiliária 

Av. Consolação – SP 

Cine Belas Artes 

Arredores da futura arena Corinthians 

Itaquera – SP   (+150%) 



Morro do careca, Natal, RN, 2008 



Vista da favela Real Parque, com prédios do bairro do Morumbi ao 

fundo, em São Paulo, SP (2005). 

Colocar foto -  favela x prédios de luxo 



Isolamento social 



Isolamento social 



Espaço de Lazer              Espaço de Consumo 
 



Segurança ? 

 



Segurança ? 

 





Periferia e Favelização 

 Favela – (Nações Unidas) - é uma área degradada 

de uma determinada cidade caracterizada por 

moradias precárias, falta de infraestrutura e sem 

regularização fundiária.  

 37% da população urbana mundial vive em favela 

(2005) 

 Consequência da má distribuição de renda, falta de 

vagas de trabalho, desqualificação da mão de obra e 

déficit habitacional de um país. 

 44% da população da América Latina vive em favelas 



Favelas pelo Mundo 

Mapa-múndi indicando a proporção 

da população urbana de cada 

país que vive em favelas 
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Movimentos Sociais Urbanos 

 Movimento Social é a força social 

coletiva de caráter contestador, 

atuante e capaz de empreender 

transformações estruturais no âmbito 

das relações sociais, objetivando a 

transformação ou a preservação da 

ordem estabelecida na sociedade. 

Ex: Associações de Moradores, Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra e Sem Teto, Movimento Feminista, Movimento 
Estudantil, Movimentos em defesa dos Índios, Negros, etc. 

 


