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Zones risc d’exclusió social

Subprefeitura de Perus

INFO SÃO PAULO

Població terme municipal: 11 320 315 hab.

Població àrea metropolitana: 19 822 572 hab. 

Coordenadas:  23º 25’ S; 46º37’ W

Altitut mitja: 760 msnm

PIB per capita: 35 271 $

São Paulo,  com moltes ciutats arreu del món, ha sofert un 
creixament enorme sobretot després de l’arribada de la indus-
tialització. Degut a la seva ubicació s’ha covertit en el motor 
econòmic ja no només del Brasil sino de tota la Amèrica llatina 
en general.

Amb una població que està en constant augment, la deman-
da de serveis i de sector terciari s’ha convertit en la prioritat 
dels diferents governs municipals durant la última decada. Per 
aquest motiu,  s’està fent un esforç molt gran per a dotar el 
diferents barris socials i/o faveles de les infraestructures  de 
serveis necessàries.

Per altra banda,  s’està fent un esforç de descentralització dels 
serveis per a tal de apaciguar la gran densitat existent en el nu-
cli central més consolidat i de pas dotar els barris més margi-
nals de serveis públics (escoles, centres cívics, comissaries de 
policia de barri, etc.) 

Tot i la inversió en transport públic feta en els últims temps, 
encare és molt deficient  i les distàncies entre el centre urbà i la 
perfèria són  força pronunciades.
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INFO BRASIL

Població total: 201 032 714 hab.

Capital: Brasília

Ciutat més poblada: São Paulo

Superfície total: 8 514 877 sqm

PIB per capita: 12 339 $

Encare que el Brasil  es sitúa entre els 10 primers païssos en quan a 
riquesa total del país, la diferència històrica entre rics i pobres ha 
sigut sempre molt evident. Així doncs, en qualsevol ciutat brasi-
lenya es pot trobar diferències socials evidents que desdibuixant 
la trama urbana entre assentaments legalitzats pertanyens a les 
classes socials més podents (sovint amb una qualitat urbana 
pèssima com ara els “condominios fechados”) i assentaments 
de naixament irregular (conegut col·loquialment com a faveles). 

Però en els últims 10 anys , el gran creixament econòmic a ni-
vell mundial i la necessitat de nova població de consum a 
nivell intern del país, degut a la neoliberarització de la eco-
nomia, ha provocat un augment constant de la classe mitja-
na. Això ha provocat la necessitat de la regularització, urba-
nització i millorament d’aquells barris d’inici irregular i que 
sovint acaben tenint una traça urbana força interessant.

Dades climàtiques São Paulo
Mes Gen Feb Mar Abr Mai Juny Jul Ago Sep Oct Nov Dec Any

Temperatura màxima registada (ºC) 34 35 34 32 31 29 29 33 37 35 35 34 37
Temperatura màxima mitja (ºC) 27 28 27 24 23 21 21 23 24 24 25 26 24
Temperatura mínima mitja (ºC) 18 18 17 15 13 11 11 12 13 15 16 17 15

Temperatura mínima registrada (ºC) 10 11 11 6 2 1 1 -2 2 4 7 9 -2
Precipitació (mm) 238 255 159 75 73 55 44 39 80 123 145 200 1486

Dies de pluja 18 16 13 9 9 6 7 7 9 11 13 16 134
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