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Esse artigo tem um duplo objetivo. Por um lado, 
o metodológico de pensar a utilização de pesquisas do tipo survey para a análise da chamada vulnera-
bilidade socioambiental em áreas urbanas. Por outro, pretende identificar situações de vulnerabilidade 
socioambiental no Município de São Paulo, por meio da análise das principais características das famí-
lias e domicílios localizados em áreas de risco ambiental como, por exemplo, áreas muito próximas de 
cursos d´água. 

Para isso, utilizaremos o “Survey do Acesso da População mais Pobre de São Paulo a Serviços Públicos” 
realizado pelo Centro de Estudos da Metrópole – CEM/Cebrap – com o apoio do Instituto Brasileiro de 
Opinião Pública e Estatística – Ibope, em novembro de 2004. Com uma amostra de 1.500 domicílios, esse 
survey pesquisou as famílias 40% mais pobres do Município de São Paulo. Para fins analíticos, a amostra do 
survey foi estratificada segundo três tipos de área: domicílios pobres em áreas com predomínio de população 
classe baixa; domicílios pobres em áreas com predomínio de população de classe média; e domicílios pobres em 
áreas com predomínio de população de classe alta.1

Resumo: Este artigo utiliza os resultados do “Survey do Acesso da População mais Pobre de São Paulo a Serviços Públicos”, realizado pelo CEM/Cebrap  
em novembro de 2004, para identificar situações de vulnerabilidade socioambiental no Município de São Paulo, por meio da análise das principais características 
socioeconômicas e demográficas das famílias e domicílios pobres localizados em áreas de risco ambiental, tais como aquelas muito próximas de cursos d´água.
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Abstract: This article uses the results of the survey carried out by CEM/Cebrap in November 2004, about the access of the poor population of Sao Paulo  
to public services, in order to identify situations of socio-environmental vulnerability, by analyzing the socio-demographic characteristics of poor families  

and households located in areas of environmental risk, like the areas too close to water streams.
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O artigo está organizado em três partes. Inicial-
mente, faz-se uma breve revisão da literatura a respei-
to dos temas vulnerabilidade socioambiental, risco ambien-
tal, pobreza urbana e periferias metropolitanas, com foco 
principal destas questões na Região Metropolitana de 
São Paulo – RMSP. Na segunda parte mostra-se a di-
mensão e a relevância do fenômeno da presença de 
população de baixa renda em áreas próximas de cur-
sos d’água, por meio da utilização de duas fontes de 
dados distintas: o Censo Demográfico 2000 do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 
e o survey produzido pelo CEM/Cebrap. Com isso, 
é possível comparar duas metodologias: a primeira, 
cujos resultados são obtidos pela utilização de variá-
vel ambiental produzida por um survey (na escala do 
domicílio) versus a segunda, com a utilização de va-
riável ambiental gerada por meio de um Sistema de 
Informação Geográfica (SIG), em que as unidades de 
análise são áreas (setores censitários). Desta forma, 
contrapõem-se dois métodos e duas escalas de agre-
gação de variáveis sociodemográficas e ambientais.

Na terceira parte do artigo, verifica-se a existência 
de associação entre risco ambiental e vulnerabilidade 
social ao nível de famílias e domicílios de baixa renda 
do Município de São Paulo, pela análise dos resul-
tados do survey produzido pelo CEM/Cebrap. Mais 
especificamente, analisa-se a relação entre exposição 
a risco ambiental e as seguintes dimensões de vulne-
rabilidade social: condições de acesso à infra-estrutu-
ra urbana, características socioeconômicas de famílias 
e domicílios, condições de moradia e habitabilidade 
no ambiente doméstico e características do entorno 
e vizinhança. Para isso, desenvolvemos análises do 
tipo cross-tabs, cruzando a variável “proximidade de curso 
d´água” com variáveis socioeconômicas e de qualida-
de do domicílio. 

Ao final do artigo, além de uma breve conclusão, 
apresentamos, um box com os principais aspectos me-
todológicos do survey produzido pelo CEM/Cebrap.

BREVE REVISÃO DA LITERATURA

Os estudos sobre pobreza urbana e periferias 
metropolitanas têm tido um papel importante na 
produção científica e acadêmica da sociologia urbana 

brasileira nos últimos trinta anos. Nas décadas de 
1970 e 1980, predominava, na literatura sobre o tema, 
a visão das periferias metropolitanas como grandes 
espaços socialmente homogêneos, localizados nas 
extremidades da área metropolitana, com preca-
riedade de equipamentos e serviços urbanos e 
habitados por população de baixa renda, que auto-
construía suas casas em loteamentos irregulares ou 
clandestinos. Esta literatura descrevia a configuração 
espacial da metrópole como radial-concêntrica, com 
um gradiente decrescente no valor das terras e nas 
condições socioeconômicas a partir do centro em 
direção à periferia. Assim, pensava-se a forma urbana 
como sendo “dual”, com grande contraste entre o 
centro rico e a periferia pobre (MARICATO, 1979; 
BONDUKI; ROLNIK, 1979). 

Ainda que os modelos radial-concêntrico e dual 
continuem sendo pensados e aplicados à metrópole 
paulistana até hoje (TASCHNER; BÓGUS, 2000), as 
características de homogeneidade e localização das 
periferias têm sido recentemente questionadas por 
diversos autores, que chamam a atenção para a ocor-
rência de fenômenos e processos tais como a proli-
feração de condomínios fechados de alta renda em 
diversas áreas periféricas da metrópole (CALDEIRA, 
2000); a disseminação da pobreza por toda a região 
metropolitana, com forte crescimento recente das 
favelas, mesmo em áreas próximas da zona central 
(TASCHNER, 2000; TORRES; MARQUES, 2002); 
e a maior presença do Estado nas periferias, levando 
a uma significativa elevação de vários indicadores so-
ciais, em especial os relacionados ao acesso a serviços 
públicos (MARQUES; BICHIR, 2002).

Na realidade, as áreas periféricas da RMSP passa-
ram por grandes transformações nas três últimas déca-
das, que mudaram substancialmente as características 
e os conteúdos sociais presentes (ou atribuídos) nestas 
periferias nos anos 1970.2 Entre os grandes processos 
de transformação ocorridos nos anos 1980 e 1990, 
destaca-se a elevação das condições sociais médias das 
periferias, com significativa melhoria de vários indica-
dores sociais, como os de educação e saúde, e um forte 
aumento da presença de equipamentos e serviços ur-
banos, com grandes investimentos públicos, particu-
larmente em saneamento3 (TORRES et al., 2003).
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Porém, a despeito da melhora dos indicadores 
sociais médios das periferias da metrópole de São 
Paulo nas últimas décadas, constata-se a existência 
de grandes diferenciais de condições de vida e de 
acesso a serviços públicos, com a presença de áreas 
extremamente pobres e carentes de equipamentos 
e serviços, espalhadas por toda a periferia metro-
politana. Assim, sob padrões médios de atendi-
mento muito melhorados, existiriam situações de 
extrema pauperização e péssimas condições sociais 
e exposição cumulativa a diversos tipos de risco 
(TORRES; MARQUES, 2001).4

De fato, o nível dos problemas sociais e ambientais 
de determinadas áreas é impressionante, superpondo, 
em termos espaciais (e sociais), os piores indicadores 
socioeconômicos com riscos de enchentes e desliza-
mentos de terra, um ambiente intensamente poluído 
e serviços sociais (quando os há) extremamente ine-
ficientes (TORRES et al., 2003). Assim, em alguns 
espaços da periferia, verifica-se intensa concentração 
de indicadores negativos, que sugerem a presença de 
“pontos críticos” de vulnerabilidade social (e ambien-
tal), revelando a existência de uma espécie de perife-
ria da periferia (TORRES; MARQUES, 2001).

Na Zona Leste de São Paulo, as áreas de risco am-
biental (definidas como os setores censitários locali-
zados a até 100 metros dos cursos d’água) apresen-
tam maiores concentrações de população pobre e de 
domicílios em precárias condições sanitárias (princi-
palmente o acesso à rede de esgoto), bem como pro-
porções mais elevadas de crianças e adolescentes e de 
favelas. Assim, no caso da Zona Leste, constatou-se 
a existência de associação entre exposição a risco am-
biental e pobreza (TORRES, 1997).5

Para Jacobi (1995), há uma relação direta entre 
exposição a riscos ambientais e precariedade de 
acesso a serviços públicos. A própria ausência de 
infra-estrutura urbana (água, esgoto, coleta de lixo, 
canalização de córregos, etc.) expõe as populações 
residentes nessas áreas a riscos ambientais, como as 
doenças de veiculação hídrica.

Nas duas últimas décadas, também tem ocorrido 
um forte processo de expansão e periferização das 
favelas da RMSP, particularmente no Município de 
São Paulo. As favelas em geral ocupam áreas públi-

cas que, muitas vezes, localizam-se em fundos de 
vale e beiras de córregos, com risco de enchentes, 
ou em encostas com declividades acentuadas, com 
alta propensão à erosão (TORRES; MARQUES, 
2002; TASCHNER, 2000).6

Portanto, há uma tendência de os grupos de mais 
baixa renda residirem em áreas com más condições 
urbanísticas e sanitárias e em situações de risco e de-
gradação ambiental. A explicação mais geral é que es-
tas áreas constituem as únicas acessíveis à população 
mais pobre, seja porque são públicas e/ou de pre-
servação (invadidas), seja porque tratam-se de regiões 
muito desvalorizadas no mercado de terras, devido 
às características de risco e à falta de infra-estrutura 
urbana (JACOBI, 1994; 1995; HOGAN, 1993).

A CAtegoriA VulnerAbilidAde

A noção de vulnerabilidade é geralmente definida como 
uma situação em que estão presentes três elementos 
(ou componentes): exposição ao risco, incapacidade 
de reação e dificuldade de adaptação diante da mate-
rialização do risco (MOSER, 1998).7

Nos últimos anos, o termo vulnerabilidade social 
tem sido utilizado com certa freqüência por grupos 
acadêmicos e entidades governamentais da América 
Latina. Esta incorporação da noção de vulnerabilidade 
teve forte influência de organismos internacionais 
como as Nações Unidas, o Banco Mundial e o BIRD.8 
A noção de vulnerabilidade social, ao considerar 
a insegurança e exposição a riscos e perturbações 
provocadas por eventos ou mudanças econômicas, 
daria uma visão mais ampla sobre as condições de 
vida dos grupos sociais mais pobres e, ao mesmo 
tempo, levaria em conta a disponibilidade de recursos 
e estratégias das próprias famílias para enfrentar os 
impactos que as afetam (CEPAL, 2002; KAZTMAN 
et al., 1999).

Uma outra linha de análise sobre vulnerabilidade, 
desenvolvida principalmente dentro da geografia, 
tem origem nos estudos sobre desastres naturais 
(natural hazards) e avaliação de risco (risk assessment). 
Nesta perspectiva, a vulnerabilidade pode ser vista 
como sendo a interação entre o risco existente em um 
determinado lugar (hazard of  place) e as características 
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e o grau de exposição da população lá residente 
(CUTTER, 1994). 

Com relação à literatura brasileira sobre o tema, 
alguns autores desenvolvem uma discussão sistemá-
tica sobre o conceito de vulnerabilidade, procurando 
analisar a utilização deste conceito em diferentes dis-
ciplinas, principalmente na geografia e na demogra-
fia. Segundo esses autores, a demografia, semelhante 
à geografia, tem trazido a vulnerabilidade como con-
ceito complementar ao de risco (MARANDOLA; 
HOGAN, 2005).

Neste sentido, o grupo de trabalho sobre Popu-
lação e Meio Ambiente, da Associação Brasileira de 
Estudos Populacionais (Abep), tem tido papel fun-
damental no avanço conceitual e metodológico, no 
contexto da demografia, nos estudos sobre risco e 
vulnerabilidade. Um dos conceitos centrais aborda-
dos pelos pesquisadores desse grupo foi o de popula-
ções em situação de risco. 

Torres (2000) discute o conceito de risco ambiental, 
debatendo sobre os problemas e as dificuldades para 
sua operacionalização. Para o autor, um dos aspectos 
mais relevantes diz respeito à questão da cumulativi-
dade de riscos de diferentes origens. Nesse sentido, as 
áreas de risco ambiental (próximas de lixões, sujeitas 
a inundações e desmoronamentos), muitas vezes, são 
as únicas acessíveis às populações de mais baixa ren-
da, que acabam construindo nesses locais domicílios 
em condições precárias, além de enfrentarem outros 
problemas sanitários e nutricionais.

Já Taschner (2000) faz uma reflexão sistemática a 
respeito do que identificou como sendo “favelas em 
situação de risco ambiental”. Trata-se de uma for-
mulação bem próxima da vulnerabilidade socioam-
biental, porque se refere a determinados grupos 
populacionais particularmente marginalizados (os fa-
velados) que seriam também adicionalmente afetados 
pelo risco ambiental.

Finalmente, não podemos deixar de destacar as 
diferenças de abordagem entre os estudos sobre 
vulnerabilidade social e ambiental. Na literatura 
mais sociológica sobre o tema (MOSER, 1998; 
KAZTMAN et al., 1999), a vulnerabilidade social 
é analisada em relação a indivíduos, famílias ou 
grupos sociais. Já na geografia e nos estudos sobre 

riscos e desastres naturais (CUTTER, 1994; 1996), 
a vulnerabilidade ambiental tem sido discutida em ter-
mos territoriais (regiões e ecossistemas). Portanto, 
esta disparidade entre as duas tradições de estudos, 
em termos de escala e de tipo de objeto de análise, 
deve ser considerada na construção da noção de 
vulnerabilidade socioambiental, a qual pretende integrar 
as duas dimensões – social e ambiental.

Assim, como decorrência destas diferenças de 
escala e unidade de análise, utilizadas para pensar o 
problema da vulnerabilidade, colocam-se limitações 
importantes para a operacionalização empírica da 
categoria vulnerabilidade socioambiental. Em diver-
sos estudos empíricos que abordam essa temática, a 
limitação se deve ao fato de que a informação utili-
zada para medi-la, cuja fonte é o censo demográfico, 
está agregada por áreas, como os setores censitários 
e áreas de ponderação (ALVES, 2006; TORRES; 
MARQUES, 2001; TASCHNER, 2000; TORRES, 
1997). Esta agregação por áreas impede que a análise 
da vulnerabilidade seja feita na escala das famílias e 
domicílios. Ou seja, na realidade, estes estudos estão 
medindo a vulnerabilidade de áreas, onde se localizam 
estas famílias e domicílios.

Nesse sentido, cabe destacar que uma das gran-
des vantagens de se utilizar os dados do survey do 
CEM/Cebrap é a possibilidade de analisar a questão 
da vulnerabilidade socioambiental, no âmbito das fa-
mílias e domicílios, conforme a tradição da sociologia  
(MOSER, 1998; KAZTMAN et al., 1999). É o que 
será apresentado na terceira parte deste artigo, na 
qual verifica-se a existência de associação entre risco 
ambiental e vulnerabilidade social no nível de famí-
lias e domicílios de baixa renda do Município de São 
Paulo, por meio da análise dos resultados do survey 
produzido pelo CEM-Cebrap.

POBREZA E RISCO AMBIENTAL EM SÃO PAULO:  
A DIMENSÃO DO fENôMENO

Diversos estudos têm observado a existência de ex-
pressivo contingente populacional de baixa renda re-
sidindo em áreas de risco ambiental no Município e 
Região Metropolitana de São Paulo. Além disso, estes 
estudos também têm verificado uma associação posi-
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tiva entre nível de pobreza e grau de exposição a risco 
ambiental, configurando situações de desigualdade e 
vulnerabilidade socioambiental (TORRES, 1997; 
TASCHNER, 2000; TORRES; MARQUES, 2001; 
ALVES, 2006).

Neste artigo, será revisitada a mencionada asso-
ciação entre pobreza e exposição a risco ambiental 
em São Paulo, pela análise de variáveis ambientais, so-
cioeconômicas e demográficas, produzidas por survey, 
realizado pelo CEM/Cebrap, entre os domicílios de 
baixa renda do município. Deste modo, pretende-se 
fazer um contraponto a alguns dos estudos citados, 
os quais utilizam análises ecológicas, cujas unidades 
de análise são grupos de população ou áreas, quase 
sempre provenientes de censos demográficos 
(TORRES; MARQUES, 2001; ALVES, 2006)9.

Apesar de sua pertinência na ausência de outras 
fontes de dados, as análises ecológicas têm limitações 
importantes. Afinal, a unidade de análise adotada é 
uma área e não uma família ou indivíduo. Essa área 
pode ser heterogênea tanto do ponto de vista das ca-
racterísticas da população quanto do risco ambiental 
existente. Além disso, o tamanho da unidade de análi-
se pode afetar substancialmente os resultados encon-
trados. Por outro lado, a análise baseada em dados 
do tipo survey também tem limitações importantes. A 
principal delas está na definição das variáveis de ris-
co, que muitas vezes tem que ser realizadas contando 
com a observação relativamente subjetiva do entre-
vistado ou do entrevistador (TORRES, 1997)10.

Neste sentido, o objetivo mais geral desta seção 
é fazer uma análise comparativa – a partir das duas 
metodologias – entre famílias e domicílios localiza-
dos em áreas de risco ambiental (no caso em áreas 
próximas de curso d’água) e famílias e domicílios lo-
calizados fora de áreas de risco ambiental (em áreas 
distantes de cursos d’água). Nesse exercício, vamos 
utilizar e testar a capacidade explicativa de uma va-
riável ambiental produzida pelo survey, que pergunta 
ao entrevistado sobre a distância entre o domicílio 
entrevistado e curso d’água mais próximo, permitin-
do assim a inferência a respeito da residência ou não 
em áreas de risco. Trata-se, a rigor, de uma variável de 
percepção ambiental que – como pretendemos mos-
trar – expressa, de modo significativo, as condições 
ambientais do local de residência.

Para fazer a comparação entre esses dois métodos 
de análise (ecológica e survey), vamos dimensionar o 
fenômeno da presença de população pobre em áreas 
de risco (próximas de cursos d’água), utilizando duas 
fontes de dados distintas: o Censo Demográfico 2000 
do IBGE e o survey produzido pelo CEM/Cebrap, em 
2004. Deste modo, poderemos contrapor os dados 
produzidos pelo survey aos dados do Censo Demo-
gráfico 2000 e verificar em que medida o fenômeno 
estudado (a associação entre vulnerabilidade social e 
risco ambiental) pode (ou não) ser captado por estas 
duas fontes de dados distintas.

Assim, utilizando, em primeiro lugar, os dados do 
Censo Demográfico 2000 por setor censitário, calcu-

Tabela 1

Distribuição de Domicílios cujos Chefes têm Renda familiar Inferior a Cinco Salários Mínimos,  
segundo Situação de Residência em Relação à Proximidade a Cursos d’Água

Município de São Paulo – 2000

Proximidade a  
Cursos d’Água

Grupo de Renda do Chefe de Domicílio (Em salários mínimos – SM)

0 a 2 SM 2 a 5 SM 0 a 5 SM

Nº. de Domicílios % Nº. de Domicílios % Nº. de Domicílios %

Total 845.143 100,0 886.123 100,0 1.731.266 100,0

0-100 metros 288.334 34,1 275.604 31,1 563.939 32,6

Mais de 100 metros 556.809 65,9 610.519 68,9 1.167.327 67,4

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2000; CEM/Cebrap, para cartografia de hidrografia.
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lamos o número de domicílios de baixa renda locali-
zados a menos de 100 metros de cursos d’água para o 
conjunto do Município de São Paulo.11

Os resultados deste primeiro exercício podem ser 
vistos na Tabela 1, que mostra que 34,1% dos domi-
cílios cujos chefes têm renda mensal entre zero e dois 
salários mínimos estão localizados próximos de cur-
sos d’água (menos de 100 metros). Portanto, mais de 
um terço dos domicílios de baixa renda do Município 
de São Paulo (ou 288 mil domicílios) estão localiza-
dos em áreas de risco ambiental, sujeitas a enchentes 
e/ou doenças de veiculação hídrica. Estes números 
nos dão a dimensão e a relevância da questão inves-
tigada, qual seja a expressiva presença de população 
pobre em áreas de risco.12

No entanto, pode-se argumentar que, a rigor, a 
questão da proximidade a riscos ambientais é um 
fenômeno mais comum à chamada periferia urbana. 
Afinal, nesses locais, a infra-estrutura urbana ainda 
não está perfeitamente consolidada e a prática de ca-
nalização de córregos é, em muitos desses locais, em-
brionária. Para testar esse argumento, vamos utilizar, 
para os dados do Censo Demográfico 2000, a mesma 
regionalização ou tipologia do município propos-
ta pelo survey.13 Como vimos, esta tipologia divide o 
município em três grandes tipos ou grupos de áreas: 
áreas com predomínio de população de classe baixa; 
média; e alta.

Os resultados deste exercício podem ser vistos 
na Tabela 2, que classifica o conjunto de domicílios 
pobres (com renda do chefe de zero a dois salários 
mínimos) do Município de São Paulo, segundo os 
três tipos de área e as duas faixas de distância de cur-
sos d’água. Os números mostram que enquanto nas 
áreas predominantemente de classe baixa 40,2% dos 
domicílios pobres estão localizados a menos de 100 
metros de cursos d’água, nas áreas com predomínio 
de população de classe média, apenas 25,1% dos do-
micílios pobres estão próximos de cursos d’água. Já 
nas áreas de classe alta, só 22,5% dos domicílios po-
bres estão próximos de córregos.

Para realizar um exercício semelhante ao mostrado 
na Tabela 1, porém a partir dos dados do survey, fi-
zemos um cruzamento (cross-tabs) entre uma variável 
ambiental (distância do domicílio ao curso d’água mais 
próximo) e uma variável socioeconômica (faixa de ren-
da familiar), ambas presentes no survey. Os resultados 
deste cruzamento podem ser vistos na Tabela 3. No 
conjunto de domicílios com renda familiar de zero a 
R$ 519,00 (zero a dois salários mínimos em 2004), o 
percentual daqueles localizados a menos de 100 me-
tros de cursos d’água chega a 51,2%. Já entre os domi-
cílios com renda familiar de R$ 520,00 a R$ 1.100,00 
(dois a quatro salários mínimos em 2004), o percen-
tual daqueles localizados próximos de curso d’água é 
de 42,9%, quase 10% menor do que o percentual de 

Tabela 2

Distribuição dos Domicílios cujos Chefes têm Renda Inferior a Dois Salários Mínimos,  
por Tipo de Região, segundo Proximidade a Cursos d´Água

Município de São Paulo – 2000

Proximidade a 
Cursos d’Água

Tipo de Região Urbana
Total

Classe Baixa Classe Média Classe Alta

Nº. de 
Domicílios %

Nº. de 
Domicílios %

Nº. de 
Domicílios %

Nº. de 
Domicílios %

Total 518.774 100,0 253.365 100,0 73.004 100,0 845.143 100,0

0 a 100 metros 208.366 40,2 63.570 25,1 16.398 22,5 288.334 34,1

Mais de 100 metros 310.408 59,8 189.795 74,9 56.606 77,5 556.809 65,9

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2000; CEM/Cebrap, para cartografia de hidrografia.
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domicílios com renda familiar de zero a R$ 519,00. As-
sim, à semelhança dos dados do censo, os dados do 
survey também confirmam o expressivo contingente de 
famílias pobres vivendo em áreas de risco (próximas 
de cursos d’água) no Município de São Paulo.

No entanto, cabe destacar que o percentual de 
domicílios próximos de cursos d’água é significativa-
mente mais alto nos resultados do survey do que nos 
do censo, sendo que, no Censo Demográfico, obser-
vamos que 34,1% dos chefes de domicílios com ren-
da familiar inferior a dois salários mínimos residiam a 
até 100 metros de cursos d’água e, no caso do survey, 
51,2% (Tabela 3).

A rigor, existem vários motivos para tal discrepância 
relacionados a possíveis imprecisões de ambos os 
métodos, tais como os listados a seguir:
• a análise realizada com os dados do Censo De-

mográfico 2000 baseou-se num mapa de cursos 
d’água que pode subregistrar a ocorrência desse 
fenômeno, sobretudo na periferia;

• o informante do survey pode declarar inadequada-
mente as distâncias efetivamente existentes; 

• as entrevistas do survey podem ter sido influencia-
das por algum tipo de viés, uma vez que o sor-
teio de áreas foi baseado em áreas de ponderação 
e o entrevistador tinha que encontrar, no interior  

Tabela 3

Distribuição de Domicílios com Renda familiar Inferior a 4,1 Salários Mínimos, segundo Proximidade de Cursos d´Água
Município de São Paulo – 2004

Proximidade  
a Cursos d’Água

0 a 2 SM 2 a 4,1 SM Total

Nº. de Domicílios % Nº. de Domicílios % Nº. de Domicílios %

Total 740.286 100,0 1.078.136 100,0 1.818.422 100,0

0-100 metros 378.771 51,2 462.293 42,9 841.064 46,3

Mais de 100 metros 335.790 45,4 584.589 54,2 920.379 50,6

Sem Informação 25.725 3,5 31.254 2,9 56.979 3,1

Fonte: CEM/Cebrap. Survey do acesso da população mais pobre de São Paulo a serviços públicos – 2004.
Nota: Os dados foram expandidos a partir da PNAD 2003.

Tabela 4

Distribuição das famílias com Renda familiar de até Dois Salários Mínimos, por Tipo de Região,  
segundo Proximidade a Cursos d´Água

Município de São Paulo – 2004

Proximidade  
a Cursos d’Água

Tipo de Região
Total

Classe Baixa Classe Média Classe Alta

Nº. de 
Domicílios % Nº. de 

Domicílios % Nº. de 
Domicílios % Nº. de 

Domicílios %

Total (1) 491.715 100,0 197.566 100,0 51.004 100,0 714.560 100,0

0-100 metros 304.783 62,0 61.228 31,0 12.759 25,0 378.770 53,0

Mais de 100 metros 171.103 34,8 128.505 65,0 36.182 70,9 335.790 47,0

Fonte: CEM/Cebrap. Survey do acesso da população mais pobre de São Paulo a serviços públicos – 2004.
 (1) Exclui os dados “sem informação”. Com eles o total chegaria a 740 mil, como na primeira coluna da Tabela 3.
Nota: Os dados foram expandidos a partir da PNAD 2003.
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dessas áreas, famílias de baixa renda (ver box no 
final do artigo);

• finalmente, a forma de captação de renda no cen-
so (chefia de domicílio) e no survey (domiciliar) 
são distintas. Além disso, as datas dos censos são 
diferentes, podendo ter ocorrido alguma variação 
relevante entre 2000 e 2004.
Porém, cabe destacar que o sentido da interpre-

tação é semelhante, tanto utilizando dados do survey 
quanto do censo. Tal resultado pode ser observado 
na Tabela 4 na qual foi feito um exercício semelhante 
àquele realizado com os dados censitários, classifi-
cando os domicílios amostrados pelo survey em três 
grupos ou tipos de área: áreas com predomínio de 
população de classe baixa; de  classe média e de classe 
alta, segundo a regionalização produzida para o survey 
(ver box no final do artigo).

De fato, tanto no censo quanto no survey, os dados 
mostram que, nas áreas com predomínio de popu-
lação de baixa renda, os percentuais de domicílios 
pobres localizados a menos de 100 metros de cursos 
d’água são muito superiores aos das áreas de classe 
média e alta. No caso do survey, esse percentual chega 
a expressivos 62,0%, enquanto nas áreas predomi-
nantemente de classe média e de classe alta, este per-
centual é de apenas 31,0% e 25,0% respectivamente.

Em síntese, ambos os métodos e fontes de dados 
indicam claramente a existência de um importante 
contingente populacional em situação de risco am-
biental, particularmente na área com maior concen-
tração de pobres, a periferia urbana, sendo que o ní-
vel do fenômeno nas regiões tipo classe baixa chega 
a 40% segundo o método baseado no censo e a 62% 
no caso do survey adotado. Conforme mencionamos, 
as razões para essa sobreposição de riscos (sociais e 
ambientais) é relativamente conhecida na literatura, 
relacionada à elevada presença de favelas de fundo 
de vale ao longo das áreas periféricas do município, 
bem como de loteamentos clandestinos precariamen-
te urbanizados (TORRES, 1997; TASCHNER, 2000; 
ALVES, 2006).

Assim, tendo em vista os tamanhos populacionais 
envolvidos, vale a pena explorar um pouco mais – a 
partir do survey – as condições habitacionais efetivas a 
que essa população está submetida.

ASSOCIAÇÃO ENTRE RISCO AMBIENTAL  
E VULNERABILIDADE SOCIAL

Quando analisamos as condições socioambientais 
das famílias de baixa renda, utilizando os dados de 
um survey como o produzido pelo CEM/Cebrap, di-
versas vantagens deste tipo de metodologia e fonte de 
dados podem ser destacados:
• o estudo de dados ao nível domiciliar e familiar, 

como contraponto à utilização de áreas como uni-
dades de análise, particularmente às que utilizam 
dados censitários agregados por área;

• a possibilidade de análises em períodos intercen-
sitários podendo assim captar mudanças desde o 
último censo;

• a inclusão de variáveis socioeconômicas, demo-
gráficas e ambientais no survey que não estão pre-
sentes no censo demográfico, tanto nos dados do 
universo como da amostra.14

Assim, nesta terceira parte do artigo, procuramos 
verificar, por meio da utilização dos dados do survey 
produzido pelo CEM-Cebrap, a existência de asso-
ciação entre risco ambiental e vulnerabilidade social, 
no âmbito de famílias e domicílios do Município de 
São Paulo. Mais especificamente, vamos analisar, ao 
longo desta terceira parte do trabalho, as relações 
entre exposição a risco ambiental e quatro diferentes 
dimensões consideradas no survey: exposição a risco 
ambiental versus condições de acesso à infra-estrutura 
urbana; exposição a risco ambiental versus característi-
cas socioeconômicas dos domicílios; exposição a risco 
ambiental versus condições de moradia e habitabilidade 
no ambiente doméstico; e exposição a risco ambiental 
versus características do entorno e vizinhança.

Condições de ACesso A infrA-estruturA urbAnA loCAl

Entre os domicílios de baixa renda do Município de 
São Paulo (amostrados pelo survey), é possível obser-
var uma associação entre proximidade de cursos 
d’água e carência de infra-estrutura e serviços urba-
nos. Como mostra a Tabela 5, o acesso a serviços e 
infra-estrutura urbana no local de moradia é bastante 
desigual entre as três faixas de proximidade de córre-
gos. Os domicílios localizados muito próximos ou à 
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beira de cursos d’água (menos de 20 metros de dis-
tância) são os que possuem os piores níveis de acesso 
à infra-estrutura e serviços urbanos.

Se, por um lado, alguns serviços urbanos, como 
redes de água e energia elétrica, estão praticamen-
te universalizados no Município de São Paulo, com 
níveis de cobertura bastante altos nas três faixas de 
proximidade de córrego (mais de 90%), por outro, 
serviços como coleta de esgotos e iluminação de ruas 
ainda apresentam níveis de acesso bastante contras-
tantes entre estas faixas. 

Para o conjunto de domicílios de baixa renda do 
Município de São Paulo (amostrados pelo survey)15, 
pode-se observar que, enquanto aqueles localizados 
nas faixas de “21 a 100 metros” e “mais de 100 me-
tros” de córregos apresentam cobertura da rede de 
esgoto acima de 80%, os domicílios localizados a 
menos de 20 metros possuem cobertura de apenas 
42,6%, ou seja, a metade das demais faixas de proxi-
midade (Tabela 5).

De maneira semelhante, enquanto 85,2% dos do-
micílios localizados a mais de 100 metros de cursos 
d’água possuem iluminação nas ruas, este percentual 
cai para 76% dos localizados entre 21 e 100 metros e 
para apenas 59,7% a menos de 20 metros de córre-
gos. No caso do calçamento de ruas, os diferenciais 

entre as faixas de proximidade de cursos d’água tam-
bém são significativos. 

Em outras palavras, a proximidade de córregos 
aparece como um indicador de “urbanização precá-
ria”. Destaca-se nesses locais a falta de esgotos e de 
iluminação pública e deficiência no calçamento. Essa 
moradia em condições não plenamente urbanizadas 
é típica de situações ilegais como favelas e loteamen-
tos clandestinos, o que indica que grande parte dos 
problemas socioambientais vividos pela população 
de baixa renda se articula com o tema mais geral da 
política habitacional.

CArACterístiCAs soCioeConômiCAs dA fAmíliA e do domiCílio 

Além de se localizarem em áreas com pior infra-estru-
tura urbana, os domicílios mais próximos de cursos 
d’água em geral são residências de famílias mais po-
bres e com piores níveis de renda e educação, o que 
as coloca em situação ainda mais vulnerável. Como 
mostra a Tabela 6, a porcentagem de domicílios 
com renda familiar até dois salários mínimos chega 
a 50,5% na faixa de zero a 20 metros de córregos, 
enquanto nas duas outras faixas de distância, este per-
centual está em torno de 37%. Além disso, os domi-
cílios localizados a menos de 20 metros de córregos 

Tabela 5

Acesso a Infra-estrutura e Serviços Urbanos dos Domicílios dos 40% Mais
Pobres, por faixa de Proximidade de Córregos

Município de São Paulo – 2004
Em porcentagem

Acesso a Infra-estrutura e 
Serviços Urbanos

Proximidade de Córregos
Total

0-20 metros 21-100 metros Mais 100 de metros ou Não Tem 

Rede de água 93,7 95,0 98,8 96,7 

Rede de esgoto 42,6 81,2 89,8 75,0 

Coleta de lixo 86,4 94,1 96,3 92,7 

Energia elétrica 93,9 97,4 99,1 97,4 

Iluminação da rua 59,7 76,0 85,2 76,0 

Calçamento da rua 71,9 82,1 90,3 83,7 

Fonte: CEM/Cebrap. Survey do acesso da população mais pobre de São Paulo a serviços públicos – 2004.
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Tabela 6

Características Socioeconômicas da família e do Chefe de Domicílio dos 40% Mais Pobres,  
por faixa de Proximidade de Córregos

Município de São Paulo – 2004

Características Socioeconômicas 
Proximidade de Córregos

Total
0-20 metros 21-100 metros Mais de 100 metros 

ou Não Tem

Renda Familiar (em salários mínimos)

Até 2 salários mínimos (%) 50,5 37,0 36,5 40,7

De 2 a 4,1 salários mínimos (%) 49,5 63,0 63,5 59,3

Renda média familiar total (em R$) 622,19 732,31 732,82 698,76

Renda média familiar per capita (em R$) 150,15 182,29 207,82 185,93

Grau de Instrução do Chefe de Domicílio (%)

Analfabeto 6,8 5,1 5,2 5,6

Primário incompleto 21,2 14,4 18,9 18,6

Primário completo 17,4 19,6 16,7 17,6

Ginásio incompleto 22,8 24,6 23,5 23,5

Ginásio completo 10,2 9,2 8,6 9,5

Colegial incompleto 5,0 10,1 6,7 6,7

Colegial completo 13,4 13,1 14,3 13,9

Superior incompleto 0,6 1,7 1,8 1,4

Superior completo 0,1 0,0 0,7 0,4

Anos de Estudo do Chefe de Domicílio (%)

0 a 3 anos 30,6 21,6 27,7 27,1

4 a 7 anos 40,2 44,2 40,2 41,1

8 a 10 anos 15,1 19,4 15,3 16,1

11 anos e mais 14,0 14,8 16,8 15,7

Fonte: CEM/Cebrap. Survey do acesso da população mais pobre de São Paulo a serviços públicos – 2004.

são os que possuem os menores valores médios de 
renda familiar, tanto total quanto per capita.

Com relação ao nível educacional dos chefes de 
domicílio entrevistados pelo survey, as diferenças en-
tre as faixas de proximidade de curso d’água são me-
nos pronunciadas do que no caso da renda.16 Mesmo 
assim, existem diferenças significativas quando com-
paramos o grau de instrução dos chefes de domicílio 

por faixa de distância. Porém, observa-se uma dico-
tomia entre os chefes de domicílios localizados à bei-
ra de córregos (zero a 20 metros), os quais possuem 
níveis mais baixos de escolaridade, e os chefes de do-
micílios localizados nas faixas de 21 a 100 metros e 
de mais de 100 metros de curso d’água, estas duas 
últimas faixas com níveis um pouco mais elevados  
de escolaridade.17
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Condições de morAdiA e HAbitAbilidAde no Ambiente domiCiliAr

Os resultados do survey produzido pelo CEM/Cebrap 
também confirmam a significativa associação entre 
famílias e domicílios expostos a risco ambiental e más 
condições de moradia e habitabilidade no ambiente 
doméstico ou má qualidade ambiental do domicílio 
(Tabela 7). 

Como podemos ver na Tabela 7, as condições 
de moradia são muito mais precárias nos domicílios 
próximos de cursos d’água, notadamente naqueles na 
faixa de zero a 20 metros. Tomemos como primeiro 
exemplo o revestimento interno das paredes como 
um indicador de qualidade do domicílio. Nas áreas à 
beira de córregos (zero a 20 metros), apenas 52,2% 
dos domicílios possuem revestimento interno das pa-
redes, sendo 15,4% domicílios de alvenaria não reves-

Tabela 7

Condições de Moradia e Habitabilidade no Ambiente Domiciliar dos 40% Mais Pobres,
por faixa de Proximidade de Córregos

Município de São Paulo – 2004
Em porcentagem

Condições de Moradia

Proximidade de Córregos

Total
0-20 metros 21-100 

metros

Mais de 100 
metros ou 
Não Tem

Paredes internas da casa totalmente revestidas (pintura, azulejo, pastilha) 52,2 62,0 69,8 61,8

Paredes internas da casa não revestidas, com alvenaria ou tijolo exposto 15,4 5,5 7,2 6,7 

Paredes internas da casa não revestidas, com madeira, papelão etc. 9,2 3,0 1,5 3,0 

Caixa d’água com tampa 46,5 66,4 73,1 64,4 

Umidade das paredes 62,2 59,4 48,1 54,3

Telhado com vazamentos 42,4 43,8 38,8 40,9

Boa iluminação da casa 77,4 76,4 81,0 79,2

Conservação de portas e janelas 67,4 68,4 75,6 71,9 

Presença muito comum de ratos no domicílio 72,2 62,6 40,4 53,3 

Presença muito comum de insetos e baratas no domicílio 64,2 58,6 37,1 48,7 

Fonte: CEM/Cebrap. Survey do acesso da população mais pobre de São Paulo a serviços públicos – 2004.

tidos e 9,2% domicílios de madeira ou papelão não 
revestidos, mostrando neste último caso domicílios 
típicos das favelas mais precárias. Já nas faixas de 21 a 
100 metros e de mais de 100 metros de cursos d’água, 
os percentuais de domicílios com paredes internas re-
vestidas são de respectivamente 62,0% e 69,8%, sen-
do muito baixos os percentuais de domicílios com 
paredes internas não revestidas.18

Porém, o indicador que mais revela e explicita a as-
sociação entre exposição a risco ambiental e má quali-
dade do ambiente doméstico é a presença de insetos e 
roedores. Na faixa de distância inferior a 20 metros de 
curso d’água, a presença de ratos é muito comum em 
nada menos do que 72,2% dos domicílios, enquanto 
na faixa de distância superior a 100 metros este per-
centual é de 40,4%. Da mesma maneira, é muito co-
mum a presença de insetos e baratas em 64,2% dos 
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localizados na última faixa reportaram sua vizinhança 
como favela. 

Além disso, quando trabalhamos com geoproces-
samento, nesse caso comparando os questionários 
geocodificados com os mapas de favelas da prefei-
tura de São Paulo, observamos que a proporção de 
questionários realizados em áreas próximas de curso 
d’água, que se localizavam num raio de 100 metros 
das favelas, chega a impressionantes 53,5%. Utiliza-
mos a faixa de 100 metros em função da imprecisão 
da geocodificação dos questionários (Tabela 8).

Outra variável que também é bastante pertinen-
te para caracterizar os domicílios à beira de cursos 
d’água como favelas é o status do terreno onde se lo-
caliza o domicílio. O survey perguntou ao entrevistado 
qual o status do terreno, com as seguintes respostas 
possíveis: comprado, ganho do governo, ocupado, 
alugado e cedido por família/amigos. As proporções 
de entrevistados que responderam que o terreno foi 
ocupado são as seguintes nas três faixas de distância 
de curso d’água: 12,5% estão a mais de 100 metros; 
22,1% entre 21 e 100 metros; e expressivos 28,5% a 
menos de 20 metros de córregos (Tabela 8).20

Em síntese, os dados demonstram de modo 
evidente que as áreas no entorno dos domicílios 
localizados a menos de 20 metros de córregos, são 
mais freqüentemente áreas de favela e em terrenos 
invadidos. Novamente, esse tipo de ocupação carac-
teriza as situações sociais, residenciais e ambientais 
mais precárias, caracterizando de forma exemplar 
a chamada “sobreposição de risco”, discutida pela 

Tabela 8

Características do Entorno/Vizinhança e Evidências de Localização em favela dos Domicílios  
dos 40% Mais Pobres, por faixa de Proximidade de Córregos

Município de São Paulo – 2004
Em porcentagem

Características do Entorno
Proximidade de Córregos

Total0-20 
metros

21-100 
metros

Mais de 100 
metros ou Não Tem

Percepção da vizinhança como favela 23,7 12,8 9,9 14,5

Domicílios que se localizam dentro de um raio de 100m de favelas 53,5 46,2 36,7 43,1

Ocupação do terreno 28,5 22,1 12,5 19,3

Fonte: CEM/Cebrap. Survey do acesso da população mais pobre de São Paulo a serviços públicos – 2004.

domicílios muito próximos de curso d’água (zero a 20 
metros), enquanto nos domicílios distantes de córre-
gos este percentual é de 37,1% (Tabela 7).19

Embora a informação sobre condições do do-
micílio seja declarada pelo morador, não há nenhu-
ma razão lógica para imaginarmos que aqueles que 
declaram morar próximos a cursos d’água tenham 
também mais probabilidade de declarar condições 
de moradia precária e maior presença de vetores de 
doenças contagiosas. Assim, os dados de qualidade e 
habitabilidade do domicílio também apontam para o 
predomínio de residência de população mais pobre e 
vulnerável naqueles domicílios localizados à beira de 
cursos d’água, que são áreas de risco e muitas vezes 
áreas de favela.

CArACterístiCAs do entorno/VizinHAnçA e eVidênCiAs de 
loCAlizAção em fAVelAs

Quando analisamos as variáveis sobre as característi-
cas do entorno e vizinhança destes domicílios a me-
nos de 20 metros de cursos d’água, identificamos que 
grande parte deles estão localizados em favelas. Uma 
das perguntas do survey é sobre a percepção do in-
formante a respeito das características do seu bairro 
ou vizinhança. Entre os que responderam que a vizi-
nhança é de favela, a distribuição entre as três faixas 
é bastante eloqüente, com 9,9% nos domicílios com 
mais de 100 metros de córregos, 12,8% de 21 a 100 
metros e nada menos do que 23,7% na faixa de zero 
a 20 metros, ou seja, quase um quarto dos domicílios 



56 HuMbErTo PrATES dA FoNSECA AlVES/HAroldo dA GAMA TorrES

São Paulo em Perspectiva, v. 20, n. 1, p. 44-60, jan./mar. 2006

literatura (TASCHNER, 2000; TORRES, 2000; 
TORRES; MARQUES, 2002).

CONSIDERAÇõES fINAIS

Esse artigo organizou-se em torno de dois argumen-
tos principais. De um lado, tratamos de evidenciar a 
importância da questão da moradia em locais próxi-
mos a cursos d’água como característica típica das 
situações de moradia das pessoas de baixa renda no 
Município de São Paulo. De fato, embora os dados do 
survey utilizado e do censo (por meio de análise eco-
lógica) possam apresentar variações significativas, os 
dois apontam para níveis muito elevados do proble-
ma e para um grau de risco mais elevado entre aque-
les mais pobres e residentes em áreas periféricas.

De outro lado, tratamos de apresentar diversos ti-
pos de variáveis presentes no survey (infra-estrutura 
urbana, características socioeconômicas e qualidade 
do domicílio) que evidenciam significativas diferen-
ças entre os domicílios segundo faixa de proximidade 
de cursos d’água, principalmente para aqueles loca-
lizados à beira de córregos (menos de 20 metros de 
distância). Os moradores próximos de curso d’água 
são mais pobres, menos escolarizados, com menos 
acesso a serviços públicos, residem em domicílios 
mais precários do ponto de vista construtivo e estão 
mais expostos a vetores de doenças transmissíveis, 
assim como têm mais freqüentemente seus domicí-
lios localizados em favelas. 

Algumas possíveis explicações para esta elevada 
concentração de problemas e riscos sociais e ambien-
tais, nos domicílios localizados à beira de córregos, 
são discutidas a seguir. Uma primeira explicação está 
ligada ao fato de que as áreas de risco e degradação 
ambiental, muitas vezes, são as únicas acessíveis 
à população de mais baixa renda, por serem muito 
desvalorizadas no mercado de terras, devido às ca-
racterísticas de risco e falta de infra-estrutura urbana. 
Outra possível explicação é que estas são áreas não 
edificantes, isto é, são áreas consideradas impróprias, 
pelas legislações urbanística e ambiental, para ocupa-
ção urbana, seja porque oferecerem risco ambiental 
ou porque são áreas de preservação permanente (Có-
digo Florestal, Leis n.º 4771/65, 7803/89 e 7875/89). 

Neste caso, na maioria das vezes, são áreas (públicas 
ou privadas) invadidas, em geral por assentamentos 
precários, que se configuram como áreas de favela 
(TORRES, 1997).

Neste sentido, acreditamos que uma das principais 
explicações para os diferenciais de condições de vida 
entre os domicílios, segundo as faixas de proximidade 
de cursos d’água, é a significativa presença de favelas 
nas áreas localizadas muito próximas de córregos, que 
são áreas de risco, impróprias à urbanização e sujeitas 
a enchentes, deslizamentos e contato direto com 
doenças de veiculação hídrica. Ou seja, nestas áreas, 
além da característica natural de risco ambiental, a 
ausência de urbanização, com falta de rede de esgoto, 
coleta de lixo, etc., torna a população residente 
nestas áreas extremamente vulnerável (TASCHNER, 
2000). 

Criam-se assim, situações em que justamente os 
grupos sociais com maiores níveis de pobreza e pri-
vação social (e portanto com menor capacidade de 
reação às situações de risco) vão residir nas áreas 
com maior exposição ao risco e à degradação am-
biental, configurando-se situações de alta vulnerabi-
lidade socioambiental. Esta sobreposição ou cumulati-
vidade de riscos e problemas sociais e ambientais 
representa um grande desafio para as políticas pú-
blicas, que, na maioria das vezes, são compartimen-
talizadas segundo áreas de intervenção setorial.

Portanto, acreditamos que grande parte do es-
forço de planejamento e de formulação de políticas 
públicas para redução da vulnerabilidade socioam-
biental deveria estar concentrado na política habita-
cional, particularmente nas de urbanização de favelas. 
Além disso, seria muito importante que as diversas 
políticas públicas que lidam com as situações de vul-
nerabilidade socioambiental (políticas de habitação, 
saneamento e meio ambiente) fossem formuladas (e 
implementadas) conjuntamente e de maneira integra-
da, levando em conta as outras políticas públicas e 
a distribuição desigual das situações de vulnerabili-
dade socioambiental no espaço urbano. Nesse plano, 
políticas habitacionais como urbanização de favelas 
podem ser vistas também como políticas ambientais, 
lidando com os riscos a que estão expostos os gru-
pos mais vulneráveis da população urbana.21
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ASPECTOS METODOLÓGICOS DO SURVEY

De modo a verificar diversos aspectos das 
condições de vida da população mais pobre 
do Município de São Paulo, o Centro de Es-
tudos da Metrópole (CEM-Cebrap/CEPID-
Fapesp) realizou em novembro de 2004, em 
parceria com o Ibope, um survey entre os 40% 
mais pobres do município. Esse survey contou 
com questões detalhadas, de modo a obter da 
população mais pobre do município um pa-
norama geral de suas condições de vida, suas 
condições acesso a algumas políticas públicas 
e suas avaliações dessas políticas. A presente 
pesquisa representa a população de baixa ren-
da residente em diferentes tipos de áreas do 
Município de São Paulo. Como população de 
baixa renda, considerou-se os 40% mais po-
bres da população residente no município, o 
que correspondeu a uma renda familiar de no 
máximo R$ 1.100. Esse corte relativo aos 40% 
mais pobres foi realizado com base nos dados 
da Pesquisa Nacional por Amostra de Domi-
cílios – PNAD 2002, e os valores foram atua-
lizados para novembro de 2004.

Além disso, essa amostra permitiu captar a 
dimensão espacial da pobreza, importante as-
pecto a ser considerado em uma cidade como 
São Paulo, marcada por significativa segrega-
ção residencial entre grupos sociais. O Muni-
cípio de São Paulo foi dividido em três regiões 
definidas com base na caracterização da com-
posição social de três tipos de área: regiões 
predominantemente habitadas por população 
de classe baixa, regiões de classe média e regi-
ões habitadas predominantemente pela classe 
alta. Essas áreas foram delimitadas a partir de 
uma análise fatorial que teve como principais 

variáveis a renda domiciliar média e os padrões 
de votação observados em cada uma delas. Em 
cada uma dessas áreas, foi selecionada uma 
amostra em dois estágios. No primeiro, foram 
sorteadas áreas de ponderação com probabili-
dade proporcional ao tamanho e, no segundo 
estágio, foram selecionados domicílios dentro 
de cada uma das áreas de ponderação sortea-
das. O tamanho da amostra foi definido em 
1.500 entrevistas, com 500 domicílios sortea-
dos em cada um dos três tipos de área. Somen-
te chefes de domicílio ou cônjuges foram en-
trevistados, assim eles constituem a população 
total da pesquisa. Além disso, foi estabelecido 
que seriam realizados, no máximo, 20 questio-
nários por área de ponderação.

Após a expansão da amostra, ficamos com 
uma população total – correspondente aos che-
fes de domicílio ou cônjuges de baixa renda, 
acima de 18 anos – de 1.818.422 domicílios. 
Também é importante ressaltar que não foram 
aplicados questionários individuais; desse modo, 
os próprios chefes ou cônjuges responderam 
questões relativas às condições da escola de seus 
filhos – no caso da seção relativa ao acesso ao 
ensino fundamental – e também sobre o aten-
dimento de saúde obtido no último ano por 
qualquer um dos membros de sua casa, no caso 
do acesso a serviços públicos de saúde. Apesar 
de essa estratégia poder apresentar alguns vieses 
nas respostas, acreditamos que os resultados são 
bastante satisfatórios, considerando os objetivos 
do survey. 

Para maiores informações sobre o “Survey 
do Acesso da População mais Pobre de São 
Paulo a Serviços Públicos”, realizado pelo 
CEM-Cebrap em 2004, ver Figuereido et al. 
(2005, 2006).
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Notas

1.  Para maiores informações sobre o “Survey do Acesso da 
População mais Pobre de São Paulo a Serviços Públicos”, 
realizado pelo CEM-Cebrap em 2004, ver Figuereido et al. 
(2005, 2006).
2.  Os processos de mudanças pelo qual passou a periferia 
metropolitana tornaram-na mais heterogênea, com caracte-
rísticas socioeconômicas e de acesso e qualidade dos equi-
pamentos e serviços urbanos bastante diferenciadas entre as 
diversas regiões da periferia, e até mesmo no interior de uma 
mesma região.
3.  Em termos de indicadores sanitários, toda essa transfor-
mação significou quase uma universalização, até o ano 2000, 
do fornecimento de água e coleta de lixo nas mais importantes 
cidades brasileiras. No entanto, o mesmo não se aplica à coleta 
de esgoto (TORRES et al., 2003).
4.  Nesse sentido, as periferias metropolitanas hoje seriam 
ainda mais heterogêneas do que se considera comumente, in-
cluindo espaços já bem servidos e inseridos na malha urbana e 
outros, cuja população está submetida cotidianamente à condi-
ções ainda mais adversas do que as vivenciadas nas décadas de 
1970 e 1980.
5.  De fato, as condições precárias de urbanização e sanea-
mento, vigentes na periferia, fazem com que a residência em 
locais próximos de cursos d’água implique em exposição real a 
diversos riscos ambientais, pois, além das enchentes (sazonais 
e com menor abrangência geográfica), há um contato direto 
com a água contaminada e exposição a vetores de doenças de 
veiculação hídrica.
6.  Como a maioria dos domicílios localizados em favelas não 
possui rede de esgoto, em geral os dejetos têm como destino 
o córrego mais próximo ou fossas rudimentares, que contami-
nam o lençol freático, gerando alto risco sanitário e poluição 
dos mananciais hídricos.
7.  Contudo, a diversidade de definições, aplicações e signifi-
cados do conceito de vulnerabilidade é tão grande que Cutter 
(1996) identifica pelo menos dezoito diferentes definições.
8.  Parte da visibilidade dos estudos sobre vulnerabilidade 
social se deve a uma certa insatisfação com os enfoques tra-
dicionais sobre pobreza e com seus métodos de mensuração, 
baseados exclusivamente no nível de renda monetária e em 
medidas fixas, como a linha de pobreza.
9.  A opção pelo dado censitário geralmente se deve ao gran-
de nível de desagregação espacial deste tipo de informação, 
particularmente os setores censitários.
10.  Alguns poucos surveys podem contar com coleta paralela 
de dados ambientais, realizada por especialistas. No entanto, 
isso implica custos operacionais significativos.
11.  Para este primeiro exercício construímos um SIG, no qual 
fizemos a sobreposição das cartografias digitais da malha de 
setores censitários e da rede de cursos d’água (rios, córregos e 
represas) do município. Para calcular o número de domicílios 
localizados a menos de 100 metros de cursos d’água utilizamos 
um método chamado overlayer, pelo qual estimamos o tamanho 
da população e o número de domicílios (com suas caracterís-

ticas socioeconômicas e demográficas), atribuindo a estas áreas 
os dados dos setores censitários sobrepostos a elas, na pro-
porção em que o território do setor participa destas áreas às 
margens dos cursos d’água.
12.  A Tabela 1 também mostra que 31,1% dos domicílios cujos 
chefes têm renda mensal entre dois e cinco salários mínimos 
estão localizados a menos de 100 metros de cursos d’água.
13.  Ver aspectos metodológicos do survey no box no final 
do artigo.
14.  Em particular, destacamos a inclusão de variáveis ambien-
tais em pesquisas do tipo survey, que podem trazer novas pers-
pectivas de abordagem e possibilitar diferentes cruzamentos 
com variáveis socioeconômicas, demográficas e mesmo com 
outras variáveis ambientais.
15.  É importante reafirmar que os domicílios amostrados 
pelo survey encontram-se na faixa de renda familiar de zero a  
R$ 1.100,00, englobando assim o conjunto de domicílios de 
baixa renda do Município de São Paulo.
16.  Uma possível explicação para isto é que como a amostra 
do survey compõe-se majoritariamente de população de baixa 
renda, os diferenciais de educação não são tão pronunciados, 
principalmente entre os chefes de domicílio. Desta forma, 
mesmo os domicílios de baixa renda localizados em áreas mais 
consolidadas possuem chefes com baixa escolaridade.
17.  Inclusive os chefes de domicílios localizados de 21 a 
100 metros apresentam em alguns casos um maior nível de 
escolaridade do que os chefes de domicílios localizados a 
mais de 100 metros de cursos d’água.
18.  Outros dois indicadores que revelam a associação entre 
risco ambiental e má qualidade do domicílio são a presença de 
caixa-d’água com tampa e a umidade nas paredes do domicílio. 
Nas áreas à beira de cursos d’água (0 a 20 metros), o percen-
tual de domicílios com caixa-d’água com tampa é de apenas 
46,5%, enquanto nos domicílios distantes de cursos d’água este 
percentual chega a 73,1%. Já o percentual de domicílios com 
umidade nas paredes é de 48,1% nas áreas a mais de 100 me-
tros de cursos d’água, enquanto nas áreas à beira de córregos, 
este percentual chega a 62,2% (Tabela 7).
19.  Na faixa de 21 a 100 metros de distância de córregos é 
muito comum a presença de ratos (62,6%) e de insetos/baratas 
(58,6%) nos domicílios.
20.  Apesar do tradicional sub-registro da declaração de tipo de 
ocupação, essa informação, mais uma vez, reforça o argumento 
de que os domicílios à beira de cursos d’água são, em grande 
parte, domicílios em favelas, as quais se caracterizam pela ocu-
pação de terrenos, com destaque para terrenos em áreas de 
risco ambiental.
21.  De certa forma, as lutas dos chamados movimentos de 
moradia têm clara relação com a solução das questões ambien-
tais. Se em algumas circunstâncias esses movimentos induzem 
a invasão de áreas de proteção ambiental, produzindo conflitos 
importantes com o chamado movimento ambientalista, preci-
sa-se reconhecer a proximidade entre essas duas lutas, sobre-
tudo entendendo que os mais pobres – na grande maioria dos 
casos – constituem aqueles mais ameaçados pelas condições 
ambientais existentes.
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