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O

perto e o longe não podem ser reduzidos
a simples distâncias físicas. São produzidos através dos sistemas de transportes. Atualmente, os entornos das linhas leste, norte e sul
do Metrô de São Paulo passam por um processo
de esvaziamento populacional, muito similar ao
que ocorre no centro expandido.
Neste artigo analisaremos a transformação
da distribuição da população na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), a densidade populacional de cada município e o percentual da
população pertencente a cada classe econômica,
segundo definição de classes da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa – ABEP 2003.
Na figura 1 temos o número de habitantes e
a densidade populacional em cada município da
RMSP, em 2007.
A cidade de São Paulo concentra 56% da
população de sua Região Metropolitana (mais
de 10 milhões de habitantes) e, tem uma densidade média de 5 500 habitantes por quilômetro
quadrado. Outras cidades vizinhas como Osasco,
São Caetano, Diadema, Taboão da Serra e Carapicuíba têm um adensamento médio maior que
o da cidade de São Paulo.
Temos na figura 2, a densidade populacional
na Região Metropolitana, em 2007, com base
no zoneamento da Pesquisa OD 19971, que nos
permite ter uma visão mais detalhada desta distribuição, pois, como se observa, ela não é homogênea em cada município.
Observa-se claramente que a grande maioria da população da Região Metropolitana se
concentra em parte do município de São Paulo
e em alguns outros municípios adjacentes. A seguir, destaques em relação ao adensamento na
Região Metropolitana.
1) Região Leste de São Paulo, incluindo os municípios de Ferraz de Vasconcelos, Poá e parte de
Itaquaquecetuba e Guarulhos.
2) Região Central de São Paulo, seguindo em direção ao Sudeste, incluindo os municípios de São
Caetano e Diadema.
3) Região Sudoeste de São Paulo, incluindo o
município de Taboão da Serra.
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lo, Mogi das Cruzes, Itapevi, Rio Grande da Serra,
4) Região Oeste de São Paulo mais Osasco, CaraSão Bernardo do Campo e Santo André, temos
picuíba e Jandira.
regiões com crescimento negativo (tons de azul,
5) Região Norte de São Paulo, incluindo, a norfigura 4 ) e regiões com crescimento positivo
deste, parte do município de Guarulhos.
(tons vermelhos, figura 4 ).
Estas regiões (delineadas em diferentes tons
O número de habitantes da cidade de São
laranja e marrom) têm densidade maior que 8 800
habitantes por quilômetro
quadrado, e abrigam cerca
de 60% da população da
Região Metropolitana, embora ocupem somente 10%
de sua área total.
Segue, na figura 3, a
variação populacional dos
municípios ocorrida entre
os anos de 1997 e 2007.
Observa-se, no período, Figura 1 - População e densidade populacional – municípios
que a população do muni- da Região Metropolitana de São Paulo, 2007
cípio de São Paulo teve um
dos menores percentuais
de crescimento (cerca de
10%), superando apenas
Osasco, Santo André e São
Caetano do Sul.
Para a mesma variação populacional, (RMSP,
entre 1997 e 2007), agora
analisada com base no zoneamento da Pesquisa OD
1997 (figuras 4 e 5), temos
as seguintes observações.
O crescimento percentual médio da população na
Região Metropolitana foi Figura 2 - Densidade populacional 2007
de 16%, sendo que em São
Paulo ele foi de 10% e, no
restante dos municípios de
25% ( destaque em amarelo
no mapa da figura 4 ).
A variação populacional por zona OD nos mostra
que em cada município ela
se apresenta de maneira
diferenciada. Em diversos Figura 3 - Variação populacional nos municípios da RMSP
municípios como São Pau- entre os anos de 1997 e 2007
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Paulo aumentou em torno de 20% nos últimos
20 anos. Porém, na região mais central, conhecida como centro expandido, temos observado
um esvaziamento populacional. Nesta área de
cerca de 150 quilômetros quadrados (10% da
área do município), localizada entre as marginais
dos rios Pinheiros e Tietê e, servida por uma boa
infraestrutura urbana (sistema viário, transporte, segurança, saúde etc.), houve um declínio
acentuado da densidade populacional ( -13%
nos últimos 10 anos, os tons de azul no mapa da
figura 5), enquanto nas áreas mais periféricas,
com pouca infraestrutura, ocorreu exatamente
o oposto (+13%).
Um aprofundamento desta análise com base
nas classes econômicas nos permite identificar
dois mecanismos que contribuem para a diminuição da densidade populacional em diferentes
sub-regiões do centro expandido:
1) Por um lado, temos o mercado especulativo
que se aproveita da infraestrutura urbana existente. Através de lançamentos imobiliários de
padrão elevado temos a substituição de populações de menor poder aquisitivo por classes econômicas mais abastadas. Estas novas populações
têm um padrão de ocupação menos denso do
solo urbano, o que implica em menor densidade
populacional.
2) Do outro, temos o esvaziamento de áreas degradadas que apresentam quantidade significativa de imóveis vazios, onde a especulação imobiliária simplesmente espera pela intervenção do
poder público para então aferir lucros através de
investimentos sem risco.
Mais recentemente, fora do centro expandido, este fenômeno de substituição da população
de menor renda começa a acontecer. Os entornos das linhas leste, norte e sul do Metrô, que
abrangem uma área bastante extensa, também
passam por um processo de esvaziamento populacional, muito similar ao que ocorre no centro expandido.
Como diz Flávio Villaça: “O perto e o longe
não podem ser reduzidos a simples distâncias
físicas. São produzidos através dos sistemas de
transportes (...) através da distribuição espacial
das classes sociais, dos locais de emprego, das
zonas comerciais e de serviços etc. Nessas considerações está, por exemplo, a chave da compreensão das razões pelas quais as camadas de mais
alta renda crescem mais em certas direções das
cidades do que em outras; ou das razões pelas
quais os centros das cidades crescem mais em
certas direções do que em outras”.
Este processo pode ser facilmente compreendido. O metrô é o meio de transporte de maior

agilidade e conforto da
cidade de São Paulo; em
muitos casos substitui o
automóvel, preterido devido à extrema lentidão
do trânsito. Além disso, o
fato do Metrô de São Paulo ser composto de poucas Figura 4 - Variação populacional entre 1997 e 2007
linhas, “uma mercadoria
rara”, permitiu ao mercado
aferir altos lucros através de lançamentos imobiliários, onde ocorre a substituição de populações
de menor renda por populações mais abastadas.
A transformação urbana resultante da implantação de linhas de metrô é um processo
de longa maturação. Na região leste ele parece
estar em sua fase inicial, pois as taxas de redução da população estão abaixo das ocorridas
em outras áreas. Na zona oeste, onde se aproxima a inauguração do primeiro trecho da Linha
4-Amarela, este fenômeno ainda não pode ser
mensurado. Estas constatações sobre as consequências negativas da implantação das linhas
do metrô (penalização de populações de menor
renda) tornam o poder público responsável por
minimizar estas consequências.
Na análise a seguir utilizaremos o Critério de
Classificação Econômica Brasil 2003 da Associação Brasileira de Pesquisa (Abep). Para os dados
Figura 5 - Destaque da variação populacional
de 1997, houve necessidade de duas
no município de São Paulo
adaptações na metodologia2, tendo
em vista a inexistência de informações suficientes para a obtenção do
Critério de Classificação Econômica
Brasil 2003.
Apenas para referência, elencamos os valores da renda familiar
média mensal para cada classe econômica, em 2008 (Abep): R$ 9.733,47
(classe econômica A1), R$ 6.563,73
(classe A2), R$ 3.479,36 (classe B1),
R$ 2.012.67 (classe B2), R$960,39
(classe C), R$ 484,97 (classe D) e R$
Figura 6 - Percentual da população – OD 1997
276,70 (classe E).
Continuando a análise, temos
a distribuição percentual da população por classe econômica para a
RMSP, para o município de São Paulo e para os outros municípios da
região ( figuras 6 e 7).
As diferenças existentes em 1997,
entre a cidade de São Paulo ( azul claro ) e os outros municípios da RMSP
(vermelho ), praticamente desaparecem em 2007; nas diferentes regiões
Figura 7 - Percentual da população – OD 2007
analisadas existem poucas diferenças
www.brasilengenharia.com.br
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Figura 8 - Diferença na composição percentual
da população – OD 2007-OD 1997

Figura 9 - Diferença na composição percentual
da população – OD 2007-OD 1997

Figura 10 - Distribuição da população por classe econômica

Figura 11 - Distribuição da população por classe econômica
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entre os percentuais das classes B2, C e D, que abrigam
cerca de 85% da população.
Em 2007, comparativamente a 1997, observa-se
um aumento do percentual
da população pertencente
às classes B1, B2 e C, uma
diminuição do percentual
da classe D e a quase manutenção dos percentuais das
classes A1, A2 e E. Os gráficos das figuras 8 e 9 ilustram
estas comparações.
Observam-se nos gráficos as diferenças na composição percentual da população
por classe econômica e em
agrupamentos destas classes,
confirmando as variações positivas e negativas.
Buscando aferir de
quanto foi a melhora na distribuição da população por
classe econômica, analisaremos a diminuição percentual
da população das classes D e

E em cada município da Região Metropolitana
de São Paulo. Como referência, partiremos do
valor médio para toda a região, -45%, ou seja,
em média tivemos um decréscimo percentual de
45% na população destas classes.
Pelo gráfico da figura 10 podemos observar
em que cidades esta melhora foi em torno da média, de -40 a -50% (São Paulo está inclusa neste
bloco – cor amarela); em que cidades esta melhora
foi abaixo da média (cor vermelha) e em que cidades foi acima da média. Destacam-se, com desempenho acima de 70%, as cidades de Santana
do Parnaíba, Guararema, Biritiba Mirim e Jandira.
E como as de pior desempenho, abaixo de 10%, as
cidades de Mairiporã e São Lourenço da Serra.
No gráfico da figura 11 temos o percentual da população das classes D e E para cada
município. Para a maioria dos municípios com
desempenho abaixo da média da região metropolitana – redução das classes D e E em cerca de
45% nos últimos 10 anos – temos as classes D
e E representando mais que 20% da população
(exceção: São Caetano do Sul e Santo André).
Este fato corrobora negativamente com o baixo
desempenho, principalmente em São Lourenço
da Serra, onde as classes D e E perfazem mais de
50% da população do município.
Na figura 12 temos o número de habitantes das classes D e E de cada município, o que
relativiza parcialmente os resultados anteriores.
Observa-se que algumas populações como de a
São Lourenço são bastante pequenas, contudo,
não devem ser desconsideradas.
Os dados da distribuição espacial das populações nas diferentes classes econômicas serão
analisados através de técnicas de análise espacial
(geoestatística) 3. Utilizaremos na análise do percentual da população pertencente às classes C, D
e E, o Diagrama de Espalhamento de Moram (box
do mapa da figura 13), que agrupa os dados em
4 classes relativas ao percentual desta população
(veja nota 3). Para os dados analisados obtivemos
índices de Moran (I): 0,71 para 1997 e 0,59 para
2007, com significância de 99%, o que indicou a
existência de correlação espacial direta com garantia estatística entre os dados.
As áreas com alto percentual de população
das classes C, D e E (por zona), localizavam-se
principalmente na periferia do município de São
Paulo e em outros municípios da região metropolitana. No centro expandido (apenas 15% de
sua área), as zonas Santa Ifigênia, Parque Dom
Pedro II, Sé, Praça João Mendes, Bexiga, Independência, Vila Independência, Água Branca,
Bom Retiro, Luz, Canindé, Belenzinho e Bresser
tinham alto percentual de população destas

Figura 12 - Distribuição da população por classe econômica
C, D e E localizam-se principalmente na
periferia do município de São Paulo e em
outros municípios da Região Metropolitana. No centro expandido, temos uma
substituição de cinco zonas mais periféricas com alto percentual de população
por zona das classes C, D e E (Bexiga,
Vila Independência, Água Branca, Luz e
Belenzinho) por quatro zonas mais centrais (Pari, República, Ladeira da Memória
e Liberdade). Esta análise permite inferir
uma tendência de consolidação da área
mais central da cidade de São Paulo
como região de moradia de classes de
menor renda.
Na zona leste de São Paulo, as zonas
que se encontravam fora do padrão hegemônico, ou seja, com alta concentração
das classes C, D e E, passam a pertencer a
este padrão. Em outros municípios, temos
regiões como Granja Viana e Alphaville,
que passam a ter a maioria de sua população pertencente às classes C, D e E, o que
surpreende, já que são regiões conhecidas
pela alta renda de sua população.

Figura 13 - Percentual da população por zona

Figura 14 - Percentual da população por zona

Notas

classes.
Na zona leste de São Paulo, diferentemente
de seu padrão hegemônico, ou seja, alta concentração das classes C, D e E, observa-se um conjunto de zonas – Rio Verde, Parada XV, Itaquera
e Vila Carmosina ( em azul claro, figura 14 ) – com
baixa concentração destas classes. Outras zonas
em diferentes municípios, como Alphaville e Quitaúna em Barueri, Granja Viana em Cotia, Ribeirão das Pombas em Jandira e o centro de Mogi
das Cruzes ( em azul claro ), também se mostram
diferentes do padrão hegemônico da região.
Em 2007, temos, de modo geral, o mesmo
padrão existente em 1997: as áreas com alto
percentual de população por zona das classes

1A utilização do zoneamento da Pesquisa Origem

Destino 1997 se deve à necessidade de comparação dos dados desta pesquisa com a de 2007.
O zoneamento da OD 1997, sendo mais agregado
que o da OD 2007, permite essa comparação.
2Na base de dados 1997, considerou-se para
mais de uma geladeira, o número de pontos correspondente a existência de freezer e geladeira
na base 2007 (Critério Brasil 2003); e para o
grau de instrução do chefe da família, 1º grau
incompleto base 1997, considerou-se o número
de pontos correspondente ao primário completo
e ginásio incompleto da base 2007 (OD 2007).
3A dependência espacial pode ser medida de diferentes formas. O índice de Moran ( I ) é a esta-
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tística mais difundida e, mede a autocorrelação
espacial a partir do produto dos desvios em relação à média. Este índice é uma medida global
da autocorrelação espacial, pois indica o grau
de associação espacial presente no conjunto de
dados. De uma forma geral, o índice de Moran
presta-se a um teste cuja hipótese nula é de independência espacial; neste caso, seu valor seria
zero. Valores positivos (entre 0 e +1) indicam
correlação direta e, negativos, (entre 0 e –1) correlação inversa. Uma vez calculado o índice de
Moran ( I ), é importante estabelecer sua validade
estatística. Para estimar a significância do índice é comum um “teste de pseudo-significância”.
São geradas diferentes permutações dos valores
de atributos associados às regiões; cada permutação produz um novo arranjo espacial, onde os
valores estão redistribuídos entre as áreas. Como
apenas um dos arranjos corresponde à situação
observada, pode-se construir uma distribuição
empírica de I. Se o valor do índice I, medido originalmente, corresponder a um “extremo” da
distribuição simulada, então se trata de um valor
com significância estatística.
O Diagrama de Espalhamento de Moran ( box
mapa) permite visualizar a dependência espacial
existente entre regiões através da comparação
entre o valor da variável em estudo na área (polígono analisado) e o valor médio da variável nas
áreas vizinhas (polígonos adjacentes). O resultado desta análise é a classificação das regiões em
quatro tipos:
A. (Alta – Alta): regiões com valores altos da variável em análise (por exemplo: alto percentual
da população da classe A) com vizinhos também de alto valor (também de alto percentual
da classe A).
B. (Baixa – Baixa): valores baixos da variável em
análise (por exemplo: baixo percentual da classe
E) com vizinhos também de baixo valor (também
de baixo percentual da classe E).
C. (Alta – Baixa): valores altos da variável em análise com vizinhos de baixo valor. Neste grupo temos a ocorrência de zonas de alto valor da variável (por exemplo, alta concentração de população
de classe E) circundadas de zonas de baixo valor
(baixa concentração de população de classe E)
D. (Baixa – Alta): valores baixos da variável em
análise com vizinhos de alto valor. Neste grupo
ocorre o inverso do grupo anterior.

