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Concentração da população nos municípios em 2022
Indicadores municipais, segundo porte populacional, 2022

Porte populacional

No de
municípios

População
2022

Proporção da
população (%)

Densidade
demográfica
(hab./
km2)

Grau
de urbanização
(%)

Total

645

45.147.891

100,0

181,9

96,6

Até 9.999 hab.

271

1.375.965

3,0

20,2

82,7

De 10.000 a 49.999 hab.

235

5.462.591

12,1

46,8

89,4

De 50.000 a 99.999 hab.

58

3.947.182

8,7

143,9

93,9

De 100 mil a 499.999 hab.

72

15.557.535

34,5

512,2

98,0

9

18.804.618

41,7

3.428,6

99,1

De 500.000 hab. e mais

Distribuição territorial dos municípios, segundo porte
populacional, 2022

Até 9.999 (271)
De 10.000 a 49.999 (235)
De 50.000 a 99.999 (58)
De 100.000 a 499.999 (72)
De 500.000 e mais (9)

Em 2022, o Estado de SP atinge 45,14 milhões de residentes, distribuídos
de forma desigual nos seus municípios. O expressivo diferencial municipal
segundo porte populacional aparece na comparação: 42% dos municípios
possuem até 10 mil habitantes e contemplam somente 3% da população
paulista; enquanto apenas 9, com mais de 500 mil habitantes, concentram
42% da população. A densidade demográfica também é heterogênea,
variando entre 20 hab./km² naqueles de pequeno porte e acima de 3.000
hab./km² nos maiores.

Em 2022, os municípios acima de 100 mil habitantes estão concentrados
à leste do Estado, em praticamente cinco regiões: Regiões Metropolitanas
de São Paulo e da Baixada Santista e nas Regiões Administrativas de
Campinas, Sorocaba e São José dos Campos. Em contrapartida, os
municípios de menor porte populacional localizam-se mais nas regiões
noroeste e sul. Borá, com 811 habitantes, mantém o posto de menor
município paulista e o segundo menor brasileiro. O Município de São
Paulo é o maior, com população de 11,96 milhões.

Distribuição territorial dos municípios, segundo densidade
demográfica, 2022, hab./km2

Distribuição territorial dos municípios, segundo grau de
urbanização, 2022, em %
ESP = 96,6%

ESP = 181,9 hab./km2

Até 19,9 (154)
De 20,0 a 49,9 (212)
De 50,0 a 149,9 (137)
De 150,0 a 499,9 (83)
De 500,0 e mais (59)

O Estado, em 2022, apresenta densidade demográfica de 181,9
hab./km² e a distribuição municipal guarda semelhança com a de porte
populacional, onde os maiores níveis situam-se no sudeste e os menores
a sudoeste e noroeste do Estado. Taboão da Serra apresenta a maior
densidade demográfica (14.246 hab./km2), seguido de Diadema (13.205),
Carapicuíba (11.528) e Osasco (10.543). Por sua vez, Iporanga detém o
menor índice paulista (3,9 hab./km2), junto com Marabá Paulista (5,4)
e Lutécia (5,5).

Até 74,9 (87)
De 75,0 a 84,9 (96)
De 85,0 a 94,9 (262)
De 95,0 e mais (200)

Em 2022, 96,6% da população paulista reside em áreas urbanas.
Apenas 87 municípios apresentam grau de urbanização inferior a 75%,
localizados mais ao sul do Estado, principalmente nas regiões de Registro,
Itapeva e Sorocaba. Por outro lado, 200 municípios exibem índices
superiores a 95%, situados sobretudo nas Regiões Metropolitanas de
São Paulo e da Baixada Santista, na região de Campinas e ao longo
dos grandes eixos rodoviários, em especial na Via Dutra e no Sistema
Anhanguera-Bandeirantes.

Fonte: Fundação Seade. Projeções populacionais.
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