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O Censo de 2010 revelou uma notável inversão na 

tendência de perda de população que era observada, 

desde 1980, num vasto conjunto de distritos do 

município de São Paulo. Pode-se afirmar, com base nos 

dados censitários, que o chamado centro expandido da 

cidade voltou a crescer. Nesta área, com exceção de dois 

distritos (Alto de Pinheiros e Água Rasa), todos os demais 

apresentaram taxas de crescimento demográfico 

posit ivas,  o que resultou em acréscimo de 

aproximadamente 175 mil habitantes no período 2001-

2010. Quando o foco é apenas a Subprefeitura da Sé, 

composta pelos dez distritos mais centrais do município, 

observa-se uma acréscimo de 57.192 habitantes no 

período.

Por cerca de vinte anos, compreendidos 1980 e 2000, 

verificou-se queda na população absoluta na porção 

central da cidade, marcando uma tendência demográfica 

que atingiu o conjunto do centro expandido e ampliou-se 

até uma faixa limítrofe nas zonas leste, norte e sul. Essa 

perda de população mostrou-se nítida no período 

intercensitário 1980-1991, quando 40 distritos 

apresentaram taxas negativas de crescimento, acentuou-

se e espraiou-se pelo território na década seguinte, 

atingindo em 2000 um total de 53 distritos. Já em 2010 os 

dados indicaram um estancamento dessa tendência: os 

distritos que mais perderam população, entre 1991 e 

2000, tiveram crescimento positivo na última década, 

com destaque para os da região central: Pari (-3,95% a.a., 

no período 1991-2000, para 1,56% a.a., na década 2000-

2010), Bom Retiro (de -3,35% a.a. para 2,45% a.a.), Sé (de 

-3,29% a.a. para 1,63% a.a.) e Brás (de -3,14% a.a. para 

1,52% a.a.). Vale ressaltar que o distrito do Brás vinha 

apresentando taxas negativas desde a década de 50. 

Outros distritos, entre eles, Vila Medeiros (de -1,16% a.a., 

no período 1991-2000, para -0,78% a.a., na década 2000-

2010), São Miguel (de -0,62% a.a. para -0,56% a.a.), Artur 

Alvim (-0,71% a.a. para -0,55% a.a.) e Santana (de -1,10% 

a.a. para -0,48% a.a.) continuaram a perder população, 

mas em ritmo bem menos acelerado (ver Mapa 1).

Informes Urbanos Nº 2 - Outubro 2011

O centro expandido volta a crescer
distribuição territorial da população

Informes Urbanos - 1

Mapa 1- 
da população

Taxa média geométrica de crescimento anual 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 1980, 1991, 2000 e 2010.
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As maiores taxas anuais de crescimento da população 

paulistana foram registradas em Vila Andrade (5,6% a.a.), 

Anhanguera (5,54% a.a.), Vila Leopoldina (3,92% a.a.) e 

Morumbi (3,1% a.a.), sendo que os dois primeiros (Vila 

Andrade e Anhanguera), desde os anos 80, estão entre os 

cinco distritos com os maiores níveis de incremento 

demográfico. A chegada dos novos contingentes 

populacionais a esses quatro distritos esteve associada a 

situações diversas em relação à tipologia de habitação: 

Vila Andrade foi o distrito municipal que sofreu o maior 

nível de verticalização e teve o maior acréscimo de área 

construída do tipo residencial, entre os anos de 2002 e 

2009. Por outro lado, abriga a segunda maior favela da 

cidade – Paraisópolis1. No mesmo período, Vila 

Leopoldina teve grande acréscimo de área construída 

residencial (64,5%), mas exclusivamente do tipo vertical 

(houve, até mesmo, diminuição da área construída 

horizontal), enquanto no distrito de Anhanguera, 

predominou a expansão do tipo horizontal, em moradias 

destinadas a contingentes de baixa renda. Já o Morumbi 

foi o distrito com o maior acréscimo de área construída 

horizontal do município (261.386 m2 entre 2002 e 2009), 

mas registrou um nível de verticalização ainda maior 

(280.141 m2).

Na última década o município de São Paulo registrou taxa 

média anual de crescimento da população de 0,76%, 

percentual menor quando comparado ao do período 

anterior (0,88%). Isso traduziu-se, no entanto, em um 

acréscimo populacional de 819.251 habitantes, número 

superior à população do quarto maior município do 

Estado de São Paulo, São Bernardo do Campo, com 

765.463 habitantes em 2010. Esse acréscimo 

populacional é resultado do elevado saldo vegetativo: 

1.779.618 de nascimentos contra 673.476 óbitos entre 

2001 e 2010, o que significou um saldo de 1.106.142 

pessoas, segundo dados do Datasus (Ministério da 

Saúde), uma vez que o saldo migratório deixou de ser um 

fator determinante para o crescimento populacional em 

São Paulo desde a década de 80, quando se registrou 

saldo migratório negativo de 684 mil pessoas, passando 

para um saldo negativo de 454 mil pessoas entre 1991 e 

2000 (WALDVOGEL, 2004) e, por fim, a um saldo negativo 

de 287 mil pessoas entre 2000 e 2010. Cabe ressaltar que 

essa evasão populacional vem diminuindo, mas quando 

observamos o nível intra-urbano verificamos a 

importância de novos imigrantes, incluindo aí os 

estrangeiros, no crescimento populacional de alguns 

distritos centrais, como Bom Retiro ou Pari.

A densidade demográfica média no município de          

São Paulo, segundo o Censo de 2010, era de 74,58 

habitantes por hectare, resultado da distribuição dos 

mais de 11 milhões e 250 mil residentes pelo território de 

1.509 km2 do município. É na região central que se 

localizam três dos cinco distritos municipais com as 

maiores densidades demográficas: Bela Vista (267,15 

hab./ha), República (247,74) e Santa Cecília (214,66), 

além de Cidade Ademar (222,23) e Sapopemba (210,76), 

nas regiões sul e leste, respectivamente. Por outro lado, 

no extremo sul, os distritos de Marsilac (0,41 hab./ha) e 

Parelheiros (8,55) continuam, como os menos povoados 

do município, seguidos por Anhanguera (19,78), Barra 

Funda (25,68) e Socorro (29,29). Esses dados refletem 

não apenas o tamanho do contingente demográfico que 

reside em cada um deles, mas também a extensão 

territorial do distrito. Assim, densidades mais elevadas 

poder ser observadas tanto em distritos mais centrais, 

com ocupação verticalizada, quanto em alguns distritos 

periféricos, com intenso parcelamento do solo e com 

predomínio de famílias com maior número de membros.

A análise da distribuição espacial da população paulistana 

no ano de 2010 ainda ressalta o padrão que se desenhou 

especialmente a partir da década de 70, quando os 

distritos periféricos começaram a se tornar mais 

populosos que os distritos centrais, gerando com isso um 

amplo espraiamento da mancha urbana. 

Os distritos mais populosos estão em áreas periféricas 

onde se localizam também importantes áreas de 

Mapa 2- Densidade demográfica, 2010
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Fonte: IBGE. Censo Demográfico,  2010.
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preservação ambiental, c

. Os dois maiores distritos em número de 

habitantes, Grajaú (360.787 hab.) e Jardim Ângela 

(295.434 hab.) situam-se dentro dos limites da área de 

proteção aos mananciais. Já o distrito de Brasilândia, com 

264.918 habitantes e localizado ao norte, nas encostas da 

Serra da Cantareira, é outro exemplo das fortes 

implicações ambientais desse padrão de urbanização. 

São áreas onde predominam os assentamentos 

precários, sejam favelas ou loteamentos irregulares, 

habitados por população que enfrenta difíceis condições 

de vida e de acesso a serviços públicos.

Na tipologia dos distritos municipais, comparamos a 

evolução taxas de crescimento populacional de dois 

períodos: 1991 a 2000 e 2000 a 2010. Na somatória, o 

Tipo 1 (distritos onde as taxas de crescimento ainda são 

negativas) obteve decréscimo populacional de -48.165, 

enquanto o Tipo 2 (novos distritos negativos) -9.154 

habitantes. O Tipo 3, num total de 38 distritos, refere-se 

aos novos distritos positivos, que tiveram créscimo 

populacional de 244.298 hab. e deixaram de apresentar 

taxas de crescimento populacional negativas. Há, 

também, o Tipo 4, distritos que continuam com 

crescimento positivo e somam acréscimo total de 

632.272 habitantes.

Em síntese, pode-se afirmar com base nos dados 

censitários, que a área mais consolidada da cidade, 

aquela que apresenta densa rede de infraestrutura de 

transportes e serviços, voltou a registrar taxas positivas 

de crescimento populacional. 

omo podemos verificar no 

mapa 3
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Mapa 4- 
 taxas de crescimento da população 1991/2000 e 2000/2010.

Tipologia dos distritos, segundo comparação das

Fonte: IBGE. Censo Demográfico,  1991, 2000 e 2010.

Centro expandido

Mapa 3- População, 2010

Fonte: IBGE. Censo Demográfico,  2010.
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1- Conforme os dados do Cadastro Territorial Predial de Conservação e Limpeza 

(TPCL), elaborado pela Secretaria Municipal de Finanças para emissão do Imposto 

Predial e Territorial Urbano (IPTU). O cadastro não tem registro de área construída 

de loteamentos irregulares, favelas e conjuntos habitacionais não regularizados.
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