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UNIVERSO

Moradores de 16 

anos ou mais de 

São Paulo/SP, 

equivalente 

9.807.023

paulistanos 

Fonte: IBOPE Inteligência 

com base em dados 

oficiais do IBGE 

AMOSTRA

800 entrevistas

Os resultados totais 

foram ponderados 

para restabelecer o 

peso de cada 

região e o perfil da 

amostra.

PERÍODO DE 

CAMPO

Entrevistas online e 

domiciliares 

realizadas entre os 

dias 03 a 23 de 

abril de 2019 por 

meio de coleta face 

a face e online.

LOCAL DA 

PESQUISA

Município de São 

Paulo.

MARGEM DE 

ERRO

O intervalo de 

confiança é de 95% 

e a margem de erro 

máxima estimada é 

de 3 pontos 

percentuais para 

mais ou para 

menos sobre os 

resultados totais.

Metodologia

Datas de referência nos slides retratam o ano em que a pesquisa foi divulgada.
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54%

46%

Perfil da amostra

Escolaridade Raça/ Cor

Renda Familiar 
(Em salários mínimos – SM)

Classe

9%

A

51%

B

36%

C D/E

5%

Faixa Etária

16-24 25-34 45-5435-44 55 ou mais

16% 20% 20% 16% 28%

40%

33%

27%

Até 
2 SM

Mais de 
2 a 5 SM

Mais de 
5 SM

Branca

Preta/Parda

Outras

Evangélica/ 
Protestante

22%

Ateu/ sem 
religião/ NR

24%
Outras

13%

41%
Católica

49%

48%

3%

Base: Total da amostra (800)

Religião

28

39

33

Ensino Fundamental

Ensino Médio

Superior

Sexo
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Distribuição amostral por região

LESTE

NORTE

OESTE

CENTRO

SUL

Base: Total da amostra (800)

Região de moradia 
As cotas amostrais são 

definidas considerando a 
divisão das regiões em Leste 
1 e 2, Norte 1 e 2 e Sul 1 e 2
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Estrutura da apresentação

Praças Parques Combate às 
enchentes

Reciclagem

Aprendizados

Para cada assunto será apresentado:

• Breve contexto 
• Dados da pesquisa
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Meio Ambiente e a administração municipal
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O Meio Ambiente no Plano de Metas 2019-2020 da Prefeitura 
de São Paulo

Fonte: Prefeitura de São Paulo, Programa de Metas 2019-2020 em
http://programademetas.prefeitura.sp.gov.br/assets/up/Programa%20Metas%202019-2020_texto.pdf

Novas metas 
inseridas para 

o 2º biênio

Meta concluída no 
1º biênio (2017-2018)

“Garantir ações concentradas de 
zeladoria urbana em 200 eixos e 
marcos estratégicos da cidade de 
São Paulo”

http://programademetas.prefeitura.sp.gov.br/assets/up/Programa%20Metas%202019-2020_texto.pdf
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“Reduzir em 500 mil toneladas o 
total dos resíduos enviados a 

aterros municipais no período de 4 
anos, em comparação ao total do 

período 2013-2016”

• Redução de 181,1 mil toneladas de 
resíduos no biênio 2017-2018

• Para o biênio 2019-2020, redução 
de mais 320 mil toneladas 
(alcançando, no quadriênio, a 
redução de 500 mil ton).

O Meio Ambiente no Plano de Metas 2019-2020 da Prefeitura 
de São Paulo

Meta do biênio anterior, 
incorporada na 30.2

Fonte: Prefeitura de São Paulo, Programa de Metas 2019-2020 em
http://programademetas.prefeitura.sp.gov.br/assets/up/Programa%20Metas%202019-2020_texto.pdf

http://programademetas.prefeitura.sp.gov.br/assets/up/Programa%20Metas%202019-2020_texto.pdf
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Em relação ao ano de 2018, houve um aumento de 6,9% nos recursos destinados à 
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, enquanto o orçamento da 
AMLURB aumentou em 0,6%

Fonte: Câmara Municipal de São Paulo, Orçamento 2018
Fonte: Câmara Municipal de São Paulo, Orçamento 2019 

Orçamento da Prefeitura Municipal de São Paulo
2018 x 2019

6,9%

0,6%
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Praças na cidade de São Paulo
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Praças na cidade de São Paulo

Notícias divulgadas entre janeiro e abril de 2019
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A preservação e a manutenção das praças da cidade 
de São Paulo são avaliadas negativamente por mais 

da metade dos entrevistados 

11

3553

1 Ótima/ Boa

Ruim/ 
Péssima

Não sabe/ 
Não respondeu

Regular

P30) De uma maneira geral, como você avalia a preservação e manutenção 
das praças da cidade de São Paulo? Você acha que ela é: 

Base: Total da amostra (800)

A preservação e a manutenção
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LESTE

NORTE

OESTE

CENTRO

SUL 11% 

53% 

1% 

11 34 54 1

10 39 50 1

13 32 54

8 35 55 2

12 35 53

NS/ NR

Em todas as regiões da cidade, cerca de metade dos moradores avalia 
negativamente a preservação e manutenção das praças

35% 

Base Amostra: Total (800) | Centro (70) | Oeste (99) | Norte (192) | Leste (219) | Sul (220)

ÓTIMA/ BOA

REGULAR

RUIM/ PÉSSIMA

(%)

TOTAL



14

Avaliação da preservação e manutenção das praças da cidade de São Paulo
Destaques por segmento

16 a 24 anos (16%)

16 a 24 anos (16%)

REGULAR: 35%

Ens. Superior
(39%)

Homens 
(39%)

25 a 34 anos
(40%)

ÓTIMA/BOA: 11%

35 a 44 anos (60%)

B
Classe B (58%)

RUIM/PÉSSIMA: 53%

Renda familiar 
até 2 S.M. (15%)
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Parques na cidade de São Paulo
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Parques na cidade de São Paulo

Notícias divulgadas entre julho de 2018 e abril de 2019
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Parques na cidade de São Paulo

Notícias divulgadas entre fevereiro e abril de 2019



18

A maioria dos entrevistados é a favor da concessão dos parques da cidade para a 
iniciativa privada 

P31) A atual administração municipal propõe fazer concessões dos parques da cidade para a iniciativa privada, ou seja, conceder a uma 
empresa privada a gestão desses locais por um prazo determinado. Você diria que é a favor ou contra a concessão dos parques da cidade 
para a iniciativa privada? 

Base: Total da amostra (800)

60%

31%

A favor da concessão dos 
parques

Contra a concessão dos 
parques

A favor

Contra

NS/NR – 10%

Existem 107 parques municipais na 

cidade de São Paulo
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LESTE

NORTE

OESTE

CENTRO

SUL

60% 

31% 

10% 

57 31 12

65 26 8

55 39 6

62 29 9

60 28 13

NS/ NR

A favoralidade em relação à concessão dos parques da cidade para a iniciativa privada 
é maior entre os moradores da região Sul e menor entre os da região Norte 

A FAVOR

CONTRA

Base Amostra: Total (800) | Centro (70) | Oeste (99) | Norte (192) | Leste (219) | Sul (220)

(%)

TOTAL
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Favorabilidade em relação à concessão dos parques da cidade para a iniciativa 
privada – Destaques por segmento 

TOTAL MASCULINO FEMININO 16 A 24 55 E MAIS ENS. FUND. SUPERIOR
MAIS DE 

5 S.M.
ATÉ 2
S.M.

BRANCA
PRETA/ 
PARDA

A 
FAVOR

60% 60% 60% 47% 63% 70% 58% 63% 58% 57% 62%

CONTRA 31% 33% 29% 47% 27% 24% 33% 27% 33% 31% 31%

NS/NR 10% 8% 11% 6% 10% 6% 10% 10% 10% 13% 6%

SEXO FAIXA ETÁRIA ESCOLARIDADE RENDA RAÇA/COR

Destaque em relação ao total da amostra

Negrito Destaque dentro do segmento
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Combate às enchentes na cidade de São Paulo
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Combate às enchentes na cidade de São Paulo

Notícias divulgadas em dezembro de 2018
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Combate às enchentes na cidade de São Paulo

Notícias divulgadas entre fevereiro e março de 2019
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Base: Total da amostra (800)

A atuação da administração municipal no combate às enchentes é avaliada 
negativamente por cerca de 7 em cada 10 entrevistados

P32) Considerando os últimos 12 meses, como você avalia, de modo geral, a atuação da administração municipal no combate 
às enchentes? Você acha que ela está sendo: 

Ruim / 
Péssima 74%

Regular 18%
Ótima/ Boa 7%

Não sabe/ Não respondeu 2%

Rua Javaés, Bom Retiro. Foto tirada por Gab Adilson Amadeu. Disponível em Flickr.com
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LESTE

NORTE

OESTE

CENTRO

SUL

7% 

74% 

2% 

4 18 76 2

7 16 75 2

8 20 71

9 20 65 7

4 24 69 2

NS/ NR

Na comparação entre as regiões, a atuação da administração municipal no combate 
às enchentes é pior avaliada entre os moradores das regiões Leste e Sul

18% 

ÓTIMA/ BOA

REGULAR

RUIM/ PÉSSIMA

Base Amostra: Total (800) | Centro (70) | Oeste (99) | Norte (192) | Leste (219) | Sul (220)

(%)

TOTAL



26

Os que pertencem à classe C, os pretos e pardos e os menos escolarizados são os 
mais críticos em relação atuação da administração municipal no combate às 
enchentes 

16 a 24 anos (16%)

Não há 
destaques

18%

REGULAR

Renda familiar 
acima de 5 S.M.

(23%)

7%

ÓTIMA/BOA

Pretos e pardos 
(78%)

Classe C 
(79%)

Ens. Fundamental 
(78%)

C74%

RUIM/PÉSSIMA
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Quase metade da amostra avalia negativamente tanto a preservação e manutenção 
das praças da cidade de São Paulo quanto a atuação da administração municipal no 
combate às enchentes

Avaliam como 
ruim/péssima...

A preservação e 
manutenção das 
praças da cidade

A atuação da 
administração 

municipal no combate 
às enchentes

C
Renda familiar 

até 2 S.M.
Mulheres 55 anos e maisEns. MédioClasse C Região LestePretos e pardos

45%

Perfil
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Reciclagem na cidade de São Paulo
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COMO O BRASILEIRO SE 

COMPORTA EM RELAÇÃO À 

RECICLAGEM?
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Alguns dados sobre descarte de resíduos e coleta seletiva no Brasil

Fonte: Dados Brasil da Pesquisa IBOPE Inteligência/AMBEV 
(1.800 entrevistas realizadas entre 25 e 30 de maio/2018)

dos brasileiros não separam o material 
orgânico do reciclável

entregam os materiais recicláveis direto 
para o caminhão de coleta seletiva

entregam os materiais recicláveis para 
catadores que passam na rua/ bairro

Entre quem utiliza algum serviço de coleta 
seletiva...

não utilizam nenhum serviço de coleta 
seletiva

39%

50%

19%

14%

21% dos brasileiros não sabem para onde 
vai o lixo depois que sai de sua casa

59% não sabem quem realiza a reciclagem 
de materiais no Brasil

59% acreditam que o poder público é o 
responsável pelo destino correto do lixo

58% acreditam que o cidadão é o 
responsável pelo destino correto do lixo

O descarte irregular de 
lixo é um dos problemas 

que afeta o meio 
ambiente que mais 

incomoda as pessoas
Fonte: Dados da Pesquisa IBOPE 
Inteligência/IPAM (600 entrevistas 
realizadas entre 28/nov a 25/dez de 
2017)
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E COMO O PAULISTANO SE 

COMPORTA EM RELAÇÃO À 

RECICLAGEM?
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Reciclagem na cidade de São Paulo

Notícias divulgadas entre janeiro e abril de 2019
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Reciclagem na cidade de São Paulo

Notícia divulgada em janeiro de 2019
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Reciclagem na cidade de São Paulo

Dados oficiais da coleta em São Paulo:

(janeiro a julho de 2018 – em toneladas)

•Coleta domiciliar – 2.136.740 
•Coleta seletiva – 38.427

Fonte: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/amlurb/index.php?p=185375

20 mil 
toneladas

Quantidade de lixo gerada 
diariamente na cidade 

12 mil 
toneladas

Quantidade de resíduos 
domiciliares coletados 
diariamente na cidade

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/regionais/amlurb/index.php?p=185375
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Separam os materiais 
recicláveis 

61%
SEPARAM

Eram 57% em 2018

Não separam os 
materiais recicláveis

NÃO SEPARAM

38%

Eram 42% em 2018

P33) Você ou alguém que mora com você, separa os materiais recicláveis da sua casa dos materiais não recicláveis?  
Base Amostra: Total (800) | Centro (70) | Oeste (99) | Norte (192) | Leste (219) | Sul (220)

Aproximadamente 

1,6 milhões de 

domicílios

Aproximadamente 

2,6 milhões de 

domicílios

NS/NR
2018 - 2% 
2019 – 2%

Fonte: IBOPE Inteligência com base em dados oficiais do IBGE “Universo total de domicílios da cidade de São Paulo” (4.347.607)

Como observado no ano passado, a maioria declara separar os materiais recicláveis 
da sua casa dos não recicláveis; Nota-se crescimento de 4 pontos percentuais
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LESTE

NORTE

OESTE

CENTRO

SUL

65

70

34

30

12018

2019

Cresce a separação de materiais recicláveis em casa entre os moradores das regiões 
Norte, Sul e Centro ao passo que diminui entre os moradores da região Oeste

P33) Você ou alguém que mora com você, separa os materiais recicláveis da sua casa dos materiais não recicláveis?

Base Amostra: 2019 - Total (800) | Centro (70) | Oeste (99) | Norte (192) | Leste (219) | Sul (220)
Base Amostra: 2018 - Total (800) | Centro (100) | Oeste (100) | Norte (200) | Leste (200) | Sul (200)

61% 

38% 

2% NS/ NR

SIM

NÃO

75

66

25

30 3

2018

2019

56

65

44

33 1

2018

2019

57

63

43

36

1

1

2018

2019

51

53

45

44

4

3

2018

2019

(%)

TOTAL

+9 p.p.

+6 p.p.

+5 p.p.

-9 p.p.
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Separam os materiais 
recicláveis 

Declaram separar os materiais recicláveis da sua casa dos materiais não recicláveis –
destaque por segmento

61%
SEPARAM

Eram 57% em 2018

Renda familiar 
acima de 5 S.M. 

(72%)

Classe B
(69%)

Centro (70%)
Região Oeste 

(66%)

DESTAQUES POR SEGMENTO

B
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Renda familiar 
até 2 S.M. (45%)

Classe C
(45%)

Região Leste 
(44%)

DESTAQUES POR SEGMENTO

C
Não separam os 

materiais recicláveis

NÃO SEPARAM

38%

Eram 42% em 2018

Declaram que não separam os materiais recicláveis da sua casa dos materiais não 
recicláveis – destaque por segmento



39

A avaliação negativa em relação à atuação da administração municipal no combate às 
enchentes é maior entre os que declaram que não separam os materiais recicláveis 
em casa do que entre os que dizem separar

Avaliação da atuação no 
combate às enchentes TOTAL SEPARA

NÃO 
SEPARA

Ótima/boa 7 8 4

Regular 18 19 17

Ruim/péssima 74 72 76
NS/NR 2 2 2
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Caminhões da Prefeitura e catadores de rua continuam sendo os meios mais 
utilizados para o descarte de resíduos recicláveis separados no domicílio 

Base: Separa os materiais recicláveis da sua casa dos materiais não recicláveis 2018 (498) / 2019 (497)

61%57%

20192018

38% Pela prefeitura (caminhão que passa na rua)

Por catadores de rua

Os recicláveis são levados por você ou outra 
pessoa a um ponto de reciclagem

Por uma cooperativa ou associação

Outros

Não sabe/ Não respondeu

28%

15%

12%

6%

2%

37%

31%

16%

8%

5%

2%

20192018

Tipos de coleta dos materiais recicláveis 

P34) E o descarte ou a coleta desse material reciclável é feita: 

SEPARAM 
material reciclável
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Aumenta a coleta via caminhão da Prefeitura entre moradores da região Leste e diminui entre os da 
Norte, na mesma proporção em que cresce o uso de catadores de rua; Cai o descarte em pontos de 
reciclagem entre os que moram na Leste e via cooperativas na região Sul e Norte

P34) E o descarte ou a coleta desse material reciclável é feita: 

Pela prefeitura 
(caminhão que passa na rua)

Por catadores de rua

Não sabe/ Não respondeu

37% 

31% 

Os recicláveis são levados 
por você ou outra pessoa 
a um ponto de reciclagem

16% 

Por uma cooperativa 
ou associação8% 

Outros5% 

2% 

Base Separa os materiais recicláveis da sua casa dos materiais não recicláveis :
Total (497) | Centro (49) | Oeste (61) | Norte (128) | Leste (116) | Sul (143)

LESTE

NORTE

SUL

31

36

40

40

17

13

8

5

5

4 2

2018

2019

47

45

20

23

9

14

12

7

8

7

4

4

2018

2019

31

22

35

44

21

23

9

5

4

6

12018

2019

TOTAL

+5 p.p.

+5 p.p.

-9 p.p. +9 p.p.

-5 p.p.

Devido ao tamanho das bases, não é possível fazer 
leitura das regiões central e oeste

-4 p.p.

-4 p.p.



42
Aprendizados
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APRENDIZADOS

Embora a destinação de verbas para a Secretaria do Meio Ambiente e AMLURB tenha aumentado, a atuação da
Prefeitura na preservação e manutenção de praças e obras de combate às enchentes está aquém das expectativas da
população. A percepção negativa sobre a prestação desses serviços sugere distanciamento da gestão frente aos
anseios da população nessas áreas.

Importante relembrar que empresas e cidadãos já atuam
para garantir a zeladoria de praças e outros espaços
públicos como forma de minimizar a ausência da
administração municipal.

Nesse contexto, tudo indica que a taxa de favorabilidade
em relação à concessão dos parques para a iniciativa
privada, demostra que a população deposita nas
empresas a esperança de uma melhor zeladoria desses
locais em comparação ao que a administração municipal
vem apresentando atualmente.
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O aumento daqueles que declaram separar o material reciclável dos materiais não recicláveis de sua casa evidencia um 
possível crescimento da demanda por mais equipamentos de coleta seletiva na cidade. 

Com esse movimento há necessidade da Prefeitura potencializar a capacidade de coleta desses materiais, intensificando 
parcerias, valorizando o trabalho dos catadores e realizando maiores investimentos na construção dos pontos de reciclagem. 
Consequentemente, a meta de redução de mais de 320 mil toneladas de resíduos no biênio vigente ficaria mais fácil de ser 

cumprida. 

APRENDIZADOS
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Obrigada!

www. i bope i n t e l i g e n c i a . c om

facebook.com/IBOPE.In twitter.com/IBOPE_In

linkedin.com/user/IBOPEinteligencia

Essa apresentação foi elaborada usando imagens do Freepik.com


