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Resumo: Introdução: Centro da maior região metropolitana do mundo, Tóquio 

é uma espacialidade com um elevado índice de densidade demográfica, 

ocupando o topo da lista de cidades mais populosas do planeta, onde se faz 

presente a terceira maior bolsa de valores e o maior produto interno bruto do 

mundo, sendo, portanto, o centro financeiro do Japão, assim como do 

continente asiático, com a presença de inúmeras empresas, bancos, entre 

outros. É uma cidade Alfa + por conter uma alta influência sobre as demais 

localidades. Destacando-se pontos como a segurança e a educação. É uma 

região com bastante fluxo tecnológico e cultural de interesses e costumes 

diferentes, onde sua cultura mescla-se entre a ancestral e a globalizada, à alta 

tecnologia e ao risco de aculturação de sua sociedade. A área se localiza no 

Extremo Oriente, na Ásia e é formada por um arquipélago que se situa em 

Honshu, a principal ilha japonesa, no Oceano Pacífico, é o centro industrial, 

cultural e educacional do Japão. O salário mínimo é alto, porém o custo de vida 

também. O transporte público de Tóquio é marca de eficiência para os 

visitantes, é um dos pontos mais chamativos e uma das melhores maneiras de 

circular pela capital japonesa é através do metrô e dos trens. O presente 

trabalho tem como objetivos a) mostrar o desenvolvimento socioeconômico 

desta região, b) sua infraestrutura, c) e suas principais características. 

Metodologia: Para o desenvolvimento do trabalho, utilizamos a pesquisa 

bibliográfica juntamente com a análise dos dados disponíveis e sites 

especializados no assunto. Resultados: Através da realização deste trabalho, 

conseguimos mostrar os principais fatores responsáveis por Tóquio ser 

considerada a maior metrópole do mundo. Conclusão: A partir do conteúdo 

estudado temos que Tóquio é a maior metrópole do mundo hoje, com 37,8 

milhões de habitantes, e a capital japonesa continuará sendo a maior de todas 

até pelo menos 2030, segundo a Organização das Nações Unidas. Se fosse 

um país seria a sexta maior potência mundial, que apesar das restrições 

geográficas, que acabam servindo de barreira ao crescimento de Tóquio, a 

cidade pode se dar ao luxo até de perder alguns milhares de moradores, sem 

sair do topo da lista. 
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