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APRESENTAÇÃO 
 
 
 
Os Cadernos Cedec têm como objetivo a divulgação dos resultados das 
pesquisas e reflexões desenvolvidas na instituição. 
 
O Cedec é um centro de pesquisa, reflexão e ação. É uma sociedade civil sem 
fins lucrativos, que reúne intelectuais e pesquisadores com formação em distintas 
áreas do conhecimento e de diferentes posições teóricas e político-partidárias. 
Fundado em 1976, com sede em São Paulo, a instituição tem como principais 
objetivos o desenvolvimento de pesquisas sobre a realidade brasileira e a 
consolidação de seu perfil institucional como um espaço plural de debates sobre 
as principais questões de ordem teórica e prática da atualidade. Destacam-se, 
aqui, os temas dos direitos e da justiça social, da constituição e consolidação da 
cidadania, das instituições democráticas, e da análise das políticas públicas de 
corte social. 
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Moradores e Meio Ambiente na Cidade de São Paulo 

  
Pedro Jacobi 

Prof. Faculdade de Educação - USP 

Pesquisador do CEDEC 

 

I. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

a) Introdução 

 

Este texto apresenta resultados de pesquisa1  que aborda a questão ambiental na 

cidade de São Paulo, tanto a partir do universo domiciliar no contexto da problemática urbana 

na cidade , quanto na percepção dessa questão pela população diretamente atingida. Da 

intersecção de ambas perspectivas cria-se um universo de ampla aplicação para o entendimento 

de questões teóricas e práticas contidas no âmbito do objetivo da problemática urbana que hoje, 

com a relevância da questão ambiental, começam a ser pensadas. 

O objetivo da pesquisa desenvolvida consistiu no levantamento de dados para a 

análise dos problemas ambientais urbanos no nível domiciliar e sua relação com a percepção da 

qualidade de vida das pessoas diretamente atingidas, passando pelas interrelações que o 

morador estabelece com os problemas de saúde vivenciados no domicílio e as soluções para a 

resolução dos problemas. 

A metodologia de aplicação da pesquisa de campo consistiu no levantamento de 

uma amostra de 1.000 domicílios na cidade de São Paulo. Esta foi sorteada primeiramente por 

regiões homogêneas que compõem no total seis estratos2 sócio-econômicos e foi estruturada a 

partir de critérios estatísticos das regiões com índices aproximados de qualidade de vida. 

É importante ressaltar que os distritos que compõem cada estrato, apesar de 

configurarem um parâmetro homogêneo que lhes dá uma dimensão de inserção bastante precisa 

na cidade quanto ao perfil sócio-econômico, são um retrato da complexa configuração sócio-

                                                           
1 A pesquisa é parte integrante de um projeto de avaliação das condições ambientais urbanas em cidades do 
Terceiro Mundo, e foi também realizada em Accra (Ghana)  e Jakarta (Indonésia), sob  a coordenação de Gordon 
McGranahan do Stockholm Environment Institute - SEI - da Suécia. Em Sào Paulo essa pesquisa foi coordenada 
por Pedro Jacobi, e contou com a participação de Leonor M. Câmara como Assistente de Pesquisa e de Yara 
Castro como Consultora Estatística. 
2 Os estratos foram definidos a partir da classificação em seis grupos de distritos considerados homogênios. Para 
tanto recorreu-se a metodologia sobre Regiões Homogênias no Município de São Paulo desenvolvida pela 
Secretaria de Economia e Planejamento do Estado de São Paulo em 1976 e atualizada pela Secretaria Municipal 
de Planejamento da Prefeitura de São Paulo em 1990. Esta metodologia define cinco indicadores de qualidade de 
vida: abastecimento de água, rede de esgotos, taxa de mortalidade infantil, densidade demográfica e nível de 
renda. Os 96 distritos do Município são então agrupados em seis estratos representando homogeneidade quanto 
aos indicadores de qualidade de vida. Foram sorteados 30 distritos utilizando para tanto dados do IBGE a respeito 
da distribuição da população em setores censitários. 
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espacial da cidade. Neste sentido pode-se observar a existência de poucas regiões na cidade que 

não sejam um mosaico da simultaneidade dos diversos tipos de moradia que refletem as 

condições de desigualdade que coexistem na cidade. 

 

b) Marco Conceitual 

 

Por "meio ambiente" se entende um habitat socialmente criado, ou seja, um meio 

físico modificado pela ação humana. No caso do Município de São Paulo, um habitat 

predominantemente urbano de grandes proporções, ele apresentará diversas dimensões sócio-

econômicas inter-relacionantes, embora estas possam passar desapercebidas a grande parte da 

população. Parte-se do pressuposto de que a percepção da questão ambiental, como qualquer 

outra em geral, é uma resultante não só do impacto objetivo das condições reais sobre os 

indivíduos, mas também da maneira como sua interveniência social e valores culturais agem na 

captação dos mesmos impactos. 

A pesquisa trata de aspectos muito diferenciados na percepção da população, uma 

vez que o contexto urbano do Município de São Paulo apresenta enormes variações, 

indicativas, aliás, das políticas públicas diferenciadas, no atendimento às demandas de seus 

cidadãos. Assim, enquanto grande parte da população do Município habita regiões 

extremamente deterioradas do ponto de vista ambiental, outros segmentos da população 

situam-se em regiões, onde o agravamento da qualidade de vida e da saúde em especial, é bem 

menos intenso. 

Os aspectos do meio-ambiente investigados junto à população, são aqueles cuja 

deterioração são mais visíveis e que por isso mesmo, são capazes de ser percebidos enquanto 

tais, por parte da população. De fato, uma hipótese possível, é a de que essa consciência tenha 

mais a ver com uma variável cultural, do que com a realidade vivenciada. 

A relação entre meio ambiente urbano e qualidade de vida é pensada levando em 

conta aspectos estreitamente relacionados pela dimensão intersetorial da questão. 

Ao analisar as relações entre meio ambiente urbano e qualidade de vida tem-se 

como pressuposto estabelecer as mediações entre as práticas do cotidiano vinculadas ao bairro 

e domicílio, o acesso a serviços, as condições de habitabilidade da moradia e as formas de 

interação e participação da população. 

O ponto de partida analítico da pesquisa que serve como referência para a 

formulação destas idéias está centrado num objetivo principal que é o de prover elementos para 

a compreensão dos problemas ambientais da ótica dos moradores urbanos a partir de um 

conjunto de fatores intervenientes. Trata-se de uma formulação que busca interpretar a partir de 

elementos qualitativos o entendimento dos moradores urbanos sobre as práticas sociais 

vinculadas à questão ambiental. 
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Parte-se de uma compreensão mais abrangente da interdependência dos aspectos 

que são objeto de interpretação pelos diversos estratos da população, a saber 1) as percepções 

em torno do acesso e da qualidade dos serviços; 2) as condições de moradia e habitabilidade; 3) 

os hábitos e condições sanitárias; 4) as relações entre condições de vida e saúde e a sua 

percepção, 5)as percepções e as soluções dela advindas quanto as formas de ação frente aos 

problemas ambientais e 6) os níveis de percepção face as possibilidades de melhoria da 

qualidade de vida. 

A análise das práticas e percepções no cotidiano, permite observar e analisar quais 

as diferenças entre as atitudes e práticas sociais das famílias dos diversos estratos sociais no 

Município de São Paulo. Embora o cotidiano de cada família e seus condicionantes e 

estratégias assumam características específicas, a percepção e adoção de determinadas práticas 

face à existência de problemas ambientais e do seu impacto decorre do conjunto de relações 

sociais nos quais se inscrevem as famílias e notadamente aquelas que são parte componente de 

um universo de exclusão e parcos rendimentos. 

Ao eleger o comportamento diante dos problemas do meio ambiente urbano e suas 

relações intrínsecas e interdependentes com a saúde e condições de vida , busca-se apreender 

dois aspectos diferentes porém interligados, relativos a forma como os moradores urbanos 

vivenciam e enfrentam os graves problemas ambientais. De um lado as práticas individuais e de 

outro o impacto das políticas e dos serviços em relação à comunidade. 

A ênfase é na análise da precariedade da ação do Estado na proteção/prevenção de 

agravos na questão ambiental que não assegurando um nível "adequado" das condições de vida 

, gera impactos profundos sobre o cotidiano das famílias e suas práticas e configura uma certa 

dinâmica específica de enfrentamento/convivência com os problemas ambientais em virtude 

das suas limitações sócio-econômicas. Esta abordagem enfatiza a necessidade de conhecer e 

identificar as percepções e práticas da população face aos principais problemas, isto é, a 

natureza das dificuldades enfrentadas, principalmente pela população de baixa renda. Trata-se 

em outras palavras de conhecer a cadeia de relações entre o que a população identifica ou não 

identifica como sendo problemas relativos ao meio ambiente, o que detecta como origem e 

causa dos problemas e que razões orientam as atitudes tomadas na procura de solução dos 

mesmos. 

O eixo analítico desta abordagem está formulado dentro de uma perspectiva de 

cultura social ou seja da percepção que a população entrevistada tem sobre a 

existência/inexistência no cotidiano das inter-relações necessárias entre o meio ambiente 

urbano e a qualidade de vida. O objetivo é  verificar  se existe por parte da população 

informação cotidiana em torno destas inter-relações, das ações necessárias e das formas de 

envolvimento e qual o nível de compreensão em torno do mesmo, assim como do nível de 

engajamento com a formulação de demandas e as formas de ação frente aos problemas 

ambientais e o seu impacto na transformação das suas condições de vida. 
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c) São Paulo: Caracterização Sócio-Ambiental 

 

A década de 80 representou, para a cidade de São Paulo, a consolidação de 

tendências de transformação identificadas nos anos 70 para a RMSP como um todo.  No 

contexto da RMSP, a cidade juntamente com outras cidades industriais da região , teve um 

processo de crescimento diferenciado.  Na década de 80 a população da RMSP cresceu 1,73% 

ao ano e a da cidade de São Paulo  1%.  Se forem computados os 38 municípios, menos a 

capital, a média anual de crescimento salta para 3,08%.  O fenômeno  de redução do 

crescimento da população da cidade de São Paulo resulta de uma combinação complexa entre 

crise econômica, desenvolvimento de outros pólos econômicos e aumento do preço da terra 

urbana..  

Dentro da própria cidade de São Paulo, os maiores índices de crescimento da 

população deram-se nas regiões periféricas.  Os dados do censo de 1991 indicam o crescimento  

da população paulistana nos bairros mais periféricos, enquanto que os bairros centrais perderam 

população. 

Os números das estatísticas da década de  80, considerada "década perdida" 

mostram que o gradativo empobrecimento da cidade com o congelamento da renda per capita, 

inflação, recessão e desemprego, se por um lado levou a multiplicação dos cortiços, favelas, 

tornando mais ostensivos os bolsões de miséria social/urbana, por outro, fez estagnar a 

migração descontrolada e o ritmo de ocupação das áreas periféricas da cidade. Atualmente, a 

expansão do crescimento urbano encontra barreiras de ordem ambiental.  As áreas adequadas à 

ocupação urbana da cidade acham-se praticamente comprometidas, o crescimento periférico 

vem ocorrendo sobre sítios inadequados à ocupação, trazendo sérios riscos ao equilíbrio 

ecológico de região, bem como à qualidade de vida de seus habitantes. 

Segundo dados de 1991, a cobertura de água no município de São Paulo abrange 

93% da população. Contudo, a presença da rede de água não é uniformemente distribuída pelos 

bairros que compõem a cidade.  Os bairros onde habitam os estratos de mais alta renda têm 

100% da população servida.  Nas regiões periféricas, a realidade é diferente.  O atendimento 

nos bairros periféricos mais carentes não chega a 60% e nos bairros periféricos mais 

consolidados está em torno de 90%. 

Quanto à cobertura da rede de esgotos, a cidade de São Paulo, perfaz o total de 

1.700.094 economias, sendo que as economias residenciais representam 1.535.797, as 

comerciais e de órgãos públicos 150.597 e as industriais 13.700. 

Dados de 1990 revelam a existência de rede apenas para 54% da população total da 

cidade, que  dispõe de 75% de seus esgotos domésticos coletados.  Destes 19% são tratados a 

nível secundário e 7% a nível primário nas três estações de tratamento de esgotos da cidade.  

Tal como ocorre com a rede de abastecimento de água, a distribuição espacial da rede de coleta 
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de esgotos também dá-se de forma diferenciada, porém as diferenças são muito mais gritantes.  

Os bairros mais centrais têm cobertura de 100% da população.  Já nos bairros de periferia a 

cobertura é parcial atingindo em alguns casos até menos de 15% da população, o que dá uma 

dimensão da exclusão deste serviço. 

A insuficiência da rede de coletores de esgotos em algumas regiões resulta no 

despejo de esgotos a céu aberto, ligações clandestina na rede pluvial e no lançamento do esgoto 

in natura nos córregos e rios. 

A circulação de veículos na cidade é de aproximadamente 4,5 milhões de veículos, 

responsáveis por 90% da emissão de poluentes no ar. As normas de segurança estabelecem 

como limite suportável pelos pulmões humanos uma concentração de monóxido de carbono no 

ar de nove partes por milhão. Nos momentos de maior poluição tem sido registrados 29,1 

partes de monóxido de carbono por milhão no ar. 

 

II. RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO 

a)  Caracterização da Família Domiciliar 

 

A unidade de análise adotada nesta pesquisa é a família domiciliar (households). A 

opção prioritária da pesquisa foi pela entrevista de mulheres na sua qualidade de donas de casa 

e chefes de família quando foi o caso. Esta escolha foi realizada em virtude das características 

da pesquisa que prioriza a questão do meio ambiente a nível domiciliar. 

Com relação à escolaridade dos informantes, 16,2% tem até o 1° grau completo, 

44,5% tem o 1° grau incompleto e 17,6% são analfabetos. As variações entre estratos refletem 

as condições desiguais de acesso aos equipamentos coletivos na cidade. Estas se manifestam 

enquanto uma regionalização dos níveis de instrução, uma vez que as variações refletem de 

forma inquestionável as diferenças. 

 

Quanto ao local de residência anterior à cidade de São Paulo, 28,9% moravam na 

zona rural, sendo que a maior incidência se localiza nos estratos de menor renda situados nas 

regiões periféricas. Por outro lado, 40% das famílias domiciliares habitavam em área urbana 

antes de chegar na cidade de São Paulo. 

 

b) Problemas Ambientais do Bairro e do Domicílio  

 

I) Condições de Infra-estrutura no Local de Moradia 

 

A análise dos problemas ambientais do bairro e do domicílio permite conhecer as 

percepções em torno do acesso e da qualidade dos serviços urbanos pesquisados, assim como o 
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nível de hierarquização dos aspectos positivos e negativos que interferem no entorno das 

famílias. 

Os dados relativos à infraestrutura mostram que as famílias têm suas queixas 

principalmente face ao déficit de pavimentação e de acesso à rede de esgotos, que refletem 

condições precárias de urbanização e de disponibilidade de infra-estrutura urbana. 

Comparando-se os dados, 73,6% e 73,3% das famílias domiciliares têm pavimentação e acesso 

a rede de esgotos respectivamente, enquanto 94,4% têm acesso à rede de água e 90,5% têm 

coleta de lixo. Os indicadores que refletem de forma mais dramática as desigualdades das 

condições de vida são os de saneamento básico, notadamente a cobertura da rede de esgoto, já 

que o problema da falta de água foi significativamente reduzido na década de 70. Não podem 

ser ignorados os problemas de pavimentação decorrentes da multiplicação de bairros na 

periferia da cidade e que confirma o caráter cumulativo da exclusão social, sendo que os 

recursos de infra-estrutura são implantados e se irradiam a partir da área central e dos núcleos 

urbanos mais consolidados. 

Os indicadores de infraestrutura no local de moradia se explicitam de forma 

diferenciada para cada estrato, confirmando a lógica prevalecente de urbanização. Uma análise 

detalhada da tabela I que caracteriza as diferenças entre os estratos, permite observar as 

variações entre as regiões da cidade confirmando a dinâmica de urbanização excludente que 

caracteriza as áreas periféricas. 
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   TABELA I 
 

INFRA-ESTRUTURA LOCAL 
(%  de domicílios)  

 Estrato 
I 

Estrato 
II 

Estrato 
III 

Estrato 
IV 

Estrato 
V 

Estrato 
VI 

 
Total 

 
Eletricidade 

 
94,2 

 
97,7 

 
97,1 

 
95,8 

 
89,6 

 
94,3 

 
94,5 

 
Rede de Água  

 
94,2 

 
97,7 

 
94,9 

 
96,2 

 
91,6 

 
93,5 

 
94,4 

 
Rede de Luz 

 
94,2 

 
98,9 

 
94,5 

 
92,5 

 
86,1 

 
84,7 

 
91,1 

Coleta de 
Lixo 

 
92,3 

 
97,7 

 
93,3 

 
87,7 

 
87,6 

 
89,3 

 
90,5 

 
Pavimentação 

 
90,4 

 
96,6 

 
83,1 

 
73,2 

 
58,6 

 
60,5 

 
73,6 

Rede de 
Esgoto 

 
92,3 

 
97,7 

 
80,9 

 
73,2 

 
60,2 

 
58,1 

 
73,3 

 
Total 

 
52 

 
87 

 
272 

 
213 

 
251 

 
125 

 
1000 

Fonte: Relatório de Pesquisa Problemas Ambientais e Qualidade de Vida na Cidade de São 
Paulo, CEDEC, 1994, pág 31 

     

Estes dados também permitem observar  a convergência entre condições favoráveis 

de acesso à serviços assim como a homogeneidade nas condições de precariedade, o que 

inclusive se pode observar no plano territorial, enquanto uma característica da "regionalização 

das carências". 

 

II) Características do Entorno 

 

Quanto às características do entorno a tabela II permite observar as diferenças na 

incidência de cada um dos componentes, notadamente no que se refere aqueles que representam  

potenciais agravos à saúde, quando próximos ao local de moradia da população. Referimo-nos 

às várzeas, córregos, áreas de enchentes, terrenos baldios e lixões. Uma análise da dinâmica 

dos diversos estratos, mostra a significativa incidência de cada um destes aspectos ambientais 

nas áreas mais carentes. A título de exemplo, da população do bairro de alta renda (estrato I) 
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apenas 3,9% das famílias têm várzea na proximidade da sua moradia, a incidência nos bairros 

mais pobres (estrato VI) é de 31,4%.  

Quando se trata de entorno que não gera agravos ambientais, tais como áreas 

verdes, praças e parques públicos, a situação se inverte. Estes dados nada mais fazem senão 

reforçar o caráter de uma urbanização desigual onde problemas ambientais seletivos afetam 

também desigualmente os moradores urbanos. 

 

TABELA II 

CARACTERÍSTICAS DO BAIRRO 
( %  de domicílios) 

  
Estrato 

 I 

 
Estrato 

II 

 
Estrato 

 III 

 
Estrato 

IV 

 
Estrato 

V 

 
Estrato 

VI 

 
Total 

 
Terreno 
Baldio 

 
21,2 

 
27,6 

 
49,3 

 
36,6 

 
72,8 

 
73,2 

 
52,1 

 
Trânsito 
Pesado 

 
62,0 

 
70,1 

 
63,2 

 
52,6 

 
35,1 

 
41,5 

 
51,7 

 
Córregos 

 
17,6 

 
8,0 

 
46,7 

 
39,4 

 
52,0 

 
65,0 

 
43,9 

 
 Áreas 
Verdes 

 
73,1 

 
55,2 

 
45,0 

 
31,9 

 
40,2 

 
36,6 

 
42,3 

 
Praças 

 
69,2 

 
75,9 

 
47,6 

 
51,6 

 
22,3 

 
13,0 

 
41,4 

 
Indústrias 

 
19,2 

 
34,9 

 
55,2 

 
44,8 

 
29,6 

 
17,2 

 
38,2 

 
Enchentes 

 
3,9 

 
21,8 

 
30,0 

 
44,6 

 
31,6 

 
36,6 

 
32,3 

 
Parques 
Públicos 

 
63,5 

 
44,8 

 
24,0 

 
24,9 

 
18,4 

 
4,9 

 
24,3 

 
Lixão 

 

 
7,8 

 
5,7 

 
24,1 

 
18,9 

 
24,7 

 
29,5 

 
21,3 

 
Várzeas 

 
3,9 

 
10,3 

 
13,6 

 
9,4 

 
22,9 

 
31,4 

 
16,4 

 
Total 

 
52 

 
87 

 
272 

 
213 

 
251 

 
125 

 
1000 
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Fonte: Relatório de Pesquisa Problemas Ambientais e Qualidade de Vida na Cidade de São 
Paulo, CEDEC, 1994, pág. 33 

 

A dinâmica de homogeneidade territorial quanto aos agravos reforça o fato de que 

no caso das famílias que são afetadas pelos problemas de proximidade de várzea, também o são 

com relação a córregos e a enchentes. Uma análise estrato por estrato mostra como as regiões 

mais privilegiadas da cidade nem sequer são afetadas enquanto que os estratos mais carentes 

refletem a convergência dos três problemas urbanos, explicitando a existência de condições de 

precariedade sócio-ambiental. 

Observa-se, portanto, que o predomínio é da variável existência/não existência, o 

que configura o aspecto carência/exclusão quando se trata de aspectos positivos da 

urbanização, como é o caso da proximidade de espaços verdes. Mas o que parece mais 

importante de ser enfatizado é a incidência da regionalização das carências, que pode ser 

observada na leitura dos dados referentes ao aspecto “não existência” nos estratos de menor 

renda. 

 

III) Principais Problemas Existentes no Bairro 

 

A análise sobre os principais problemas existentes no bairro, conforme se observa 

nas tabelas III e IV mostram que 13,3% dos domicílios consideram que o problema da poluição 

do ar é o mais relevante. 
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TABELA III 

 
PRINCIPAIS PROBLEMAS DO BAIRRO - por Estrato 

(%  de domicílios) N = 1.000 
 Estrato  

I 
Estrato 

II 
Estrato 

III 
Estrato 

IV 
Estrato 

V 
Estrato 

VI 
Total 

-1- Poluição do Ar 24,4 31,6 15,3 16,3 5,2 3,5 13,3 

-2- Violência 19,5 3,8 9,2 12,2 21,1 8,0 12,8 

-3- Falta de Serviço 
       Médico 

0,0 5,1 12,2 7,7 14,7 10,6 10,4 

-4- Falta de Áreas    
Verdes 

2,4 13,9 10,5 7,7 7,8 4,4 8,3 

-5- Esgoto 0,0 0,0 1,7 7,1 10,8 14,2 6,6 

-6-Qualidade da Água 9,8 5,1 3,1 6,6 7,8 10,6 6,5 

-7- Enchentes 2,4 1,3 7,4 11,2 3,9 3,5 6,1 

-8- Falta de Transporte 
       Coletivo 

0,0 2,5 5,7 3,6 8,2 11,5 6,1 

-9-Poluição dos Rios 2,4 1,5 5,7 8,2 5,2 7,1 5,7 

-10- Falta de Creches 2,4 8,9 5,7 6,6 3,9 7,1 5,7 

-11- Poluição Sonora 24,4 16,5 3,9 1,5 1,3 4,4 4,8 

-12  Lixo 2,4 3,8 3,9 5,1 2,6 4,4 3,8 

-13- Trânsito 7,3 2,5 7,4 3,1 0,9 1,8 3,6 

-14- Falta de  Escolas 0,0 0,0 6,1 1,0 3,0 0,9 2,7 

-15- Outros 2,4 2,5 0,9 1,0 2,2 3,5 1,8 

-16- Falta de Iluminação 
       Publica  

0,0 0,0 0,4 1,0 0,9 1,8 0,8 

-17- Ameaças de  
     Deslizamentos  

0,0 0,0 0,9 0,0 0,9 1,8 0,7 

-18-Falta de  Luz 
Elétrica 

0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,9 0,2 

Fonte: Relatório de Pesquisa Problemas Ambientais e Qualidade de Vida na Cidade São Paulo, 
CEDEC, 1994, pág. 38       
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TABELA IV 

 

PRINCIPAIS PROBLEMAS DO BAIRRO 
(ordem de classificação) N=1000 

-1°-  Poluição do Ar 13,3 

-2°-  Violência 12,8 

-3°-  Falta  de Serviços Médicos 10,4 

-4°-  Esgoto 6,6 

-5°-  Qualidade da Água 6,5 

-6°-  Enchentes 6,1 

-6°-  Falta de Transporte Público  6,1 

-7°-  Falta de Creches 5,7 

-7°- Poluição de Córregos/Rios 5,7 

-8°  Poluição Sonora 4,8 

-9°  Lixo 3,8 

-10°  Trânsito 3,6 

-11°  Falta de Escolas 2,7 

-12°  Outros 1,8 

-13°  Falta de Iluminação Pública 0,8 

-14°  Ameaças de Deslizamentos 0,7 

-15° Falta de Luz Elétrica 0,2 

  Fonte: Relatório de Pesquisa Problemas Ambientais e Qualidade de 
Vida na Cidade de São Paulo, CEDEC, 1994, pág. 37 
     

Estes dados mostram que, se por um lado a população das áreas melhor equipadas 

habitadas pelos estratos de maior renda têm uma percepção maior sobre a poluição do ar e 

sonora enquanto um problema do que os domicílios dos estratos de menor renda, por outro, isto 

por mostrar também que a população de menor renda possui preocupações mais imediatas e 

carências estruturais de suas condições de vida, de forma que os problemas de poluição neste 

caso são secundários. 

Para agrupar os problemas existentes nos bairros no intuito de enfatizar aqueles 

mais identificados com a temática ambiental, adotou-se um problema específico. 
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Estabeleceram-se três critérios para sistematizar as respostas, organizando as informações da 

seguinte maneira: 1) "A" que corresponde aos temas presentes no questionário vinculados 

diretamente com a temática ambiental - qualidade de água da rede, contaminação de rios e 

poços, enchentes, esgotos, lixo, poluição do ar, poluição sonora, falta de áreas verdes e ameaça 

de deslizamentos; 2) "NEA" que diz respeito a temas não estritamente vinculados à temática 

ambiental - trânsito e falta de transporte coletivo; e 3) "NA" referindo-se a temas não 

vinculados à questão ambiental - falta de creches, escolas e serviços de saúde, violência, falta 

de iluminação pública e falta de luz elétrica. Do total de respostas que identificam algum tipo 

de problema, 54% correspondem ao tipo A, 33% ao tipo "NA" e 13% ao tipo "NEA", sendo 

que esta dinâmica se reproduz de forma bastante similar por estratos. 

 

III. O DOMICÍLIO E OS PROBLEMAS AMBIENTAIS 

 

Abastecimento de Água e Saneamento  

 

A principal fonte de abastecimento de agua é a rede pública, que cobre 94.4% da 

população, observando-se pequenas diferenças entre os estratos. Mais de dois  terços dos 

domicilios tem caixa  de água. Com relação a existência de problemas de fornecimento ou da 

qualidade de água consumida no domicílio, 37% domicílios respondem afirmativamente, sendo 

que entre os estratos de maior renda e os de menor renda o percentual mais do que duplíca. 
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TABELA V 

 

                   PROBLEMAS AMBIENTAIS 

                  (% de domicílios) N=100 
 Estrato 

 I 
Estrato  

II 
Estrato   

III 
Estrato   

IV 
Estrato  

V 
Estrato 

 VI 
 Total 

 
Poluição do Ar 

 
71,2 

 
81,6 

 

 
70,6 

 
72,8 

 
47,8 

 
45,6 

 
63,2 

Poluição 
Sonora 

 
63,5 

 
50,6 

 
49,1 

 
39,4 

 
22,7 

 
31,2 

 
39,0 

 
Poluição de  

Córrego/ Rios 

 
13,5 

 
23,0 

 
39,7 

 
38,0 

 
41,2 

 
51,2 

 
38,3 

 
Água 

Quantidade/ 
Qualidade 

 
21,2 

 
23,0 

 
27,2 

 
28,2 

 
53,8 

 
56,0 

 
37,0 

  
Lixo 

 
3,8 

 
14,9 

 
27,9 

 

 
33,3 

 
31,2 

 

 
41,6 

 
29,2 

 
Esgoto 

 
3,8 

 
5,7 

 
16,9 

 
25,8 

 
32,7 

 
36,0 

 
23,5 

 
Enchentes 

 
_ 

 
16,1 

 
16,5 

 
31,0 

 
18,3 

 
24,8 

 
20,2 

Fonte: Relatório de Pesquisa Problemas Ambientais e Qualidade de Vida na Cidade 
de São Paulo, CEDEC, 1994, pág. 40 

 

Na tabela V observa-se que as respostas dos estratos de menor renda enfatizam 

mais os problemas relacionados com a falta de água e o seu abastecimento irregular, 

explicitando a repercussão destes problemas no seu cotidiano. 

Assim observa-se que, em virtude da regionalização das carências e desigualdades, 

existe uma clara contraposição entre uma vinculação prioritária com fatores quantitativos nos 

estratos que residem nas áreas menos consolidadas e fatores qualitativos daqueles que têm uma 

inserção mais consolidada na cidade. 

O cruzamento entre duas variáveis (problema X impacto), mostra uma clara 

concentração em dois problemas (falta de água e abastecimento irregular) e nas formas de 

afetar a família (asseio pessoal  e limpeza doméstica). Estes dados não fazem senão confirmar 

que a dinâmica de interrelação entre percepção do problema e seu impacto se verifica de forma 

marcante através das determinações mais imediatas e não através das mediações que geram 

potenciais agravos às condições de saúde, apesar de existirem variações quanto à intensidade 

entre os estratos. 
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A significativa incidência de respostas relacionadas às necessidades do cotidiano 

doméstico indicam que a população tem uma percepção muito restrita sobre a interrelação e o 

impacto da degradação do meio ambiente urbano sobre suas condições de vida. A ênfase nas 

questões imediatas como práticas cotidianas de higiene e limpeza estão relacionadas com a 

existência de um código de comportamento face aos temas da sua sobrevivência e portanto do 

seu consumo imediato, como é o caso da falta da água notadamente nas camadas mais pobres, 

estratos que reclamam menos dos problemas de qualidade de água.  

Quanto à existência de problemas de esgotos 23,5%  dos domicilios respondem 

afirmativamente.  

A discriminação dos tipos de problemas mais enfatizados se dá pelo grau de sua 

incidência: 1) "mau cheiro"; 2) proliferação de insetos e animais nocivos; 3) "sujeira". 

Entretanto, quando consultados sobre como o problema do esgoto afeta os moradores as 

respostas se centram nos ítens 1) "atrai insetos" e 2) "exala mau cheiro". Isto representa quase 

75% dos domicílios que destacam a questão mais importante. Os  aspectos vinculados com a 

saúde somam 24,1%.  

O que se observa no cruzamento (problema X impacto) é que nos aspectos mais 

enfatizados como problema vinculado às determinações do cotidiano, as respostas se centram 

tanto nos fatores relacionados com questões de saúde como com aqueles que a tangenciam. 

Deve ser ressaltado que o número de respostas "provoca mal estar" é significativamente maior 

que "provoca doenças", o que mais uma vez remete ao imediatismo nas percepções das pessoas 

entrevistadas.  

 

Resíduos Sólidos 

 

A questão do lixo não se revela um problema muito grande para os entrevistados, 

uma vez que menos de 30%  responderam afirmativamente. Esta constatação vai de encontro 

aos dados oficiais sobre a questão na cidade de São Paulo, mostrando seu equacionamento pelo 

menos quanto à coleta. Isto não deve, entretanto, escamotear o fato de que as diferenças entre 

estratos são relevantes, mostrando a deterioração na distribuição dos serviços na medida em 

que nos distanciamos das áreas centrais para a periferia. As condições de percepção do impacto 

do problema entre estratos variam entre 3,8% nos de maior de renda para 41,6% nos de menor 

renda (tabela V).  

 Quanto aos tipos de problemas mencionados três aspectos são priorizados: 1) 

proliferação de insetos e ratos; 2) pessoas jogam lixo na rua e 3) pessoas jogam lixo no córrego.  

 Os moradores tem uma boa avaliação quanto aos serviços e um questionamento das 

práticas predatórias, irresponsáveis e sem compromisso com o bem estar dos vizinhos que 

resultam na existência de áreas deterioradas e precárias condições de manutenção das ruas, 

córregos e outras áreas de uso comum. 
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Poluição do Ar 

 

 A questão da poluição do ar é aquela que tem maior repercussão dentre os 

problemas ambientais, representando 63,2% dos domicílios. Embora em todos os bairros é 

indicado como um problema relevante, é nos bairros de renda alta e média que tem mais de 

70% das respostas, enquanto nos bairros periféricos e de baixa renda atinge no máximo 50% 

das respostas (tabela V).  

 Observando-se por tipo de poluição e por estrato verifica-se que no caso da emissão 

de poluentes de veículos as respostas oscilam entre 97,3% no estrato de maior renda e 48,2% 

no de menor renda. Nas variáveis, mau cheiro, poeira e emissão de poluentes industriais a 

situação se inverte registrando uma incidência muito maior nos estratos de menor renda. Esta 

configuração e estratificação da incidência de tipos de poluição por regiões da cidade permite 

estabelecer uma caracterização diferenciada das percepções e impactos sentidos num contexto 

de urbanização desigual e desordenada como é o caso da cidade de São Paulo. 

Ainda com relação ao tipo de problema e tomando como referência os domicílios 

que responderam afirmativamente na discriminação dos diversos problemas, os que têm 

maiores incidência são: 1) "suja a casa" , 2) ardor nos olhos , 3) irritação nasal  4) irritação na 

garganta com , dor de cabeça com  e 6) "suja roupa no varal". 

A similitude no percentual das respostas entre aspectos vinculados tanto às 

condições de limpeza da moradia quanto às condições de saúde estão mediadas pelo impacto 

imediato que as famílias vivenciam enquanto signo publicamente visível. 

 Estes impactos podem ser melhor observados ao se verificar qual o principal 

problema decorrente da poluição do ar que é destacado. Dentre os 9 (nove) aspectos 

apresentados aos entrevistados 5 (cinco) representam mais de 70% das respostas, e estão 

relacionados com a saúde, a saber: 1) doenças respiratórias com , 2) ardor nos olhos , 3) dor de 

cabeça com , 4) irritação na garganta  e 5) irritação nasal  . Respostas não relativas a problemas 

de saúde, tais como aspectos relativos a condições de limpeza representam menos de 20%. 

   

O cruzamento das respostas tipo de poluição e problemas decorrentes permite 

analisar qual o impacto que os aspectos mais enfatizados como emissão de poluente de veículos 

e poeira provocam. Tanto no caso da poluição de veículos como poeira os problemas mais 

mencionados são: 1) suja a casa, 2) ardor dos olhos, 3) irritação nasal, 4) irritação na garganta e 

dor de cabeça, o que configura a repercussão daqueles fatores que geram reações imediatas e 

com efeitos diretos sobre os domicílios e seus moradores. 

Observa-se  que à medida em que nos distanciamos do centro para a periferia, os 

moradores enfatizam mais o impacto de tipos de poluição de ar relacionados com a exclusão 
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urbana, como é o caso da poeira, fuligem e mau cheiro, enquanto nas área centrais e 

intermediárias a maior ênfase é com relação à emissão de poluentes de veículos. 

 

 

IV. SISTEMAS, USOS E PRÁTICAS COTIDIANAS RELACIONADAS COM A 
QUALIDADE DO AMBIENTE DOMICILIAR 

 

Abastecimento e Armazenamento  de Água 

 

A principal fonte de água domicílios é a rede pública de água com 97,1%. A 

segunda fonte de água potável é a  bica/torneira com 1,2% , sendo que destes 50% estão 

localizados nas favelas. As demais fontes representam enquanto um todo menos de 1,5%. 

Do total de 1.000 domicílios apenas 3,1% não têm  acesso a rede de água. 

 Quanto à possibilidade ou não de armazenamento nos domicílios 67% responderam   

afirmativamente, 30,6% não tem caixa d'água e 2,4% não sabem.  

Observa-se um  significativo  nível de desinformação e imprecisão que permeia as 

respostas em todos os tipos de moradias o que traz a tona um aspecto do desinteresse ou 

omissão na manutenção de equipamentos domiciliares pelos próprios moradores e de um 

desconhecimento dos riscos existentes em virtude de manutenção precária. 

Para a maioria dos moradores a falta de água os afeta principalmente nos aspectos 

mais diretamente vinculados ao cotidiano doméstico, como é o caso de dificuldades para limpar 

a casa, para lavar roupas ou para asseio pessoal. 

Quando analisado sob a ótica do tipo de moradia, as diferenças são mais 

significativas permitindo verificar a maior incidência que o problema da água acarreta sobre os 

domicílios mais precários, principalmente quanto às dificuldades para manutenção das 

condições de higiene do domicílio. A situação oposta se verifica quanto à questão saúde, na 

medida em que os setores mais carentes fazem menos menção ao seu impacto. Isto dá uma 

indicação do agravo que a falta de água provoca nos aspectos mais imediatos do cotidiano dos 

estratos mais pobres e como isto faz com que a questão do impacto sobre a saúde seja relegada. 

O fato da população residente nos estratos periféricos vivenciar mais diretamente a 

falta de água faz com que suas preocupações tenham um caráter mais objetivo e que incide 

diretamente nas suas condições básicas de sobrevivência e de manutenção de um patamar de 

condições de vida. Já no caso dos estratos de maior renda, como a dificuldade sentida é menor, 

as respostas explicitam um nível de diferenciação e discriminação na intensidade que os 

problemas atingem o seu cotidiano 
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Resíduos Sólidos 

 

O lixo é coletado em 94,9% dos domicílios. Quanto à coleta de lixo, 72,3% tem 

coleta três vezes por semana, 11,9% seis vezes por semana, com maior incidência nos estratos 

de maior renda e nos apartamentos e casas unifamiliares e casas coletivas. Já no caso da coleta 

três vezes por semana a maior ênfase é nas casas unifamiliares precárias e favelas.  

Quanto ao pagamento ou não pela coleta de lixo, apenas 27,5% dos domicílios 

respondem afirmativamente. O que se pode observar, entretanto, é que existe uma 

desinformação mais ou menos generalizada, uma vez que o custo do serviço de lixo está 

embutido no imposto territorial/urbano (IPTU).  

Observa-se  uma simultaneidade no predomínio enquanto prática domiciliar de 

armazenamento e disposição do lixo em saco/recipiente fechado. Mesmo aqueles que 

armazenam o lixo em saco aberto dentro do domicílio, o colocam no saco fechado fora do 

domicílio . 

Quanto ao impacto ambiental gerado pela disposição descuidada do lixo 33,2% dos 

domicílios falam de problemas existentes, sendo que é nos estratos de menor renda que existem 

mais reclamações, representando praticamente o triplo dos estratos de maior renda. 

Dentre os diversos problemas, os mais mencionados são relativos a disposição 

inadequada do lixo: 1) nas ruas com 77,3%; 2) 64,2%, nas calçadas; 3) 51,2%, em terrenos 

baldios e 4) 42,2% nos córregos. Em todos os casos a diferença entre os estratos mais ricos e os 

estratos mais pobres é muito significativa , configurando uma situação onde os agravos 

decorrentes de uma disposição inadequada de lixo e/ou entulho se reflete principalmente nos 

bairros mais periféricos próximos de córregos e com grande déficit de ruas asfaltadas . 

Quanto às causas dos problemas destacadas pelos domicílios os que tem maior 

número de respostas são 1) terrenos baldios (43,0%), 2) sujeira nos córregos (35,6%), 3) coleta 

insuficiente (23,3%) e 4) proximidade de lixão (21,4%), sendo que as diferenças entre os 

estratos refletem  as diferenças quanto ao nível de urbanização. 

 

V. FORMAS DE INTERVENÇÃO FACE AOS PROBLEMAS AMBIENTAIS - 
SOLUÇÕES E FORMAS DE  AÇÃO 

 

A  análise que se desenvolve a seguir busca captar as percepções dos moradores a 

respeito de vários dos problemas ambientais já apontados que ocorrem no domicílio, na 

vizinhança e na cidade e os meios mais eficazes para sua solução. 

Provavelmente trata-se de um dos aspectos a respeito do qual se tem menos 

informação, e que reflete o nível de preocupação, motivação e envolvimento dos moradores dos 

diversos níveis de renda e situações domiciliares. 
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Os aspectos escolhidos são aqueles cujo agravo representa a potencialização de 

impactos sobre condições de saúde dos moradores, a saber água, esgoto, lixo, poluição do ar, 

vetores de insetos e roedores. 

Os moradores foram solicitados a responder três perguntas para cada uma das 

variáveis. A primeira pergunta - "O que resolver"- é composta por um conjunto de alternativas 

relativas as mudanças necessárias tanto do plano de intervenções concretas como de ações e 

políticas, visando reduzir o impacto da degradação do meio-ambiente a nível da cidade e do 

bairro. A segunda pergunta pede que cada domicílio enfatize qual é o meio de ação mais 

apropriado. A terceira pergunta apresenta um conjunto de alternativas dentre as quais deve ser 

escolhida a principal forma de ação para atingir mudanças efetivas -"principal forma de 

resolução"- As alternativas apresentadas variam desde atitudades comunitárias, mobilizações e 

iniciativas para melhorar as políticas públicas: campanhas educativas, informações, controle e 

monitoramento de fontes poluidoras e melhoramento dos serviços.  

Quando consultados a respeito do principal meio de ação para resolver os 

problemas ambientais urbanos, a maioria dos domicílios escolheu a ação governamental. 
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   TABELA  VIII 

 

 
PRINCIPAL NÍVEL DE AÇÃO - por  estrato 

 Estrato  
 I 

Estrato  
  II 

Estrato   
III 

Estrato   
IV 

Estrato  
  V 

Estrato   
VI 

Total 

 
ÁGUA N = 948 

Governo 94,0 74,1 89,8 90,9 90,2 83,8 88,2 

Comunidade 4,0 21,2 7,9 5,1 6,9 13,7 8,8 

Individual 2,0 4,7 2,4 4,1 2,9 2,6 3,1 

 
ESGOTO N = 962 

Governo 85,7 81,2 83,5 90,6 91,1 87,1 87,3 

Comunidade 10,2 15,3 14,6 7,4 6,1 12,1 10,4 

Individual 4,1 3,5 2,0 2,0 2,8 0,8 2,3 

 
LIXO N = 951 

Governo 85,4 72,6 72,6 77,5 64,0 65,8 71,2 

Comunidade 12,5 20,2 19,0 13,0 17,0 19,2 17,0 

Individual 2,1 7,1 8,3 9,5 19,0 15,0 11,8 

 
AR N = 951 

Governo 93,5 86,0 88,5 89,5 91,5 84,9 89,1 

Comunidade 4,3 11,6 7,5 7,0 4,8 9,4 7,0 

Individual 2,2 2,3 4,0 3,5 3,6 6,7 3,9 

 
INSETOS - ROEDORES N = 947 

Governo 69,6 72,9 73,4 79,2 69,1 62,5 71,9 

Comunidade 15,2 22,4 17,7 9,9 17,9 25,0 17,3 

Individual 15,2 4,7 8,9 10,9 13,0 12,5 10,8 
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Fonte: Relatório de Pesquisa Problemas Ambientais e Qualidade de Vida na Cidade de São 
Paulo, CEDEC, 1994, pág. 100 

 

Abastecimento de Água 

 

Um primeiro tema trata da forma como o problema da água poderia ser resolvido. 

Foram apresentadas seis alternativas. Primeiramente se solicitou que os domicílios 

mencionassem a principal e 32,9% priorizaram a despoluição dos rios, mananciais e represas da 

cidade. Em segundo lugar, é destacada a garantia de um abastecimento melhor e permanente 

com 29,7%. Neste caso, os estratos de menor renda são os que mais enfatizam este aspecto.  A 

soma destas duas alternativas já representa 62,7% do total  de respostas, denotando duas 

preocupações, uma primeira de caráter mais estritamente sócio-ambiental e uma segunda mais 

relacionada com agravos ao consumo cotidiano e à garantia de condições de vida básicas. 

Em terceiro lugar está o controle da emissão de despejos de esgotos industriais e 

domésticos, com exatamente a metade das respostas do primeiro aspecto mais enfatizado, 

sendo que as variações entre estratos são menos significativas. 

O quarto aspecto é a melhoria da qualidade da água com 12,9% e o quinto aspecto é 

a preservação das áreas de proteção de mananciais com 7,0%, geralmente com algumas 

exceções o nível de respostas  entre os estratos é bastante homogêneo. 

Se forem somados estes três aspectos - despoluição, controle da emissão e garantia 

da preservação de mananciais - tem-se que 55,9% das respostas dos domicílios mostram que 

existe uma percepção por parte dos domicílios sobre os efeitos negativos da degradação da 

qualidade da água no ecossistema urbano. 

Merece ser enfatizado que a agregação dos ítens que denominamos de percepções 

sócio-ambientais mostra que praticamente não existem diferenças significativas entre os 

estratos face ao impacto do problema vis a vis a inserção sócio-economica na cidade. 

Nos aspectos diretamente relacionados com o consumo  - melhorar a qualidade e 

garantir abastecimento  observa-se uma inversão de tendências. Os estratos de maior renda 

enfatizam a questão da qualidade da água, enquanto os estratos de menor renda priorizam a 

necessidade de um abastecimento regular. 

Um segundo tema refere-se ao meio de ação para resolver o problema da água . A 

escolha recaiu de forma maciça na opção "através da ação governamental", com 88,2% das 

respostas, conotando uma homogeneidade bastante relevante entre estratos de maior e menor 

renda. 

A segunda escolha é "através da ação comunitária" com 8,8%  e uma incidência 

que configura também uma homogeneidade entre estratos. Apenas dois estratos se diferenciam 

dos demais tanto na respostas da ação governamental como da ação comunitária. Quanto a 

terceira escolha -"através da ação individual" - representa apenas 3,1% do total. 
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Um terceiro tema está relacionado com as percepções  e propostas dos moradores 

buscando respostas dos mesmos sobre a forma de equacionar o problema . 

A resposta mais destacada dentre as sete alternativas apresentadas é a  "necessidade 

de uma maior fiscalização da emissão de esgotos nos rios pelo poder público e uma maior 

eficácia na aplicação das leis sobre a proteção dos mananciais e fontes de água" com 31,6% das 

respostas. 

A segunda solução mais destacada é a "mudança de atitude das pessoas que jogam 

lixo nos córregos", com 27,5% das respostas.  Neste caso, observa-se como este assunto afeta 

muito mais de perto a população dos bairros mais carentes.A terceira solução mais enfatizada é 

a "necessidade de campanhas educativas sobre a relação qualidade de vida e saúde" com 13,9% 

e a quarta é a "necessidade de informar à população sobre os problemas do meio ambiente 

causados pela poluição das águas".  Nestes dois casos, é nos estratos de mais alta renda que se 

concentra o maior número de respostas. 

Analisando o quadro como um todo, pode-se observar que a ênfase dos domicílios 

é principalmente nas soluções provindas do poder público representando quase 60,0% das 

respostas.  As resposta que vinculam a população a uma  atitude de co-responsabilidade somam 

40,0% o que dá uma dimensão das potenciais possibilidades de envolvimento da população. 

Existe uma percepção dos entrevistados a respeito da degradação das fontes de 

águas e da necessidade de mudar atitudes, informar, orientar e educar a população sobre os 

riscos implícitos na deterioração da água necessária ao consumo. 

O que também precisa ser enfatizados é que a pequena diferença de atitude e 

interpretação dos problemas entre os estratos de maior renda e de menor renda configura a 

predominância apesar de tratar-se de contextos sócio-econômicos tão opostos, da existência de 

um nível de preocupação da população face ao problema. 

 

Rede de Esgotos 

 

O segundo tema a ser analisado é o problema dos esgotos. Dentre 4 alternativas 

apresentadas aos entrevistados, 44,7% do total escolheram a necessidade de expansão da rede 

de esgotos para áreas de favelas. Esta resposta foi dada de uma forma bastante homogênea por 

quase todos os estratos. O segundo aspecto mais mencionado é a ampliação da rede de esgotos 

da cidade com 30,6%, sendo que os estratos de menor renda são os que mais enfatizam a 

necessidade. O terceiro aspecto mais mencionado é a melhoria no tratamento dos esgotos com 

15,5% das respostas e o aspecto menos enfatizado com 8,5% é a manutenção da rede.  Nestes 

dois últimos aspectos, a incidência é bem maior nos estratos de maior renda. 

As outras duas que se referem ao incremento qualitativo dos serviços somam 

24,0%, e estão mais associadas aos estratos sociais que possuem os serviços e desejam garantir 

a qualidade dos mesmos. 
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Quanto ao meio de ação, 87,3% escolhem como principal a ação governamental, 

10,4% a ação comunitária e 2,3% a ação individual. 

No ítem relativo às soluções foram apresentadas 6 alternativas, sendo que 67% 

apontaram as diversas formas da população ser estimulada a evitar a degradação ambiental 

através de campanhas . As três outras alternativas se vinculam com práticas reivindicativas e de 

mobilização da comunidade  e somam 30,3%, observando especificidades dos estratos assim 

como diferenças relevantes entre os mesmos. 

O que se pode  observar é a coincidência com o fato da maioria dos domicílios 

responder que o principal meio é a ação governamental, a importância dada às campanhas 

educativas e às outras formas de participação comunitária que representam dinâmicas de ação 

co-responsabilizada através de um papel indutivo do poder público, com uma 

representatividade bastante homogênea em todos os estratos. 

 

Resíduos Sólidos 

 

O primeiro aspecto abordado é relativo às soluções, em que se destaca a principal 

dentre as seis alternativas apresentadas . A solução mais apontada é educar as pessoas para que 

não joguem lixo nos terrenos baldios e córregos com 47,6% do total. A segunda é instalar 

pontos de coleta em áreas de difícil acesso com 19,7%. A terceira mais referida é manter 

limpos os terrenos baldios e a quarta  implantar a coleta seletiva. Com exceção desta última, 

todas as outras respostas expressam uma relativa homogeneidade entre os estratos.  A solução 

de coleta seletiva, ainda muito incipiente na cidade e em áreas habitadas por uma população 

com um perfil mais alternativo, reflete o início de implementação de políticas públicas 

orientadas para uma gestão do tipo "sustainable city". O que se observa é que os estratos de 

maior renda dão mais importância a esta proposta do que os estratos de classe média e os de 

menor renda . 

Quanto aos meios para solucionar o problema por ordem de prioridade são: em 

primeiro lugar à imagem e semelhança dos temas anteriores, porém com menor ênfase a ação 

governamental  com 71,2%, em segundo lugar com 17,0% a ação comunitária, que se confronta 

com os temas anteriores adquire bastante relevância e em terceiro também com maior ênfase do 

que nos temas anteriores a ação individual com 11,8% . 

A solução de problemas  relacionados a questão do lixo passa a ser vista por todos 

os estratos sob uma perspectiva que enfatiza a contribuição tanto individual quanto coletiva no 

tangente à preservação do meio ambiente. A percepção menos dependente da ação 

governamental, decorre do fato de tratar-se de uma questão que diz mais diretamente do que 

outras sobre hábitos e práticas no cotidiano domiciliar, questões que portanto, estão mais ao 

alcance de cada família e cujo controle também é mais intrinsecamente vinculado a cada 

unidade domiciliar. 
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No aspecto relacionado a forma como o problema deveria ser resolvido foram 

apresentadas nove alternativas, observando-se uma distribuição mais homogênea entre as 

escolhas domiciliares, conforme os dados aqui apresentados . 

As soluções relacionadas com campanhas educativas (34,9%) são as que mais tem 

apoio junto à população seguidas daquelas soluções que exigem um maior envolvimento da 

comunidade para garantir melhores condições sanitárias (27,6%). As respostas relacionadas 

com o papel do poder público como agente fiscalizador e de manutenção das limpeza pública 

representam 27,9% das soluções por ordem de prioridade. Já as questões mais diretamente 

relacionadas com  a politização do cotidiano através de mobilização da comunidade para 

reivindicar soluções agrega 7,2% das respostas. 

Tem-se, portanto, um quadro onde em termos de orientação de políticas fica 

explícito que existe um interesse e se sugere a necessidade de um papel indutivo do poder 

público em campanhas educativas assim como de um co-responsabilização da comunidade na 

prevenção da desordem ambiental e dos seus efeitos sobre condições sanitárias da cidade. 

Assim é possível observar-se que as escolhas feitas pelos domicílios recaem 

prioritariamente na responsabilização do poder público pelas soluções, na medida em que se 

agregam as respostas relacionadas com campanhas educativas e gestão dos serviços somando 

62,8% no total de respostas. 

A significativa incidência de respostas, apenas com exceção da alternativa maior 

frequência da coleta de lixo mostra uma preocupação dos domicílios com a degradação do 

meio ambiente. Denota um amadurecimento na percepção dos impactos e suas consequências 

no cotidiano da existência de áreas degradadas independente do estrato sócio-econômico. 

Mostra também o estímulo e legitimidade existentes para o desenvolvimento de campanhas 

educativas. Observa-se apenas que com relação a alguns assuntos existe uma maior exigência 

dos estratos de maior renda como é o caso da alternativa melhorar a limpeza pública, aspecto 

que não tem tanta ênfase nos estratos de menor renda. 

 

Poluição do Ar 

 

Todas as respostas tem no seu centro de ação um papel de co-responsabilização 

público/privado na medida em que tratam de questões como fiscalização, implantação, 

melhoria da qualidade dos serviços. Falamos de uma interação público/privado já que alguns 

aspectos só poderão ser atenuados numa perspectiva de colaboração mútua e resposta 

individual as iniciativas do poder público). 

Os dois primeiros aspectos mais enfatizados estão vinculados com a fiscalização da 

emissão de poluentes dos veículos e das indústrias somando 39,6% das respostas. Os outros 

aspectos que os seguem em ordem de prioridade pelo perfil das respostas estão relacionados 
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com a administração da cidade (36,4%), melhoria dos serviços de transporte, arborização, 

criação de áreas verdes e pavimentação. 

Um aspecto que também tem sua especificidade, mas que é o resultado de 

mudanças tanto no plano sócio-cultural como das políticas públicas é a diminuição do volume 

de carros em circulação que representa 9,0% das respostas. Observa-se, portanto, que as 

soluções que implicam em mudanças de comportamento tem uma repercussão muito menor do 

que as outras que dependem principalmente da ação do poder público. 

As respostas quanto ao principal meio de ação mais uma vez apontam para a ação 

governamental (89,1%) em segundo lugar a ação comunitária (7,0%) e em terceiro a ação 

individual (3,9%), com variações pouco significativas entre os estratos. 

O terceiro componente da avaliação da população sobre como resolver o problema 

da qualidade do ar traz um perfil de definição de prioridades, onde o aspecto mais enfatizado e 

com larga margem, de vantagem é a fiscalização de poluentes no ar com 45,3%. As respostas 

variam bastante entre os estratos, tendo muito maior incidência nos estratos de alta e média 

renda. O segundo aspecto mais mencionado é a arborização de ruas e praças com 23,2% e 

maior número de respostas nos estratos médio baixo e baixo. O terceiro aspecto são campanhas 

educativas com 17,4%, também com maior ênfase nos estratos alto e médio.  

Levando-se em consideração que a maioria dos domicílios respondem que o 

principal meio de ação para resolver os problemas de poluição do ar é através da ação 

governamental, observa-se uma ênfase significativa por parte dos moradores a respeito da 

necessidade de controle da emissão de poluentes de veículos e de indústrias, da diminuição do 

número de carro em circulação e dos diversos tipos de melhorias urbanas nas vizinhanças. 

Quanto ao modo de resolver o problema da poluição do ar, os entrevistados enfatizam a 

necessidade de: l) Controlar a emissão de poluentes, 2) arborização, 3) campanhas educativas 

para informar a população. Estas três alternativas representam a necessidade de ação por parte 

do poder público, mas também a existência de uma disponibilidade interativa, tendo nas 

campanhas educativas um meio importante de estimular a busca de resolução dos problemas. 

Um aspecto que parece importante de ser analisado é o da baixa incidência quando 

de uma hierarquização das alternativas das respostas vinculadas com a mobilização/ 

organização/ reivindicação/ denúncia relativas a problemas ambientais. 

O quadro a seguir nos permite ter uma noção sobre a coincidência das respostas: 
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Em % Água Esgoto Lixo Ar 
1.mobilização da 
comunidade para reivindicar 
e sugerir soluções 

 
4,3 

 
6,5 

 
3,2 

 
6,0 

2. mobilização da 
comunidade para denunciar 
agressões ao meio ambiente. 

 
4,2 

 
6,0 

 
4,0 

 
6,6 

Fonte: Relatório de Pesquisa Problemas Ambientais e Qualidade de Vida na Cidade 
de São Paulo, CEDEC, 1994, pág. 113 

 

 

O que se pode deduzir é que existe um baixo nível de referência com relação às 

práticas comunitárias ou formas de organização coletiva visando tanto reivindicar como 

denunciar agressões ao meio ambiente. 

A incidência é um pouco maior nos temas esgoto e ar, porque são apectos que 

como um todo geram mais agravos ao meio ambiente da cidade. 

O que estes dados também mostram é que mesmo existindo algumas diferenças 

entre estratos, são pouco indicativos de comportamentos realmente diferentes entre os grupos 

sociais. Aqueles que tem maiores garantias de qualidade de vida e portanto maiores exigências 

quanto à sua percepção não registram índices de questionamento face aos agravos que 

degradam potencialmente o seu entorno. Por outro lado, os setores de menor poder aquisitivo 

localizados em regiões com menor qualidade de vida, apesar de afetados com maior 

intensidade não necessariamente demonstram maior ímpeto mobilizatório, o que em outros 

termos significa uma prática coletiva de organização (movimentos sociais). 

O que se observa, portanto, é que a maior incidência das respostas seja nas soluções 

pautadas pelo papel indutivo e diretivo da ação governamental, seja nas mudanças de 

comportamento, co-responsabilização, solidariedade e colaboração através de envolvimento 

dos cidadãos não passam necessariamente por uma interpretação por parte dos entrevistados de 

que isto se desenvolve através de mobilização coletiva. 

Os dados acima apresentados mostram que existe um potencial mobilizatório 

bastante importante, apesar das respostas explicitarem uma atitude de dependência do poder 

público. É interessante observar-se que nos temas esgoto e lixo seja onde de fato é necessária 

uma colaboração da população, as respostas dos domicílios mostram uma percepção e abertura 

para enfrentar a questão. Esta constatação parece da maior relevância, porque abre a 

possibilidade de obter uma importante aceitação de iniciativas inovadoras na gestão ambiental, 

principalmente ações conjuntos do setor público com o privado e com um maior envolvimento 

e motivação dos moradores na participação ativa em práticas preventivas no plano  sócio-

ambiental. 
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VI. CONCLUSÕES 

 

Os resultados reforçam as já bem conhecidas diferenças e desigualdades entre as 

áreas centrais, intermediárias e periféricas da cidade e mostram o nível de precariedade dos 

setores sócio-econômicos mais pauperizados da população que habitam nas periferias da 

cidade. Estes impactos estão relacionados principalmente às suas condições de acesso/não 

acesso aos serviços públicos e aos riscos ambientais decorrentes do fato de habitarem em 

regiões precariamente urbanizadas. 

Tem-se portanto um perfil dualizado de percepções na cidade. Por um lado os 

estratos que vivem em áreas adequadas ou plenamente urbanizadas e que tem acesso a todos os 

serviços e infraestrutura urbana. Enfatizam suas demandas principalmente para os componentes 

qualitativos de qualidade de vida . Por outro lado representando o maior número de domicílios 

enquanto distribuição sócio-territorial os estratos que residem em áreas periféricas enfatizam a 

necessidade de melhorias nas condições de acesso aos serviços urbanos básicos, mas 

principalmente de incremento qualitativo dos serviços de água e coleta de resíduos sólidos. 

A avaliação domiciliar dos agravos ambientais na cidade de São Paulo indica que 

os aspectos que despertam maior preocupação pela ótica dos moradores são: a poluição do ar, a 

degradação e poluição das fontes hídricas e a interferência do despejo inadequado de resíduos 

sólidos em áreas potencialmente degradáveis em termos ambientais. Quanto aos problemas 

onde aspectos ambientais estão relacionados à performance dos serviços públicos, os resultados 

da pesquisa mostram um predomínio de respostas sstisfatórias face ao abastecimento de água e 

coleta de resíduos sólidos, apesar das desigualdades no plano sócio-territorial. As respostas 

negativas notadamente nas regiões mais carentes se centram no desigual acesso à rede de 

esgotos. 

Outros resultados da pesquisa estão relacionados aos hábitos e práticas dos 

moradores. Quanto a manutenção de equipamentos domiciliares como a caixa d`água  e aos 

hábitos de despejo de resíduos sólidos em áreas públicas como ruas, calçadas, córregos, rios, 

terrenos baldios e lixões. 

No caso da caixa d`água pode ser observado um nível de desinformação e 

imprecisão nas respostas dos domicílios em todos os tipos de moradia acerca dos riscos 

decorrentes da manutenção precária. 

Outra importante conclusão da pesquisa é que os moradores enfatizam mais os 

aspectos diretamente relacionados ao cotidiano domiciliar, notadamente o impacto imediato 

dos agravos ambientais. As percepções estão centradas na maioria dos casos nos 

constrangimentos e desconfortos que estes agravos provocam na sua rotina e nas atividades do 

cotidiano doméstico. Isto pode ser observado quando se analisa a importância dada aos 

problemas relacionados com a disponibilidade de água cujo déficit não é muito relevante a 
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nível da cidade se comparado com o déficit do sistema de esgotamento sanitário concentrado 

nas áreas mais carentes decorrente da existência de uma regionalização da distribuição de bens 

e serviços urbanos. 

Outros exemplos de significado do imediato no cotidiano são obtidos nas respostas 

dos moradores em torno dos efeitos da poluição do ar com particular ênfase no impacto de 

aspectos diretamente relacionados com a manutenção da moradia. Estas percepções dos 

moradores mostram que estes enfatizam menos os impactos dos agravos ambientais nas 

condições de saúde uma vez que não as percebem como tendo um impacto direto nas 

atividades do cotidiano familiar. 

A sua referência de convivência com agravos ambientais está relacionada com um 

conjunto de interações que incluem fatores sócio-econômicos, político-administrativos, 

informacionais e sócio-culturais, sejam estes obstáculos ou benefícios.   Dentro desta 

perspectiva os resultados da pesquisa domiciliar possibilitam uma análise das práticas sociais 

enquanto numa perspectiva de convivência com a dinâmica que rege as políticas públicas no 

sentido de verificar as expectativas , avaliar a qualidade dos serviços prestados e o 

conhecimento que os moradores tem a respeito dos custos e impactos destes problemas e dos 

fatores geradores. 

O que precisa ser ressaltado é que a pesquisa mostra que a maioria dos domicílios 

está ciente tanto das soluções e possibilidades existentes para a prevenção de doenças como dos 

impactos negativos decorrentes da degradação ambiental. Embora exista esta percepção dos 

problemas ambientais, observa-se que, no geral os moradores aceitam a convivência com estes 

agravos - assumindo frequentemente uma atitude passiva face à existência do problema. O fato 

de moradores pertencerem a estratos sócio-econômicos diferenciados não altera 

significativamente a percepção generalizada em todos os estratos a respeito da assimilação do 

impacto e da convivência próxima com os riscos ambientais. 

Os resultados observados permitem formular indicadores qualitativos que 

representam a possibilidade de uma compreensão aprofundada a respeito das percepções e 

práticas dos moradores da cidade de São Paulo - suas ambiguidades e contradições. Isto 

significa, portanto, a possibilidade de um conhecimento aprofundado da cadeia de relações 

entre o que os moradores podem ou não identificar como sendo problemas ambientais, o que 

eles detectam como fonte e causa dos problemas e o que direciona suas atitudes e possíveis 

soluções. 

Outro resultado relevante da pesquisa está relacionado com a questão da 

informação /desinformação . A pesquisa mostra  que  a falta de informação é perceptível 

através de todos os estratos, regiões da cidade e tipos de moradia. Esta situação se configura 

face a diversos aspectos  tais como : a) manutenção da caixa d'água , b) custos e despesas 

mensais com serviços públicos  como coleta de lixo, esgotos e c)  riscos  para a saúde 

resultantes de agravos ambientais. 
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Provavelmente um dos resultados mais surpreendentes refere-se ao volume de 

respostas que enfatizam a relevância da ação governamental  enquanto controladora, gestora-

indutora e agente direcionador, principal responsável pela  prevenção da degradação ambiental. 

Isto se observa na medida que acima de 75% dos moradores entrevistados enfatizam  o papel 

do Poder Público enquanto principal ator do processo. É importante, entretanto ressaltar  que a 

incidência de respostas  envolvendo ação comunitária adquirem uma certa importância 

principalmente naqueles aspectos onde os moradores percebem  o seu  papel de ator efetivo e 

responsável enquanto agente co-responsável  pela proteção da degradação do meio ambiente 

urbano. Observa-se também que isto  levanta um conjunto de questões e determinantes sócio-

econômicos, políticos e culturais. Estes estão relacionados principalmente ao impacto de 

condições de vida degradada, desinformação e falta de consciência dos riscos ambientais e de 

saúde, assim como das expectativas  e frustrações face à ação/inação ou omissão do Poder 

Público nos seus diversos níveis de funcionamento. 

 

 

 


