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 País: Emirados Árabes Unidos 

 Língua Oficial: Árabe  

 Religião Oficial: Islã 

 Economia: Petróleo, comércio, setor imobiliário 
e serviços financeiros 

 População: 2.262.000 hab. 

 



Porto de Dubai- 1960 

Porto de Dubai- 2009 



 1833 Tribo Bani Yas  

 Século XX: porto bem sucedido 

 Construção de canal 

 Maior centro de comércio da região 

 Descoberta de petróleo 

 Turismo 

 Cidade mais rica  

 do mundo  

1964 



1990                2011 



 Urbanização é um processo de agrupamento 
das características rurais de uma localidade ou 
região, para características urbanas. 
Usualmente, esse fenômeno está associado ao 
desenvolvimento da civilização e da tecnologia. 
Demograficamente, o termo denota a 
redistribuição das populações das zonas rurais 
para assentamentos urbanos.  





 

•Na década de 70 com a descoberta do 
petróleo a população aumentou. 

•Prédios e arranha céus foi a solução. 

•Avenidas largas 

•Metrô de Dubai 

•Cidade portuária 

 





 Por causa do petróleo a arquitetura de Dubai 
mudou. 

 Os dirigentes  investiram na construção de 
edifícios e grandes hotéis, feitos pelos mais 
renomados arquitetos. 

 Imponente, a arquitetura de Dubai passou de 
um posto de mercadores para uma arquitetura 
do futuro.  

 



 A estação de terra será 
a recepção do hotel, 
além de um centro de 
pesquisas biológicas, 
restaurante e cinema, 
entre outros. Usando 
um pequeno trem os 
hospedes são levados 
até a área principal, 
que tem 220 suítes. 



 Embora ainda esteja 
em construção será o 
maior arranha-céu do 
mundo. Superará não 
só o maior arranha 
céu do mundo, mas 
também a estrutura 
não suspensa por 
cabos em terra firme. 

 



 Mais conforto, menos 
ostentação 

 Calor: casas próximas, 
muros altos, becos e 
pátio coletivo 

 Religião: pátio coletivo 

 Material: pedras de 
coral e gesso 

 



Tradição e cultura 



 População 

 

 Islamismo 

 

 Vestimentas 

 

 Família 

 
Mesquita Jumeirah- a mais famosa de Dubai 



Acampamento operário 



 2003-lei sobre trabalho e visto de permanência  

 Dificuldade em conseguir trabalhadores 

 Em 2008 nova lei, exige contrato de trabalho  

 1 ano permanência 

 Primeira cidade a aceitar estrangeiros donos de 
propriedade 

 



 Dívidas-prisão 

 Demissão com dívidas- não pode sair do país 

  3 tipos de mão de obra 

 Isolados. Uma hora distante da cidade 

 Caminhão de gado- ônibus 

 Passaporte confiscado 

 Meses sem salário 

 Obras estão paradas 

 

 

 



 "Demorei alguns meses para perceber que tudo aqui é 
falso. Tudo. As palmeiras são falsas, os contratos de 
trabalho são falsos, as ilhas são falsas, os sorrisos são 
falsos. Dubai é como uma miragem. Você acha que 
avistou água, mas quando chega perto vê que é só 
areia.“ 

 "Temos que carregar tijolos e blocos de cimento de 50 
quilos num calor infernal. Você sua tanto que fica sem 
urinar por dias ou semanas. É como se todo o líquido 
saísse pela pele. Ficamos tontos e doentes, mas só 
podemos parar por uma hora, à tarde. Se faltarmos ao 
trabalho por motivo de doença, somos descontados, e 
ficaremos presos aqui por mais tempo.“ 

 "É preciso entender que em Dubai nada é o que aparenta 
ser", resume a canadense. "Você é atraído pela ideia de 
um lugar moderno, mas por trás dessa fachada o que 
temos é uma ditadura medieval." 
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