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NÍVEL SOCIOECONÔMICO E A RELAÇÃO COM O CONSUMO DE ÁGUA NA 

CIDADE DE SÃO PAULO. DADOS RPELIMINARES. 

 

1. RESUMO 

 

O presente trabalho apresenta dados preliminares sobre o consumo de água em 

São Paulo e a correlação com o perfil sócio econômico da família.  

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Há necessidade da compreensão dos fluxos econômicos e o conhecimento 

da capacidade biológica para que a humanidade possa obter equilíbrio entre 

sustentabilidade socioeconômica e ambiental. Dessa necessidade surgiu a atenção 

voltada para pegada ecológica (PE), hídrica (PH) e de carbono que reflete que o 

consumo dos recursos naturais está sendo utilizados além da capacidade da Terra 

(Galli et al., 2012). 

William Rees e Mathis Wackernagel desenvolveram o conceito de pegada 

ecológica (PE) que é uma mensuração da apropriação humana das áreas 

biologicamente produtivas (Rees, 1992; 1996; Wackernagel et al., 2004). Conceito 

similar foi denominado por Hoekstra & Huang (2002) conhecido como pegada 

hídrica (PH) e que mensura a apropriação humana da água doce no globo 

(Hoekstra, 2009).  Segundo Corral-Verdugo (2002), o problema da escassez de 

água possui componentes psicológicos e sociais (Corral-Verdugo (2001, 2002). 

O comportamento humano, segundo a leitura ambiental, está diretamente 

relacionado com a deterioração ambiental (Clark, 1995, Oskamp, 2000; Pinheiro, 

1997; Pol, 1993; Stern, 2000). A Organização das Nações Unidas (ONU) informa 

que 1,1 bilhão de habitantes não possui acesso à água potável e 1,6 milhão de 

pessoas morrem com problemas de saúde relacionados à escassez de água. 

A solução será criar métodos alternativos de abastecimento (Corral-Verdugo, 

Armenta, Urías, Cabrera e Gallego (2002).  

 As circunstâncias pessoais, sociais e culturais (idade, sexo, sensibilidade, 

nível socioeconômico, local de residência, conhecimento dos problemas ambientais) 
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farão com que o sujeito capte e interprete de distintas maneiras as informações do 

ambiente (Kuhnen, Improta, Silveira, 2009). 

O Brasil necessita reduzir o número de habitantes sem acesso permanente à 

água potável até 2015 para estar de acordo com a da Declaração do Milênio (2000).  

 

3. OBJETIVOS 

 

- Verificar a relação entre nível de consumo de água e nível econômico; 

- Avaliar a conexão do consumo de água e nível educacional; 

 

4. METODOLOGIA 

 

- Questionário: Será aplicado um questionário fechado, com as seguintes 

características: Y= f (x1, x2, x3....,) para fazer o levantamento de questões 

relacionadas ao consumo de água. 

- Termo de Consentimento Informado: O termo de consentimento informado (em 

anexo) vem informar o objetivo da pesquisa, seus objetivos e obter autorização para 

seus devidos fins. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Após o informe feito através do consentimento informado o questionário foi 

aplicado. Os dados foram avaliados estatisticamente se utilizando o método de 

regressão linear. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Podemos afirmar ainda que as variáveis com maior peso (maior coeficiente 

estimado em valor absoluto) são: Idade de quem possui maior escolaridade na casa; 

Quantidade de moradores na casa; Idade do respondente. Observamos ainda a 

existência de uma relação negativa entre o consumo de água e a idade do 

respondente (-0,40). Também foi percebido no conjunto de dados uma relação 

negativa, porém baixa (-0,12), entra a metragem do terreno e o consumo de água. 
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