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RESUMO 

 

 

Ineditamente, desde 2008, o mundo se tornou predominantemente urbano. A ascendente 

urbanização é e ainda será para as próximas décadas um grande desafio mundial, pois 

atrelados ao processo, há inúmeros impactos negativos socioambientais, principalmente no 

concernente à saúde pública e qualidade de vida urbana. Portanto, a busca pela 

sustentabilidade urbana é essencial para o viver e sobreviver nas cidades. Nessa perspectiva, a 

presente dissertação procura identificar qual o impacto para a sustentabilidade urbana que se 

pode extrair do entrelaçamento do trinômio meio ambiente urbano, saúde e urbanização. No 

intuito de alcançar a finalidade proposta, realiza-se uma reflexão sobre o processo de 

urbanização desde o advento da Revolução Industrial, sobre os indicadores de 

sustentabilidade urbanos e sobre o conceito de sustentabilidade. Em seguida, analisa-se o 

panorama atual e prospectivo da urbanização passando pela esfera global até o local sob a 

perspectiva da sustentabilidade e de dados estatísticos. Posteriormente, são comparadas 18 

cidades mundiais, cujos critérios de seleções citadinas foram: diversidade continental, 

quantidade da população urbana como critério definidor de cidade média, grande ou 

megalópole e importância dessas cidades, seja na seara política, econômica ou turística, para 

seus respectivos países ou regiões. Nessas cidades foram avaliadas a qualidade do ar – 

emissão de MP10 (material particulado) e emissões de tonelada de CO2 – e a questão da água 

no tangente ao saneamento básico – acesso à água limpa e acesso à rede de esgoto. Para estas 

questões e seus indicadores, correlacionaram-se mais quatro indicadores urbanos: quantidade 

populacional, densidade populacional, renda per capita e índice de desenvolvimento humano. 

Todos foram escolhidos por representarem a urbanização e o desenvolvimento das cidades 

respectivamente. Por fim, o último item trata da gestão democrática municipal como 

instrumento essencial para alcançar a prosperidade e a sustentabilidade urbana e, 

consequentemente, a saúde essencial para a sobrevivência. 

 

 

Palavras-chave: Cidade; Gestão democrática das cidades; Indicadores de sustentabilidade; 

Saúde; Sustentabilidade urbana.  

 

  



ABSTRACT 

 

Unprecedentedly, since 2008, the world has definitively become predominantly urban. The 

rising urbanization is and will still be for the next decades a great world challenge, because 

attached to the process, there are countless environmental negative impacts, mainly 

concerning public health and the quality of urban live. Therefore, the search to urban 

sustainability is essential to live and survive in the cities. From this perspective, this thesis 

seeks to identify the impact on urban sustainability that can be drawn from the interweaving 

of the triad urban environment, health and urbanization. In order to achieve the proposed 

purpose, a reflection is carried out on the process of urbanization since the advent of the 

Industrial Revolution on urban sustainability indicators and the concept of sustainable 

development. Following, the current and prospective panorama of urbanization is analyzed 

from the global to the local level from the perspective of sustainable development and 

statistical data. Subsequently eighteen cities in the world have been compared, whose cities 

selection criteria were: continental diversity, size of urban population as a defining criterion 

of an average city, large or megalopolis and importance of these cities, considering the 

political, economic or tourism harvest for their respective countries or regions. In these cities 

were evaluated air quality – emissions of PM10 (particulate matter) and CO2 emissions ton – 

and assessed the issue of water in tangent sanitation - access to clean water and access to 

sewage network. For these issues and their indicators four urban indicators have been 

correlated: population quantity, population density, per capita income and human 

development index. All were chosen because they represent the urbanization and the 

development of cities respectively. Finally, the last section deals with the municipal 

democratic management as an essential instrument for achieving prosperity and urban 

sustainability and therefore heath that is essential for survival. 

 

 

Keywords: City; Cities democratic management; Health; Sustainability indicators; Urban 

sustainability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Gente. Indigente. Edifício. Selva de pedra. Favela. Cortiço. Água tratada. Falta de 

água. Enchente. Carros. Muitos carros. Trânsito. Árvore. Que árvore? Lixo. Esgoto. Rede de 

esgoto. Riqueza. Pobreza. Extrema pobreza. Hospitais. Médicos. Cura. Doenças. Epidemias. 

Endemias. Mais doença, menos assistência. Indústria. Poluição do ar. Smog. Poluição da 

água. Governo. Política. Política pública. Efetividade? Democracia? Lei. Falta de lei. 

Sustentabilidade. Insustentabilidade. Prosperidade. Miséria. Stress. Desigualdade. Qualidade 

de vida urbana? Informação. Falta de informação. Indicadores. Tendências. Omissão. 

Progresso. Retrocesso.  

A cidade tem se construído ao longo da história de maneira paradoxal. A contradição 

sempre esteve em seu interior e, historicamente, poucos a tomaram como objeto de pesquisa 

científica. Um inédito acontecimento, na primeira década do século XXI, despertou os olhares 

locais e internacionais para as cidades do mundo. Desde 2008, mais da metade da população 

mundial reside em áreas urbanas e as prospectivas revelam tendências inquietantes. O 

fenômeno da urbanização, causador de tal fato histórico, acende novas incertezas acerca do 

futuro, cujo palco principal, a priori, é e será definitivamente a cidade. 

Para a transformação e construção dos contextos urbanos contemporâneos, inúmeros 

problemas socioambientais são intensificados, provocados e até mesmo ignorados. Formação 

de favelas, degradações ambientais significativas – poluição do ar, do solo, da água –, 

crescimento horizontal das cidades sem o mínimo de estrutura – rede de esgoto e 

fornecimento de água tratada – aglomeração urbana em locais insalubres, disseminação de 

doenças epidêmicas e endêmicas, dificuldade na mobilidade urbana, entre outros, são apenas 

alguns de inúmeros problemas que compõem o complexo e paradoxo urbano em suas 

múltiplas facetas.  

Não basta olhar a “selva de pedra” e seus habitantes e ignorar os riscos para as 

presentes e futuras gerações que estão ali presentes. Viver e conviver nas cidades não é tão 

simples. As relações práticas-sensíveis que se desdobram no meio ambiente urbano refletem o 

grande e complexo sistema quase que indecifrável e concatenado em múltiplos processos 

dinâmicos que determinam a vida.   

Daí emergiu a necessidade de abordar este tema – historicamente atual, inédito, 

relevante para o futuro – o processo de urbanização. E não para por aí. Deste tema, 

desdobram-se outros tão ou mais importantes: a cidade, a saúde pública e a sustentabilidade. 
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 Se o grande legado da humanidade serão as cidades, compreendê-las juntamente 

com seu processo é pressuposto básico para a sobrevivência e para a efetivação da 

sustentabilidade. Pois, quando se vive em um lugar, consequentemente, torna-se parte dele e 

responsável por ele.  

A relevância do tema se consagra por três principais motivos: no próprio ineditismo 

urbano, pela dificuldade em estabelecer análises sistêmicas profundas de um processo que é 

dinâmico ao longo da linha tempo-espaço e pelo reflexo do contexto urbano na saúde das 

presentes e futuras gerações.  

Daí emerge o grande questionamento: qual o impacto para a sustentabilidade urbana 

se pode extrair do entrelaçamento do trinômio meio ambiente urbano, saúde e urbanização? E, 

deste, decorrem outros essenciais para a reflexão: a urbanização é a causa das mazelas da 

sociedade ou sua forma? Há uma inseparabilidade entre meio ambiente urbano e saúde? 

Como aferir os fatores de riscos socioambientais urbanos? Existem indicadores urbanos 

suficientes para demonstrar se há efetividade ou não da sustentabilidade urbana? Qual o 

impacto da urbanização na saúde humana? Estes impactos se diferem em cidades diferentes? 

Não seria a saúde o núcleo para todos esses questionamentos, ou seja, um fator que avalia a 

convergência de indicadores de sustentabilidade urbana? E qual a consequência dessas 

reflexões para a política pública? 

Por isso, será necessário refletir ao longo do estudo se a urbanização é causa das 

mazelas da sociedade ou se é sua forma. As cidades são verdadeiras teias sistêmicas da vida 

atual. Entretanto, suas análises, sejam por indicadores urbanos, sejam por assunto, sejam por 

coleta de informações locais oportunas e tendenciosas, embora contribuam imensamente para 

a gestão da cidade, significam uma percepção fragmentada da verdadeira realidade. Essa 

percepção distorcida pode inferir negativamente tanto no planejamento público, no exercício 

da democracia, e mais relevante ainda, na efetivação da sustentabilidade urbana e, 

consequentemente na saúde pública. 

Em busca da percepção sistêmica do processo de urbanização nas cidades e os 

problemas a ele atinente, especialmente ao relacionado à saúde, a pesquisa se desenvolverá, 

através da transdisciplinariedade das ciências (Filosofia, Medicina, Direito, Geografia) com 

base em doutrinas, legislações, estatísticas e documentos internacionais a fim de construir um 

diálogo lógico-argumentativo entre eles para alcançar, como objetivo geral, a reposta para 

qual o impacto na sustentabilidade urbana se pode extrair do entrelaçamento entre 

urbanização, saúde e meio ambiente urbano. 
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Dessa maneira, o capítulo 2 abordará, inicialmente, a retrospectiva urbana da 

industrialização ao século XX para contextualizar o desenrolar (a forma) da urbanização e a 

formação do urbano, sociedade urbana, assim como as transformações que ocorrem nas 

cidades derivadas do duplo processo de urbanização-industrialização. Para a compreensão do 

desenvolvimento desses processos ao longo da linha do tempo, é apresentada a ótica de Henri 

Lefebvre por ser essencial na construção conceitual do que é e o que tende a ser o urbano. Em 

um segundo momento, é descrito o retrato urbano da Inglaterra pela visão de Lewis Mumford 

e, posteriormente, feito um paralelo com o retrato urbano brasileiro, tendo como exemplo a 

cidade de São Paulo.  

Ainda neste capítulo, são abordados a urbanização, seus conceitos e derivações, 

assim como é refletido se há uma dicotomia entre os termos de cidade e urbano e a criação da 

sociedade urbana. Por fim, este capítulo apresenta a retrospectiva da saúde pública através dos 

discursos higienistas e movimentos sanitários pela visão de George Rosen. Todo o capítulo 

tem como objetivos principais contextualizar, construir e desconstruir conceitos e explicar 

como o processo de urbanização e evolução da saúde pública pauta o desenvolver das cidades.  

Esses objetivos deságuam na forma da urbanização para entendê-la como vilã, ou seja, per si 

é a única causa dos impactos socioambientais ou não. 

O capítulo 3 aborda o presente urbano. Graficamente, é apresentado o aumento da 

população urbana no mundo desde a década 1950 até o presente (2015). Assim como as 

perspectivas para as próximas décadas. A estes dados é associado o grande desafio das 

cidades que permeia os impactos socioambientais derivados da inseparabilidade entre as 

transformações do meio ambiente urbano e seus impactos na saúde ambiental e humana. 

Portanto, o objetivo deste capítulo é apresentar o laço indissociável entre saúde e ambiente. 

Para isso, aborda-se a saúde, seus determinantes no contexto internacional e as conferências 

principais no incentivo à promoção da saúde. Aborda-se, também, o meio ambiente como 

fator crítico da atualidade se não equilibrado adequadamente. Posteriormente, para reforçar a 

inseparabilidade entre o meio ambiente e a saúde, apresenta-se o conceito de ecogenética e 

epigenética. 

O capítulo central apresenta o panorama atual e prospectivo da urbanização passando 

pela esfera global até o local sob a perspectiva da sustentabilidade e de dados estatísticos. 

Inicialmente é enfatizado o déficit na visão que se tem da realidade urbana, devido a inúmeras 

análises fragmentadas e à necessidade emergente de olhar as cidades sob uma perspectiva 

sistêmica. Em seguida, é explicada historicamente a origem do termo sustentabilidade, 

apontando sua essencialidade para a sobrevivência das presentes e futuras gerações. Com 
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relação à sustentabilidade, discute-se acerca da contradição do termo para culminar em um 

pilar, em um princípio basilar para alcançar o bem-estar coletivo e o equilíbrio ambiental. 

Com esse intuito, são abordados os indicadores de sustentabilidade, em especial, os 

indicadores urbanos para averiguar se há uma padronização ou se eles são suficientes para 

analisar o contexto citadino atual. Este capítulo também apresenta um novo instrumento 

potencial que tem como escopo a avaliação e percepção sistêmica das cidades: a saúde 

urbana. Para isso, ela é conceituada e explicada para indicar a cidade percebida pelo núcleo 

saúde e aglutinar informações dos diversos setores que compõem a base da sustentabilidade, 

possibilitando uma efetivação das políticas públicas com fundamentação coerente e mais 

realística. Por fim, o capítulo encerra abordando os dados estatísticos do mundo enfatizando 

as cidades que mais tendem a urbanizar. 

O capítulo 5 trata dos impactos socioambientais urbanos e sua sombra na saúde. 

Devido à diversidade de impactos, foram escolhidos dois temas – água e ar – por 

representarem os elementos essenciais para a sobrevivência das espécies. Com fins 

comparativos e analíticos entre as cidades, analisou-se, primeiramente, a questão do ar 

demonstrando no que pese o aumento da poluição e suas as consequências para a saúde 

pública. Posteriormente é comparado o perfil de poluição e qualidade do ar em 18 cidades 

mundiais, cujos critérios de seleções citadinas foram: diversidade continental, quantidade da 

população urbana como critério definidor de cidade média, grande ou megalópole e 

importância dessas cidades, seja na seara política, econômica ou turística, para seus 

respectivos países ou regiões.  

Com base em critérios qualitativos, foram selecionadas cidades de forma a 

representar todos os continentes: Belo Horizonte, Buenos Aires, Cidade do México, Nova 

York e São Paulo, localizadas no continente americano; Cairo, Johanesburgo e Lagos, 

localizadas na África; Berlim, Londres, Moscou, Paris, localizadas na Europa; Bangkok, 

Mumbai, Nova Delhi, Tóquio e Xangai, localizadas na Ásia; e Sidnei localizada na Oceania. 

Pelo critério da densidade populacional, delimitando o tipo de cidade (megalópole, cidade 

grande, média ou pequena), foram escolhidas cidades que enquadravam, desde o ano de 2006, 

como cidades médias, grandes ou megalópoles, pois esta escolha representa os locais da 

tendência mundial da urbanização.  

Foram estabelecidos seis indicadores para correlação: quantidade populacional, 

densidade populacional, renda per capita, índice de desenvolvimento humano (IDH), emissão 

de MP10 (material particulado) e emissões de tonelada de CO2. Os dois últimos indicadores 

representam a qualidade do ar. A população e densidade foram escolhidas por serem os 
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indicadores base da urbanização. Já os indicadores IDH e renda per capita foram escolhidos 

por representarem, ao longo da história, os parâmetros de crescimento de uma cidade.  

Quanto ao critério renda per capita, as cidades foram divididas em três grupos: 

cidades com alta renda (acima de US$30.000,00), tais como Johanesburgo, Londres, Nova 

York, Paris, Sidnei e Tóquio; cidades com renda intermediária (entre US$10.000,00 e 

30.000,00), tais como Bangkok, Belo Horizonte, Berlim, Buenos Aires, Cidade do México, 

Moscou, São Paulo e Xangai; e cidades com baixa renda per capita (abaixo de 

US$10.000,00), tais como Cairo, Lagos, Mumbai e Nova Delhi. Já quanto ao critério IDH, as 

cidades foram divididas conforme o parâmetro adotado pelo Banco Mundial. Ou seja, cidades 

com IDH muito alto (Berlim, Buenos Aires, Londres, Nova York, Paris, Sidnei e Tóquio); 

cidades com IDH alto (Belo Horizonte, Cidade do México, Moscou e São Paulo); cidades 

com IDH médio (Bangkok, Cairo, Johanesburgo e Xangai); cidades com IDH baixo (Mumbai 

e Nova Delhi) e cidade com IDH muito baixo (Lagos). 

Ainda no capítulo 5, a questão da água é apresentada sobre o foco do saneamento 

básico e sobre sua importância como direito humano e para sobrevivência. Assim, as mesmas 

18 cidades foram analisadas e utilizaram-se também seis indicadores urbanos: quantidade 

populacional, densidade populacional, renda per capita, IDH, população com acesso água 

tratada e população com acesso à rede de esgoto. O objetivo principal desse capítulo é 

demonstrar a relação entre saúde pública e os impactos negativos ambientais.  

Por fim, o último capítulo trata acerca da gestão democrática das cidades como uma 

possível solução e instrumento para avaliar, acompanhar, produzir leis ambientais e 

urbanísticas para assegurar a sustentabilidade. Além disso, é explicado como a prosperidade 

das cidades pode ser averiguada e gerida a fim de alcançar a efetividade sustentável. Esse 

capítulo tem como base a legislação brasileira, no que tange ao plano diretor. 
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2 RETROSPECTIVA URBANA: DA INDUSTRIALIZAÇÃO AO SÉCULO XX 

 

Contemporaneamente, justificar e refletir sobre os impactos da urbanização na saúde 

humana e ambiental requer, antes de tudo, contextualizar a problemática urbana existente 

desde a Idade Moderna, mais precisamente a partir do processo de industrialização. 

Henri Lefebvre afirma: 

 

Para apresentar e expor a “problemática urbana”, impõe-se um ponto de partida: o 

processo de industrialização. Sem possibilidade de contestação, esse processo é, há 

um século e meio, o motor das transformações na sociedade. Se distinguirmos o 

indutor e o induzido, pode-se dizer que o processo de industrialização é indutor e 

que se pode contar entre os induzidos os problemas relativos ao crescimento e à 

planificação, as questões referentes à cidade e ao desenvolvimento da realidade 

urbana [...]. (LEFEBVRE, 2015, p. 11) 

  

O processo de industrialização (indutor) acarreta uma transformação descontínua na 

história. Uma ruptura nas estruturas das cidades preexistentes ocorre paralelamente ao 

desenvolvimento das forças produtivas. A produção industrial em larga escala, com o 

crescimento econômico baseado em um capitalismo concorrencial (predominante) em vez do 

capitalismo bancário e comercial, trouxe uma “desestruturação das estruturas já estabelecidas” 

(LEFEBVRE, 2015, p. 14).  

Esse processo, segundo Lefebvre (1999, p. 15), “domina e absorve a produção 

agrícola” (estrutura anterior) e, por conseguinte, submete a produção industrial aos seus 

imperativos e exigências: ao consumo dirigido, à expansão territorial, à frenética necessidade 

de mão de obra, ao crescimento econômico.  

Em decorrência, nasce uma sociedade urbana a qual significa mais do que uma 

sociedade pós-industrial. Concebida ao final do processo “no curso do qual explodem” as 

antigas formas urbanas, ela “designa mais que um fato consumado, a tendência, a orientação, 

a virtualidade” (LEFEBVRE, 1999, p. 15-16).  

A sociedade urbana, nesse contexto, traduz uma dinâmica, uma prática, um 

fenômeno que vem acontecendo desde o processo de industrialização, do rural para o 

industrial, do industrial para o urbano. 

 Em um primeiro momento, a sociedade urbana nascente tende à desorganização, à 

aglomeração de pessoas em locais insalubres, à ávida procura por trabalho nas cidades e 

proximidades, com as indústrias se instalando perto das ferrovias, dos leitos de rios, ao redor 

da matéria-prima e da reserva abundante de mão de obra. Com isso, a pobreza, as doenças se 
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instalam e a vitalidade humana e da natureza são suprimidas. Assim, na desestruturação, há 

uma quebra na realidade urbana: o econômico-industrial nega o social-urbano. 

Em um segundo momento, a industrialização, como processo, produziu não só 

empresas com operários e chefes, mas também “estabelecimentos diversos, centros bancários 

e financeiros, técnicos e políticos” (LEFEBVRE, 2015, p. 16), que desaguaram em um 

processo de urbanização (induzido) concomitante, caracterizando a explosão-implosão das 

cidades. 

As cidades preexistentes
1
 representam no momento anterior à industrialização um 

papel importante na arrancada da indústria. Com a industrialização, essas cidades implodem 

verticalmente e explodem horizontalmente. A implosão vertical é caracterizada pelo 

agrupamento sem precedentes de pessoas por unidade de superfície. Já a explosão horizontal é 

o deslocamento populacional para as periferias. Assim, há uma expansão da cidade para a 

periferia. Subúrbios são formados (LEFEBVRE, 2015, p. 18).  

Forma-se o tecido urbano, que se expande, englobando cidades remanescentes, 

rompendo “os resíduos das estruturas agrárias”. Predomina o “conjunto das manifestações” da 

cidade sobre o campo. A realidade depois se modifica, se adapta e se readapta à nova 

estrutura vigente (LEFEBVRE, 1999, p. 17). 

Nesse momento, os processos de industrialização e urbanização se confundem, ou 

melhor, se absorvem. Desenvolvem-se simultaneamente. Consequentemente, a urbanização, 

que a priori era induzida, agora é também indutora. De quê? Do caos urbano. Dos problemas 

decorrentes da supressão da natureza, da aglomeração vertiginosa da população, da desordem 

urbana. 

Lefebvre (2015, p. 16-18) alude à existência de um processo com dois aspectos, 

quais sejam: a industrialização e a urbanização. Inseparáveis, ambos caracterizam a explosão-

implosão das cidades e a formação da sociedade urbana que ainda está em gestação e os 

problemas urbanos a estes induzidos. James Amorim Araújo explica: 

 

Pensada pela lógica formal a urbanização é apenas um produto da industrialização; 

dialeticamente, aquela supera esta porque também é um fenômeno indutor de 

transformações qualitativas na sociedade, ela é o “sentido da industrialização”. Na 

cidade, esta dimensão qualitativa do urbano está presente nas crises – da habitação, 

da segregação de toda ordem, do centro e das periferias, da violência... Onde há 

contradições na/da cidade irrompe o urbano pleno de sentido porque é o negativo da 

dispersão e da segregação! O pensamento formal presente, sobretudo, no 

planejamento de cidades, nega a crise e tenta minimizá-la a uma condição marginal. 

A cidade industrial, fruto da potência da industrialização, vive sua crise como um 

sintoma que anuncia transformações. (ARAÚJO, 2012, p. 136) 

                                                 
1
 Modelos anteriores, tais como as cidades oriental, arcaica e medieval, serão comentados posteriormente. 



24 

Henri Lefebvre (2015, p. 54) define a cidade com uma obra, uma arte, uma 

morfologia material arquitetônica, imediata, prático-sensível ligada à realidade e associada a 

uma projeção da sociedade sobre um local. Já o urbano, também chamado de sociedade 

urbana ou vida urbana, é conceituado como a morfologia social arraigada na realidade social 

composta de relações concebidas, construídas ou reconstruídas pelo pensamento. Por ser 

centro do poder, local de transformações sociais e da dinâmica capitalista, o urbano domina o 

rural. Na verdade, engloba o campo e sua morfologia social à medida que o tecido urbano se 

expande. 

Nesse diapasão, a cidade urbana vem sofrendo transformações com o processo de 

industrialização e urbanização. Ela torna-se um produto a ser consumido, um valor de troca
2
 e 

se esvai em uma sociedade urbana carente de recursos e estruturas. Evidencia-se “a 

quantidade das trocas econômicas e deixa[-se] de lado a qualidade” do ambiente e da vida 

(LEFEBVRE, 2015, p. 79). Ou seja, a crise se instala. 

A crise na cidade urbana e no urbano é mundial, embora as razões ideológicas e 

causas práticas possam variar conforme os regimes políticos. Em países em desenvolvimento 

ou desenvolvidos, capitalistas ou socialistas, as cidades morfologicamente explodem em 

favelas ou subúrbios, em pobreza ou miséria, em doença, em vicissitudes e em hábitos 

cotidianos tóxicos e dolorosos, que se multiplicam em suas relações sociais e ambientais 

complexas (LEFEBVRE, 2015, p. 80-88). 

Falta de saneamento, desmatamento, desigualdade social, poluição do ar, da água e 

do solo, surtos de doenças, a falta de água, habitações quase inabitáveis são apenas alguns 

exemplos que caracterizam o novo complexo urbano e ferem a sociedade urbana. 

 

A lei do crescimento urbano, ditada pela economia capitalista, significou a 

inexorável destruição de todas as características naturais que deleitam e fortificam a 

alma humana em suas atividades diárias. Os rios eram transformados em esgotos [...] 

– as zonas portuárias podiam ser tornadas inacessíveis para o transeunte, árvores 

antigas podiam ser sacrificadas e edifícios veneráveis postos em favor da velocidade 

do tráfego [...]. (MUMFORD, 2004, p. 462). 

 

Assim, induzidos principalmente pelo processo de industrialização, a urbanização e 

os impactos
3
 socioambientais urbanos, cujas consequências incidem principalmente na saúde 

populacional e no desequilíbrio ambiental, são descritos, perpetuados e até mesmo 

intensificados nos dias atuais. 

                                                 
2
 Para Lefebvre (2015, p. 130) as cidades preexistentes ao processo de industrialização antes eram baseadas no 

“valor de uso”.  
3
 Os impactos serão descritos no capítulo cinco.  
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A semelhança dos problemas das cidades urbanas, na transição da Idade Moderna 

para a Contemporânea, com os das cidades urbanas atuais não pode passar despercebida. 

Estes problemas socioambientais ainda apresentam vários traços históricos que se perpetuam 

ao longo das gerações.  

Logo, traçar uma retrospectiva do retrato da cidade urbana desde o advento da 

industrialização não só caracteriza um quadro que se estende por várias gerações como aguça 

e justifica o presente capítulo. 

 

2.1 Retrato urbano pós-industrialização 

 

Para contextualizar a história do processo de industrialização e urbanização em 

séculos diferentes e demonstrar a similitude entre os processos e mazelas urbanas, duas 

cidades, dois contextos, em regiões geográficas e com níveis de desenvolvimento distintos são 

comparadas: Londres e São Paulo.   

Londres localizado na Inglaterra, país desenvolvido, palco da Revolução Industrial 

iniciada ao século XVIII, dominadora dos mares e do comércio a esta época e, atualmente 

(2014) a vigésima sétima megalópole do mundo com 10,1 milhões de habitantes.  Já São 

Paulo, pólo econômico e industrial ao século XX, quinta maior megalópole mundial 

atualmente com 20, 8 milhões de habitantes, localizado no Brasil, país em desenvolvimento. 

 

2.1.1 Inglaterra 

 

Lewis Mumford (2004) retrata como na Inglaterra industrial, em especial no século 

XIX, um novo complexo urbano foi formado: a fábrica, a estrada de ferro e o cortiço. Dessa 

interação entre estes novos elementos formava-se a cidade industrial. Esta era caracterizada 

pela subordinação dos “detalhes da vida” à fábrica (novo núcleo do organismo urbano). Por 

exemplo, em prol da produção fabril compulsória, rios foram transformados em esgotos 

abertos, os quais provocaram “envenenamento da vida aquática, destruição de alimentos, 

poluição da água, que passava assim a ser imprópria para banho” (MUMFORD, 2004, p. 

496). 

Todos estes males poderiam ser considerados detalhes do passado, se não fossem 

ainda hoje os relevantes problemas urbanos do presente e uma preocupação constante relativa 

ao futuro: nefasta degradação ambiental, despejo inadequado de resíduos sólidos, 

contaminação do ar, do solo e da água pelas fábricas.  
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Se o rio era um despejo líquido, grandes montes de cinzas, borra de ferro, escória, 

ferro enferrujado e até mesmo restos de comida bloqueavam o horizonte, com seu 

aspecto de matéria abandonada e inútil. A rapidez da produção era parcialmente 

contrabalanceada pela rapidez de consumo e, antes que uma política conservadora 

de utilização de restos de metal se tornasse aceitável, os produtos finais disformes ou 

deteriorados eram atirados em qualquer lugar da paisagem. Na região da Inglaterra 

conhecida como Campo Negro, aliás, as enormes pirâmides de detritos lembram 

ainda formações geológicas: diminuíram o espaço vital disponível, lançaram 

sombras sobre a terra, e, até recentemente, constituíram um problema insolúvel de 

utilização ou de remoção. (MUMFORD, 2004, p. 497) 

  

 A ferrovia levava o ruído e a imundície. As moradias quase não recebiam luz
4
 direta 

nem ventilação. Restos alimentares e dejetos humanos eram lançados nas ruas. O ambiente 

propiciou a propagação de percevejos, piolhos, bactérias e ratos que disseminavam a peste 

bubônica. Ou seja, “ambientes hostis à vida humana” foram formados (MUMFORD, 2004, p. 

500-502).  

 

Se a ausência de encanamentos e higiene municipal criava um mau cheiro 

insuportável nesses novos bairros urbanos, e esse a propagação de excrementos 

expostos, juntamente com a infiltração nos poços locais, significava uma propagação 

correspondente da febre tifoide
5
, a falta de água era ainda sinistra, porque afastava 

por completo a possibilidade de limpeza doméstica ou de higiene pessoal. [...]. Em 

1809, quando a população de Londres era de perto de um milhão de habitantes, a 

água era encontrada, na maior parte da cidade, apenas nos porões das moradias. [...] 

nas novas cidades industriais, estavam ausentes as tradições mais elementares de 

serviços públicos municipais. Bairros inteiros às vezes ficavam sem água até mesmo 

das bicas locais. (MUMFORD, 2004, p. 500-501). 

  

A “vitalidade” e a atmosfera estavam impregnadas de agentes químicos que na era 

atual vieram a comprovar cancerígenos: cloro, amônia, monóxido de carbono. Crianças 

sofriam de raquitismo por falta de sol. Problemas endócrinos ocorriam por uma dieta 

deficiente; varíola e febre tifoide eram recorrentes devido à sujeira e aos excrementos 

despejados em locais impróprios e a tuberculose grassava pela associação de todos estes 

fatores com o congestionamento habitacional (MUMFORD, 2004, p. 505). 

                                                 
4
 Segundo o autor, as casas “foram construídas fundos contra fundos” e muitas “dessas moradias existem ainda” 

(MUMFORD, 2004, p. 500). 
5
 Aderbal Arruda (1997, p. 164) explica: “Uma das doenças que guardam estreita relação com os problemas 

sociais e econômicos de uma população, além das diarreias lato sensu, é sem dúvida a febre tifóide. Conhecida 

de longa data como ‘a doença das mãos sujas’, é uma doença infecciosa aguda, caracterizada por febre 

prolongada, cefaléia, esplenomegalia, dor abdominal, diarreia ou obstipação, com acentuada queda do estado 

geral, e que pode complicar com hemorragia e/ou perfuração intestinal, toxemia severa e óbito. Seu agente 

etiológico é uma bactéria Gram-negativa, a Salmonella typhi, geralmente transmitida através de água e de 

alimentos contaminados por fezes de doentes ou de portadores assintomáticos.” 
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Segundo o autor, mortalidade
6
 e índices de enfermidades dos trabalhadores urbanos 

tendiam a ser mais elevados se comparados aos dos trabalhadores rurais. Esses mesmos 

índices também eram mais altos nos distritos com alta densidade do que nos distritos de baixa 

densidade populacional.  Neste contexto, “a urbanização por si só teria sido suficiente para 

destruir parte dos ganhos potenciais em vitalidade” (MUMFORD, 2004, p. 505). 

Mas nem só de descaminhos se desenvolveu a cidade urbana industrial. Lewis 

Mumford (2004, p. 513-517) descreve o “contra-ataque”. A urbanização – assolada pela peste 

no século XVIII, pela mortalidade infantil
7
 até o século XIX e pelo pauperismo dos 

trabalhadores e do ambiente desde o início do processo de industrialização – exigiu mais do 

que uma consciência privada pautada apenas em lucros. Iniciou-se, portanto, a reviravolta da 

higiene pública e da arte do saneamento. 

Segundo Mumford (2004, p. 505), foi necessário buscar a superação da pobreza e do 

ambiente de pobreza que configuravam “resultados cruéis”. As precárias condições 

desenvolviam modificações orgânicas que podiam ser encontradas em várias classes sociais. 

Esse contexto é demonstrado pelas tabelas de mortalidade adulta e infantil e pela comparação 

das enfermidades que acometiam os trabalhadores urbanos e rurais. 

  

Aquilo que se conseguiu no século XIX, com a moldagem de grandes manilhas 

vidradas e a fundição de canos de ferro, possibilitou o aproveitamento de distantes 

suprimentos de água relativamente pura e a deposição, pelo menos até onde passava 

o curso de água mais próximo, dos esgotos; ao mesmo tempo as repetidas epidemias 

de malária, cólera, tifo, desarranjos serviram de estímulos àquelas inovações, pois 

não foi difícil uma sucessão de funcionários da saúde pública fixar as relações da 

imundície e do congestionamento, da água poluída e do alimento deteriorado, com 

aquelas condições. (MUMFORD, 2004, p. 513) 

 

As baixas condições físicas da área urbana, configurando “aglomerados tão grandes 

de pessoas a viver em ambientes tão degradantemente deteriorados”, foram o estopim para 

desencadear “o primeiro objetivo do bom urbanismo”: devolver à população a cidade urbana, 

com “ar puro, água fresca, espaços abertos de verdura e sol” (MUMFORD, 2004, p. 513-514). 

O desenvolvimento do planejamento urbano na Inglaterra, em especial na cidade de 

Londres, demonstra a interação entre o meio ambiente urbano e a saúde. Mas os 

questionamentos contemporâneos estão além da urbanização local (mais proeminente na 

                                                 
6
 Taxa de mortalidade infantil é a probabilidade de morrer antes dos cinco anos de idade e taxa de mortalidade 

adulta é a probabilidade de morrer entre os 15 e os 60 anos, ambos levando em conta o percentual para cada 

1000 indivíduos (WHO, 2005, p. 159). 
7
 Segundo

 
Mumford (2004, p. 506), “as novas cidades, como expressão de todo um complexo social, de higiene 

condicionadora, de dieta, de condições de trabalho, de puericultura, de educação” influenciaram o aumento da 

mortalidade infantil na Inglaterra, que teve sua ascensão em 1820. Já em Nova Iorque, a ascensão vigorou em 

1870, consequente do congestionamento nas habitações coletivas ocorridas desde 1835. 
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Inglaterra à época da Revolução Industrial). Eles englobam os impactos em nível mundial, 

tanto em países desenvolvidos como em países em desenvolvimento
8
. 

Cairo, Cidade do México, São Paulo e dezenas de outras cidades africanas e latino-

americanas também foram e são caracterizadas pelo “esgoto a céu aberto, poluição da água e 

sua utilização, favelização e formação de cortiços, aterros clandestinos” e são associados ao 

processo de urbanização desordenado e da industrialização (TORRES, 1995, p. 171-174). 

O Brasil também será contextualizado em seu processo de urbanização e 

industrialização com o objetivo de estabelecer como se deu em nosso território o que havia 

ocorrido, séculos antes, na Inglaterra, à luz de uma evolução histórica dos dilemas 

socioambientais, principalmente da saúde pública.  

 

2.1.2 Brasil 

 

Embora a retrospectiva paisagística, socioambiental e logística das cidades da 

Inglaterra seja um exemplo clássico de um passado de impactos ambientais e danos à saúde 

humana que se perpetuam em outros centros urbanos ainda hoje, não há como não 

contextualizar em separado o Brasil. 

A urbanização e a industrialização, na cidade de São Paulo, desde o final do século 

XIX e o início do século XX, resultam nos mesmos problemas dos países desenvolvidos, o 

que será abordado mais adiante.  

Nos primeiros cinquenta anos do século XX
9
, o surto industrial veio “transformar a 

‘metrópole do café’ ou a ‘capital dos fazendeiros’ na dinâmica e movimentada metrópole
10

 

industrial de nossos dias” (PETRONE, 1955, p. 127). O aumento populacional urbano foi 

                                                 
8
 Regiões mais desenvolvidas compreendem todas as regiões da Europa, além da América do Norte, Austrália, 

Nova Zelândia e Japão. As regiões menos desenvolvidas incluem as regiões da África, Ásia (excluindo o Japão), 

América Latina e o Caribe, tanto quanto Melanésia, Micronésia e Polinésia. Países ou áreas nas regiões mais 

desenvolvidas são designados como “países desenvolvidos”. Países ou áreas em regiões menos desenvolvidas 

são designados “países em desenvolvimento”. Tradução livre de: More developed regions comprise all regions 

of Europe plus Northern America, Australia/New Zealand and Japan. Less developed regions comprise all 

regions of Africa, Asia (excluding Japan), and Latin America and the Caribbean as well as Melanesia, 

Micronesia and Polynesia. Countries or areas in the more developed regions are designated as “developed 

countries”. Countries or areas in the less developed regions are designated as “developing countries” (UNITED 

NATION, 2015, p. x). 
9
 Segundo Petrone (1955, p. 127), nestes primeiros 50 anos, importantes acontecimentos repercutiram sobre a 

capital paulista: a primeira guerra mundial (1914-1918), o “crack da bolsa de Nova York” de 1929 e a segunda 

guerra mundial (1939-1945). 
10

 Blumenfeld (1972, p. 52-53) denomina os grandes centros urbanos “metrópoles”, mas explica que há 

controvérsias a respeito do termo, dos quais um exemplo é Lewis Mumford, que prefere o termo “conurbação”, 

criado por Patrick Geddes, biologista escocês pioneiro em planejamento urbano. Mas Blumenfeld contesta este 

uso, entendendo que “conurbação” significa a junção de cidades em expansão. 
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significativo. A população, que, em 1905, foi estimada em 300.000 habitantes, em 1950 a 

alcançava a cifra de 2.227.512 habitantes (PETRONE, 1955). 

O crescimento populacional urbano
11

 de São Paulo quadruplicou em virtude da 

imigração europeia, ao final do século XIX, e a urbanização da cidade permaneceu crescente 

nas duas primeiras décadas do século XX
12

 (PETRONE, 1955, p. 142). 

  
O surto industrial ainda influiu sobre a cidade, concorrendo para o aumento da 

população (em virtude da crescente necessidade de mão de obra e impulsionado pela 

"miragem" que vive a atrair, para a metrópole, a população da zona rural e do 

interior, em geral) e, sobretudo, modificando a paisagem urbana e acabando por 

concretizar a existência da "Grande São Paulo". (PETRONE, 1955, p. 130)  

 

A “Grande São Paulo”, “a exemplo do que se verificam com as maiores 

aglomerações urbanas do planeta – Nova York, Londres, Paris, Berlim, Moscou ou Tóquio”, 

foi induzida e fortalecida pela industrialização nas proximidades das vias férreas. Áreas 

industriais na periferia, com terrenos a baixo custo e amplos espaços, se desenvolveram e 

atraíram um enorme montante de pessoas em busca de trabalho (PETRONE, 1955, p. 131). 

A multidão de indivíduos, imigrantes ou não, que afluía aos centros urbanos, nas 

primeiras décadas do século XX, se amontoava em cortiços e habitações operárias, 

protagonizando “cenas inequívocas de um cotidiano pautado na pobreza” (DEL PRIORE, 

2000, p. 274-277). As condições insalubres, os acidentes de trabalho, a falta de higiene das 

instalações industriais, a pobreza e a alimentação precária configuravam desde aquela época 

um verdadeiro atentado à saúde ambiental e humana. 

 

Nos horizontes da cidade, o perfil das fábricas, enquanto lídimos representantes do 

progresso, era motivo de júbilo para as autoridades locais. Em seu interior, no 

entanto, o improviso era praticamente a nota dominante: máquinas e operários 

muitas vezes acomodados em espaço exíguo, iluminação e ventilação insuficientes 

[...]. [...] desde o ar impregnado de partículas nocivas que, de forma insidiosa, 

minavam a saúde dos trabalhadores, até o acidente que, repentinamente, fazia 

estancar o curso de sua vida [...]. (DEL PRIORE, 2000, p. 264) 

 

Mas não era só o ambiente de trabalho que arrebatava a saúde humana. Em 1919, 

São Paulo já apresentava uma taxa de mortalidade infantil de quase 19%, atribuída à alta 

virulência na cidade, pois “o serviço de águas e esgotos não conseguia alcançar o ritmo 

                                                 
11

 Tal crescimento se deu pela imigração, êxodo rural associado ao próspero crescimento econômico assegurado 

pelo “binômio café-indústria” (PETRONE, 1955, p. 143). 
12

 “São Paulo alcançara a população de 800.000 habitantes ao findar o primeiro quartel do presente século, 

firmando cada vez mais sua bela posição de segunda cidade brasileira e deixando longe, em sua marcha 

ascencional, as demais capitais de Estado. Já era a terceira cidade da América do Sul, ultrapassando Montevidéu 

e Santiago do Chile” (PETRONE, 1955, p. 143). 
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acelerado do crescimento urbano”. Gripe, coqueluche, sarampo e a gripe espanhola, moléstias 

que se propagam pelo ar, pela água e pelo contato físico, fizeram inúmeras vítimas neste 

período (PETRONE, 1955, p. 144). 

Em 1930, a cidade tinha cerca de um milhão de habitantes. Já em 1940, o município 

passou a ter 1.326.281 e, em 1950, quase 2.228.000 habitantes. Esse espantoso crescimento da 

população paulistana levou a um acelerado aumento nas construções. Em 1950, em média, 

uma casa era erigida a cada 20 minutos (PETRONE, 1955, p. 167).  

No entanto, a estrutura urbana era “irregular e desordenada”: “As sucessivas 

administrações municipais não conseguiram acompanhar o ininterrupto desenvolvimento da 

cidade” e a crescente urbanização (PETRONE, 1955, p. 163). 

A ocupação “caótica, irracional e ilegal” (SILVA, 2010, p. 23) do solo urbano 

caracterizava as cidades brasileiras e não só a cidade de São Paulo. O “universo das favelas 

não esgota sua ilegalidade na ocupação do solo. Se a ele se somar o universo dos loteamentos 

ilegais, deve-se chegar à maior parte da população dos municípios de São Paulo e do Rio de 

Janeiro” (MARICATO, 2000, p. 30). 

  

A industrialização baseada em baixos salários determinou muito do ambiente a ser 

construído. Ao lado do grande contingente de trabalhadores que permaneceu na 

informalidade, os operários empregados do setor industrial não tiveram seus salários 

regulados pela necessidade de sua reprodução, com a inclusão dos gastos com 

moradia, por exemplo. A cidade ilegal e precária é um subproduto dessa 

complexidade verificada no mercado de trabalho e da forma como se processou a 

industrialização. Até mesmo parte dos trabalhadores empregados na indústria 

automobilística, surgida no Brasil nos anos 50, mora em favelas. (MARICATO, 

2000, p. 31) 

     

Dos anos 50 até meados dos anos 70 do século passado, segundo Hogan (1995, p. 

155), o processo de expansão urbana “levou à ocupação da periferia pelos pobres”. Calcula-se 

que, nesta época, mais de 60% da população morava em favelas, cortiços, loteamentos 

clandestinos e outras formas de moradia precária.  

Exatamente, entre as décadas de 1960 e 1970, houve a expansão do “tecido urbano 

para a periferia”. Mas uma periferia “sem estrutura física e social”. Os migrantes pobres eram 

deslocados para regiões mais afastadas do centro histórico, “lócus de pobreza, lugar sem 

equipamento e urbanização sem cidade” (BÓGUS; PASTERNAK, 2011, p. 61).  

A periferia, em São Paulo, desde então, é caracterizada por aglomerados 

populacionais, “distribuição incompleta de água, sistema de esgoto quase inexistente, coleta 

inadequada de lixo” e pelo predomínio de construções inadequadas – mal construídas, 

escuras, pouco ventiladas e sujeitas a enchentes. Essas condições se “combinam para produzir 
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o ônus ambiental da vida diária na periferia” (HOGAN, 1995, p. 162). Por isso, Bógus e 

Pasternak (2011, p. 61) designam a periferia como “uma urbanização sem cidade”.  

Assim, a industrializada São Paulo, tomada aqui como exemplo contextual, elucida 

também os problemas socioambientais, no século XX, da cidade urbana em geral. Problemas, 

estes, que se intensificaram e se perpetuam na maior parte das cidades brasileiras, desde a 

industrialização e ascendente urbanização até o presente século XXI. 

Observa-se, portanto, uma semelhança do trinômio urbanização, industrialização e 

impacto socioambiental em nível internacional (país desenvolvido) e nacional (país em 

desenvolvimento). O problema, neste sentido, é global, embora temporalmente o desenrolar 

do duplo processo e de suas consequências não sejam coincidentes em todos os países.  

 Desvendar o entrelaçamento desses processos terá por objetivo responder, em um 

primeiro momento, nos capítulos iniciais desse trabalho, o que é, quando e por quê opera a 

tríade industrialização, urbanização e seus impactos.  

 

2.2 Urbanização: conceito, desenvolvimento e contextualização 

 

A urbanização, intensa e inevitável, resultado de todo um “processo de mutação da 

vida econômica, social, cultural” decorrente da industrialização, “modificou de sobremaneira 

a densidade demográfica das cidades” (RIOS et al., 2012, p. 100) e toda a estrutura urbana.  

 

Esse processo trouxe consigo um crescimento desordenado das cidades, com 

surgimento de áreas não estruturadas de moradia – as favelas -, além de 

consequências danosas ao meio ambiente e à saúde das pessoas, com piora das 

condições de vida, de moradia, do emprego e do acesso a serviços públicos, o que 

aprofundou a desigualdade social e a iniquidade em saúde. (MAGALHÃES 

JÚNIOR, 2015, p. 11) 

 

Assim, estudar as implicações da urbanização requer uma compreensão deste 

processo a partir de sua gênese, perpassando pelas perspectivas e alcançando as prospectivas 

para refletir sobre as implicações dela advindas para a sobrevivência humana e para o 

equilíbrio ambiental no meio ambiente urbano.  

 

2.2.1 A cidade e o urbano 

 

Apreender uma dialética entre a cidade e o urbano se faz necessário para 

compreender o moderno processo da urbanização e seus impactos. Pensar em uma dicotomia 
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entre os termos traz certo embaraço, pois o fenômeno urbano como realidade global é 

complexo e ultrapassa estes conceitos parciais.  

O termo “cidade” originou-se da civitas romana, a qual significava espaço de 

convivência entre cidadãos em um determinado contexto de compartilhamento “de tradições 

culturais e jurídicas”, submetidos a uma mesma lei, em oposição ao campo rústico, primitivo, 

ausente de vida política (CARVALHO; REIS, 2014, p. 18). 

Já a origem e a conotação de “urbano” são explicadas por Roberto Monte-Mór: 

 

[...] do latim veio o sentido de urbano, com dupla conotação: de urbanum (arado) 

veio o sentido de povoação, a forma física da ocupação do espaço de vida 

delimitado pelo sulco do arado dos bois sagrados que marcava o território da 

produção e de vida dos romanos; da sua simplificação semântica vieram urbe e urbs, 

este último termo referindo-se a Roma, cidade-império, centro do mundo e assim, 

desaparecido até as grandes cidades da era moderna. (MONTE-MÓR, 2005, p. 

943)
13  

 

Nesse sentido, a origem da palavra refere-se tanto a um processo de ocupação em um 

determinado espaço físico delimitado (morfologia material) como a um local símbolo de 

poder, de superioridade, de relações sociais, de centralidade, de política. Neste último, 

transcendendo para o sentido mais atual, pode-se dizer urbano como “cidade” em sua 

morfologia social. 

Silva (2010, p. 24) sustenta que “nem todo núcleo urbano constitui cidade”. O núcleo 

urbano, para ser considerado como tal, deve apresentar mais que um simples aglomerado de 

casas (núcleo habitacional), reunindo, no mínimo, os requisitos seguintes: 

 

(1) Densidade demográfica específica; (2) profissões urbanas como comércio e 

manufaturas, com suficiente diversificação; (3) economia urbana permanente, com 

relações especiais com o meio rural; (4) existência de camada urbana com produção, 

consumo e direito próprios. (SILVA, 2010, p. 24) 

 

Embora o conceito de cidade
14,15

 ainda seja amplamente discutido
16

, observam-se 

para ele majoritariamente três concepções, as quais podem ser destacadas, na ótica de Silva, 

                                                 
13

 Tradução livre de: “Latin also gives us the term urban, with a double connotation: urbanum (plow) came from 

the sense of settlement, the physical form of the space demarcated by the furrow of the plow pulled by the sacred 

oxen, marking the territory for Roman production and life; thence came the terms urbe and urbs, the latter 

referring to Rome, the Imperial city and center of the world, which disappeared until the resurgence of large 

cities in the modern era” (MONTE-MÓR, 2005, p. 943).  
14

 Segundo Nara Carvalho e Émilien Vilas Boas Reis (2014, p. 18), “a civitas romana, que deu origem ao termo 

‘cidade’, denominava o espaço de convívio entre os cidadãos sujeitos a uma mesma lei, em um sentido de 

pertença a um dado contexto de tradições culturais e jurídicas”. 
15

 Mumford (2004, p. 38-39) descreve a cidade histórica como a manifestação exterior da “combinação de 

criatividade e controle, de expressão e repressão, de tensão e libertação”. Ele ainda define a cidade como “uma 
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como a ênfase nos aspectos demográficos, econômicos ou em subsistemas (SILVA, 2010, p. 

24).  

Para Sjoberg (1972, p. 38), a cidade “é uma comunidade de dimensões e densidade 

populacional consideráveis, abrangendo uma variedade de especialistas não agrícolas, nela 

incluída a elite culta
17

”. Esta classe tem um papel fundamental no aparecimento de estruturas 

sociais derivadas das ciências especializadas, as quais contribuem para a evolução e distinção 

do que é urbano ou do que é antes, um “quase-urbana ou não-urbana”
18

. 

A concepção é demográfica e quantitativa. Silva (2010, p. 24) ainda completa que o 

número de habitantes depende de lugar para lugar: “2000, em alguns países, 5000 para outros; 

20.000 para a Organização das Nações Unidas (ONU); 50.000 nos Estados Unidos da 

América”. Retomando a doutrina de Max Weber
19

, o pesquisador explana que, conforme a 

segunda concepção, a econômica, a cidade é tratada como uma “localidade de mercado”, ou 

seja, como a presença de uma população local associada a uma demanda no mercado local 

com uma economia satisfatória para atender às necessidades diárias.  

Já a concepção de subsistemas
20

 “considera a cidade como um conjunto de 

subsistemas administrativos
21

, comerciais, industriais e socioculturais
22

 no sistema nacional 

geral” (SILVA, 2010, p. 25). Esta concepção aproxima-se mais da dialética pretendida neste 

trabalho, que permite olhar a cidade e o urbano como um complexo. 

                                                                                                                                                         
estrutura especialmente equipada”, capaz de condensar as facilidades necessárias às pessoas em um mínimo de 

espaço, porém com capacidade para abrigar “às necessidades mutáveis e às formas mais complexas de uma 

sociedade crescente e de sua herança social acumulada”. 
16

 Ainda que o objetivo dessa dissertação não seja aprofundar o conceito de cidade e muito menos devotar-se à 

origem das cidades (para a origem e história das cidades cf: MUMFORD, Lewis. A cidade na história: suas 

origens, transformações e perspectivas. São Paulo: Martins Fontes, 2004) e sim ao impacto da urbanização e os 

desafios ambientais humanos, cabe uma breve incursão à visão de Silva (2010). Segundo o autor, a determinação 

do conceito de cidade tem se desdobrado com a Sociologia Urbana. Esta tem definido cidade como “uma 

situação humana, uma organização geral da sociedade, como centro de consumo de massa, como fábrica social 

ou como multiplicidade dialética de sistemas, ou como projeção da sociedade sobre um local” (SILVA, 2010, p. 

24).  
17

 Segundo o autor, o papel da elite culta na vida urbana está na associação entre o desenvolvimento da 

linguagem escrita com a consequente transformação da ordem social. Ou seja, na evolução de uma tradição oral 

para uma escrita, há o aparecimento de “sistemas administrativos e legais mais complexos, acompanhando o 

próprio desenvolvimento intelectual” (SJOBERG, 1972, p. 38). 
18

 Sjoberg (1972) relata que existem comunidades que, embora apresentem grandes dimensões e alta densidade 

populacional, não são urbanas ou são quase urbanas, pois não apresentam os sistemas administrativos e legais 

complexos que, para o autor, só seriam possíveis com a intervenção da elite culta na vida urbana. Ou seja, o 

desenvolvimento para o urbano só se daria com a aplicação dos métodos científicos e do saber humano (como a 

Matemática, a Astronomia, a Medicina). 
19

 Cf. Max Weber. Economia e Sociedade, vol. II.  
20

 Silva (2010) deixa clara sua oposição ao conceito de subsistema, remetendo a inadequação do termo à sua 

abstração. Para o autor, todo sistema é um sistema de algo, mais ou menos amplo, e não um subsistema. 
21

 Cidade como sede de organizações públicas (SILVA, 2010, p. 25). 
22

 Cidade como lugar apropriado ao desenvolvimento de instituições educacionais, escolares e religiosas 

(SILVA, 2010, p. 25). 



34 

A complexidade conceitual
23

 deve-se à diversidade de critérios adotados entre os 

diferentes países, alguns quantitativos demográficos, outros jurídicos-políticos, outros 

econômicos. 

 No Brasil
24

, por exemplo, não se adotam os conceitos demográfico e econômico. O 

critério que norteia a classificação das cidades brasileiras está mais próximo da concepção de 

subsistemas, uma vez que define cidade como “um núcleo urbano qualificado por um 

conjunto de sistemas político-administrativo, econômico não agrícola, familiar e simbólico 

como sede do governo municipal, qualquer que seja sua população” (SILVA, 2010, p. 26). 

Nesse diapasão Roberto Monte-Mór explica: 

 

Legalmente, no Brasil, cidades são definidas pelos perímetros urbanos das sedes 

municipais, e os territórios e populações considerados urbanizadas incluem os 

perímetros das vilas, sedes dos distritos municipais. Entretanto, as áreas urbanizadas 

englobam amplas regiões circunvizinhas às cidades cujo espaço urbano integrado se 

estende sobre territórios limítrofes e distantes em um processo expansivo iniciado no 

século XIX e acentuado de forma irreversível no século passado. (MONTE-MÓR, 

2005, p. 943)
25

 

 

Silva (2010, p. 26) resume brevemente, do ponto de vista urbanístico, a cidade, que, 

para se caracterizar como tal, deve apresentar dois elementos essenciais: unidades edilícias e 

equipamentos públicos. As unidades edilícias são caracterizadas pelas edificações nas quais a 

população vive e desenvolve suas habilidades (intelectuais, produtivas, comerciais, 

industriais). Já equipamentos públicos são os instrumentos destinados a uma coletividade 

(ruas, escolas, hospitais...) para servir e prover as necessidades dos habitantes. 

Mas a cidade é mais que uma definição urbanística, demográfica ou econômica. 

Estabelecê-la puramente como um desses subsistemas tampouco seria a melhor opção: tais 

conceitos, por se limitarem a um aspecto preponderante, não constituem uma definição que 

apreende um todo múltiplo e heterogêneo. Conforme Araújo (2012), todavia, a própria 

complexidade da tarefa de definir a cidade descortina a dialética implícita no termo e 

possibilita o diálogo entre os enfoques mais diversos. 

                                                 
23

 Davis (1972, p. 15) explica neste sentido: “A diferença entre um vilarejo e uma comunidade urbana é, 

evidentemente, condicional; seria arbitrária uma distinção precisa, uma vez que ela varia de acordo com o país”. 
24

 Cf. artigo “Tentativa de Classificação das Cidades Brasileiras”, de Moacir Silva. Artigo disponibilizado pelo 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em 1946. O autor elucida a definição oficial brasileira 

adotada pela definição administrativa de cidade, elencada na Resolução n
o 

99, de 25 de julho de 1941 da 

assembleia geral do Conselho Nacional de Geografia. 
25

 Tradução livre de: “Cities in Brazil are defined legally by the city limits of municipal centers and districts (or 

townships), and thus what are considered urbanized territories and populations include the city limits of towns 

serving as the seats of municipal districts or townships. However, urbanized areas encompass broad areas 

neighboring on cities whose integrated urban space extends over adjacent and distant territories, in an 

expansion process that began in the 19
th

 century and was accelerated irreversibly in the 20
th

 century”. 
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A cidade responde aos conteúdos sociais ao longo do tempo histórico, quanto a isso 

nenhuma novidade até então, mas o que é instigante é pensar a cidade e urbano 

como formas em interação dialética. Tal interação decorre pelo fato de que o urbano 

é a forma da simultaneidade, da reunião, da convergência, enquanto que a cidade é a 

forma material (prático sensível) que viabiliza ou não o urbano. (ARAÚJO, 2012, p. 

138) 

 

Também segundo Lefebvre (2015, p. 52-55), a cidade não é apenas um produto 

material ou um objeto, ela tem história. Ela é uma obra de arte, “produção e reprodução de 

seres humanos por seres humanos” que ordena, que estipula regras, cultura e relações sociais, 

que envolve o habitar. Assim, cidade é uma “realidade presente, imediata, prática-sensível”, 

arquitetônica, ao passo que o urbano se articula como uma realidade social “composta de 

relações a serem concebidas, construídas ou reconstruídas”.  

Paradoxalmente, é exatamente nessa distinção que a cidade e o urbano se 

confundem, mas se completam. O urbano enquanto vida citadina e experiência construtora de 

relações sociais não dispensa a morfologia material e nem mesmo a social, para existir. Ele se 

desenvolve em uma base “prática-sensível” (LEFEBVRE, 2015, p. 55), na cidade, ou ao seu 

redor pelo tecido urbano
26

. 

Independentemente do conceito adotado para as cidades, elas sempre estiveram 

presentes no processo de urbanização. Exatamente este processo enfatiza a importância da 

cidade urbana desde a industrialização até os dias atuais (MUKAI, 2010, p. 61). Pois como 

relata Lefebvre (2015, p. 81), “a urbanização da sociedade industrializada não acontece sem a 

explosão daquilo que chamamos de ‘cidade’”. 

Por conseguinte, desde a cidade moderna e industrializada, palco da ascensão da 

urbanização, até a cidade urbana atual, emergiu a urgente necessidade da busca do equilíbrio 

ambiental, da saúde humana e do desenvolvimento consciente.  

Émilien Reis (2014) assevera que a cidade e o tecido urbano revelam um grande 

paradoxo na coexistência de problemas como saneamento básico, distribuição populacional e 

poluição e, ao mesmo tempo, soluções como a ampliação do acesso à tecnologia, a cuidados 

médicos, a redes de apoio governamentais e não governamentais. De acordo com o estudioso, 

 

                                                 
26

 Conceitualmente, segundo Lefebvre (1999, p. 17), o tecido urbano não é o “domínio edificado nas cidades”, 

mas aquele que corrói os resíduos agrários, sendo assim, é a manifestação da cidade sobre o campo em uma 

vasta extensão que engloba “uma rodovia, um supermercado em pleno campo”, mas que exclui somente as 

regiões “estagnadas, ou arruinadas, devotas à natureza”. O processo de formação do tecido urbano será 

explanado posteriormente.  
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O mundo contemporâneo é formado em sua maior parte pelas cidades. A cidade 

atual tem vários problemas em sua vida diária. Violência, engarrafamento, poluição 

sonora e visual, acúmulo de lixos, falta de infraestrutura e outros problemas fazem 

parte do cotidiano do cidadão. Mesmo com estes problemas, a cidade também tem 

possibilitado a perpetuação da espécie humana. Sem dúvidas, há um grande 

paradoxo. (REIS, 2014, p. 23) 

 

Edésio Fernandes também elucida a noção de que as cidades e os centros urbanos 

contemporâneos impõem a elaboração de estratégias que visem à manutenção da vida coletiva 

com qualidade e boa gestão dos bens disponíveis. 

 

Com mais e mais pessoas se instalando nas áreas urbanas no Brasil e 

internacionalmente, mais do que nunca as cidades são e serão sem dúvida o maior 

legado da presente geração para as futuras gerações. A plena consciência dos 

recursos ambientais e econômicos finitos e não renováveis é fundamental, assim 

como a criação e sobretudo a implementação de uma ordem jurídica que proponha a 

inclusão socioespacial e o desenvolvimento sustentável nas cidades. (FERNANDES, 

2014, p. 13) 

 

É de extrema importância, portanto, estudar e aprender o processo de urbanização 

mundial e as repercussões sócio-ambientais no espaço urbano. O futuro só existirá se o 

passado for refletido e o presente transformado em bases para um legado digno e sustentável 

para a perpetuação, sobrevivência das espécies e de toda a biodiversidade.  

A dialética entre a cidade e o urbano faz-se instrumento necessário para compreensão 

de ambos para além de um sistema de signos. Ou seja, este sistema caracterizado pelas 

dimensões simbólica (poésis, sentido), paradigmática (technè) e sintagmática (práxis) está 

aquém da percepção do fenômeno urbano atual, pois estas tendem a se misturar na 

mundialidade, que é o fenômeno urbano decorrente da implosão e da explosão da cidade 

(ARAÚJO, 2012, p. 138). Araújo explica estas dimensões interpretando Lefebvre: 

 

A dimensão simbólica se refere às ideologias (aos desejos) e às representações 

presentes no urbano, pois, enquanto dimensão da linguagem, ela revela o sentido (e 

contra-sentidos) da estrutura social, muito embora o conteúdo permaneça oculto. A 

dimensão paradigmática diz respeito à projeção das relações sociais no espaço, por 

isso, as propriedades topológicas são pensadas a partir de uma rede de oposições 

espaciais pautadas nas relações de isotopia (o meu, o nosso lugar), de heterotopia (o 

do outro) e de utopia (lugar neutro). Enquanto propriedade, esta dimensão serve para 

indicar o sentido da produção e apropriação do espaço.  Por fim, a dimensão 

sintagmática ligada aos sistemas e, propriamente, à sistematização da prática urbana 

que regula percursos, ações entre os espaços topológicos. (ARAÚJO, 2012, p. 138) 

 

 Segundo Lefebvre (2015, p. 70), a cidade em suas dimensões pode ser descrita em três 

ângulos. Simbolicamente, pelas praças, monumentos, vazios, avenidas, a cidade representa o 

cosmo, o mundo, a sociedade e até mesmo o Estado. Paradigmaticamente, a cidade representa 
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a oposição entre o centro e a periferia, entre o que está e o que não está integrado ao urbano. 

Por fim, sintagmaticamente, ela representa o elo entre todos os elementos.  

Mas com o duplo processo de industrialização e urbanização, a cidade, além de ser 

uma linguagem e um signo, é também “uma prática”, como práxis que procura “integrar seus 

elementos em um todo coerente” (LEFEBVRE, 2015, p. 101).  

Destarte o urbano (também chamado “fenômeno urbano”) é uma realidade ainda não 

acabada e o elo dessa integração, o qual carrega em si o possível e o impossível, um horizonte 

para alcançar o coerente que engloba a cidade e todo o tecido urbano para o desenvolvimento 

das relações já concebidas ou que ali estão sendo construídas e reconstruídas. 

Assim, o urbano é a simultaneidade, uma abstração concreta vinculada à prática, “o 

cumulativo de todos os conteúdos, seres da natureza, resultados da indústria, técnicas, 

riquezas, obras de cultura, aí compreendidas maneiras de viver, situações, modulações ou 

rupturas do cotidiano” (LEFEBVRE, 1999, p. 112). Então, o urbano e a cidade coexistem ao 

mesmo tempo em que se integram e se contrapõem. E é nessa contraposição que desenvolvem 

o futuro e firmam o presente.  

Dessa forma, a cidade urbana é um fenômeno urbano que deve ser decodificado, 

compreendido e aprendido para atingir a realidade global e seus problemas atinentes à 

urbanização, ao meio ambiente urbano equilibrado e aos descompassos na saúde humana e 

ambiental. Isso posto, faz-se necessário delinear o processo de urbanização e industrialização. 

 

2.2.2 Urbanização: conceito e derivações 

 

 Segundo a ONU (2015, p. 22), a palavra urbanização pode ser definida tanto como 

uma condição (percentual da população que mora em áreas urbanas) em um determinado 

tempo quanto como um processo que acontece ao longo do tempo. 

  A urbanização como processo pode ser definida de três formas. Primeiro, como 

migração populacional de áreas rurais para urbanas. Segundo, como crescimento absoluto
27

 

das áreas urbanas. E finalmente o termo pode denotar um maior crescimento do espaço 

urbano se comparado ao rural. Tal como propõe a Organização das Nações Unidas (2015, p. 

22), o presente estudo irá trabalhar o terceiro conceito de urbanização, pois ele engloba tanto a 

primeira como a segunda conceituação.  

                                                 
27

 Absoluto no sentido de não se relacionar ao crescimento populacional das áreas rurais, ou seja, somente o 

valor isolado do crescimento populacional urbano é considerado. 
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Nesse diapasão, a urbanização é um fenômeno moderno
28

, proveniente da sociedade 

industrializada, o qual designa “o processo pelo qual a população urbana cresce em proporção 

à população rural”. Ou seja, não se trata “de crescimento das cidades, mas de um fenômeno de 

concentração urbana” em comparação à ocupação rural (SILVA, 2010, p. 26). 

Kingsley Davis (1972, p. 15) esclarece que, uma vez que a totalidade da população é 

composta tanto pela população rural como pela urbana, tal proporção deve ser avaliada em 

conjunto para se conceber um fenômeno de concentração urbana. Afinal, “as cidades podem 

crescer sem nenhuma urbanização, desde que a população rural cresça pelo menos na mesma 

proporção”. 

 

Historicamente, a urbanização e o crescimento das cidades ocorrem conjuntamente, 

o que ocasiona certa confusão. [...], é necessário distinguir as duas tendências. Hoje 

em dia, por exemplo, na maioria dos países desenvolvidos, as populações urbanas 

estão aumentando, mas sua proporção da população total está tendendo a 

permanecer estável e mesmo a diminuir. Em outras palavras, o processo de 

urbanização – a passagem de uma forma diluída de uma população para uma 

concentração em centros urbanos – é uma mudança que tem inicio e um término, 

mas o crescimento das cidades não tem limite. Tal crescimento poderia continuar 

mesmo depois que toda a população estivesse vivendo em cidades, simplesmente 

por um aumento vegetativo. (DAVIS, 1972, p. 15) 

 

Dessa forma, o crescimento populacional das cidades conota um caráter quantitativo 

demográfico isolado, que pode ser justificado pelo aumento da taxa de natalidade, ou seja, um 

aumento vegetativo.  Já a concentração urbana traduz um caráter quantitativo populacional 

proporcional e comparativo, ou seja, o aumento da aglomeração de pessoas em centros 

urbanos em relação ao aumento da população rural.  

Silva (2010, p. 26) alude que se considera urbanizada a sociedade em determinado 

país quando a população urbana “ultrapassa 50%”, sendo que “todos os países 

industrializados são altamente urbanizados” e exatamente por este motivo, “um dos índices 

apontados pelos economistas para definir um país desenvolvido está no grau de 

                                                 
28

 Marshall Berman, em sua obra Tudo que é sólido desmancha no ar, divide a modernidade em três fases: A 

primeira fase compreendida entre o século XVI ao XVIII, caracterizada por “pouco ou nenhum senso de um 

público ou comunidade moderna”, ou seja, as pessoas ainda experimentam uma “semicegueira”, não reconhecem 

o processo de mudança pelo qual estão passando (BERMAN, 2007, p. 25). Já a segunda fase inicia-se em 1790 

com a Revolução Francesa. Esta fase é caracterizada, segundo o autor, por “explosivas convulsões em todos os 

níveis da vida pessoal, social e política”, decorrentes da era revolucionária, porém, ainda é um momento de 

transição. Ainda há uma dicotomia “dessa sensação de viver em dois mundos diferentes” da qual emerge a ideia 

de modernismo e modernização (BERMAN, 2007, p. 26). A terceira fase, enfim, delimitada a partir do século 

XX, é caracterizada pela expansão global da modernização, em que “a cultura mundial do modernismo em 

desenvolvimento atinge espetaculares triunfos”. Segundo o autor, nesta última etapa, embora existissem triunfos 

na arte, no pensamento e na tecnologia, a multidão se perde em fragmentos, em organização e em sentido à vida 

(BERMAN, 2007, p. 26) 
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urbanização”
29

. Daí uma das primeiras e relevantes justificativas para refletir acerca da 

urbanização. 

Mas antes de aprofundar sobre o fenômeno urbanização, cabe ressaltar um breve 

desaguar conceitual da urbanização e de suas consequências, ou seja, a urbanização como um 

fenômeno gerador de impactos e que exige reflexões. 

Se a urbanização, como já conceituado, é o processo pelo qual a “população urbana 

cresce em proporção superior à população rural” (SILVA, 2010, p. 26), por outro lado ela 

“gera enormes problemas”, tais como “desorganização social”, “desemprego” e falta de 

saneamento básico, “modifica a utilização do solo e transforma a paisagem urbana”; em suma, 

ela “deteriora o ambiente urbano” (SILVA, 2010, p. 27). 

Por conseguinte, derivado do processo de urbanização surge o conceito de 

“urbanificação”, cunhado por Gastón Bardet, que designa o “processo deliberado de correção 

da urbanização, consistente na renovação urbana, que é a reurbanização”, ou na “criação 

artificial de núcleos urbanos, como as cidades novas da Grã-Bretanha e Brasília”, em busca de 

espaços habitáveis (SILVA, 2010, p. 27). 

A urbanificação não é aleatória, mas uma ação, uma “atividade urbanística [...] 

destinada a realizar os fins do urbanismo”, assim como a aplicar seus princípios. O 

urbanismo, inicialmente conceituado apenas como a “arte de embelezar a cidade”, evolui “no 

sentido social” juntamente com a cidade. Assim, o urbanismo torna-se preferencialmente 

técnica, ciência interdisciplinar
30

 e arte cujo objetivo jaz na “organização dos espaços 

habitáveis visando à realização da qualidade de vida humana” (SILVA, 2010, p. 28-31).  

Como técnica e ciência, segundo Silva (2010, p. 28), o urbanismo apresenta uma 

intrínseca relação com a cidade industrial, na qual ele se configura como “instrumento de 

correção dos desequilíbrios humanos” oriundos, primordialmente, da urbanização no processo 

de industrialização. 
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 Por essa perspectiva Milton Santos (2001, p. 17-18) explica: “As Nações Unidas procuraram estabelecer, de 

forma aprofundada, uma comparação numérica entre taxa de urbanização e certos indicadores de 

desenvolvimento. Compararam as taxas de urbanização de certos países, a renda per capita em dólares entre 

1957 e 1960, ao consumo de energia per capita em 1958 e à porcentagem representando a participação do PNB 

da indústria e da mineração em 1958. Pelos resultados obtidos, chama a atenção o fato que quanto mais elevados 

são os indicadores de desenvolvimento, tanto mais importante é a taxa de urbanização. Assim, nos Estados 

Unidos, por exemplo, onde a renda per capita era de US$ 2.242, o consumo de energia era de 7,9 e a 

porcentagem de participação da mineração e da indústria no PNB era de 30; enquanto isso, a taxa de urbanização 

era de 86. Na Índia, entretanto, para uma renda per capita de US$ 55,00, o consumo de energia equivalia a 0,15, 

a participação da indústria e da mineração no PNB, 12 e a taxa de urbanização, apenas 17”. 
30

 Segundo Mukai (2010, p. 25), “o sentido social do urbanismo moderno coloca-o como disciplina 

interdisciplinar. Nele não pode o arquiteto sozinho se pôr a resolver seus problemas, porque convergem, na 

solução deles, conhecimentos sociológicos especializados, econômicos, geográficos, estatísticos, jurídicos, de 

engenharia sanitária, de biologia, de medicina e, sobretudo, políticos, no sentido de tomada de decisões 

prioritárias”.  
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Hely Lopes Meirelles (2009, p. 522-523), por sua vez, conceitua o urbanismo 

moderno como o conjunto de medidas estatais capazes de impor normas de 

“desenvolvimento, de funcionalidade, de conforto, de estética da cidade” de modo a organizar 

os espaços que irão “compor o agregado humano, a urbe”, assim como melhorar “as 

condições de vida ao homem na comunidade”. 

O pensamento de Henri Lefebvre (1999, p. 48) discorda parcialmente desses 

posicionamentos. Não no ponto segundo o qual o urbanismo tem como objetivo a melhora do 

espaço e das condições para o desenvolvimento humano, mas por nessas óticas o urbanismo 

negar a dialética da cidade e do urbano. O conceito de urbanismo considerado acima se 

correlaciona às sínteses conceituais e assim resulta no que o filósofo denomina um 

“pseudoconceito do urbano”, ou seja, o urbanismo seria a “aplicação da racionalidade 

industrial e evacuação da racionalidade urbana”.  

 

Eis porque foi preciso denunciar o urbanismo ao mesmo tempo como máscara e 

como instrumento: máscara do Estado e da ação política, instrumento dos interesses 

dissimulados numa estratégia e numa sócio-lógica. O urbanismo não procura 

modelar o espaço como uma obra de arte. Nem segundo razões técnicas, como 

pretende. O que o urbanismo elabora é um espaço político. (LEFEBVRE, 1999, p. 

164) 

 

Segundo Lefebvre, este urbanismo distorcido é mais uma intervenção, um  uso do 

poder, do que uma ação sobre uma reflexão do real problema urbano. É a última palavra das 

ciências interdisciplinares, mas repleta de ilusões imbuídas de neutralidade, pois sua 

“racionalidade limitada e tendenciosa” (LEFEBVRE, 1999, p. 150) tende a atuar na cidade 

urbana tornando-a objeto da ação política.  

O verdadeiro urbanismo, contudo, deve ser real e analítico do todo, apreendendo a 

complexidade da sociedade urbana inserida em sua morfologia material (cidade) e social 

(urbano) e não se afirmando utópico e redutor da realidade. De fato, não pode resumir o “ser 

humano a alguns atos elementares: comer, dormir, reproduzir-se” (LEFEBVRE, 1999, p. 80) 

e cegamente ocultar a realidade, impedindo o desenvolvimento necessário da sociedade 

urbana. 

 

Em que consiste tal cegueira? No fato de olharmos atentamente o campo novo – o 

urbano – vendo-o, porém como os olhos, os conceitos, formados pela prática e teoria 

da industrialização, com um pensamento analítico fragmentário e especializado no 

curso desse período industrial, logo redutor da realidade. Opomo-nos a ela, 

afastamos, a combatemos; impedimo-la de nascer e de se desenvolver. 
(LEFEBVRE, 1999, p. 38) 
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Para Lefebvre (1999, p. 147), o urbanismo tratado somente pelo ângulo arquitetônico 

e estrutural, deixando de lado o sistema complexo de ligação entre o homem, o ambiente 

urbano e a prática de suas relações, reduz a realidade e tende a impedir a reflexão sobre o 

futuro e sobre o possível, mascarando situações que bloqueiam e impedem o conhecimento 

real do horizonte da prática urbana. 

A consideração do urbano é a estrutura física atual, abordada como cidade, associada 

às relações interpessoais e toda a projeção do ser humano nas diversas áreas – política, 

econômica, social, ambiental etc. Por envolver um complexo de relações interdisciplinares, o 

urbano se configura como projeto que necessita de uma nova perspectiva, que reúna a 

fragmentação do conhecimento especializado sobre a cidade e seus elementos intangíveis em 

uma ótica aglutinadora. Partindo dessa visão, Lefebvre (1999) critica o urbanismo como 

extensão dos interesses políticos e econômicos, afirmando que o urbanismo atual é um 

subproduto da industrialização, incapaz de perceber o todo e reduzindo o meio ambiente às 

forças empresariais. 

Este posicionamento extremista em relação ao urbanismo atual, entretanto, também 

deve ser refletido, pois retirar o caráter objetivo do urbanismo seria retirar até o mínimo que já 

tem sido feito com muito esforço. Concepções capitalistas ou não, políticas ou não, ao menos 

devem ter em pauta ou eleger como base o bem comum. A edificação do ser humano e de 

todo o ambiente não está, portanto, na intervenção dos objetos fragmentados e sim na inter-

relação entre a vida e seus sistemas (políticos, econômicos, sociais, ambientais), entrelaçados 

às ações voltadas ao desenvolvimento da dignidade, à qualidade de vida e do ambiente urbano 

e à saúde de todas as gerações presentes e futuras.  

Dessas definições breves de urbanismo extrai-se a emergente necessidade de 

superação de conceitos engessados, imbuídos em simplificações que distorcem a triste 

realidade em ações vazias ou superficiais e fragmentam as inter-relações dos problemas 

socioambientais associados à urbanização. Após perpassar brevemente os conceitos, 

adentremos o desenrolar da urbanização, tomando como ponto de partida a industrialização 

segundo Henri Lefebvre (1999). 

 

2.2.3 O fruto da industrialização e urbanização: a sociedade urbana  

 

Como já aludido anteriormente, “a problemática urbana”, nas palavras de Henri 

Lefebvre, adota como ponto de partida para a reflexão o processo de industrialização. Com 

efeito, a sociedade urbana é “sentido e finalidade” (LEFEBVRE, 2015, p. 7) deste processo 
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que, “há um século e meio”, é o motor (gerador) das transformações na sociedade 

(LEFEBVRE, 2015, p. 11). 

O sociólogo francês (2015, p. 11) distingue o processo de industrialização e 

urbanização pelas categorias de indutor e induzido. Ele promove uma separação da 

problemática do urbano e da urbanização do processo de industrialização. Enquanto o último 

figura como o indutor (causas ou razões indutoras), os primeiros seriam efeitos induzidos. E é 

precisamente dessa distinção que emerge a definição da “sociedade urbana” como a 

“realidade social que nasce à nossa volta”. 

A sociedade urbana é, portanto, consequência da industrialização, que impulsiona 

uma constante transformação na cidade, no ambiente e no foco do contexto social, político e 

econômico. Assim, ela é “a sociedade que resulta da urbanização completa, hoje virtual, 

amanhã real”
31

. Virtual de hoje, pois a sociedade urbana, ainda em plena “gestação”, 

representa inicialmente “uma hipótese e uma definição” (LEFEBVRE, 1999, p. 15-18).  

Essa definição refere-se a uma sociedade que está se moldando, espaço-

temporalmente, em “três camadas”, “três épocas”, “três campos” ou “três continentes”: o 

rural, o industrial e o urbano. Molde “não apenas de fenômenos sociais, mas de sensações e de 

percepções, de espaço e tempos, de imagem, conceitos, de linguagem e de racionalidade, de 

teorias e práticas sociais” e também de “descoberta, emergência, constituição ou criação 

históricas” dos e nos três campos (LEFEBVRE, 1999, p. 37-40).  

Logo, trata-se de uma sociedade em gênese, pois os processos de industrialização e 

urbanização ainda não estão acabados. Longe disso, sua dinâmica é de ascensão, 

principalmente no concernente aos países em desenvolvimento, os quais se caracterizam pela 

simultaneidade entre a era rural, a industrial e a urbana, como argumenta o estudioso. 

 

[...] os países ditos subdesenvolvidos caracterizam-se atualmente por conhecerem 

simultaneamente a era rural, a era industrial e a era urbana. Eles acumulam os 

problemas, sem por isso acumularem as riquezas. Pode-se dizer também que esses 

momentos correspondem à triplicidade que se reencontra, acentuada diferentemente, 

em toda a prática social: necessidade-trabalho-fruição. À necessidade corresponderia 

ao período agrário, produção limitada, submetida à “natureza”, atravessado por 

catástrofes e fome, domínio da escassez. Ao trabalho, corresponderia o período 

industrial, produtivo até fetichizar a produtividade, devastando a natureza, inclusive 

aquela que vive ou sobrevive no “ser humano”. A sociedade urbana corresponderia à 

fruição [...]. (LEFEBVRE, 1999, p. 40) 

  

                                                 
31

 Quando escreveu seu livro A Revolução Urbana, em 1999, Lefebvre já projetava a hipótese de num futuro 

próximo ocorrer a urbanização completa da sociedade. Esta prospectiva será verificada nas análises e projeções 

debatidas no próximo capítulo. 
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Mas antes de alcançar a atual problemática do fenômeno urbano é necessário evocar 

rapidamente a evolução, pelo eixo espaço-temporal, da semente geradora da sociedade urbana 

para apreender a relevância fundamental de visualizar a totalidade, a extensão do urbano a 

todo o planeta em suas virtualidades e horizontes, sem negligenciar os dramas 

socioambientais sem fronteiras, principalmente no atinente à saúde humana e ambiental.  

Ao longo do tempo cidades foram formadas. Se “as primeiras cidades formaram-se 

por volta de 3.500 a.C. no vale compreendido pelo Tigre e o Eufrates”
32

 (SILVA, 2010, p. 19-

20), mas a manifestação mais significativa do fenômeno urbano decorre da Revolução 

Industrial iniciada no século XVIII e ocorreu na metade do século XIX, o qual desencadeou 

“a predominância urbana
33

 em dimensões nunca atingidas” (MUKAI, 2010, p. 61). 

Para a contextualização temporal-espacial, Lefebvre (2015, p. 11) retrata as cidades 

preexistentes à industrialização: arcaica (política), medieval e mercantil. As primeiras, gregas 

ou romanas, foram “essencialmente” políticas, fonte de poder, ligadas à posse de escravos por 

uma minoria de cidadãos livres com poder. 

As cidades gregas, também chamadas de pólis
34

, foram formadas da seguinte forma: 

“Uma família se junta com a outra família, formando a fratria
35

, que se une com outras fratrias 

formando a tribo. Com um movimento ascendente, era natural que houvesse uma união entre 

tribos, criando uma sociedade mais estruturada, emaranhada, complexa, e isto será chamado 

de cidade” (REIS, 2014, p. 27). 

 

Inicialmente, no Ocidente, a primeira cidade surgida refere-se à cidade política (a 

polis) da antiguidade clássica (Grécia). Esta cidade é o centro do poder dos homens 

livres e tem sua centralidade na Ágora
36

. Na cidade política, a divisão social do 

trabalho já é clara porque se, de um lado, havia sacerdotes, príncipes, chefes 

militares e escribas, de outro, havia artesãos, camponeses e escravos. Essa cidade é 

também divisão espacial do trabalho – praças, monumentos, palácios determinando-

se sobre um vasto território agrícola. (ARAÚJO, 2012, p. 134) 

  

                                                 
32

 As primeiras cidades encontravam-se principalmente na Suméria e em menor número na Acádia. Já a cidade 

mais conhecida, Ur, se formou mais tarde. Ambas apresentavam “base cultural e técnica semelhante”, com o 

líder da comunidade como símbolo de poder secular e religioso (SJOBERG, 1972, p. 38-39). 
33

 Segundo Sjoberg (1972, p. 39), já há relato de uma região urbanizada, segundo os documentos egípcios, em 

3.100 a.C., ao longo do vale do Nilo.  
34

 Émilien Reis (2014, p. 23-33) alude à existência de uma grande dificuldade em reunir uma única visão teórica 

acerca de cidades tão distintas a partir do período helenístico. Para solucionar isso, foi atribuído às cidades 

gregas o termo “pólis”, o qual foi enfatizado a partir do século XX, significando, pela documentação, centro 

urbano e o conjunto de habitantes submetidos a um conjunto de leis.  
35

 Émilien Reis (2014, p. 27) relata que com a fratria há o aparecimento de um chefe, o qual comandava os 

sacrifícios religiosos e, com isso, as relações se tornavam mais complexas. 
36

 A Ágora é o local de encontro entre os indivíduos, ou seja, o centro da cidade (REIS, 2014, p. 31). 
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Assim, a cidade política “era pautada na ideia de centralidade, ou seja, cidade como 

lugar de conhecimento e de poder”, sendo a praça o lugar para reunião e o mercado, o centro 

comercial, um “lugar de troca de função econômica”. Mas, também, “trazia como limite a 

exclusão na qual a escravidão era subordinada à polis” (COSTA; RIOS, 2014, p. 50).  

Na Idade Média a cidade antiga perde sua importância e há um retorno ao campo. 

Servos substituem escravos. Assim, há uma descentralização do poder para as propriedades 

feudais, baseadas em um modelo econômico predominantemente agrário (COSTA; RIOS, 

2014, p. 51). Porém, a cidade medieval perde suas características agrárias com a queda do 

feudalismo. Embora não tenha perdido seu caráter político, essa modalidade “foi 

principalmente comercial, artesanal, bancária” (LEFEBVRE, 2015, p. 11), mercantil.  

A partir da entrada da burguesia, a centralidade urbana acolheu os produtos e as 

pessoas. Consequentemente ocorreu a inflexão do campo à cidade. “As condições de 

estabilidade da cidade política entraram em colapso com a consolidação da atividade 

comercial e, com efeito, a morfologia arquitetural da cidade é explodida para dar lugar ao 

encontro de pessoas destinadas a estabelecer a troca” (ARAÚJO, 2012, p. 135). 

Sobre o tema, Roberto Monte-Mór formula o seguinte raciocínio: 

 

Assim, a cidade mercantil, o lugar central para onde os excedentes regionais eram 

voluntariamente trazidos e comercializados, resulta da entrada da burguesia na 

cidade, e sua eventual conquista. Os burgos mercantis deram novo sentido e força à 

cidade política, transformando-a em centro mercantil. A relação campo-cidade teve 

então sua primeira inflexão, e a extração do mais-produto não era mais apenas 

possibilitada pela coerção político-ideológica e militar, mas também de um 

movimento voluntário do campo em direção à capacidade articuladora da cidade 

enquanto lócus do mercado. A inflexão do campo à cidade foi então marcada pela 

economia: a produção do campo só se realizava na praça de mercado, modificando e 

ampliando a dominação da cidade sobre o campo. (MONTE-MÓR, 2005, p. 944)
37

 

 

O campo passou a ser o “mundo das forças incontroladas e tenebrosas” e a cidade o 

local de liberdade. O comércio possibilitou o acúmulo de riquezas que deixaram de ser só 

imobiliárias (terras) e passaram a ser também mobiliárias (dinheiro), daí o aparecimento de 

bancos e o início da preparação para a industrialização (ARAÚJO, 2012, p. 135). 

                                                 
37

 Tradução de: “[...] the merchant city, the central place where regional surpluses were voluntarily brought and 

marketed, resulted from the entry of the bourgeoisie into the city (and eventually taking it over). The merchant 

burghers gave the political city a new meaning and force, transforming it into a mercantile center. The 

countryside- city relationship thus underwent its first major shift, and the extraction of surplus production was 

no longer made possible only by political/ideological and military coercion, but also resulted from a voluntary 

shift from the countryside towards the articulating capacity of the city as the market locus. The shift from the 

countryside to the city was thus marked by the economy: the countryside’s production was only realized on the 

market square, thus modifying and expanding the city’s domination over the countryside”. 
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Com a inflexão do agrário para o urbano, o processo de industrialização toma vulto. 

A cidade passa a ser centro de consumo, as indústrias se implantam e nasce o capitalismo 

concorrencial. Há uma negação do social-urbano pelo econômico-industrial. Uma nova 

paisagem social, ambiental e econômica emerge.  

 

[...] lá onde preexistir uma rede de cidades antigas, a indústria a toma de assalto. 

Apodera-se da rede, remaneja-a segundo suas necessidades. Ela ataca também a 

Cidade (cada cidade), assalta-a, toma-a, assola-a. Tende a romper os antigos 

núcleos, apoderando-se destes. O que não impede a expansão do fenômeno urbano, 

cidades e aglomerações, cidades operárias, subúrbios (com a ocupação das favelas lá 

onde a industrialização não consegue ocupar e fixar a mão de obra disponível). 

(LEFEBVRE, 2015, p. 16) 

 

Lefebvre (2015, p. 15-16) defende a existência de um “duplo processo ou, 

preferencialmente um processo com dois aspectos: industrialização e urbanização, 

crescimento e desenvolvimento, produção econômica e vida social”. Assim, as concentrações 

urbanas acompanham as concentrações de capital nesta fase inicial. Mas quando e como se dá 

esse duplo processo? 

O advento da Revolução Industrial ocorreu na Inglaterra na segunda metade do 

século XVIII
38

, caracterizado pela mudança da tecnologia (aparecimento da máquina a vapor, 

aperfeiçoamento de tecelagem, uso do vapor para navegação, transporte). Por conseguinte, “a 

vitória do vapor como elemento energético, nos setecentos, é a chamada Revolução
39

 

Industrial” (IGLÉSIAS, 1994, p. 92).  

 

[...] para tentar identificar os timbres e ritmos peculiares da modernidade do século 

XIX, a primeira coisa que observaremos será a nova paisagem, altamente 

desenvolvida, diferenciada e dinâmica, na qual tem lugar a experiência moderna. 

Trata-se de uma paisagem de engenhos a vapor, fábricas automatizadas, ferrovias, 

amplas novas zonas industriais; prolíficas cidades que cresceram do dia para a noite, 

quase sempre com aterradoras consequências para o ser humano. (BERMAN, 2007, 

p. 28)  

 

A industrialização mudou o cenário antes predominantemente agrário. Na citação 

acima, Berman já demonstra o novo contexto da cidade urbana, consequente do fenômeno 

modernista da industrialização, assim como já suscita os desdobramentos que dela advêm, 

tanto ambientais como humanos. 

                                                 
38

 Francisco Iglésias (1994, p. 91) explica que alguns historiadores chegaram a especificar o ano marco para o 

início da Revolução Industrial em 1769, “quando James Watt consegue aperfeiçoamento da máquina a vapor”. 
39

 Para Iglésias (1994, p. 92), a expressão “revolução industrial” é discutível, pois a passagem da manufatura 

para a maquinofatura é, antes de mais nada, evolução e não revolução. 
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A Inglaterra
40

, palco inicial da Revolução Industrial, antes essencialmente agrícola, 

passou a ser dominante nos mares, no comércio, nas investigações científicas e no capitalismo 

eminentemente industrial. Foi “foco irradiador de influência e mesmo centro de direção ou 

decisão política e econômica no século XIX” (IGLÉSIAS, 1994, p. 94). 

Mas, mesmo antes, no período pré-industrial, a Europa, em especial a mesma 

Inglaterra devido ao desenvolvimento do método científico, já possibilitava e influenciava as 

cidades modernas. Nesse diapasão, Sjoberg elucida: 

 

À luz da época urbana pré-industrial europeia
41

, dois fatores são evidentes: a 

expansão do poder europeu para outros continentes e o desenvolvimento de uma 

tecnologia baseada em fontes de energia inanimada. A extensão do comércio e 

exploração europeus (que havia de culminar com o colonialismo europeu) não 

apenas induziu o crescimento de cidades na Ásia, em partes da África não-urbana e 

nas Américas, mas também contribuiu para a elevação do nível de vida dos próprios 

europeus. (SJOBERG, 1972, p. 49) 

 

Kingsley Davis (1972, p. 19) descreve que, historicamente, somente em 1900 a Grã-

Bretanha alcançou a condição de ser predominantemente urbana; antes deste período, todas as 

sociedades eram principalmente rurais. A Revolução Industrial foi, significativamente, a 

propulsora de transformações sociais e geográficas pela Europa no tocante ao boom da 

urbanização.  

O processo de industrialização e urbanização (como na Inglaterra) transferiu a fonte 

de emprego da agricultura para a indústria. Os homens deixaram “os campos atraídos pelas 

possibilidades de trabalho nas cidades”, seduzidos pelos salários. Porém, nessa migração 

classes sociais são definidas: burguesia e proletariado, o que reforçou “o contraste entre ricos 

e pobres”. A falta de qualificação do homem do campo na cidade provocou uma onda de 

desempregos. Os pobres viviam aglomerados, as condições de vida se tornavam precárias. As 

cidades eram feias, sujas e repletas “de construções frágeis e impróprias” (IGLÉSIAS, 1994, 

p. 94-101). 

Assim se caracterizou o duplo processo de industrialização e urbanização. A última, 

que inicialmente era induzida pela primeira, pois as indústrias, que eram ímãs para o 

contingente humano, posteriormente se subordinam à urbanização sem precedentes.  

Como? Pelo processo de “implosão-explosão da cidade”. A implosão decorre do 

fenômeno urbano que “se estende sobre uma grande parte do território, nos países 

                                                 
40

 Iglésias (1994, p. 94) atribui o fato à imposição da Inglaterra na industrialização, pois ela foi “a nação que 

melhor percebeu o capitalismo nascente e a necessidade de ultrapassar as instituições vindas do feudalismo”. 
41

 Remete aos dois a três séculos precedentes à cidade industrial. 
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industriais”. Território que apresentam “concentrações urbanas gigantescas”, onde as “pessoas 

se amontoam atingindo densidades inquietantes (por unidade de superfície ou de habitação)”. 

Mas a explosão também ocorre, pois núcleos urbanos se deterioram. Há um 

deslocamento para “periferias distantes residenciais ou produtivas”. Assim, a implosão-

explosão da cidade induz a formação do “tecido urbano”.  

O tecido urbano é descrito como “unidade coerente constituída ao redor de uma ou 

várias cidades, antigas ou recentes”. “Ele é o suporte de um modo de viver” da sociedade 

urbana que adentra até mesmo os campos (LEFEBVRE, 2015, p. 18-19). 

No desenvolver do tecido urbano, a distinção cidade-campo tende a se apagar. Nos 

países em vias de desenvolvimento, “a dissolução da estrutura agrária” empurra para as 

favelas, camponeses ávidos de mudança. Já em outros países, “o que acontece, é o 

superpovoamento”. A mão de obra atraída do campo explode a cidade (LEFEBVRE, 2015, p. 

80-81). 

Para Rafael Domingues, o acelerado e intermitente processo de urbanização, “de 

modo a não oferecer tempo de organização das cidades”, gerou inúmeros problemas, tais 

como “a falta de habitação, de saneamento básico, enfim, de toda uma estrutura capaz de 

suportar o deslocamento da população” (DOMINGUES, 2011, p. 75). Desde o advento da 

Revolução Industrial e o boom da urbanização, portanto, observam-se os indícios dos 

impactos socioambientais, os quais iriam repercutir na saúde humana e na saúde ambiental 

posteriormente. 

Já a industrialização na Europa continental foi lenta, uma vez que só chegou à França 

por volta de 1830. No Japão e nos Estados Unidos iniciou-se no século XIX e na Rússia nas 

duas últimas décadas do mesmo século (IGLÉSIAS, 1994, p. 92-102). Mas nestes locais, o 

processo de urbanização foi inversamente proporcional. Quanto mais lenta a industrialização 

mais rápido o processo de urbanização posterior. É Davis que descreve: 

 

Com a industrialização, entretanto, a transformação foi radical. Em 1801, 

aproximadamente um décimo da população da Inglaterra e do país de Gales estava 

vivendo em cidades de 100.000 habitantes ou mais. Essa proporção duplicou em um 

ciclo de 40 anos e quadriplicou em um século. Em 1900 a Grã-Bretanha era uma 

sociedade urbanizada. Em geral, quanto mais tarde um país se tornava 

industrializado, tanto mais rápida sua urbanização. A transformação de uma 

população com 10% de seus membros em cidades de 100.000 habitantes ou mais 

para uma na qual 30% vivem em tais cidades levou cerca de 79 anos na Grã-

Bretanha, 66 nos Estados Unidos, 48 na Alemanha, 36 no Japão e 26 na Austrália. A 

imediata relação entre desenvolvimento econômico e urbanização tem persistido.  

(DAVIS, 1972, p. 19) 
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Porém a urbanização difere entre as nações desenvolvidas e as nações em 

desenvolvimento.  Nas primeiras, a urbanização moderna “é compreendida em termos de sua 

relação com o crescimento econômico”, e tende a ser um processo “limitado”. Foi alta sua 

taxa entre os séculos XIX e XX. Já nas nações não industrializadas do passado, a vertiginosa 

urbanização foi um processo mais recente (últimas décadas do século XX) e atribuída mais ao 

crescimento demográfico do que ao desenvolvimento econômico (DAVIS, 1972, p. 20-22)
42

.  

Segundo Davis (1972, p. 26), a urbanização, como um processo limitado, nos países 

industrializados justifica-se por dois motivos: primeiro, porque, nestes países, já não há 

“população rural suficiente para fornecer migração significativa para as cidades”, uma vez 

que o êxodo já ocorreu no início da industrialização. Segundo, porque a população rural, em 

um momento pós-industrialização, também cresce, assim a urbanização tende a ser menor
43

. 

Já nos países em desenvolvimento, com a industrialização tardia, a qual se iniciou 

somente nas últimas décadas do século XX, a urbanização foi mais vertiginosa. “No período 

entre 1950-1960 a proporção da população das cidades de 100.000 habitantes ou mais 

aumentou em 30% mais rapidamente nos países subdesenvolvidos do que nos países 

desenvolvidos” (DAVIS, 1972, p. 24-30).  

Nesse crescimento “desconcertante” destacam-se os países da África, Ásia e América 

Latina, nos quais tal aumento é atribuído ao crescimento do total da população (tanto urbana 

como a rural). Enquanto nos países industrializados o crescimento era praticamente urbano, 

nos países subdesenvolvidos, a explosão demográfica urbano-rural, associada também ao 

êxodo rural, eleva radicalmente as taxas de urbanização (DAVIS, 1972, p. 24-30).  

 

Em 1950, a população urbana das regiões mais desenvolvidos era substancialmente 

maior do que o das regiões menos desenvolvidas (444 milhões contra 302 milhões), 

assim, as regiões mais desenvolvidas representaram 60 por cento da população 

urbana do mundo em um tempo que, estas regiões, tinham apenas 32 por cento da 

população do mundo total. Mas já na década de 1950, os padrões de crescimento das 

populações urbanas das regiões mais desenvolvidas e das regiões menos 

desenvolvidas foram mostrando sinais de divergência, com um descréscimo nas 

primeiras regiões. Como consequência, em 1970 a população urbana das regiões 

menos desenvolvidos  superaram o das regiões mais desenvolvidas (677 milhões 

contra 673 milhões), e a diferença aumentou rapidamente depois disso. (UNITED 

NATIONS, 2015, p. 25)
44

 

                                                 
42

 Cf. a obra: DAVIS, Kingsley. A urbanização da Humanidade.  
43

 Lembrando que se considera conceitualmente urbanização como a taxa de aglomeração urbana em proporção à 

rural, não se podendo confundi-la com a taxa de crescimento populacional das cidades isoladamente. 
44

 Tradução livre de: “In 1950 the urban population of the more developed regions was substantially larger than 

that of the less developed regions (444 million versus 302 million), so that the more developed regions 

accounted for 60 per cent of the world’s urban population at a time when they had just 32 per cent of the world’s 

total population (table II.4). But already in the 1950s, the patterns of growth of the urban populations of the 

more developed and less developed regions were showing signs of divergence, with the former growing more 
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Em se tratando de país desenvolvido ou não, ainda assim, a urbanização 

contemporânea é extremamente preocupante. Conforme o gráfico abaixo, é possível visualizar 

a estimativa e prospectiva urbana do mundo: 

 

Gráfico 1 Estimativa e projeção da população urbana do mundo nas regiões mais desenvolvidas e menos 

desenvolvidas, 1950-205045, 46

 

Fonte: Department of Economic and Social Affairs/Population Division - DESA (UNITED NATIONS, 2015). 

 

Então, a hipótese de uma sociedade urbana resultante da urbanização completa está a 

poucas décadas de ser completada. O virtual de ontem será inevitavelmente o real de amanhã. 

Trata-se de uma afirmação que caracteriza uma fase crítica presente: a era do urbano. 

O acelerado processo de urbanização, portanto, lança um desafio: qual o impacto 

para sustentabilidade a extrair da interação urbanização, meio ambiente urbano e saúde 

socioambiental?  

Antes de tentar responder a esse questionamento, necessário se faz apreender a 

repercussão do duplo processo de industrialização-urbanização no atinente à saúde pública. 

 

                                                                                                                                                         
slowly. As a consequence, by 1970 the urban population of the less developed regions had surpassed that of the 

more developed regions (677 million versus 673 million), and the difference increased rapidly thereafter. 
45

 Tradução livre de: “Estimated and projected urban populations of the world, the more developed regions and 

the less developed regions, 1950-2050” 
46

 Legenda: world: urbanização mundial/ more developed regions: regiões mais desenvolvidas/ less developed 

regions: regiões menos desenvolvidas. 
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2.3 A retrospectiva da moderna saúde pública: o discurso higienista 

 

 Traçar um fio condutor a partir do duplo processo industrialização-urbanização para 

alcançar os problemas pertinentes ao meio ambiente urbano e à saúde socioambiental até o 

momento presente requer uma análise contextual da saúde pública. 

  

Ao longo da história humana, os maiores problemas de saúde que os homens 

enfrentaram sempre estiveram relacionados com a natureza da vida em comunidade. 

Por exemplo, o controle das doenças transmissíveis, o controle e a melhoria do 

ambiente físico (saneamento), a provisão de água e comida puras, em volume 

suficiente, a assistência médica, e o alívio da incapacidade e do desamparo. A ênfase 

sobre cada um desses problemas variou no tempo. E de sua inter-relação se originou 

a Saúde Pública como a conhecemos hoje. (ROSEN, 1994, p. 31) 

 

Percebe-se que a própria definição de saúde pública
47

 ao longo da história não se 

limita a ações cujo núcleo é a doença. Há uma rede complexa de fatores, determinantes, sejam 

ambientais, biológicos, posturais e de hábitos de vida, estruturais e até mesmo ligados a 

sentimentos humanos atribuídos às suas relações sociais, econômicas e políticas.  

Esta argumentação só se torna plausível quando demonstrada em termos históricos e 

estatísticos, cujos objetivos são refletir acerca da urgente necessidade de compreensão e ação 

sobre a vida em comunidade, a vida urbana, a qual atualmente é um dos grandes preocupações 

mundiais. 

Retrospectivamente, uma das obras mais relevantes da tradição hipocrática
48

, escrita 

por volta de cinco séculos antes de Cristo, “De ares, águas e lugares”
49

, já evidenciava a 

crença na harmonia entre o homem e a natureza, relacionando “as condições atmosféricas a 

variação das estações e a localização das cidades com a origem de algumas doenças”
50

, ou 

seja, a ação de “fatores ambientais sobre o organismo humano. Desenvolve-se a partir de 
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 Ressalta-se a diferença mais atual entre saúde e saúde pública. A primeira refere-se ao indivíduo, ao “estado de 

completo bem-estar físico, mental e social, não sendo apenas a mera ausência de doença ou enfermidade” (OMS, 

1946). Já a saúde pública é “a ação coletiva, tanto do Estado quanto da sociedade civil, destinada a proteger e 

melhorar a saúde das pessoas. Não se refere a uma disciplina acadêmica, mas a uma prática social 

interdisciplinar [...]” (SOUZA, 2014, p. 15) que visa monitorar, analisar, investigar e controlar os danos e riscos 

à saúde, assim como, promovê-la sob todas as formas (planejamento público, desenvolvimento tecnológico) 

(SOUZA, 2014, p. 16). 
48

 O médico grego Hipócrates (460-377 a.C.) foi considerado o pai da medicina. A ele e seus discípulos foi 

atribuída a redação do Corpus Hippocraticum (Corpo Hipocrático), uma coleção de escritos que começaram a 

ser reunidos na Biblioteca de Alexandria, no século II a.C. (ROSEN, 1994, p. 48). 
49

 “É um dos tratados dos sessenta e seis que compõem o Corpus Hipocratictum. Os tratados tratam sobre temas 

relacionados ao corpo humano e a datação da obra não é exata, porém são atribuídas ao final do século V a.C. até 

os primeiros decênios do século IV a.C (CAIRUS, 2005, p. 25). 
50

 Cf. a tradução da obra no livro Textos Hipocráticos: O doente, o médico e a doença, organizada por Henrique 

F. Cairus e Wilson A. Ribeiro Júnior (2005).  
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então uma medicina que punha acento nas relações entre o homem doente, a natureza e a 

sociedade” (COSTA, 2013, p. 52). 

Na obra referida, a compreensão da desarmonia entre ambiente e homem desaguou 

na hipótese de causalidade das doenças endêmicas e epidêmicas desencadeadas por fatores 

ambientais como clima, solo, água, modo de vida e nutrição. As afecções endêmicas são 

caracterizadas por atingirem ao longo do tempo uma população. Já as epidêmicas estão 

relacionadas à exacerbação de uma moléstia que, até o momento de sua incidência, não se 

mostrava tão presente ou era mesmo inexistente. Esta teoria permaneceu vigente, sem grandes 

mudanças, até o final do século XIX, quando novas ciências
51

 se instituíram (ROSEN, 1994, 

p. 37). 

Embora existam evidências nas mais antigas civilizações, por cerca de mais de 4000 

anos
52

, de atividades ligadas à saúde comunitária (existência de banheiros, esgotos cobertos), 

caracterizando a relevância da salubridade desde os primórdios da vida urbana, os problemas 

quanto à saúde humana e ambiental nunca foram totalmente superados, até mesmo porque a 

existência da enfermidade e doença é inerente e manifesta-se em alguma parte do ciclo da 

vida: do nascer ao morrer.  

Dando um salto no tempo, desde as cidades medievais, grande parte dos problemas 

enfrentados pela saúde pública “resultavam da circunstância de ser a cidade incapaz de 

acomodar, no interior de suas paredes, uma população crescente” (ROSEN, 1994, p. 53). Mas 

o problema não era só a aglomeração. Hábitos de vida ainda rurais, como a criação de animais 

(porcos, patos, cavalos) em casas urbanas, as quais, em sua maioria, tinham ainda estábulos e 

chiqueiros em frente à rua, contribuíam para a imundície das ruas em proporções 

descontroladas (ROSEN, 1994, p. 53-56). 

Assim, proliferavam vetores ambientais causadores de doenças endêmicas, 

principalmente entre os pobres. O terror do homem medieval estava instalado. A lepra, por 

exemplo, durante os séculos VI e VII, começou a se espalhar pela Europa e “passou a ser um 

sério problema social e sanitário”. Logo, com o deslocamento populacional resultante das 

Cruzadas, ela se tornou epidêmica e só diminuiu sua relevância no século XVI (ROSEN, 

1994, p. 59). 

A necessidade de erradicar a doença levou a medidas extremas. Doentes eram 

considerados causadores de doenças e colocados em isolamento. Tratava-se de uma profilaxia 
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 Nesse caso, Rosen (1994, p. 37) relata as ciências da Bacteriologia e da Imunologia. 
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 Rosen (1994, p. 31) relata a existência de cidades indianas planejadas em blocos retangulares ao norte da 

Índia.  
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direta. Esta ação se estendeu ao controle da pandemia da Peste Negra. Estabeleceu-se a 

quarentena
53

. “Em 1374, Bernabo Visconti, Duque de Milão, promulgou um decreto para 

prevenir a introdução e a difusão da peste”. Os doentes eram removidos da cidade para um 

campo, seja para morrer ou para se recuperarem. Os corpos dos mortos eram levados para fora 

da cidade e seus pertences queimados (ROSEN, 1994, p. 61-64). 

Desde então façanhas foram alcançadas em prol da superação dos problemas 

sanitários da vida da cidade. Além da quarentena, uma medida administrativa, criaram-se 

hospitais, assistência médica e tratados de higiene
54

. Sob essa perspectiva, o período medieval 

foi essencial para a organização da saúde pública, embora esta ainda fosse bem diferente dos 

moldes do sistema atual (ROSEN, 1994, p. 64-72). 

Posteriormente na Renascença, entre o final do século XIV até o século XVII, a 

saúde pública se desenvolveu aproximando-se do sistema que conhecemos hoje. Com o 

aparecimento de novas doenças, como sífilis, varíola, malária, tifo exantemático, escarlatina, 

escorbuto, fora as doenças já existentes, surgiram explicações científicas para a difusão de 

males corporais: de um lado a teoria da constituição epidêmica, de outro a teoria baseada no 

contágio
55

. 

A teoria da constituição epidêmica tinha como fundamento as mudanças climáticas e 

os miasmas que se encontravam no ar, solo e água como causadores das epidemias. Ela 

preconizava que, quando ocorria variação meteorológica devido às estações do ano, um 

estado da atmosfera poderia se tornar propício à propagação de doenças se associado a uma 

circunstância local favorecendo a elevação dos miasmas que se dispersavam e causavam as 

epidemias (ROSEN, 1994, p. 88). 

 

Os miasmas seriam todas as emanações nocivas, as quais corrompiam o ar e 

atacavam o corpo humano. Essas emanações eram combatidas pela renovação e 

circulação do ar. Tudo que estivesse parado, estagnado poderia ser um elemento 

perigoso à saúde pública, um produtor de miasmas. Inicialmente, supunha-se que a 

doença estava no ar e que, portanto, era necessário fazê-lo circular. Depois foi a vez 

da água, quando se levantou a hipótese de ela ser responsável pela disseminação da 

cólera. A água, o lixo, os dejetos, a sujeira também deveriam circular. Nada podia 

ficar muito tempo parado, sob o risco de corromper-se e produzir miasmas.  

(COSTA, 2013, p. 54) 
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 O sistema da quarentena foi iniciado em 1348, em Veneza (ROSEN, 1994, p. 62). 
54

 Quase sempre os tratados se dirigiam aos letrados, sendo a obra mais conhecida denominada Regimen 

Sanitatis Salernitanum. Tratava-se de um clássico da Educação em Saúde, conforme aclara Rosen (1994, p. 68).  
55

 Costa (2013, p. 53) afirma “as duas teorias que predominaram e foram motivo de debates nas conferências 

internacionais de higiene pública no final do século dezenove foram a teoria miasmática ou infeccionista, que 

tinha seu defensores na França, e a teoria contagiosa, mais popular entre os ingleses”. 
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Embasados na teoria hipocrática da inter-relação entre a natureza e o homem, a qual 

explica a causa das epidemias na relação com as condições climáticas e circunstâncias locais, 

Guillaume de Baillou, médico francês, em uma publicação
56

 datada de 1640, defendeu a 

teoria da constituição epidêmica (atmosférica-miasmática)
57

, assim como Thomas Sydenham, 

que, além de aderir a tal teoria, também a aprofundou. Este distinguiu dois grupos: as 

desordens epidêmicas causadas pelas mudanças atmosféricas e as doenças intercorrentes que 

dependiam da suscetibilidade do corpo, que podiam ser influenciadas pelo primeiro grupo 

(ROSEN, 1994, p. 88). 

Cabe ressaltar que a teoria miasmática (infeccionista) exigia a “higiene profunda do 

meio físico e social”, pois o ambiente sujo e o amontoamento de pessoas propiciavam a 

formação de miasmas e doenças. O enfoque urbano, desde então, ganha contorno, fazendo o 

“o espaço urbano [ser] considerado o meio mais perigoso para a população” (COSTA, 2013, 

p. 53). 

 

A influência da concepção atmosférica-miasmática perduraria muito longamente, e 

esse conceito desempenharia um importante papel no avanço da Saúde Pública no 

século XIX. Edwin Chadwick veio a aderir à teoria miasmática das febres. E, 

embora, não estivesse certa, essa ideia forneceu um terreno para a ação sanitária. 

(ROSEN, 1994, p. 89) 

 

Contrapondo à teoria atmosférica-miasmática
58

, outra teoria foi formada, a teoria do 

contágio. Esta era fundamentada na ideia a qual as doenças epidêmicas se disseminavam pelo 

contágio e não pelos miasmas. O precursor desta teoria foi Girolamo Fracastoro, cuja obra 

intitulada De Contagione Contagiosis Morbis et Eorum Curatione (Sobre Contágio, Doenças 

Contagiosas e suas Curas), representou um marco na evolução da teoria da doença 

comunicável (ROSEN, 1944, p. 89). 

O contágio ocorria por agentes infecciosos transmitidos de pessoa para pessoa por 

contato direto, por agentes intermediários ou a distância através do ar, da água ou do solo. 

Mas neste último caso, não eram dispersos miasmas nem o ar era tomado apenas como um 

veículo de transmissão da doença, mas a atmosfera via-se infectada por “seminaria” que, em 

certas condições, produziam pandemias (ROSEN, 1994, p. 89-90). 

Embora fossem contraditórias na fundamentação, tais teorias, pelo menos em parte, 

responsabilizavam os elementos do ambiente (água, ar, terra) pela disseminação das doenças. 
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 Obra intitulada Epidemiorum et ephemeridum (Sobre epidemias e efemérides) (ROSEN, 1994, p. 88). 
57

 Rosen (1994, p. 88) afirma que conforme os estudos de Baillou, entre 1570 e 1579, os resfriados e a dor de 

garganta estavam associados à umidade presente na primavera, o que corrobora as ideias hipocráticas. 
58

 Miasmática, pois se acreditava que miasmas se elevavam da terra.  
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Daí a sua importância, nas ações sanitárias, as quais dependem de um entendimento da 

relação ambiente-doença como componente fornecedor de informações essenciais para ação e 

controle da saúde. 

Com o passar do tempo, as teorias médico-higienistas estudadas e as ações sanitárias 

no controle tomaram vulto. No século XVII, a Inglaterra passava por transformações que 

acarretavam o crescimento da indústria e a produção como o núcleo da atividade econômica 

(ROSEN, 1994, p. 92). Qual a repercussão desse cenário para o discurso higienista? 

Uma vez que o trabalho do homem passou a ser “essencial na geração de riqueza da 

nação”, qualquer enfermidade ou morte significavam perda da produção e automaticamente 

um problema econômico. O ser humano passou a ser considerado em termos quantitativos, 

isto é quanto maior a população, maior a produtividade. Nasce deste pensamento a 

fundamentabilidade da aritmética política: a utilização de estatísticas (ROSEN, 1994, p. 92). 

O precursor foi William Petty, médico, economista e cientista, o qual utilizou dos 

cálculos matemáticos para colher dados da população como doenças frequentes e renda. Seu 

trabalho beneficiou-se do de seu amigo John Graunt, cuja obra, Natural and Political 

Observations upon the Bills of Mortality (1662), foi a primeira contribuição sólida a atestar a 

importância dos estudos quantitativos de problemas da saúde. Assim, “uma população grande 

e sadia estava no centro do interesse dos aritméticos políticos porque era um meio, essencial, 

para aumentar a riqueza e o poder da nação do Estado” (ROSEN, 1994, p. 95). 

Mesmo que a consciência puramente humanitária nessa época ainda não tivesse 

alcançado êxito, com a finalidade político-econômica por trás de toda atenção sanitarista, o 

ganho para a saúde pública foi salutar. 

Por conseguinte, desse centro de interesse emergiu a responsabilidade ante o povo, 

de engajar médicos, estadistas, legisladores e administradores em prol dos cuidados da saúde, 

de garantir a assistência médica aos necessitados e de investir na prevenção das doenças. A 

essa responsabilidade deu-se o nome de política nacional de saúde, a qual “vingou tanto na 

Inglaterra quanto no continente” (ROSEN, 1994, p. 95), sendo um grande passo para a saúde 

nas cidades. 

A cidade renascentista servia “de mercado para distritos vizinhos”, sendo centro para 

a manufatura e para a produção da agricultura, mas seu caráter rural ainda desconfigurava o 

cenário urbano. Esta cidade ainda apresentava características da cidade medieval. Esgotos 

poluíam os rios, as sobras dos peixeiros e açougueiros eram jogadas nas sarjetas ou nos cursos 

d’água, excrementos humanos e de animais eram lançados à rua. Assim foram instituídas as 

varreduras semanais feitas pelo chefe de família. Todos teriam que limpar a rua em frente às 
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suas casas aos sábados, em algumas cidades. Em outras, instituíram-se os limpadores de ruas 

usando carroças. Previam-se punições também àqueles que poluíssem as ruas ou leitos d’água 

(ROSEN, 1994, p. 98-99). 

Mas foi somente no século XVIII “que começou a ser elaborada uma política pública 

baseada na higiene que mereceu o nome de neo-hipocratismo” (COSTA, 2013, p. 52). 

Conforme Rosen, “de todos os lados, surgia um interesse pelos direitos e pela situação do 

homem. [...]. Ao término do século XVIII, já havia a convicção de serem saúde e doença 

fenômenos de muita importância para o indivíduo, para a comunidade, e para o corpo 

político” (ROSEN, 1994, p. 111).  

 

Os médicos e os higienistas, baseados nas teorias que relacionavam a doença com o 

meio ambiente, propõem a medicalização do espaço e da sociedade, sugerindo 

normas de comportamento e de organização das cidades: localização mais adequada 

para os equipamentos urbanos; regras para a construção de habitações, hospitais, 

cemitérios, escolas, repartições públicas, praças, jardins, etc.; intervenção nos 

ambientes considerados doentios e mesmo migração temporária da população nas 

estações consideradas mais propensas às epidemias. Os tratados de higiene pública 

passam a sugerir normas para a construção das moradias. Através de sua análise 

podem-se acompanhar as medidas que, ao longo dos últimos dois séculos, vêm 

sendo implementadas no sentindo de garantir a salubridade urbana. Depois do século 

XIX, nenhuma intervenção urbana na sociedade ocidental foi feita sem levar em 

conta as doutrinas higienistas. (COSTA, 2013, p. 52-53) 

 

Entre 1750 e 1830 “se lançaram as fundações do movimento sanitário do século 

XIX”. O ritmo e a natureza da vida econômica tomaram novo rumo. A Revolução Industrial 

trouxe um novo cenário para a comunidade. Um “notável e rápido aumento da população” foi 

proeminente e não se limitava somente à Inglaterra. Entre “1748 a 1800 a população da 

Prússia quase dobrou, ao passo que a de Berlim aumentou, de 1700 a 1797, quase cinco 

vezes”. Mas embora as cidades continuassem a crescer, o número de mortos (principalmente  

crianças) seguia alarmante (ROSEN, 1994, p. 109-113). 

Enorme contingente de população em cidades insalubres, “impregnadas de odores 

nauseantes” (ROSEN, 1994, p. 122), esgoto e refugos nas ruas trouxeram à tona a necessidade 

de benfeitorias (suprimento de água em canos de ferro, sistema de esgoto, pavimentação das 

ruas), que foram iniciadas no início do processo de industrialização. Mas a desigualdade entre 

as classes permaneceu. Ricos se concentravam em novos espaços melhorados e os pobres, 

excluídos, eram direcionados às regiões mais insalubres. 

 

A partir de 1760, Londres, e depois outras comunidades, levaram a cabo os 

melhoramentos públicos. Derrubaram-se prédios deteriorados ou que impediam a 

circulação, deram-se a drenagem, pavimentação e iluminação das ruas. Vias estreitas 
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e tortuosas foram alargadas e tornadas planas. Prédios de tijolo substituíram casa de 

madeira, desaparecendo, assim, alguns cortiços. À proporção que surgiam novos 

quarteirões, com largas ruas e quadras abertas, a classe mais rica ia para esses 

bairros, deixando para os pobres as regiões mais antigas e insalubres. (ROSEN, 

1994, p. 122) 

 

Embora muitas tenham sido as melhorias na estrutura da vida urbana nesses 80 anos 

(1750-1830), o desenvolvimento atroz das cidades sob o impacto do industrialismo levou a 

grandes males, principalmente na vida humana. A desigualdade social foi reforçada, a 

implosão-explosão das cidades em locais insalubres propiciou a disseminação de epidemias e 

o aumento na taxa de mortalidade infantil
59

. Os malefícios perduraram por muitos anos. 

O duplo processo de industrialização e urbanização, nesse sentido, acentuou ainda 

mais o desenvolvimento do discurso higienista para salvaguardar a vida urbana.  

 

O discurso higienista define a organização do espaço urbano, interfere nas políticas 

de urbanização das cidades européias e é utilizado para justificar grandes 

intervenções urbanas. Com o retorno das teorias hipocráticas, domina a concepção 

geográfica/ecológica, em que a doença é localizada no meio ambiente, ou seja, na 

água, na terra e no ar, três elementos indispensáveis da natureza, mas que se tornam 

inimigos em potencial. As topografias médicas constatam que a cidade é o meio 

mais doentio, o que leva à proposta de medicalização do espaço urbano. A Higiene 

surge como ciência de intervenção. (COSTA, 2013, p. 7) 

  

A industrialização na França, na Inglaterra e nos Estados Unidos introduziu 

inovações técnicas, máquinas a vapor, fábricas, expansão dos transportes e novos meios de 

comunicação. “Abriram-se sistemas de estradas e de canais na maioria dos países”
60

 (ROSEN, 

1994, p. 151). Mas “o processo criador da economia de mercado, da fábrica e do ambiente 

urbano moderno, trouxe à luz problemas que tornaram necessários novos meios de prevenção 

da doença e proteção da saúde pública” (ROSEN, 1994, p. 156-157).  

As febres despertavam a consciência da relação entre o congestionamento de fábricas 

e moradias em locais insalubres e o florescimento e disseminação das doenças. O aumento 

vertiginoso de ingleses em cidades, os quais moravam em qualquer lugar, sem planejamento 

nenhum, deteriorava a saúde. Algumas palavras poderiam resumir as precárias condições dos 

trabalhadores: aglomeração
61

, negligência nos distritos mais pobres, doenças, falta de 

saneamento, crescimento da criminalidade (ROSEN, 1994, p. 158). Rosen disserta: 
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 Por exemplo, em Berlim, de 1758 a 1774 a epidemia de varíola ceifou 6705 vidas, mas destas 5876 eram 

crianças até 5 anos (ROSEN, 1994, p. 142). 
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 “Na Inglaterra, esse processo já se tinha iniciado no fim do século XVIII, e por volta de 1830 existiam no país 

cerca de vinte mil milhas de estradas, e quase cinco mil milhas de vias fluviais” (ROSEN, 1994, p. 151). 
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 Segundo Rosen (1994, p. 158) o assentamento de pessoas em franjas das cidades grandes com a criação de 

subúrbios ainda hoje é uma tendência eminente na distribuição da população como nos Estados Unidos.  
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É possível imaginar a aglomeração. Manchester
62

 possuía 1500 porões em que, em 

uma cama, três pessoas dormiam; 738 em que dormiam quatro, e 281 em que 

dormiam 5! Em Bristol, havia 2800 famílias, das quais quarenta e seis por cento 

dispunham apenas de um aposento. Em Liverpool, 40.000 pessoas viviam em porões  

e 60.000 em  abafados pátios, em uma população em que, de 223.054 pessoas – 

segundo o censo de 1841 – 160000 pertenciam as classes trabalhadoras. Em suma, 

mais de setenta por cento da população compunha-se de trabalhadores, dos quais 

mais de sessenta por cento viviam apinhados em meio à sujeira, conviviam em 

condições insalubres. (ROSEN, 1994, p. 160) 

 

 Porém, por onde o processo industrial passou (França, Bélgica, Prússia, Estados 

Unidos e Inglaterra, inicialmente), “condições igualmente lúgubres e brutais” (ROSEN, 1994, 

p. 160) ocorreram. Consequentemente, emergiu a urgente necessidade de uma reforma 

sanitária. 

Secretário nomeado da Comissão da Lei dos Pobres
63

, Edwin Chadwick, convicto da 

influência do ambiente físico e social sobre a saúde e defensor das estatísticas na prevenção 

de doenças, instituiu, com seus colaboradores, inquéritos em vários distritos, cujos relatórios 

foram agrupados e publicados em um relatório final, dividido em três volumes, em 1842.  No 

trabalho, os pesquisadores tratavam sobre as condições sanitárias da população trabalhadora 

(condições associadas a níveis econômicos e taxa de mortalidade). Deste documento 

nasceram “os princípios da reforma sanitária e da ação comunitária em saúde, na Grã-

Bretanha e nos Estados Unidos e, em menor extensão, no continente, dos próximos cinquenta 

ou sessenta anos seguintes
64

” (ROSEN, 1994, p. 165). 

Com o impulso ocasionado pelo relatório, em 1843, Sir Robert Peel criou uma 

Comissão Real para a Investigação da Situação das Cidades Grandes e dos Distritos 

Populosos. As condições terríveis foram explicitadas. Consequentemente, a comissão 

recomendou uma nova legislação que poderia assegurar ações de pavimentação, limpeza, 

suprimento de água pelo governo central, que se tornaria o principal responsável pela saúde 

pública (ROSEN, 1994, p. 166). 
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 Primeira cidade industrial moderna. 
63

 Rosen (1994, p. 214-215) explica que a Lei dos Pobres na Inglaterra foi editada em 1597 e que entrou em 

vigor em 1601. Apresentou três transformações. Inicialmente cada freguesia arrecadava impostos para assistir 

aos pobres, proporcionar empregos, punir indolentes e prestar caridade aos idosos, doentes e incapacitados. 

Porém, em 1834, devido ao aumento significativo dos gastos, a lei tomou um caráter mais duro: ao invés da 

caridade, apenas proporcionava assistência nos asilos, pois encaravam a pobreza nos fisicamente capazes como 

falha moral. Mas novamente com a mudança no pensamento da época e o crescimento do sentimento 

humanitário, percebeu-se que a pobreza era mais que um problema moral, assim a Lei dos Pobres foi substituída 

por um sistema abrangente de serviços públicos em 1930-1940. 
64

 Muitos países subdesenvolvidos, segundo Rosen (1994, p. 165), ainda se apoiam nos princípios de Chadwick.  
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Movimentos sanitaristas em associações voluntárias foram criados até que leis 

fossem elaboradas e colocadas em vigor. “A legislação sobre saúde e higiene resultou de uma 

variedade de forças no interior da economia e da sociedade” e, ao final do século XIX, os 

frutos gerados pelas sementes do movimento de reformas sanitárias começaram a ser colhidos 

(ROSEN, 1994, p. 172-176). 

Ao início do século XX, o impacto do movimento de reforma sanitária, 

estatisticamente, já explicitava sua efetividade. A melhora nas moradias e no ambiente físico, 

na nutrição e no suporte de água e o controle das doenças epidêmicas como cólera e febre 

amarela diminuíram incrivelmente as taxas de mortalidade. 

 

 Tabela 1 Taxas de mortalidade geral na Inglaterra e no País de Gales e na França, por 1000 habitantes 

ANOS Inglaterra e País de Gales França 

1841-1850 22,4 23,3 

1861-1870 21,3 23,6 

1881-1885 19,4 22,2 

1891-1895 18,7 22,3 

1896-1900 17,7 20,7 

1901-1905 16,0 19,6 

1906-1910 14,7 19,2 
Fonte: Adaptado ROSEN, 1994.  

 

A queda das taxas de mortalidade e a elevação das de nascimento são consequências 

diretas do controle sanitário que acompanhavam o processo de industrialização, junto com os 

processos de migrações e êxodos rurais que confluíam para o boom da urbanização. Ao 

mesmo tempo em que o mundo se industrializava, a urbanização se desenrolava em um 

processo sem precedentes.  

Similarmente à precursora Inglaterra, o impacto do processo de desenvolvimento da 

saúde pública chegou também à Europa continental e à América. A balança entre os 

malefícios e benefícios ainda estava desequilibrada, e não era característica apenas da 

Inglaterra. Paris, Alemanha e Estados Unidos passaram por situação similar. As fronteiras 

territoriais já não diferenciavam as condições sanitárias. A preocupação mundial ganha 

impulso.  

Surgiram conferências internacionais sanitárias. A primeira, em 1851, ocorreu em 

Paris. Suas regulações representaram o primeiro esboço de um código sanitário internacional, 

mas se propunham a não interferir na soberania de cada país. A despeito disso, porém, a 

norma legal foi ratificada apenas por França, Portugal e Sardenha, mas estes dois últimos 
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posteriormente se retiraram. Outras conferências foram realizadas: em Paris (1859), em 

Constantinopla (1866) e em Viena (1874). Ambas sem grande sucesso, mas ao menos 

sustentavam ideias do discurso higienista universal e a necessidade de uma intervenção estatal 

(ROSEN, 1994, p. 214). 

 

Durante as conferências internacionais foram desenhadas medidas sanitárias 

internacionais mais uniformes e eficazes que acompanharão a evolução científica e 

política dos Estados Nação. Já não se tratava mais de uma higiene privada, nem 

mesmo pública, mas de uma “higiene universal”. Outras sete conferências ocorreram 

no período de 1892 e 1912, culminando na criação de um instrumento regulador da 

higiene internacional a partir da cooperação entre as nações. (COSTA, 2013, p. 65) 

 

Em 1902, criou-se a primeira organização de saúde internacional, o Escritório Pan-

Americano da Saúde, o qual controlava os procedimentos de quarentena. Posteriormente, em 

1907, em Roma, foi instituído o Escritório Internacional de Higiene Pública, pela primeira vez 

em âmbito mundial, resultado das conferências realizadas no século XIX. Sua principal 

função era reunir e distribuir informações sobre as doenças comunicáveis como peste, cólera, 

varíola, tifo exantemático e febre amarela (ROSEN, 1994, p. 343). 

Os problemas de saúde já não eram locais, não tinham fronteiras, “a presença de 

doenças em uma área se constituía em perigo para muitas outras” (ROSEN, 1994, p. 343), 

devido às migrações, aos novos meios de transporte e à facilidade com que as pessoas se 

deslocavam entre localidades no âmbito da nação e ultrapassando suas fronteiras.  

No século XX, os discursos médico-higienistas voltados para o novo espaço urbano e 

as medidas sanitárias alterando estatísticas populacionais eram apenas o início dos resultados 

da busca infindável pela superação dos males das condições urbanas vigentes. 

Em 1923 criou-se a Organização de Saúde da Liga das Nações. Para além “da 

quarentena e do controle de doenças comunicáveis”, os objetivos voltavam-se para a ação 

mundial para erradicar enfermidades que se perpetuavam ao longo do tempo. Observa-se o 

aparecimento da promoção de saúde que culminara, em 1946, com a criação da Organização 

Mundial de Saúde (OMS). Sua constituição só foi ratificada em 1948, e ainda hoje tem como 

princípio a mútua ajuda em face dos problemas sociais e sanitários em defesa do direito 

fundamental: a saúde
65

 (ROSEN, 1994, p. 343-345). 

Observam-se, portanto, evoluções na conscientização da saúde pública, desde o 

despertar dos movimentos sanitários e do discurso higienista, antes de o processo de 
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 No capítulo posterior, a saúde na concepção da OMS será retomada.  
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industrialização iniciar-se. A industrialização mundial foi o pontapé para atrair a atenção do 

mundo para o foco urbano, ou seja, para a sociedade urbana e os problemas atinentes à saúde.  

A partir desse processo, percebeu-se a inter-relação entre ambiente e saúde com mais 

proeminência. A preocupação deixou de ser local e passou a ser mundial, porque a 

urbanização como processo induzido não se restringe a países desenvolvidos.  

O que os países em desenvolvimento enfrentam corresponde, tanto nas mazelas 

como no incremento trazido pela técnica, pelas indústrias, pela vida em comunidade, pela 

elaboração normativa e pela construção de hospitais, ao que países desenvolvidos, que 

tiveram processo de industrialização mais precoce, vivenciaram há cem anos.  

A transformação da cidade urbana em uma estrutura sólida capaz de acomodar sua 

população em condições minimamente aceitáveis também depende do complexo de ações e 

reações do ambiente e do homem (seja pela ação individual ou coletiva). 

Mesmo com impactos urbanos negativos, o duplo processo de industrialização e 

urbanização não impediu o aumento populacional, a diminuição na taxa de mortalidade e 

natalidade e a melhora nas condições de vida. Mas há diferenças da urbanização entre países 

desenvolvidos e em desenvolvimento, como Rosen fundamenta:  

 

Não é certo que padrões de vida ruins, pobreza, desnutrição e doença acompanhem, 

necessariamente, populações em crescimento rápido. Em verdade, encontramos 

algumas maiores densidades populacionais em países avançados – como Bélgica, 

Grã Bretanha, Holanda, França e Itália. As áreas subdesenvolvidas podem ter 

densidades mais baixas e, por outro lado, exibir certas características comuns: são 

industrialmente subdesenvolvidas e muitas sofreram a exploração prejudicial de 

outros países. Existe uma relação direta entre condições de vida, nível de saúde e 

industrialização. O crescimento econômico costuma reduzir as taxas de mortalidade 

e melhorar a saúde e a eficiência da população. (ROSEN, 1994. p. 342) 

 

De fato, atribuir somente ao crescimento econômico a melhora na saúde parece 

impróprio quando se trata da determinação de nível sanitário e desenvolvimento de saúde, até 

porque, a tecnologia industrial, embora desenvolva instrumentos para enfrentar os problemas 

ambientais e da saúde presentes, provoca transformações sociais, estruturais, ambientais 

dinâmicas que moldam o que chamamos de urbano na concepção de Henri Lefebvre (1999).  

Os problemas antes creditados ao contágio, aos miasmas do ar, água e solo e, 

posteriormente, a vírus e bactérias (descobertos ao final do século XIX) associados com as 

condições de vida inadequadas hoje evoluíram para problemas globais de poluição do ar, da 

água, do solo e de processos que desencadeiam mutações até mesmo na mais intrínseca 

estrutura do homem: o DNA. 
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A desarmonia entre o ambiente e o humano no processo de urbanização passa 

contemporaneamente a ser muito mais complexa. O desenvolvimento do discurso higienista, e 

dos movimentos sanitários certamente não foram em vão, mas ainda precisam de impulsos 

para superar a problemática atual e resgatar a saúde ambiental e humana para a sobrevivência 

das presentes e futuras gerações. 

Ademais, tais discursos necessitam superar atrocidades deles decorrentes que 

atentam contra a dignidade da pessoa humana, tais como teorias eugenistas, isolamentos 

compulsórios, práticas discriminatórias e exclusão social, justificadas pela própria ciência 

higienista e pelo sanitarismo social
66

.  

Para resgatar a harmonia entre ambiente urbano e saúde através de práticas e 

planejamentos urbanos e assegurar a sobrevivência no planeta, cumpre avançar na 

compreensão da real situação presente. Faz-se necessária a análise dos impactos da 

urbanização na relação “homem/meio ambiente urbano/saúde” para refletir sobre a 

sustentabilidade do hoje e do futuro. 
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 Ressalta-se que o objetivo desse parágrafo é apenas enfatizar que, embora a ideia inicial do sanitarismo social 

e do discurso higienista fosse proporcionar melhora na qualidade de vida humana e urbana e eles tenham 

impulsionado imensas mudanças no planejamento urbano e no desenvolvimento da saúde pública, 

paradoxalmente, eles também propiciaram práticas absurdas que atentavam contra a dignidade e a própria vida. 

Por não ser objeto desse estudo em epígrafe, não nos aprofundaremos no tema. O interessado pode cf. o livro 

Eugenia e História: ciência, educação e regionalidades (MARINHO; MOTA, 2013). 
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3 O PRESENTE URBANO 

 

Atualmente, mais da metade da população mundial vive em áreas urbanas, 

diferentemente do que se observava em meados do século XX, quando a proporção era de três 

pessoas no espaço urbano para cada dez no rural. Embora a explosão demográfica urbana não 

tenha sido linear (acelerada, na maioria das cidades do mundo, entre 1950 e 1980, e 

posteriormente desacelerada), o processo de urbanização é inevitável e contínuo (UN-Habitat, 

2011, p. 4). 

 

Gráfico 2 A população urbana e rural do mundo, 1950-2050 

 

Fonte: DESA (UNITED NATIONS, 2015). 

 

Mais precisamente, segundo o último relatório World Urbanization Prospects
67

 (The 

2014 Revision) do Department of Economic and Social Affairs – DESA
68

 – das Nações 

Unidas, 54% da população hoje vive em áreas urbanas com projeção de 66% até o ano de 

2050. De 2014 até esta data, a perspectiva de crescimento é de 2,5 bilhões de habitantes 
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 Tradução livre: Perspectivas da urbanização mundial. 
68

 O DESA, “Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais do Secretariado das Nações Unidas, é uma vital 

interface entre as políticas globais nas esferas econômica, social e ambiental e na ação nacional. O Departamento 

trabalha em três principais áreas interligadas: (i) ele compila, gera e analisa uma ampla gama de dados 

econômicos, sociais e ambientais e informações sobre os Estados Membros das Nações Unidas para discutir 

informações comuns e opções políticas; (ii) facilita as negociações dos Estados-Membros com muitos 

organismos intergovernamentais sobre planos de ação conjunta para enfrentar desafios emergentes globais; e (iii) 

aconselha governos interessados sobre as formas e meios de traduzir quadros políticos desenvolvidos em 

conferências das Nações Unidas [...]”. Tradução livre de: “The Department of Economic and Social Affairs of the 

United Nations Secretariat is a vital interface between global policies in the economic, social and environmental 

spheres and national action. The Department works in three main interlinked areas: (i) it compiles, generates 

and analyses a wide range of economic, social and environmental data and information on which States 

Members of the United Nations draw to review common problems and take stock of policy options; (ii) it 

facilitates the negotiations of Member States in many intergovernmental bodies on joint courses of action to 

address ongoing or emerging global challenges; and (iii) it advises interested Governments on the ways and 

means of translating policy frameworks developed in United Nations […]”. 
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urbanos, com 90% do aumento da concentração devendo-a a África e Ásia (UNITED 

NATIONS, 2015, p. 1). 

Por conseguinte, um novo contexto mundial, proveniente do acelerado e progressivo 

processo de urbanização, traz à tona um enorme desafio para a sociedade contemporânea no 

atinente ao equilíbrio do complexo: vida urbana – meio ambiente – saúde.  

 

A humanidade se tornou urbana em 2008, quando as cidades passaram a concentrar 

a maioria da população global. Desde então, as altíssimas taxas de urbanização 

verificadas na Ásia, África, Oriente Médio e outras partes do mundo têm provocado 

uma série de questões – e preocupações –, especialmente de ordem econômica e 

socioambiental. O crescimento urbano acelerado tem se dado em um contexto 

histórico sem paralelo de globalização econômica e financeira, aumento vertiginoso 

das desigualdades socioeconômicas, movimentos migratórios recordes e 

agravamento das crises energética e ambiental, e tem gerado profundas crises 

sociopolíticas e jurídicas. (FERNANDES, 2014, p. xi) 
 

Atrelada à inversão do crescimento populacional no campo pelo vertiginoso 

crescimento urbano, de um modo geral, emergem grandes problemas socioambientais, tais 

como “processos renovados de exclusão social, crise habitacional, segregação espacial, 

violência urbana e degradação ambiental” (FERNANDES, 2006, p. 3). 

O descontrole na ocupação urbana se desdobra em problemas sociais, físicos e 

econômicos. Pobreza, insalubridade, violência, doenças reemergentes e poluição alteram as 

condições de saúde e segurança na população assim como a perda da qualidade e do equilíbrio 

ambiental. 

Assim, a interdependência entre o processo de urbanização e “os processos de 

impactos ambientais urbanos abrang[e] não somente questão natural, mas principalmente 

questões sociais, políticas, éticas, educacionais, daí sua complexidade e desafios” (AQUIME; 

PAIXÃO, 2012, p. 61). E mais do que isso, relaciona-se à própria saúde humana e ambiental. 

 

Os desafios para o século XXI nos colocam frente à realidade: aliar recursos 

naturais, gerenciamento ambiental, produção, mercado, qualidade de vida e 

desenvolvimento sustentável, com prudência diante de uma economia altamente 

globalizada. Atualmente, a preocupação em defesa da natureza passa a ser mundial, 

devidos aos fatos como se destaca: planeta poluído, temperatura elevada, erosões, 

áreas agrícolas irrigáveis diminuídas, aumento da população entre outros. Sendo 

assim, mudar é o caminho. Mudanças nos comportamentos e atitudes, mudanças nos 

processos de desenvolvimento dos recursos naturais, como forma de preservar a vida 

também das futuras gerações, além de garantir as necessidades das gerações atuais. 

As perspectivas futuras apontam que está acontecendo uma transformação na forma 

de conceber a relação do homem com seu ambiente social e natural. (AQUIME; 

PAIXÃO, 2012, p. 69)  
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Lançado o novo desafio, a urgente necessidade de buscar o equilíbrio da dinâmica 

ambiental urbana sem renunciar ao desenvolvimento econômico, à proteção ao meio 

ambiente, à vida humana e à sadia qualidade de vida das presentes e futuras gerações são 

alguns dos principais focos contemporâneos. 

Porém, antes de buscar soluções, necessário se faz compreender a relevante relação 

entre ambiente e saúde, para entender a dinâmica entre os impactos associados ao duplo 

processo urbanização-industrialização na saúde humana e ambiental.  

 

3.1 Saúde e meio ambiente 

 

 Saúde e meio ambiente são caracterizados por laços indissociáveis. Há mais de um 

século, a urbanização desenfreada, acompanhada de significativos impactos ambientais, 

repercute na saúde humana, quase de forma incontrolável.  

Distúrbios no equilíbrio ambiental natural – poluição do ar, da água, do solo, 

degradação ambiental desmedida, aparecimento de áreas de risco, aquecimento global, perda 

da biodiversidade – são instrumentos mitigadores da saúde. 

Entendê-los é compreender, também, os mecanismos causadores e determinadores da 

saúde e da doença humanas e, mais além, da saúde do planeta em todo o seu ecossistema
69

. 

 

O meio ambiente ecologicamente equilibrado é, assim, condição inafastável para o 

desenvolvimento saudável da vida humana, assim como a saúde ambiental é 

pressuposto básico para a saúde humana, notadamente nos quadros da saúde pública. 

A integração harmônica entre o homem e a natureza implica a imersão da figura 

humana no ambiente. (MILARÉ, 2013, p. 129) 

 

A abordagem sistêmica de um elo complexo (ambiente – saúde – urbanização) é 

imprescindível para buscar o verdadeiro sentido e o desdobramento do objetivo incansável 

por um mundo e uma vida sustentável e, claro, para a consequente sobrevivência humana.  

Nesse contexto, seria inócuo pensar “saúde” sem “meio ambiente saudável”. Mas 

antes de demonstrar esta abordagem, mais do que relevante adentrar brevemente sobre cada 

um, separadamente até alcançar a inter-relação. 
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 O termo “ecossistema” foi cunhado pelo botânico inglês Arthur George Tansley (1871-1955). Atualmente, 

segundo Fritjof Capra e Pier Luigi Luisi (2014, p. 97), “ecossistema” é definido como “uma comunidade de 

organismos e seu ambiente físico interagindo como uma unidade ecológica”. 
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3.1.1 Saúde e determinantes no contexto internacional
70

 

 

Em meados do século XX, a Organização Mundial de Saúde (OMS) definiu a saúde 

como “estado de completo bem-estar físico, mental e social, não sendo apenas a mera 

ausência de doença ou enfermidade” (OMS, 1946). Nessa primeira concepção, considerada 

avançada e otimista para a época, a saúde supera o modelo biomédico como ausência de 

doença
71

, mas ainda não engloba o conceito de meio ambiente
72

. 

A partir da década de 1960, debates foram essenciais para o deslocamento na 

abordagem do campo da saúde. O controle e a mitigação da enfermidade não são mais a 

orientação em pauta predominante. Começa a nascer, então, uma abordagem voltada, 

também, para determinantes sociais e econômicos da saúde (BRASIL, 2002, p. 7). 

Nas duas décadas seguintes, essa noção da saúde foi superada, criticada e 

amplificada para se alcançar, em meados da década de 1970, uma nova e moderna concepção 

baseada na promoção da saúde, a qual engloba os novos fatores determinantes (HEIDMANN 

et al., 2006, p. 353). 

 

A maior parte da carga de doenças – assim como as iniquidades em saúde, que 

existem em todos os países – acontece por conta das condições em que as pessoas 

nascem, vivem, crescem, trabalham e envelhecem. Esse conjunto de condições é 

chamado “determinantes sociais da saúde”, um termo que resume os determinantes 

sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais da saúde. (OMS, 2011, p. 2)
73

 

 

As missões promovidas pela OMS, sob a liderança de Halfdan Mahler (1973-1974), 

com a abertura da China Nacionalista ao mundo, foram exemplos iniciais dessa promoção, 

cujo objetivo extrapolou “a tradicional abordagem” e alcançou alguns fatores determinantes 

da saúde. Destacaram-se as seguintes atividades
74

: organização da comunidade local e da 

saúde ambiental e promoção de campanhas de saúde. O objetivo era orientar hábitos 

higiênicos, manutenção do uso de água potável, controle de limpeza de locais públicos, 
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 A origem do termo saúde é explicada no artigo Qual o sentido do termo saúde. Cf. ALMEIDA FILHO, 

Naomar (2000).  
71

 Doença é definida como o “mau funcionamento dos mecanismos biológicos” (CAPRA; LUISI, 2014, p. 403). 
72

 O meio ambiente somente se tornou protagonista nas reflexões globais, em 1972, durante a primeira 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizado em Estocolmo, na Suécia. 
73

 Este documento foi elaborado após a Conferência Mundial Sobre Determinantes da Saúde, realizada no Rio de 

Janeiro de 19 a 21 de outubro de 2013. 
74

 “Estas atividades eram desenvolvidas pelos Comitês Comunais, envolvendo em um clima de autoconfiança os 

mais distintos segmentos da população, como os jubilados, os soldados, os jovens educados, o homem comum, 

as associações de mulheres, os ativistas de saúde, etc., todos sob a orientação dos responsáveis pela saúde – que 

normalmente eram os chamados “médicos descalços” (barefoot doctors)” (BRASIL, 2002, p. 8). 
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construção de unidades de saúde e promoção do desenvolvimento de indústrias caseiras 

(BRASIL, 2002, p. 7-8). 

Embora o termo clássico “promoção
75

 da saúde”, baseado ainda em nível primário na 

medicina preventiva, tenha sido realmente definido na década de 1940, sua concepção 

moderna foi cunhada em 1974, no Canadá, pelo Relatório Lalonde.  

 

O Informe Lalonde influenciou as políticas sanitárias de outros países como da 

Inglaterra e Estados Unidos e estabeleceu as bases para a conformação de um novo 

paradigma formalizado na URSS, na Conferência Internacional de Cuidados 

Primários de Saúde de Alma Ata, em 1978, com a proposta de “Saúde para Todos 

no ano 2000” e a “Estratégia de Atenção Primária de Saúde”. (HEIDMANN et al., 

2006, p. 354) 

 

Esse Informe, além de ser o primeiro documento oficial a receber a denominação 

“promoção da saúde” e influenciar as políticas sanitárias em vários países, introduziu, 

também, para este campo, os chamados determinantes: “a biologia humana (genética e função 

humana); o ambiente (natural e social), o estilo de vida (comportamento individual que afeta a 

saúde) e a organização dos serviços de saúde” (HEIDMANN et al., 2006, p. 353).   

Porém, o Informe Lalonde foi criticado, porque estes determinantes ainda estavam 

voltados para a ação individual e para estilos de vida e atribuía à própria vítima os fatores de 

desenvolvimento da doença, excluindo a abordagem social (BRASIL, 2002, p. 11). 

Em meados da década de 1970, o vocábulo “saúde” foi ganhando amplitude e novos 

conteúdos. Sua complexidade e abstração passam a ser observados frente a fatores de 

influência interna, externa, comportamentais, ambientais e até do manejo das políticas 

públicas no tocante aos serviços de saúde.  

 

Importante frisar que o conceito de saúde representa muito mais que não estar 

doente. A imprecisão do termo nos leva sempre a pensar a saúde ou relacionada com 

as condições de vida ou com a ausência de doenças. Na visão da Organização 

Mundial da Saúde [...] e da Declaração Universal dos Direitos do Homem, a saúde é 

vista em sentido integral, associada a bem-estar geral. No Pacto Internacional de 

Direitos Civis e Políticos e no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais, datados de 1966, e ratificados pelo Estado brasileiro, o direito à saúde está 

sempre relacionado ao direito à vida. (BERNARDES, 2013, p. 219) 
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  Segundo Dina Czeresnia (1999, p. 705), “prevenção” é uma ação interventiva orientada a evitar o surgimento 

de doenças específicas, reduzindo sua incidência e prevalência nas populações, tomando como base o discurso 

epidemiológico, cujo objetivo é o controle da transmissão de doenças infecciosas e a redução do risco de 

doenças degenerativas ou outros agravos específicos. Já o termo “promoção” tem uma abordagem mais ampla, 

não se dirige a uma determinada doença, mas objetiva a transformação das condições de vida atrelada aos 

problemas de saúde, demandando, desta forma, uma abordagem intersetorial. 
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A saúde deixa de ser apenas o subjetivo bem-estar geral e a ausência de doença ou o 

controle de enfermidades, sendo concebida, nesta época, como um complexo sistema de 

sentido integral
76

, que tomaria um caráter multidimensional
77

, anos mais tarde. 

Em 1978, influenciado pelos relatórios das missões chinesas (1973-1974) e pelo 

Relatório Lalonde, após 35 anos da definição de saúde pela OMS, a Declaração de Alma-

Ata
78

 não só reafirmou a primeira concepção, como também enfatizou a saúde como um 

direito fundamental humano
79

 e como uma das principais metas mundiais a ser alcançadas
80

. 

 

I – A conferência reafirma enfaticamente que a saúde – estado de completo bem-

estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de doença ou 

enfermidade – é um direito humano fundamental, e que a consecução do mais alto 

nível possível da saúde é a mais importante meta social mundial, cuja realização 

requer a ação de muitos outros setores sociais e econômicos, além do setor de 

saúde.
81

 (WHO, 1978, p. 1) 

 

Nesse primeiro inciso, a Declaração estabelece a conexão entre aspectos de saúde, 

sociais, econômicos, políticos e biológicos para o alcance da máxima da saúde. Segundo 

Isabel Mendes (2004, p. 447), o documento foi um marco fundamental no incentivo da 

prevenção e promoção da saúde como propulsores do desenvolvimento econômico e social, 

tendo como finalidade o declínio e a supressão entre as diferenças do estado de saúde entre 

países desenvolvidos e países em desenvolvimento
82

 para melhorar a qualidade de vida.  
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 Segundo Bernardes (2013, p. 219), no direito brasileiro o sentido integral revela um bem-estar tanto físico, 

como mental, emocional e social pautado “à noção de dignidade da pessoa humana” e entrelaçado ao direito à 

vida, assegurado no artigo 5º da Constituição Federal de 1988.  
77

 Esta visão sistêmica e multidimensional será explicada posteriormente por Fritjof Capra e Pier Luigi Luisi 

(2014). 
78

 Documento emitido ao final da conferência internacional (sobre cuidados primários de saúde), realizada em 

setembro de 1978 em Alma-Ata, capital da República Socialista Soviética do Cazaquistão. Foi organizada pela 

Organização Mundial de Saúde e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, cuja finalidade era a promoção 

da saúde de todos os povos do mundo. 
79

 Cf. SAMPAIO, José Adércio Leite. Direitos fundamentais: retórica e historicidade. 2. ed. Belo Horizonte: 

Del Rey, 2010. 
80

 Sobre o direito fundamental à saúde: cf. PIVETTA, Saulo Lindorfer. Direito fundamental à saúde: regime 

jurídico, políticas públicas e controle judicial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. 
81

 Tradução livre de: “The Conference strongly reaffirms that health, which is a state of complete physical, 

mental and social wellbeing, and not merely the absence of disease or infirmity, is a fundamental human right 

and that the attainment of the highest possible level of health is a most important world-wide social goal whose 

realization requires the action of many other social and economic sectors in addition to the health sector.” 
82

 Vide inciso III da Declaração Alma-Ata (1978): “O desenvolvimento econômico e social baseado numa ordem 

econômica internacional é de importância fundamental para a mais plena realização da meta de saúde para todos 

e para a redução da lacuna entre o estado de saúde dos países em desenvolvimento e o dos desenvolvidos. A 

promoção e a proteção da saúde dos povos são essenciais para o contínuo desenvolvimento econômico e social e 

contribui para a melhor qualidade de vida e para a paz mundial”. Tradução livre de: “Economic and social 

development, based on a New International Economic Order, is of basic importance to the fullest attainment of 

health for all and to the reduction of the gap between the health status of the developing and developed 

countries. The promotion and protection of the health of the people is essential to sustained economic and social 

development and contributes to a better quality of life and to world peace.” (WHO, 1978, p. 1). 
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Nesse tempo, o enfoque da promoção da saúde começa a passar do individual para o 

social. Em 1980, uma abordagem mais ampla se destacou com o “Relatório de Sir Douglas 

Black, na Inglaterra, que despertou a atenção internacional para a amplitude da iniquidade 

social e a relação de classe social com indicadores de morbidade e mortalidade”
83

 (BRASIL, 

2002, p. 12). 

 

Com os avanços no controle das doenças infecciosas e a melhor compreensão do 

conceito de saúde e de seus determinantes sociais, passou-se a analisar outras 

dimensões do estado de saúde, medidas por dados de morbidade, incapacidade, 

acesso a serviços, qualidade da atenção, condições de vida e fatores ambientais, 

entre outros. Os indicadores de saúde foram desenvolvidos para facilitar a 

quantificação e a avaliação das informações produzidas com tal finalidade. Em 

termos gerais, os indicadores são medidas-síntese que contem informação relevante 

sobre determinados atributos e dimensões do estado de saúde, bem como do 

desempenho do sistema de saúde. Vistos em conjunto, devem refletir a situação 

sanitária de uma população e servir para a vigilância das condições de saúde. 

(RIPSA, 2008, p. 13) 

 

Assim, no ano posterior, na Primeira Conferência Nacional de Saúde, em 1981, no 

Canadá, o contexto social é introduzido como determinante na saúde, uma vez que este 

“moldava o comportamento individual, admitindo-se que a escolha do estilo de vida dependia 

da classe social”. Portanto, houve uma extensão na promoção, um incentivo na atuação das 

iniquidades, baseada nos fatores sociais, ambientais, econômicos e políticos (BRASIL, 2002, 

p. 12). 

Em sequência, outro marco é alcançado: 

 

[...] em 1984, sob a liderança do ministro Jake Epp, em uma conferência canadense 

denominada “Além do Cuidado da Saúde”
84

, com a participação do Escritório 

Europeu da Organização Mundial da Saúde (EURO/OMS), dois novos conceitos 

foram introduzidos: o de política pública saudável e o de cidade ou comunidade 

saudável. Admitiu-se, com isso, a influência na situação de saúde a partir de 

decisões políticas externas ao setor saúde e com a ideia de “cidade saudável” 

avançou-se no conceito de “empoderamento” e participação social, promovendo 

saúde através da descentralização do poder às comunidades locais. A estratégia de 

atenção primária de saúde (Alma-Ata) com o enfoque multissetorial, o envolvimento 

comunitário e os componentes de tecnologia apropriada reforçaram a promoção na 

direção da saúde ambiental. (BRASIL, 2002, p. 12-13) 

 

                                                 
83

 Pereira (2007, p. 10-11) distingue morbidade e mortalidade. A primeira “é a variável característica das 

comunidades de seres vivos, refere-se ao conjunto dos indivíduos que adquirem doenças (ou determinadas 

doenças) num dado intervalo de tempo em uma determinada população. A morbidade mostra o comportamento 

das doenças e dos agravos à saúde na população”. Seus indicadores são: a incidência, a prevalência, a taxa de 

ataque e a distribuição proporcional. Já a mortalidade “refere-se ao conjunto dos indivíduos que morreram num 

dado intervalo do tempo. Representa o risco ou probabilidade que qualquer pessoa na população apresenta de 

poder vir a morrer ou de morrer em decorrência de uma determinada doença”. 
84

 Nome original: Beyond Health Care. 
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À elaboração de uma política pública saudável atribui-se uma “abordagem 

complexa”
85

 (HEIDMANN et al., 2006, p. 356), a qual envolve o Estado, também como 

responsável pelo bem comum, pelo interesse público e consequentemente pela promoção da 

saúde. Esta política, associada à sociedade, aos setores privados e públicos e aos múltiplos 

“atores sociais” (HEIDMANN et al., 2006, p. 356), caracterizando a descentralização do 

poder e maior participação social, proporcionam o alcance das cidades saudáveis. 

Adriano e outros conceituam, objetivamente, conforme a OMS, o que configura uma 

cidade saudável: 

 

Segundo a OMS (1995), para que uma cidade se torne saudável ela deve esforçar-se 

para proporcionar: 1) um ambiente físico limpo e seguro; 2) um ecossistema estável 

e sustentável; 3) alto suporte social, sem exploração; 4) alto grau de participação 

social; 5) necessidades básicas satisfeitas; 6) acesso a experiências, recursos, 

contatos, interações e comunicações; 7) economia local diversificada e inovativa; 8) 

orgulho e respeito pela herança biológica e cultural; 9) serviços de saúde acessíveis a 

todos e 10) alto nível de saúde. (ADRIANO et al, 2000, p. 55) 

 

O aparecimento dos conceitos de “cidade saudável” e “política pública saudável” e o 

reforço ao empoderamento (empowerment) e participação social configuraram, nesta época, o 

enfoque multissetorial em busca da saúde, qualidade de vida, proteção e preservação 

ambiental, ambientes saudáveis que culminaram com a divulgação das 38 metas para a saúde 

na região europeia, em 1985. 

Buss (2000, p. 174) atribui o enfoque multissetorial à essencialidade das políticas 

públicas saudáveis. A saúde passa a retratar uma concepção mais positiva que “a identifica 

com bem-estar e qualidade de vida, e não simplesmente com ausência de doença”, 

caracterizando um processo “dinâmico, socialmente produzido”. 

 

A partir disto, a saúde passou a ser reconhecida como resultante da determinação 

social, a saber: pobreza, desemprego, habitação precária e outras desigualdades 

econômicas e sociais. Como estratégias principais, recomenda: o fortalecimento dos 

serviços comunitários, políticas públicas saudáveis e o favorecimento da 

participação popular. (HEIDMANN et al., 2006, p. 354) 

 

Influenciada por esses novos conceitos e pela abordagem multissetorial, em 1986, a 

Organização Mundial da Saúde e a Associação Canadense de Saúde Pública realizaram, em 

                                                 
85

 Buss (2000, p. 174) explica: “A perspectiva das políticas públicas saudáveis distingue-se e ultrapassa em 

abrangência as ações ambientais da saúde pública tradicional e, mesmo, as políticas urbanas de expansão de 

serviços e bens de consumo coletivo. Implica uma abordagem mais complexa, devendo ser compreendida como 

uma (re)formulação inovadora tanto do conceito de saúde quanto do conceito de Estado (e, portanto, de política 

pública) e de seu papel perante a sociedade.” 
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Ottawa, a Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, quatro anos após a 

Declaração de Alma-Ata (1978). 

A Carta de Ottawa, resultado dessa conferência, tinha como meta atingir “Saúde” 

para “todos” a partir do ano 2000. A princípio, esta Carta teve como foco as necessidades de 

saúde dos países industrializados. Observa-se o surgimento de uma nova saúde pública 

resultante do processo de industrialização e, claro, como já aludido em capítulo anterior, da 

urbanização por ela induzida.  

Ressalta-se que a Carta de Ottawa, já em sua primeira definição moderna de 

promoção de saúde, inclui a necessidade de modificar favoravelmente e positivamente o 

ambiente para alcançar a saúde, a qualidade de vida e o bem-estar da nação. 

 

Promoção da saúde é o nome dado ao processo de capacitação da comunidade para 

atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior 

participação no controle deste processo. Para atingir um estado de completo bem-

estar físico, mental e social os indivíduos e grupos devem saber identificar 

aspirações, satisfazer necessidades e modificar favoravelmente o meio ambiente. A 

saúde deve ser vista como um recurso para a vida, e não como objetivo de viver. 

Nesse sentido, a saúde é um conceito positivo, que enfatiza os recursos sociais e 

pessoais, bem como as capacidades físicas. Assim, a promoção da saúde não é 

responsabilidade exclusiva do setor saúde, e vai para além de um estilo de vida 

saudável, na direção de um bem-estar global. (WHO, 1986, p. 1)
86  

 

Declara, também, as condições e requisitos fundamentais para a persecução da saúde. 

Ou seja, para a manutenção deste recurso de vida são necessários: paz, habitação, educação, 

alimentação, renda, ecossistema estável, recursos sustentáveis, justiça social e equidade. Da 

mesma forma, podem tanto favorecer como prejudicar a saúde fatores políticos, econômicos, 

sociais, culturais, ambientais, comportamentais e biológicos (BRASIL, 2002, p. 20). 

Nesse momento, o equilíbrio no meio ambiente ganha enorme magnitude. A 

estabilidade do ecossistema em harmonia com as necessidades humanas e a qualidade de vida 

cria a ideia de ambientes sadios e favoráveis e, consequentemente, de seres humanos 

saudáveis.  

Um dos tópicos essenciais da Carta de Ottawa denomina-se “Criando ambientes 

favoráveis”. Neste, explicitamente, é demonstrada a inextricável ligação entre meio ambiente, 

população, urbanização e saúde: 

                                                 
86

 Tradução de: “Health promotion is the process of enabling people to increase control over, and to improve, 

their health. To reach a state of complete physical mental and social wellbeing, an individual or group must be 

able to identify and to realize aspirations, to satisfy needs, and to change or cope with the environment. Health 

is, therefore, seen as a resource fo [SIC] everyday life, not the objective of living. Health is a positive concept 

emphasizing social and personal resources, as well as physical capacities. Therefore, health promotion is not 

just the responsibility of the health sector, but goes beyond healthy lifestyles to wellbeing (WHO, 1986, p. 1)”. 
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Nossas sociedades são complexas e inter-relacionadas. [...]. As inextricáveis 

ligações entre a população e seu meio ambiente constituem a base para uma 

abordagem socioecológica da saúde. [...]. O acompanhamento sistemático do 

impacto que as mudanças no meio ambiente produzem sobre a saúde – 

particularmente nas áreas de tecnologia, trabalho, produção de energia e urbanização 

– é essencial e deve ser seguido de ações que assegurem benefícios positivos para a 

saúde da população. A proteção do meio ambiente e a conservação dos recursos 

naturais devem fazer parte de qualquer estratégia de promoção da saúde. (WHO, 

1986, p. 2-3)
87

 

 

Essa Carta foi fundamental para estabelecer a proteção do meio ambiente urbano 

como estratégia para assegurar a saúde, uma vez que os impactos negativos provenientes da 

tecnologia, da urbanização e da utilização indiscriminada de fontes energéticas contribuem 

para a ameaça à saúde ambiental e humana, devendo, por isso, ser foco primário em ações 

locais e globais. 

Partindo desse propósito e desse marco, várias outras recentes conferências 

internacionais ocorreram nas últimas décadas, produzindo documentos primordiais para a 

propulsão da promoção de saúde e a persecução do equilíbrio e harmonia entre ambiente e ser 

humano. São elas, com seus documentos e principais pontos e propósitos: 

 

Quadro 1 Resumo das Conferências Mundiais sobre Promoção da Saúde 

Conferência 

Internacional- 

ANO 

Local Documento Pontos e Propósito(s) central(is) 

I - 1986 Canadá Carta de Ottawa - Definição de “Promoção da Saúde”; 

- Introduz o conceito de “equidade”; 

- Cinco campos de ação: elaboração e implementação de 

políticas públicas saudáveis, criação de ambientes 

favoráveis à saúde, reforço da ação comunitária, 

desenvolvimento de habilidades pessoais e reorientação 

dos sistemas e serviços de saúde. 

II - 1988 Austrália Declaração de 

Adelaide 

- “Políticas Públicas Saudáveis por um meio ambiente 

saudável como pressuposto para vidas saudáveis” 

(BARCHIFONTAINE; PESSINI, 2014, p. 194); 

- Quatro áreas prioritárias: saúde da mulher; alimentação e 

nutrição; tabaco e álcool; criação de ambientes favoráveis. 

III - 1991 Suécia Declaração de 

Sundsvall 

- “Ecologia
88

 para área da saúde”; 

- Interdependência e inseparabilidade entre Ambiente e 

Saúde. 
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 Tradução de: “Our societies are complex and interrelated. [...]. The inextricable links between people and 

their environment constitute the basis for a socioecological approach to health.[...]. Systematic assessment of the 

health impact of a rapidly changing environment - particularly in areas of technology, work, energy production 

and urbanization is essential and must be followed by action to ensure positive benefit to the health of the public. 

The protection of the natural and built environments and the conservation of natural resources must be 

addressed in any health promotion strategy (WHO, 1986, p. 2-3)”. 
88

 A interpretação ecológica extensiva às dimensões físicas, políticas, econômicas e culturais 

(BARCHIFONTAINE; PESSINI, 2014, p. 195) 
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IV - 1997 Indonésia Declaração de 

Jacarta 

- Promoção da Saúde no século XXI; 

- Inclusão do setor privado; 

- Reflexão dos determinantes da saúde; 

- Reforço da ação comunitária. 

V - 2000 México Declaração do 

México 

- Ações para promoção da saúde em todos os níveis: local, 

regional, nacional e internacional, a fim de reduzir as 

desigualdades.  

VI - 2005 Tailândia Carta de Bangkok - Saúde tratada no contexto da globalização; 

- Saúde como determinante da qualidade de vida; 

- Destaca os fatores críticos para a promoção da saúde: 

urbanização crescente, aumento das iniquidades e 

degradação ambiental. 

VII - 2009 Quênia Documento de 

Nairóbi 

- Governos e sociedade como corresponsáveis para: 

enfatizar a promoção da saúde, fomentar o 

empoderamento individual e comunitário, propiciar 

processos de participação e construir e aplicar novos 

conhecimentos para a promoção de saúde.  

Fontes: Elaborado pela autora com dados extraídos de: (BARCHIFONTAINE; PESSINI, 2014, p. 194-197) e 

(HEIDMANN et al, 2006, p. 355-356) e (BRASIL, 2002, p. 1-56). 

  

Mais recentemente ocorreu na Finlândia, em junho de 2013, a 8ª Conferência 

Internacional sobre a Promoção da Saúde, cujo documento final foi denominado Declaração 

de Helsinque sobre Saúde em Todas as Políticas. 

Esta não só reafirmou os princípios e ações das conferências anteriores, com também 

declarou que “a equidade na saúde é uma expressão da justiça social
89

”. Dessa forma, a 

“Saúde para Todos é a principal meta dos governos, e a pedra angular do desenvolvimento 

sustentável
90

” (WHO, 2013, p. 1). Assim, a prioridade dessa conferência foi atribuir 

responsabilidade central dos governos para com os cidadãos em busca da máxima da saúde.   

As Conferências Internacionais sobre a Promoção da Saúde, aqui brevemente 

abordadas, tiveram signicativas contribuições para a apreensão da interdependência salutar 

entre a saúde e o meio ambiente em todas as dimensões – ecológicas, sociais, econômicas e 

políticas – por considerar a saúde como um processo multidimensional.  

Um processo, pois a saúde não é estática. A dinâmica da saúde é caracterizada ao 

longo da vida pelas influências dos fatores determinantes sociais e suas consequências tanto 

nas presentes gerações como para as futuras gerações.  

 

Em vez de definir a saúde como um estado estático de perfeito bem-estar, a 

concepção sistêmica da saúde implica atividade e mudança contínuas, refletindo 

uma resposta criativa do organismo a desafios ambientais. Uma vez que a condição 

de uma pessoa sempre dependerá do ambiente natural e social, não pode haver 

nenhum nível absoluto de saúde independente desse ambiente. (CAPRA; LUISI, 

2014, p. 403) 
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 Tradução livre de: “[...] equity in health is an expression of social justice”. 
90

 Tradução livre de: “Health for All is a major societal goal of governments, and the cornerstone of sustainable 

development”. 
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Sob a ótica multidimensional, quando se pensa em alcançar uma concreta saúde 

humana e ambiental, devem-se promover ações que busquem uma integração entre fatores 

sociais, econômicos, políticos e ambientais que, equilibrando-se, influenciando-se uns aos 

outros e completando-se, superem os desafios consequentes das reações da natureza frente às 

transformações ocorridas pelas ações humanas.  

Apreender essa concepção integrativa permite analisar os desafios atuais, tais como a 

urbanização descontrolada e os impactos socioambientais sob uma nova ótica capaz de aplicar 

o conhecimento multidimensional para as ações de promoção da saúde, tão almejadas ao 

longo da história, seja implicitamente, pelos movimentos sanitários e discursos higienistas, 

como explícita e mais recentemente, pelas conferências internacionais. 

Sem a saúde sistêmica, que é o núcleo da vida, não há futuro próspero nem 

continuidade das espécies. Essa proposta condena o voraz desenvolvimento tecnológico e a 

destruição da natureza, que seriam em vão, pois de que adiantariam dinheiro e indústrias se 

não houvesse saúde? Um indivíduo doente não produz, não consome, não reproduz, não 

desenvolve satisfatoriamente suas habilidades.  

Ademais, esse questionamento ganha mais peso quando se pensa na coletividade. O 

problema da persecução da saúde coletiva atual é conseguir se servir da ótica muldimensional 

e agir na mesma velocidade dos processos de industrialização e de urbanização, interferindo 

na modificação ou intensificação dos fatores determinantes no meio ambiente urbano. Por 

quê?  

Porque a estimativa e a prospectiva do mundo são a priori uma urbanização 

irreversível. Desde 2008, a humanidade é urbana e essa característica tende a elevar-se a 

proporções assustadoras. O fenômeno urbano ainda está apenas na sua gênese. Assim, 

compreender a saúde como resultado da inextricável relação entre o meio ambiente urbano, os 

impactos da urbanização e a população (assim como já aludido na Carta de Ottawa) 

possibilita um passo para o futuro. 

Um futuro pautado na promoção de sáude, na sustentabilidade e na reflexão da teia 

sistêmica urbana. Deste modo, as saúdes ambiental e humana são pilares que sustentam e 

conectam a dinâmica da vida urbana, os quais interligam os processos ao longo da linha 

temporal. 

 Um dos grandes desafios atuais é a efetivação da saúde nestes âmbitos, mas antes é 

necessário compreender, sob o prisma multidimensional a influência do meio ambiente 

urbano e das relações nele existentes. Ou seja, é necessário aprender o urbano em suas 

múltiplas facetas e em seus processos de transformações e impactos. 
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3.1.2 Meio ambiente urbano: fator crítico da atualidade  

 

Em 2008, o alarme do processo de urbanização soou ainda mais forte, pois o que 

antes era tendência se concretizou: mais da metade da população do mundo passou a viver em 

centros urbanos. Olhares, reflexões e discussões locais, regionais e internacionais ganharam, 

então, impulso ainda maior para agir sobre esse prevalente palco da sobrevivência humana. 

 

[...] esse contexto posiciona as cidades no centro da agenda global sobre o futuro da 

humanidade, delas emergindo os principais desafios e soluções para que tenhamos 

um futuro esperançoso, com conservação dos recursos naturais, prosperidade 

econômica e justiça social, enfim, um futuro que assegure a provisão aos seres 

humanos dos meios necessários ao desenvolvimento de suas potencialidades físicas, 

psíquicas e morais, num ambiente sadio, produtivo e seguro. (CASTRO, 2015, p. 

13) 

 

O meio ambiente urbano vem se moldando, se construindo, se desconstruindo, se 

expandindo, se transformando dinamicamente conforme os infindáveis atos, fatos e efeitos 

destes processos. Mas o que é, então, meio ambiente urbano? 

Delimitar um conceito fechado e preciso de qualquer espécie de meio ambiente – 

artificial, cultural, natural e do trabalho – é impossível, já que o meio ambiente é um processo 

complexo e dinâmico de interações. Ainda mais quando se refere ao urbano, pois suas 

transformações são frequentes – posto estar em construção constante – e qualquer definição 

fragmentada estaria fadada ao fracasso. “O meio ambiente pertence a uma daquelas categorias 

cujo conteúdo é mais facilmente intuído do que definível, em virtude da riqueza e 

complexidade do que encerra” (MILARÉ, 2013, p. 133). 

José Afonso Silva (2013, p. 20) define o meio ambiente como “a interação do 

conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais que propiciem o desenvolvimento 

equilibrado da vida em todas as suas formas”. Sendo o meio ambiente natural aquele 

composto por solo, água, ar, flora. Já o cultural composto pelo patrimônio histórico, artístico, 

arqueológico, paisagístico, turístico. E o artificial engloba o “espaço urbano construído, 

consubstanciado no conjunto de edificações (espaço urbano fechado) e dos equipamentos 

públicos (ruas, praças, áreas verdes, espaços livres em geral: espaço aberto)” (SILVA, 2013, 

p. 21). 

Milaré (2013, p. 135-136) expõe dois ângulos sobre os quais o meio ambiente pode 

ser conceituado. O primeiro é sob uma perspectiva estrita, a qual o define como a relação da 

expressão da natureza com os seres humanos e entre estes. O segundo é sob uma concepção 
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ampla, a qual abrange o meio ambiente natural (água, ar, solo, flora, fauna, energia) e o 

artificial (edificações, equipamentos, transformações humanas urbanísticas). 

Beatriz Costa (2013, p. 55) apresenta uma concepção ainda mais vasta: “Meio 

ambiente é o conjunto de elementos naturais e artificiais partilhados com seres humanos e não 

humanos, necessários ao desenvolvimento e sobrevivência dessas espécies de forma 

harmônica e solidária”. Nessa perspectiva a solidariedade aparece como “linha condutora 

entre a vida, o meio ambiente ecologicamente equilibrado e a saúde” (COSTA, 2013, p. 117). 

Ou seja, como mecanismo formador de um elo harmônico e essencial para a manutenção da 

sobrevivência humana e do planeta. 

Mas o conceito vai mais além. Embora englobe todas estas colocações doutrinárias, 

as quais orientam e contribuem para direcionar cada vez mais as normas jurídicas e amplificar 

a proteção ao meio ambiente, desde o início dos anos 1970, ao adotar como base essencial o 

princípio do desenvolvimento sustentável
91

 para a busca de um futuro alcançável e 

equilibrado, o meio ambiente incorporou um caráter multidimensional e multifatorial de um 

sistema integrativo e conexo.  

Nessa perspectiva, o aspecto multidimensional do meio ambiente deve conformar as 

definições doutrinárias e requer uma extensão na sua hermenêutica e aplicação, pois “a 

análise
92

 do princípio do desenvolvimento sustentável deixa evidente as interfaces e a 

complexidade do que hoje se denomina meio ambiente” (THOMÉ, 2012, p. 190).  

 

O entendimento de meio ambiente deve ser amplo, aglutinador, envolvendo e 

interconectando os aspectos bióticos (fauna e flora), abióticos (físicos e químicos), 

econômicos, sociais, culturais, enfim, os aspectos que conjuntamente formam o 

ambiente. (THOMÉ, 2012, p. 190) 

 

Assim, quando se pretende conceituar meio ambiente urbano deve-se procurar 

ultrapassar o caráter artificial de edificações e espaços abertos e as relações neles existentes. 

No urbano, além de aspectos estruturais, destaca-se o local de desenvolvimento das 

potencialidades humanas, de relações políticas, econômicas, culturais, de troca, de uso e até 

mesmo de preservação da natureza.  

Não é preciso muito esforço para perceber o descompasso entre o desenvolvimento 

tecnológico, o desenvolvimento dos centros urbanos, o crescimento da economia, desde o 
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 Romeu Thomé (2012, p. 58) afirma que o princípio do desenvolvimento sustentável, o qual emergiu na 

Conferência de Estocolmo, em 1972, e tem sido desde então aprimorado, é considerado o “prima principium do 

Direito Ambiental”. Seus pilares são a simultaneidade entre o crescimento econômico, a preservação ambiental e 

a equidade social. 
92

 Será aprofundada no próximo capítulo a análise sobre o desenvolvimento sustentável atual. 
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início do duplo processo de industrialização-urbanização, e a formação de um meio ambiente 

urbano saudável.  

No processo de formação do meio ambiente urbano subsiste um grande paradoxo. De 

um lado, a morfologia material e estrutural vai se moldando, modernizando, ganhando 

recursos (hospitais, comércios, indústrias, planejamentos urbanos). Por outro lado, neste 

ambiente urbano há uma degradação ambiental desmedida, aparecem iniquidades de saúde, 

segregação espacial, impactos socioambientais (poluição do ar, da água, do solo, enchentes, 

desmoronamentos, reincidência de epidemias, escassez de água, mudança climática...) e alta 

concentração de pessoas em locais insalubres. 

Ban Ki-moon, Secretário Geral das Nações Unidas, em prefácio ao Relatório Estado 

das Cidades do Mundo 2010/2011, afirmou: 

 

A imagem que surge da cidade do século 21 se encaixa em muitas descrições. 

Algumas são centros de rápido crescimento industrial e criação de riqueza, com 

frequência acompanhados de problemas nocivos de lixo e poluição. Outras vezes 

têm como características a estagnação, a decadência urbana e a crescente exclusão 

social e intolerância. Os dois cenários mostram a urgente necessidade que existe por 

explorar abordagens novas e mais sustentáveis para fazer face ao desenvolvimento 

urbano. Os dois clamam por cidades mais verdes, mais resistentes e inclusivas que 

possam ajudar no combate às mudanças climáticas e na solução de antigas 

desigualdades urbanas. (UN-Habitat, 2010, p. 1) 
 

Não se trata apenas de uma relação de causa e efeito engessada em argumentos 

pessimistas. Trata-se de um meio ambiente urbano crítico, de uma realidade pautada em fatos 

históricos, paisagens atuais, estudos científicos, reações avassaladoras da natureza (catástrofes 

ambientais), os quais demonstram a emergência da mudança comportamental humana, 

individual e coletiva, privada e pública.  

A situação urbana é caótica, pois o processo de formação, modificação e manutenção 

do meio ambiente urbano vai além do que se pode ver e pretender. Não há como delimitar e 

prever o alcance de todos os impactos socioambientais, uma vez que o processo de 

urbanização e suas implicações na modificação e desenvolvimento daquele são dinâmicos e 

multifatoriais.  

Dessa forma, partindo da afirmativa de que a maior parte da população mundial 

localiza-se em centros urbanos e de que o processo de urbanização, principalmente nos países 

em desenvolvimento, ainda é crescente, a reflexão, a educação e a ação sobre o meio 

ambiente artificial tornam-se, atualmente, pauta primordial, pois são fatores críticos do 

presente para o futuro. 
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O ser humano, ao transformar e construir o meio ambiente artificial, explora 

demasiado os recursos naturais em nome da motivação de ordem econômica e muitas vezes 

esquece que ele é o próprio “protagonista” da sinergia entre o binômio “ser humano e meio 

ambiente” e suas consequências (KIWONGHI; REIS, 2014, p. 67).  

Desse automatismo desmedido emerge o “desafio para o sujeito ambiental 

constitucional chamado a incentivar, promover e sistematizar o desenvolvimento sustentável 

mediante a educação ambiental individual e comunitária” (KIWONGHI; REIS, 2014, p. 68) 

no meio ambiente urbano.  

A efetivação do urbano possível e da práxis urbana, de fato, devem superar os 

“interesses dos que a inventam” (LEFEBVRE, 1999, p. 143), evocando-se a sociedade urbana 

com “suas virtualidades e seu horizonte” (LEFEBVRE, 1999, p. 154) e não se assentando em 

omissão ou ignorância crítica e irrealista.  

O meio ambiente urbano complexo, sistêmico e multidimensional por si só é um 

fator crítico para a compreensão da prosperidade sustentável do mundo. Por isso, nasce a 

urgente necessidade da educação ambiental, inserida no meio artificial para transformar 

“cidadãos imbuídos de valores humanistas e democráticos a serem colocados a serviço da 

humanidade e para o bem da coletividade” (KIWONGHI; REIS, 2014, p. 83). 

 

Quando nos tornamos ecologicamente alfabetizados, quando entendemos os 

processos e padrões e relações que permitem aos ecossistemas sustentar a vida, 

também passamos a compreender as muitas maneiras pelas quais a nossa civilização 

humana, principalmente a partir da Revolução Industrial, tem ignorado esses 

padrões e processos ecológicos e interferido neles. E também compreenderemos que 

essas interferências são as causas fundamentais de muitos dos problemas que 

atualmente impactam nosso mundo. (CAPRA; LUISI, 2014, p. 447) 

  

A interferência do ser humano no meio ambiente nunca deixará de existir; até mesmo 

proteger áreas específicas já configura uma interferência, pois é ato de escolha: o que proteger 

ou não. Quando se vive e se age em um lugar, torna-se parte deste. Um ato pode ter caráter 

instrumental (ação construtora ou modificadora), mas aquele que o faz também se torna parte 

desse produto, fruto da transformação. 

Trata-se de um pensamento processual e lógico. Então, se há interferência humana, 

há também reação do meio ambiente urbano, deste ecossistema. Ação a qual modifica, 

transforma, extingue, constrói e interliga pessoas, coisas e natureza em um elo reacional. 

Consequentemente, há reações, ou seja, impactos ora positivos (melhora da saúde pelo 

saneamento básico, suporte educacional, hospitalar, fornecimento de luz, facilidade na 

mobilidade, possibilidade de concentração de mão de obra e aumento na produção...) ora 
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negativos (aumento na emissão de CO2, degradação ambiental, poluição, doenças emergentes 

e reemergentes...). 

 

A atividade humana, resultante da sua técnica, tendo assumido novos contornos de 

produção e acumulação, traz consequências para o meio ambiente que, uma vez 

negativamente modificado, promove alterações no próprio homem através do 

impacto no quadro geral de saúde. A degradação ambiental e o modo como o 

homem se comporta no ambiente por ele modificado implica, em muitos casos, no 

surgimento de doenças. (NASCIMENTO, 2015, p. 29) 

 

Logo, é exatamente nesse processo entrelaçado e descontrolado de ação e reação que 

se criam desequilíbrios socioambientais, os quais agridem a saúde não só ambiental urbana 

como também a do próprio ser humano. 

Mudanças climáticas, crises no abastecimento de água, “gargalos urbanos”, “colapso 

da mobilidade urbana”, poluição do ar, “em meio a um universo infindável de problemas 

listáveis, apresentam-se como modelo de desenvolvimento desequilibrado, excludente e 

injusto muito evidente em nossas cidades” (CASTRO, 2014, p. 13). 

Nesse desequilíbrio, o desenvolvimento e a possibilidade do meio ambiente urbano 

perdem sua força, perdem sua essência: a saúde socioambiental. Se se desfaz sua qualidade, 

aniquila-se a base para a manutenção da vida e sobrevivência das espécies. 

Para tanto, discussões e medidas tendo como foco fundamental o meio ambiente 

urbano têm sido impulsionadas em nível local e internacional desde o século passado. Pois 

compreender a urbanização, correlacionando-a com os grandes problemas das cidades e suas 

extensões é o primeiro passo para resguardar o futuro da vida urbana, da saúde e da 

sustentabilidade. 

Em 1972, a Declaração do Meio Ambiente da Conferência das Nações Unidas 

realizada em Estocolmo iniciou os esforços em proteger o meio ambiente artificial e ordenar a 

urbanização: 

 

Princípio 15 

Deve-se aplicar o planejamento aos assentamentos humanos e à urbanização com 

vistas a evitar repercussões prejudiciais sobre o meio ambiente e a obter os máximos 

benefícios sociais, econômicos e ambientais para todos. A este respeito devem-se 

abandonar os projetos destinados à dominação colonialista e racista. 

Princípio 16 

Nas regiões onde exista o risco de que a taxa de crescimento demográfico ou as 

concentrações excessivas de população prejudiquem o meio ambiente ou o 

desenvolvimento, ou onde, a baixa densidade de população possa impedir o 

melhoramento do meio ambiente humano e limitar o desenvolvimento, deveriam se 
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aplicadas políticas demográficas que respeitassem os direitos humanos fundamentais 

e contassem com a aprovação dos governos interessados. (ONU, 1972, p. 5)
93

 

 

Vinte anos depois, em 1992, ocorreu um novo encontro, na cidade do Rio de Janeiro, 

na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, também 

conhecida como ECO-92, que resultou na formulação da Agenda 21 para identificação dos 

problemas existentes e para metas para enfrentar os desafios das décadas seguintes. Nesse 

documento, novamente a urbanização e o espaço urbano são alvos de preocupação e meta: 

 

7.19. [...], todos os países devem, quando apropriado,empreender análises de seus 

processos e políticas de urbanização com o objetivo de avaliar os impactos 

ambientais do crescimento e de aplicar abordagens de planejamento e manejo 

urbano especificamente adequadas às necessidades, disponibilidades de recursos e 

características de suas cidades médias em processo de crescimento. [...] 

7.20. Todas as cidades; em especial as que se caracterizam por sérios problemas de 

desenvolvimento sustentável, devem, em conformidade com as leis, normas e 

regulamentos nacionais, desenvolver e fortalecer programas voltados para atacar 

esses mesmos problemas e direcionar seu desenvolvimento por um caminho 

sustentável. [...]. As cidades individuais devem, quando apropriado: [...] (b) 

Melhorar o meio ambiente urbano promovendo a organização social e a consciência 

ambiental por meio da participação das comunidades locais na identificação dos 

serviços públicos necessários, do fornecimento de infra-estrutura urbana, [...]. 

(ONU, 1992) 

 

A preocupação urbana ganhou ainda mais vulto no século XXI. Desde 2002, a ONU, 

coordenada pelo Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos (UN-Habitat), 

organizou os Fóruns Urbanos Mundiais (FUM)
94

, os quais buscam discutir e compreender os 

problemas e tendências da urbanização e elaborar metas para assegurar um meio ambiente 

urbano equilibrado, sustentável e equitativo. E deles foram produzidos importantíssimos 

relatórios.  

  

                                                 
93

 Tradução não oficial de: “Principle 15: Planning must be applied to human settlements and urbanization with 

a view to avoiding adverse effects on the environment and obtaining maximum social, economic and 

environmental benefits for all. In this respect projects which arc designed for colonialist and racist domination 

must be abandoned. Principle 16 Demographic policies which are without prejudice to basic human rights and 

which are deemed appropriate by Governments concerned should be applied in those regions where the rate of 

population growth or excessive population concentrations are likely to have adverse effects on the environment 

of the human environment and impede development”. Tanto a tradução (não oficial) como o documento (oficial) 

estão disponíveis em: <http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/estocolmo1972.pdf>. Acesso em 23 out.2015. 
94

 Em inglês: WORLD URBAN FORUM (WUF). 
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Quadro 2 Fóruns Urbanos Mundiais, 2002-2014 

FÓRUM URBANO 

MUNDIAL 

LOCAL/ DATA TEMA 

I Nairóbi, Quênia / 2002 Urbanização Sustentável 

II Barcelona, Espanha / 2004 Cidades: Encontros de culturas, inclusão e 

integração? 

III Vancouver, Canadá / 2006 Nosso futuro: Cidades Sustentáveis – 

Transformando ideias em ações 

IV Nanquim, China / 2008 Urbanização Harmoniosa: O desafio do 

desenvolvimento territorial equilibrado 

V Rio de Janeiro, Brasil / 2010 O Direito à Cidade: Unindo o urbano dividido 

VI Nápoles, Itália / 2012 O Futuro Urbano 

VII Medellín, Colômbia / 2014 Equidade no desenvolvimento urbano: Cidades 

para a vida 

Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos de UN-HABITAT. Disponível em: 

<http://wuf7.unhabitat.org/pastsessions> Acesso em: 23 out.2015. 

 

Portanto, não se pode olvidar a existência das questões problemáticas e emblemáticas 

urbanas e muito menos a preocupação mundial em alcançar a sustentabilidade. Mas a 

efetivação de ações e a concretização das metas estabelecidas merecem fiscalização, estudo e 

incentivo. 

Percebe-se, na realidade atual, um meio ambiente urbano como fator crítico, 

principalmente no tangente à saúde socioambiental, uma vez que o binômio meio ambiente –

saúde é interdependente, inseparável e conectado ao complexo processo de ação, reação e 

consequências. Como já afirmamos e adiante esclareceremos, sua alteração e desequilíbrio 

podem até influenciar o genoma humano. 

Então, antes de refletir sobre qual impacto para a sustentabilidade se pode extrair do 

trinômio “urbanização – meio ambiente urbano – saúde socioambiental” necessário se faz 

demonstrar a relação entre eles. 

 

3.1.3 Ecogenética e epigenética: Inseparabilidade e interdependência entre a saúde e o 

ambiente
95

 

  

Imprescindível entrar no campo da ciência genética para examinar a interconexão 

saúde-ambiente. Demonstrar a relação entre eles significa delimitar as possíveis influências 

                                                 
95

 Tópico estruturado e desenvolvido com base no artigo da própria autora: FERNANDES, Fabíola Ramos. 

Ciência Genética, Bioética e discriminação: análise ético-jurídico-ambiental. In: NAVES, Bruno Torquato de 

Oliveira; QUAGLIA, Maria de Lourdes Albertini. Direito Internacional e Bioética Socioambiental: coleção 

diálogos sobre meio ambiente. Belo Horizonte: Arraes, 2015, p. 38-57.  
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que um exerce sobre o outro e compreender, assim, sua repercussão para a sobrevivência das 

espécies e das gerações futuras em face dos problemas atuais urbanos. 

A crise urbana socioambiental, desde os acelerados processos de urbanização, 

industrialização e desenvolvimento técnico-científico, vem demonstrando a pluraridade de 

fatores, que juntos, contribuem para romper com o equilíbrio ambiental. 

 

A ideologia do progresso contínuo, sustentada por uma ciência desenvolvida 

segundo modelos matemáticos e uma correspondente técnica construída sob 

modelos mecanicistas, provocou a indistinção na relação sujeito-objeto na prática 

social, na qual a expressão humana do saber agir foi engolida pela avidez do saber 

produzir. Corre-se hoje o risco de que o homem, aprisionado à lógica do consumo e 

da satisfação imediata, através de seu ímpeto exploratório, comprometa 

definitivamente a continuidade de sua existência na Terra, justamente por esta 

antonímia entre o fazer (produzir) e o como fazer (agir). Mister é uma resposta do 

ser humano à situação degradante de sua presença-morada no mundo. A sua casa 

está se tornando indiferente a ele devido a sua ação intervencionista tecnocientífica. 

(NAVES; BRITO, 2012, p. 1520) 

 

Basta observar a rotina das cidades urbanas para notar as situações degradantes que 

codificam o meio ambiente urbano não só como palco para as ações intervencionistas 

humanas, mas também como um revólver que dispara enorme fatores nocivos à saúde: óleo ao 

mar, poluentes ao ar, lixões no solo, esgotos a céu aberto, desmatamento, poluição sonora, 

poluição visual, poluição eletromagnética, violência, trânsito, insalubridade, pobreza, favelas, 

desnutrição, enchentes, seca, doenças epidêmicas... 

A voraz e desmedida degradação ambiental, as transformações e construções 

humanas nos espaços urbanos e a ávida produção para um mercado consumerista baseado em 

um modelo exploratório deficiente, ao longo do tempo, desqualificam a vida urbana e 

provocam efeitos adversos. Assim, “torna-se imperioso pensar nas interconexões entre saúde 

e ambiente como condição indispensável para defender a vida”, respaldadas em ações mais 

conscientes (JUNGES, 2010, p. 129). 

Para tal, é preciso comprender o homem como determinador do ambiente e dos 

impactos sobre ele e, também, do meio ambiente transformado (urbano) como fator 

determinante da saúde, que passa a ser conceituada, então, como resultado de um complexo 

de “interações de dinamismos vitais” chamado de ecossistema (JUNGES, 2010, p. 137). 

Neste aspecto multidimensional, abre-se um diálogo plausível para enfrentar os 

desafios dos problemas urbanos em prol da sustentabilidade baseados em uma visão 

ecossistêmica da saúde. 
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A base formadora do modelo ecossistêmico é a associação entre a preocupação com 

o ambiente em prol da saúde e os conceitos de sustentabilidade, qualidade de vida, justiça 

social, democracia e direitos humanos. 

 

O modelo ecossistêmico une três reflexões simultâneas, a de saúde e a de ambiente, 

tendo como processo mediador, as análises das condições, situações e estilos de vida 

de grupos populacionais específicos. Isto significa conjungar saúde e ambiente 

entrelaçando a sustentabilidade ecológica do ambiente natural com o 

desenvolvimento social, e não apenas econômico, do entorno e com a qualidade de 

vida. (JUNGES, 2010, p. 139) 

 

Para conjugar e compreender o metabolismo do binômio saúde-ambiente, vários 

estudos genéticos recentes têm tentado demonstrar e explicar a íntrinseca relação entre eles, 

constituindo-se fonte de informação para determinação, prevenção e precaução dos fatores e 

impactos ambientais que podem suprimir a saúde humana. Destacam-se os estudos 

ecogenéticos e os epigenéticos. 

Mas antes, é preciso retomar, em poucas linhas, as teorias da evolução de Lamarck e 

de Darwin, uma vez que elas foram essenciais para a ciência genética atual e para os estudos 

recentes acerca da influência do ambiente, sobrevivência e gerações futuras. 

O biólogo francês Jean-Baptiste Pierre Antonie de Monet, Chevalier Lamarck (1744-

1829), cunhou, pela primeira vez, o termo “biologia”, em 1802. Sua teoria evolutiva sobre as 

espécies era chamada de teoria da herança dos caracteres adquiridos ou “herança soft”. Esta 

preconizava que “as funções criam órgãos e a hereditariedade determina a mudança da 

prole”. Exemplo clássico foi o das girafas que, ao se esforçarem, esticando o pescoço para 

alcançar as folhas nas árvores altas, acabaram tornando o pescoço mais longo e o transferindo 

para seus descendentes (CAPRA; LUISI, 2014, p. 233). Nessa teoria, os seres vivos evoluem 

“sob pressão do seu meio ambiente” (CAPRA; LUISI, 2014, p. 58). 

A Origem das Espécies, de Charles Darwin (1809-1882), publicada em 1859, 

baseou-se em dois conceitos: todos os organismos descendem de um ancestral comum e o 

mecanismo de evolução é a seleção natural. Ou seja, seres mais aptos às mudanças ambientais 

sobrevivem; os outros, não. Aos que sobrevivem, se reproduzem e a próxima geração é 

caracterizada por esta aptidão (CAPRA; LUISI, 2014, p. 230-236).  

Observa-se que ambas as teorias evolutivas tinham como desencadeador de 

mudanças nas espécies o ambiente. Este era o fator determinante para a evolução, 

modificação e perpetuação das espécies, seja na seleção natural, seja na herança soft. 
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Em continuidade a Darwin e com a redescoberta,
96

 no início do século XX, do 

trabalho de Gregor Johann Mendel (1822-1884), “baseado na ideia de unidades hereditárias 

distintas (hoje chamadas de genes)”, estudos que desenvolveram a genética culminaram na 

“síntese evolutiva moderna” ou “neodarwinismo”. Essa é uma “teoria sobre como a evolução 

funciona no nível dos fenótipos
97

 (isto é, o aparecimento real dos seres vivos e do seu 

comportamento) e populações” (CAPRA; LUISI, 2014, p. 236).  

Posteriormente, em 1953, houve a descoberta da estrutura e funcionamento do 

DNA
98

, por James D. Watson e Francis H. Crick. Na mesma década, o geneticista Conrad 

Wadding (1905-1975) cunhou o termo epigenética, cuja origem vem do prefixo grego epi-, 

que significa “acima ou sobre algo” (MULLER; PRADO, 2008, p. 63). A epigenética analisa 

os mecanismos de interação do genótipo no fenótipo. Sabe-se, por ela, que o comportamento 

também pode ser herdado, mas ainda não se tem certeza de como esse processo ocorre e em 

que medida ele se dá. 

Desde o advento do Projeto Genoma Humano (PGH)
99

, em 1990, estudos 

epigenéticos têm se desenvolvido, proporcionando a criação do Projeto Epigenoma Humano 

(HEP), de iniciativa pública-privada, cujo “objetivo é identificar, catalogar e interpretar a 

importância gênica dos padrões de metilação
100

 em todos os genes, na maioria dos tecidos” 

(MULLER; PRADO, 2008, p. 69). 

Ou seja, embora não haja mudança na sequência de bases da molécula de DNA 

(genótipo), quando estas são influenciadas pelas modificações ambientais, pode haver 

ativação ou silenciamento de genes, levando a uma alteração fenotípica (comportamento, 

alteração física) que pode ser transmitida aos descendentes (MULLER; PRADO, 2008, p. 63). 

                                                 
96

 O estudo com o cruzamento de ervilhas foi conduzido no século XIX, mas só recebeu atenção da comunidade 

científica 15 anos após a morte de Mendel. 
97

 “O genótipo de um organismo é sua plena constituição genética, ou genoma, que contém toda a informação 

hereditária. O fenótipo é a aparência física externa do organismo – isto é, a totalidade de suas características 

físicas comportamentais” (CAPRA; LUISI, 2014, p. 248).   
98

 O DNA (ácido desoxirribonucleico) é “o portador da mensagem genética, podendo ser imaginado como uma 

longa fita onde estão escritos, em letras químicas, os caracteres de cada ser humano, sendo, por isto, sua imagem 

científica” (DINIZ, 2008, p. 416). 
99

 O PHG teve seu início em 1990 e em 20 de junho de 2000 foi apresentado o primeiro esboço do genoma 

humano. (BARCHIFONTAINE, 2001, p. 246).  
100

 Metilação é um dos mecanismos que ocorre na epigenética de ativação e silenciamento dos genes: 

“Cromossomos consistem em filamentos de cromatina. O DNA é organizado ao longo da cromatina em pacotes 

conhecidos como nucleossomos. Estes têm uma molécula com um átomo de hidrogênio em um dos seus braços. 

Se esse átomo é substituído por uma molécula de metila, os nucleossomos se fecham e o DNA é menos capaz de 

ser expresso [...]. Por outro lado, se a molécula de metila é substituída por um átomo de hidrogênio, o DNA nos 

nucleossomos afetados pode ser expressado” (BATESON, 2014, p. 251). 
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Agentes ambientais (poluentes, alimentos, fungos, bactérias, fatores químicos, 

físicos, dentre outros) produzem efeitos tóxicos e mutagênicos, ou seja, o organismo, para 

tentar corrigir e eliminar os efeitos negativos, desenvolve sistemas enzimáticos polifórmicos 

como forma de adaptação ao meio. Isso “conflui na combinação dos alelos, que, ao longo das 

gerações, se constituíram no fundo genético mais favorável para os membros de uma 

determinada população lidar com os fatores ambientais” (REGATEIRO, 2007, p. 220). 

 

A epigenética tem demonstrado que impactos ambientais podem “marcar” de tal 

forma as moléculas do corpo humano que estas podem efetivamente configurar uma 

memória genética, de modo que a descendência poderá sentir seus efeitos. A 

prudência, o cuidado e a responsabilidade devem acompanhar a vocação técnica 

também na alteração do ambiente. (NASCIMENTO, 2015, p. 117) 

 

Iniciado em meados do século XX com os mesmos objetivos, outro estudo de grande 

relevância, a ecogenética, também contribui para a compreensão da inseparabilidade e 

interdependência entre ambiente e saúde. O termo foi cunhado por Brewer em 1971, cujo 

principal objetivo é o estudo da variabilidade genética quando em contato com os fatores 

ambientais específicos os quais podem determinar doenças em certos tipos de indivíduos. 

Trata-se da análise da suscetibilidade e predisposição gênica (NASCIMENTO, 2015, p. 11-

12). 

 

A ecogenética, dessa forma, é mais um meio que comprova a inevitável ligação 

entre genoma humano e o meio ambiente. Por meio da ecogenética foi possível 

demonstrar que os indivíduos respondem de maneiras distintas às exposições 

ambientais e que o fato de uma determinada pessoa possuir um gene específico que 

a torna mais suscetível a determinada doença, por si só, não leva a desenvolver a 

doença. Pelo contrário, a influência do ambiente pode ser o fator determinante que 

levará ou não ao desenvolvimento da patologia. (RAMOS, 2015, p. 42) 

 

Assim, em 1997, como parte do Projeto Genoma Humano, o National Institute of 

Environmental Health Scienses – NIEHS
101

 – iniciou a identificação dos poliformismos em 

genes que conferiam suscetibilidade às exposições a agentes ambientais, conhecido como 

Environmental Genoma Project (EGP). O projeto teve como objetivo central analisar a 

relação entre ambiente, os componentes gênicos humanos e moléstias importantes, como 

doenças vasculares, câncer, asma e desordens neurológicas (COSTA; EATON, 2006, p. 1-5). 
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 O NIEHS é um dos institutos e centros de pesquisa que compõem o National Institutes of Health, cuja 

finalidade é descobrir como o ambiente influencia as pessoas de forma a promover uma vida mais saudável 

(Tradução livre) Disponível em: <http://www.niehs.nih.gov/about/> Acesso em: 15 nov. 2014.  
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Com este enquadramento e os meios e conhecimentos adequados, será possível 

identificar os membros de uma população com susceptibilidade aumentada para 

determinada doença, quando são submetidos a um determinado factor ambiental. 

Sendo a maioria das doenças comuns o resultado da interacção entre factores 

ambientais ou factores genéticos, oferece-se, assim, ao médico e ao epidemiologista, 

a possibilidade de actuar a nível dos factores ambientais e dos factores genéticos, ou 

de ambos. Mesmo para algumas condições monogênicas é possível um acção eficaz 

na prevenção de doenças actuando a nível ambiental, (...). (REGATEIRO, 2007, p. 

222). 

 

Dessa forma, tanto a ecogenética como a epigenética têm contribuído imensamente 

para a determinação de suscetibilidade dos genes e suas mutações quando em contato com 

agentes ambientais, para a determinação de epidemiologia e, claro, para as terapias 

preventivas, para a cura de doenças (exemplo é a terapia epigenética para o tratamento do 

câncer
102

) e para a atuação em nível ambiental. 

Bruno Naves (2010, p. 40) pontua que “o anúncio do fim do Projeto Genoma 

Humano é apenas o primeiro passo na compreensão da complexa arquitetura do ser humano”, 

pois concomitantes à sua descoberta, inúmeras questões ético-jurídicas e reflexos ambientais 

estão atrelados a essa nova ciência biotecnológica dos séculos XX e XXI, capazes de 

“revolucionar a visão que o homem tem de si mesmo” (NAVES, 2010, p. 40) e 

consequentemente, o próprio modo do agir humano com a natureza e suas relações. 

Entre os desdobramentos positivos da decodificação do genoma humano, da 

ecogenética e da epigenética citem-se a determinação da epidemiologia das doenças e a 

reorganização do planejamento de vida e do trabalho, conforme a suscetibilidade e risco 

conhecido pela interação gene-ambiente, informações mais exatas para a intervenção da 

manipulação genética com fins terapêuticos e/ou preventivos, o desenvolvimento econômico 

da indústria farmacêutica e genética e a possibilidade de planejamento de políticas públicas 

voltadas e baseadas no caráter da epidemiologia e predisposição de grupos étnicos e raciais.  

Como exemplo, estudos ecogenéticos urbanos têm demonstrado que poluentes 

atmosféricos presentes no material particulado (MP10 e MP2,5) interferem diretamente em 

indivíduos suscetíveis, provocando problemas respiratórios e cardíados e alteração cerebral, 

Já os estudos epigenéticos ainda não foram conclusivos devido a dificuldade em estabelecer 

análises em um maior número da população.  

Tais estudos, embora ainda estejam apenas começando, são um grande avanço para o 

futuro das cidades e para a sobrevivência das gerações. Com efeito, ao compreender o meio 

ambiente urbano (local que concentra a maior parte da população mundial) e seus fatores 
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 Henrique R. Muller e Karin Braun Prado (2008) descrevem em seu artigo “Epigenética: Um novo campo da 

Genética” a acepção do termo, os mecanismos epigenéticos e sua importância no câncer e na terapia epigenética. 
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socioambientais determinadores da saúde humana, também se compreenderá a importância de 

prever, controlar e modificar as ações desmedidas, os processos de urbanização desordenados 

e, por fim, alcançar a sustentabilidade. 

Após esta breve explanação acerca desses estudos relevantes, crucial se faz adentrar 

no campo prático das questões atinentes à urbanização, sustentabilidade, impactos ambientais 

e saúde.  
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4 O PANORAMA ATUAL E PROSPECTIVO DA URBANIZAÇÃO: DO GLOBAL 

PARA O LOCAL SOB A PERSPECTIVA DA SUSTENTABILIDADE 

 

Conforme a pressão demográfica urbana aumenta, os problemas atinentes aos 

impactos negativos associados à urbanização ganham os olhares internacionais. Porém, a 

percepção de tais impactos ainda está aquém da realidade urbana.  

 

À medida que o século XXI se desdobra, torna-se cada vez mais evidente que os 

principais problemas do nosso tempo – energia, meio ambiente, mudança climática, 

segurança alimentar, financeira – não podem ser compreendidos isoladamente. São 

problemas sistêmicos, e isso significa que todos eles estão interconectados e são 

interdependentes. Em última análise, esses problemas precisam ser considerados 

como facetas diferentes de uma crise, que é, em grande medida, uma crise de 

percepção. (CAPRA; LUISI, 2014, p. 13) 

 

Trata-se de uma crise derivada da “percepção inadequada da realidade para lidar com 

nosso mundo superpovoado e globalmente interconectado” (CAPRA; LUISI, 2014, p. 13). 

Mais precisamente, conforme Lefevbre (1999, p. 152), para lidar com a sociedade urbana que 

está a poucas décadas de se tornar real
103

. Assim, “a problemática urbana é mundial. 

[Similares] problemas encontram-se no socialismo e no capitalismo, assim como a mesma 

[insuficiência] de resposta” (LEFEVBRE, 1999, p. 152). 

Portanto, existem respostas, metas e ações, nos níveis locais e internacionais, e 

empenho pela busca de soluções para problemas emergentes e persistentes, mas trata-se de 

iniciativas ainda fragmentadas. A percepção dos males e o alcance das respostas contra eles 

devem se pautar em uma visão sistêmica para viabilizar uma possível “reviravolta profunda 

do estilo de pensar, produzir, consumir” e “gerir o destino comum” (FREITAS, 2012, p. 15), 

das intergerações em todas as suas acepções (social, econômica, política, ambiental, jurídica).  

“[D]o ponto de vista sistêmico, as únicas soluções viáveis são as soluções 

sustentáveis” (CAPRA; LUISI, 2014, p. 13), desde que estas também sejam efetivas e 

adequadas ao dinamismo do urbano crescente. 

Nessa perspectiva, atualmente, embora a preocupação mundial tenha gerado debates 

e incentivo às análises estatísticas à procura de alternativas a fim de alcançar o 

desenvolvimento urbano sustentável, é urgente uma percepção integrada e a aplicação de 

dados, análises e estudos com visão ampla, com o propósito de minimizar os efeitos nocivos 
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 Sociedade urbana na concepção de Lefebvre (1999, p. 15) é aquela que nasce da industrialização e que se 

define com a completa urbanização. 
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da crise em suas múltiplas facetas, agravadas desde o começo do vertiginoso processo de 

urbanização.  

 

Somente assim reunirá forças objetivas para fazer frente à magnitude da múltiplas 

crises que integram entre si. Crise sistêmica, que põe, não poucas vezes, uma trava 

de pessimismo em vários analistas. Trata-se, sem dúvida, de crise superlativa e 

complexa. Crise do aquecimento global, do ar irrespirável, da desigualdade brutal de 

renda, da favelização incontida, [...], da escassez visível de democracia participativa, 

da carência flagrante de qualidade da educação (inclusive ambiental), das doenças 

facilmente evitáveis, [...], do stress hídrico global, [...] da produção de resíduos que 

cresce em ritmo superior ao da população e da impressionante imobilidade urbana. 

(FREITAS, 2012, p. 25-26) 

 

Com esse intuito, para ascender à percepção sistêmica e dialética do fenômeno 

urbano, analisar-se-á pela linha do tempo e a partir da perspectiva da sustentabilidade os 

dados reais e as projeções globais, para, depois, alcançar as cidades e, assim, averiguar a 

inter-relação entre o trinômio “urbanização – meio ambiente urbano – saúde socioambiental” 

para a efetividade da sustentabilidade mundial. 

 

4.1 A construção do pilar da sustentabilidade e de seus indicadores 

 

Embora a defesa da sustentabilidade
104

 somente tenha ganhado vulto nas últimas 

décadas do século XX, a palavra foi utilizada pela primeira vez na Alemanha, em 1560, na 

província da Saxônia, sob o nome de Nachhaltigkeit. O termo designava a “preocupação pelo 

uso racional das florestas, de forma que elas pudessem se regenerar e se manter 

permanentemente” (BOFF, 2012, p. 32-33).  

Posteriormente, em 1713, “de novo na Saxônia, com o Capitão Hans Carl von 

Carlowitz, foi quando a palavra ‘sustentabilidade’ se transformou em um conceito 

estratégico”, o qual expressava o uso consciente da madeira e incentivava o replantio das 

árvores para a preservação. Em 1795, Carl Georg Ludwig Hartig, além de reforçar a ideia, 

abordou a necessidade de as futuras gerações terem as mesmas vantagens (BOFF, 2012, p. 

33).  

Tais constribuições foram essenciais para o emergir (mesmo que ainda de forma 

implícita) da acepção de “desenvolvimento sustentável” quase dois séculos após. Assim, em 

1968, um grupo de cientistas criou o Clube de Roma para discutir “os dilemas atuais e futuros 
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 Leonardo Boff apresenta dois sentidos da palavra sustentabilidade: passivo e ativo. O primeiro é, “em termos 

ecológicos, tudo o que fizermos para que um ecossistema não decaia e se arruíne” (BOFF, 2012, p. 32). Já o 

segundo, o ativo, implica a diligência para que “o bioma tenha condições não apenas de conservar-se assim 

como é, mas também que possa prosperar, fortalecer-se e coevoluir” (BOFF, 2012, p. 33). 
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do homem”. O primeiro projeto do Clube culminou em um relatório, publicado em 1972, 

chamado “Os limites do crescimento”, resultado de pesquisas realizadas no Massachusetts 

Institute of Technology (MIT) (ANDRADE, 2005, p. 326). 

 

O modelo de estudo adotado investigava cinco tendências de interesse global: 1) o 

ritmo acelerado de industrialização; 2) o rápido crescimento demográfico; 3) a 

destruição generalizada; 4) o esgotamento de recursos naturais não renováveis; e 5) 

a deterioração ambiental. (ANDRADE, 2005, p. 326)  
 

Na sequência, em 1972, as discussões acerca das questões ambientais ganham 

“densidade” com a realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Homem e o Meio 

Ambiente, em Estocolmo (COSTA, 2013, p. 33). Na Conferência, promovida pela ONU com 

a presença de representantes de cento e treze países (THOMÉ, 2012, p. 42) com o objetivo de 

avaliar os impactos da degradação da natureza e estabelecer formas de proteção ambiental, 

criou-se o Programa das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente – PNUMA (ANDRADE, 

2005, p. 327). Ao término do evento foi instituída a Declaração sobre o Meio Ambiente.  

 

A declaração destaca o ser humano como resultado e artífice do meio que o 

circunda, proclama que a defesa e a melhoria do meio ambiente para as gerações 

presentes e futuras converteu-se num objetivo imperioso para a humanidade e deverá 

ser perseguido e, ainda, sugere cidadãos e comunidade, empresas e instituições em 

todos os planos aceitem as responsabilidades que lhes incumbem e que todos eles 

atuem efetivamente para a preservação ambiental. Surgia a noção de 

desenvolvimento socioeconômico em harmonia com a preservação do meio 

ambiente, mais tarde batizada de “desenvolvimento sustentável”. (THOMÉ, 2012, p. 

43) 

 

 André de Paiva Toledo (2015, p. 15) afirma que a Conferência foi considerada “de 

maneira consensual como o ponto de partida da análise das questões ambientais sob a ótica do 

Direito Internacional”, e como o primeiro passo na “sutil presença da ideia de 

sustentabilidade”. Assim, “estava-se diante de uma das primeiras e mais importantes 

tentativas de estabelecimento de normas internacionais de proteção ambiental” (THOMÉ, 

2012, p. 42).  

Segundo Beatriz Costa (2013, p. 35), a expressão desenvolvimento sustentável 

“apareceu pela primeira vez em 1980, em um documento denominado World Conservation 

Strategy, produzido pela União Internacional para a conservação da Natureza (IUCN)”.  

Já “a discussão internacionalista sobre o Desenvolvimento Sustentável”, na avaliação 

de Toledo (2015, p. 15), inaugura-se de forma expressa em 1987, com o relatório Nosso 

Futuro Comum, elaborado pela Comissão sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU, 
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criada em 1984, após a segunda Conferência Mundial. O encontro adotou o lema “uma 

agenda global para a mudança” (BOFF, 2012, p. 34) e o relatório produzido nele  

 

teve o mérito de articular de maneira instrumental os fundamentos e os efeitos da 

noção de Desenvolvimento Sustentável. É neste instrumento que se encontra a célere 

definição de sustentabilidade como sendo um formato de exploração econômica 

capaz de atender às necessidade das presentes gerações sem comprometer o direito 

das próximas gerações de sastifazerem suas próprias necessidades. Daí para frente, 

não houve mais formação, interpretação e aplicação de normas jurídicas 

internacionais do meio ambiente sem que estivesse conjugada a preocupação com a 

realização do Desenvolvimento Sustentável. (TOLEDO, 2015, p. 15) 

 

Leonardo Boff sustenta que este documento, também chamado de Relatório 

Brundland, pelo fato de os trabalhos da comissão de dezenas de especialistas terem sido 

encerrados pela primeira-ministra norueguesa Gro Harlem Brundland, foi um impulso 

relevante para apontar o próspero caminho à humanidade (BOFF, 2012, p. 34). 

 O princípio do desenvolvimento sustentável, desde então, é essencial para a 

efetividade da proteção ambiental, porque se “alicerça na introdução do novo, na 

reformulação de políticas públicas, na alteração de comportamentos humanos e estilos de 

vida, e na busca incessante de uma melhor qualidade de vida para todos os habitantes do 

planeta em um meio ambiente sadio e equilibrado” (ANDRADE, 2005, p. 338).  

Como consequência desse relatório, sucedeu-se um profundo debate acerca do 

conceito do desenvolvimento sustentável. Posteriormente, na Conferência das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, também chamada Cúpula da Terra e ECO-92, em 

1992, no Rio de Janeiro, este princípio se consolidou, adquirindo, então, “plena cidadania”. A 

noção tornou-se o centro de todas as discussões contemporâneas e, também, dos principais 

documentos produzidos
105

, embora, até hoje, gere inúmeros questionamentos e reflexões 

(BOFF, 2012, p. 34).  

Cinco anos depois (2002), ocorreu a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento 

Sustentável, denominada Rio +10 ou Cúpula da Terra II (THOMÉ, 2012, p. 47), em 

Joanesburgo. Seu principal objetivo foi avaliar “a implementação da Agenda 21 e dos demais 

acordos da primeira Cúpula da Terra” (THOMÉ, 2012, p. 47). Desta cúpula, surgiram 

documentos essenciais. Um deles foi a Declaração de Joanesburgo em Desenvolvimento, que 

reafirmou “os princípios e acordos” decorrentes da conferência de Estocolmo e da Rio-92. Já 

o outro documento, o Plano de Implementação, teve como centro desígnios para erradicação 
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 Foram elaborados documentos específicos e abrangentes. Os primeiros, específicos, foram a Convenção sobre 

Diversidade Biológica, a Convenção sobre Mudanças no Clima e a Declaração sobre o uso das Florestas. Já os 

mais amplos referem-se à Declaração do Rio e à Agenda 21 (THOMÉ, 2012, p. 45). 
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de pobreza, mudança no padrão de consumo e proteção dos recursos ambientais (THOMÉ, 

2012, p. 48). Ambas enfatizaram o compromisso na persecução mais urgente do 

“cumprimento de metas socioeconômicas e ambientais” (THOMÉ, 2012, p. 48) essenciais 

para a efetivação do desenvolvimento sustentável. 

Mais recentemente, em 2012, ocorreu a Rio + 20 (Conferência das Nações Unidas 

sobre o Desenvolvimento Sustentável), cujo documento final elencou não só os objetivos 

primordiais do desenvolvimento sustentável (erradicação da pobreza, promoção de produção e 

consumo sustentáveis, equidade) como, também, renovou a importância da promoção de “um 

futuro econômico, social e ambientalmente sustentável para o planeta e para as presentes e 

futuras gerações” (THOMÉ, 2012, p. 49). 

Porém, internalizar com propriedade e consenso geral o que as populações e 

lideranças políticas entendem por desenvolvimento sustentável ainda não foi exequível. A 

obscuridade que ronda tal definição deve-se, antes de mais nada, à amplitude de alcance do 

próprio termo e, até mesmo, à sua própria natureza principiológica.  

O desenvolvimento sustentável, como princípio, é uma norma que não traz em seu 

interior, de forma apriorística, as condições de sua aplicação. A aplicação de todo princípio é 

dependente da situação fática, daí a dificuldade de traçá-lo em linhas abstratas. Apesar do 

caráter deodôntico, a formação do seu conteúdo faz-se pela tensão com os demais princípios 

que podem, no caso concreto, concorrer. Assim, abstratamente, ou como dever prima facie, na 

acepção de Günther (1993), ele se molda na possibilidade da construção e do acossamento do 

compromisso do futuro e preservação do presente, trilhando um caminho de qualidade de 

vida, equidade social, desenvolvimento econômico viável e equilíbrio ambiental. Sua 

aplicação e definição compreendem, portanto, um dinamismo processual temporal. 

Por esse escopo, a International Law Association (ILA)
106

, na conferência bienal 

realizada em 2002, em Nova Délhi, produziu, por intermédio de uma de suas comissões, um 

relatório que indicou sete princípios núcleos do conceito de desenvolvimento sustentável.  
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 Andrade (2005, p. 366) afirma que a ILA é uma das mais tradicionais associações que se dedicam aos estudos 

do Direito Internacional, cujas comissões produzem relatórios acerca dos aspectos legais de diversas discussões. 

“A International Law Association foi fundada em Bruxelas em 1873. Os seus objetivos, no âmbito da sua 

Constituição, são ‘o estudo, esclarecimento e desenvolvimento do Direito Internacional, tanto público como 

privado, e a promoção da compreensão internacional e do respeito no direito internacional’. A ILA é uma 

organização não governamental e tem estatus consultivo [...]”. Tradução livre de: “The International Law 

Association was founded in Brussels in 1873. Its objectives, under its Constitution, are "the study, clarification 

and development of international law, both public and private, and the furtherance of international 

understanding and respect for international law". The ILA has consultative status, as an international non-

governmental organisation [...]”. Disponível em: <http://www.ila-hq.org/en/about_us/index.cfm>. Acesso em 5 

nov. 2015. 
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Quadro 3 Os sete princípios da Declaração de Nova Délhi (ILA – 2002) 

PRINCÍPIOS 

1. Princípio da obrigação dos Estados em assegurar o uso sustentável dos recursos 

naturais; 

2. Princípio da equidade e da erradicação da pobreza; 

3. Princípio de responsabilidades comuns mas diferenciadas; 

4. Princípio da abordagem preventiva com relação à saúde humana, recursos 

naturais e ecossistemas; 

5. Princípio da participação pública e do acesso à informação e à justiça; 

6. Princípio da boa governança; 

7. Princípio da integração e da interdependência de objetivos sociais, econômicos e 

ambientais. 

Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos de: ANDRADE, 2005, p. 366-371. 

  

Imbuídos nesses propósitos mínimos, basilares e inerentes a qualquer conceito 

pretendido ou adotado e a fim de se aproximar, da melhor forma possível, de uma definição 

ampla, satisfatória, abrangente, acerca da definição de desenvolvimento sustentável, vários 

modelos
107

 têm sido sugeridos e criticados.  

Segundo Leonardo Boff, o modelo padrão de desenvolvimento sustentável, 

caracterizado pelo tripé
108

 – desenvolvimento economicamente viável, socialmente justo e 

ambientalmente correto – é paradoxal, incoerente e representa uma armadilha que mascara “a 

pobreza que ele mesmo produz” (BOFF, 2012, p. 46).  

Boff desconstrói o tripé argumentando que o “desenvolvimento economicamente 

viável” atribui ao termo caráter antropocêntrico e contraditório. Enquanto o desenvolvimento 

privilegia o individual e enfatiza a competição e a evolução do mais apto, a sustentabilidade 

privilegia o coletivo, a cooperação e a coevolução de todos juntos e inter-relacionados. Eis aí 

a contradição (BOFF, 2012, p. 44-45). 
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 Cf. a obra Sustentabilidade: o que é e o que não é, de Leonardo Boff (2012, p. 41-65), em que o autor 

elucida e expõe sua crítica aos seguintes modelos: 1) o padrão: sustentabilidade retórica; 2) o neocapitalismo: 

ausência de sustentabilidade; 3) o capitalismo natural: a sustentabilidade enganosa; 4) a economia verde: a 

sustentabilidade fraca; 5) o ecossocialismo: a sustentabilidade insuficiente; 6) o ecodesenvolvimento ou 

bioeconomia: sustentabilidade possível; 7) a economia solidária: a microssustentabilidade viável; 8) o bem-viver 

dos povos andinos: a sustentabilidade desejada. 
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 “Triple Botton Line (a linha das três pilastras) que deve garantir a sustentabilidade. O conceito foi criado em 

1990 pelo britânico John Elkington, fundador da ONG SustainAbility, que se propõe exatamente a divulgar estes 

três momentos como necessários a todo desenvolvimento sustentável” (BOFF, 2012, p. 43-44). 
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É equivocado, porque alega como causa aquilo que é efeito. Alega que a pobreza é a 

principal causa de degradação ecológica. Portanto, seríamos tentandos a pensar: 

quanto menos pobreza, mais desenvolvimento sustentável e menos degradação, o 

que efetivamente não é assim (BOFF, 2012, p. 45). 

 

Na ótica de Boff (2012, p. 46), seria impossível ser socialmente justo. A equidade 

está muito longe de ser alcançada e pensar em um desenvolvimento ambientalmente correto é 

uma ilusão. Afinal, o desenvolver envolve uma “guerra irrefreável contra Gaia”, já que “o 

processo de produção de bens necessários para a vida e dos supérfluos que forma a grande 

maioria dos produtos, é tudo, menos ambientalmente correto” (BOFF, 2012, p. 47). 

Mas há quem não corrobore com tal crítica e posicionamento. Juarez Freitas afirma 

que a sustentabilidade é um valor supremo que, como princípio, “molda e condiciona o 

desenvolvimento (não o contrário)”. Condiciona-o para alcançar o bem-estar coletivo das 

gerações. Isto posto, “a sustentabilidade é uma questão de inteligência sistêmica e de 

equilíbrio ecológico em sentido amplo” (FREITAS, 2012, p. 55), a qual deve inserir a 

“multidimensionalidade do bem-estar como opção deliberada pelo equilíbrio dinâmico a favor 

da vida” (FREITAS, 2012, p. 49).  

A multidimensionalidade exprime, portanto, uma reviravolta hermenêutica habilitada 

a superar pré-compreensões unidimesionais e reducionistas da sustentabilidade justificada 

pelo crescimento econômico (FREITAS, 2012, p. 50-81). Para esta nova condição 

multifacetada, intrinsicamente vinculada, a sustentabilidade exprime um “processo contínuo, 

aberto, integrativo” (FREITAS, 2012, p. 17) de várias dimensões do desenvolvimento (social, 

ética, ambiental, econômica, jurídico-política), que revelam a “conexão inevitável de seres e 

coisas” (FREITAS, 2012, p. 72) e suas repercussões como esssenciais para a arquitetura 

saudável de todas as formas de vida. 

Assim, “o desenvolvimento sustentável não é uma contradição em termos, tampouco 

se confunde com o delírio do crescimento econômico como fim em si” (FREITAS, 2012, p. 

41). O autor defende que a oposição atribuída à definição, delimitando reservas ao termo, 

reflete uma percepção fragmentada a qual confunde desenvolvimento com o crescimento 

econômico expresso pelo “velho PIB [Produto interno bruto]” (FREITAS, 2012, p. 42). 

José Eli da Veiga (2010b, p. 137) exemplifica esta confusão acerca do obsoleto 

PIB
109

 pelo caso da Irlanda. Neste país, em 1990, disparou o PIB per capita, “ultrapassando o 

japonês e os das maiores economias europeias em 1998, e quase igualando o dos Estados 
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 Veiga (2010b, p. 124) elucida os dois graves problemas do PIB: O primeiro refere-se a sua não abrangência 

da diversidade de dimensões das atividades humanas, salvo as que dizem respeito à agregação monetária. Já o 

segundo refere-se ao seu desprezo pela mensuração dos impactos das atividades humanas, pois é uma medida de 

fluxo produtivista e não de consumo.  
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Unidos em 2007”. Porém, mesmo com PIB per capita superior a 35.000 (VEIGA, 2010b, p. 

138) dólares em 2000, a situação econômica no mesmo período não era tão favorável, pois 

“tanto seu consumo final efetivo, quanto as várias medidas possíveis de renda domiciliar 

disponível permaneceram em níveis 40% abaixo das americanas” (VEIGA, 2010b, p. 137). 

Portanto, houve crescimento econômico, mas não desenvolvimento, o que demonstra que eles 

não são similares.  

Veiga explica: 

 

[Uma das maneiras] de dizer concisamente o que é desenvolvimento vem sendo 

repetida nos quinze relatórios anuais elaborados pelo PNUD. O desenvolvimento 

tem a ver, primeiro e acima de tudo, com a possibilidade de as pessoas viverem o 

tipo de vida que escolheram, e com a provisão dos instrumentos e das oportunidades 

para fazerem suas escolhas. E, ultimamente, o Relatório do Desenvolvimento 

Humano tem insistido que essa é uma idéia tão política quanto econômica. Vai 

desde a proteção dos direitos humanos até o aprofundamento da democracia. 

(VEIGA, 2010a, p. 81)  

 

A concepção do desenvolvimento, por conseguinte, é mais ampla, não traduz apenas 

somatórias quantitativas do mercado, pois inclui projetos sociais e direitos. Em outras 

palavras, ele exprime o anseio de crescimento acompanhado da melhora das condições de 

vida, da proteção dos direitos humanos e, até mesmo, de um efetivo exercício democrático. 

Observa-se, portanto, a necessidade “da superação da contabilidade produtivista, a 

abertura do leque da qualidade de vida, e de todo pragmatismo possível com a 

sustentabilidade ambiental” (VEIGA, 2010b, p. 117).  

Por este ângulo, o desenvolvimento deixa de ser apenas “um processo de acumulação 

e de aumento de produtividade macroeconômica” e passa a ser, principalmente, “o caminho 

de acesso a formas sociais mais aptas a estimular a criatividade humana e responder às 

aspirações da coletividade” (FURTADO, 2004, p. 485). Assim, quando inserido no contexto 

da sustentabilidade, o desenvolvimento deve possibilitar a sadia qualidade de vida humana e 

ambiental como reflexo de uma hermenêutica sistêmica equilibrada.  

Com efeito, a expressão qualidade de vida, surgida na década de 1960, pautada em 

uma corrente economicista que a atribuía ao mero crescimento do PIB, ganha uma concepção 

mais vasta e contemporânea a partir da análise multidisciplinar introduzida pelo aparecimento 

do desenvolvimento sustentável. Esta engloba tanto “fatores objetivos, tais como alimentação, 

moradia, acesso à saúde, emprego, saneamento básico, educação, transporte, lazer, segurança 

pública” como fatores subjetivos, tais como “expectativas e possibilidades dos indivíduos” 

(CARMONA, 2015, p. 5). Esses fatores revelam os aspectos materiais e imateriais da 
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qualidade de vida e encerram “uma questão central em todas análises e políticas de 

planejamento e gestão das cidades” (CARMONA, 2015, p. 4), cujo fim pretendido é a 

sustentabilidade. 

Atentar para a sustentabilidade significa superar o caráter fragmentado e produtivista 

quantitativo do velho PIB, que demonstra apenas o desempenho do crescimento econômico de 

uma nação, mas ignora “o bem-estar econômico que ela foi capaz de gerar” (VEIGA, 2010b, 

p. 116) para incorporar novos aspectos fundamentais à qualidade de vida, representada por 

indicadores complexos, mais realísticos, que exprimam o equilíbrio entre as necessidades 

coletivas e o cuidado com o ambiente e com as espécies. 

Dessa forma, embora ambiguidades sejam inerentes à própria expressão de 

desenvolvimento sustentável, superá-las depende do abandono de um conceito fragmentado e 

do acolhimento de uma percepção sistêmica da sustentabilidade em prol do bem comum, ou 

melhor, a favor da vida.  

 

Aparentemente, pode-se dizer que o conceito de desenvolvimento sustentável vem 

se transformando num enorme “guarda-chuva”, capaz de abrigar uma variada gama 

de propostas/abordagens inovadoras, progressistas, ou que, pelo menos, caminhem 

na direção de maior justiça social, melhoria da qualidade de vida da população, 

ambientes mais dignos e saudáveis, compromisso com o futuro. Tal abrangência, se, 

por um lado, tem o mérito de “alinhavar” iniciativas e propostas de diversas origens, 

por outro, ao evidenciar a imprecisão do conceito, tende a banalizá-lo, a transformá-

lo em peça de retórica e, portanto, insustentável por definição. É um dilema que, no 

momento, se busca superar. (COSTA, 1999, p. 62) 

 

Não se trata, pois, de estabelecer um discurso predominante ou utópico acerca do 

termo, nem, por outro lado, de manter sua excessiva abstração e abrangência conceitual de 

forma a banalizá-lo. Trata-se, sim, de assegurar compromissos e metas para a proteção da 

natureza, a redução dos impactos, a defesa do direito à vida saudável e a permissão do 

desenvolvimento econômico ambientalmente consciente.  

O desenvolvimento sustentável, analisado em sua dimensão principiológica, deve 

transcender a abstração e o antagonismo conceituais para se concretizar no dinamismo fático, 

como um fio condutor de ações e transformações capazes de impulsionar a evolução do 

mundo, ao mesmo tempo em que a limitam, moldam e regulam em prol do equilíbrio 

ambiente – vida – saúde. 

Consequentemente, a sustentabilidade é o pilar para a sobrevivência de todas as 

espécies pautada na “responsabilidade compartilhada”, ou seja, de uma determinação 

universal, individual ou coletiva, pública ou privada do “respeito às condições 



96 

multidimensionais da vida de qualidade, com o pronunciado resguardo do direito ao futuro” 

(FREITAS, 2012, p. 73).  

 

Não se admite, no prisma sustentável, qualquer evasão da responsabilidade humana, 

vedado o retrocesso no atinente à biodiversidade, sob pena de empobrecimento da 

qualidade geral da vida. Em sentido figurado, não se pode queimar árvore para 

colher os frutos. Não faz sentido contaminar águas vitais e se queixar de sede. O ar 

irrespirável não pode continuar a sufocar e a matar. O saneamento é cogente. O ciclo 

da vida dos produtos e serviços é responsabilidade a ser compartilhada, 

tempestivamente. [...]. Os gases do efeito estufa não podem ser emitidos 

perigosamente sem critério. A economia de baixo carbono é meta inegociável. 

(FREITAS, 2012, p. 65) 

  

Sendo assim, é exatamente por sua finalidade de penhor da qualidade geral da vida 

que a sustentabilidade se prende na sistematicidade, a qual condiciona o desenvolvimento e 

vincula eticamente
110

 todos os povos na prática da responsabilidade intergeracional para 

assegurar o bem comum e a manutenção da vida na Terra. 

Fala-se, então, na finalidade de um bem-estar multidimensional calcado no 

entrelaçamento das múltiplas facetas, que, juntas e interativas, compõem a percepção 

sistêmica e, sinergeticamente, impulsionam os objetivos, possibilitam a aplicação e a 

concretização do desenvolvimento sustentável como princípio (dever) e como valor ético.  

Em seu sentido complexo de qualidade de vida como extensão do direito à vida e à 

saúde e não apenas da mera sobrevivência das espécies, o bem-estar é expressão da coesão 

equilibrada entre capital natural (recursos naturais), capital construído (infraestrutura física e 

econômica) e capital humano-social (cultura, saúde, educação, valores) (BOFF, 2012, p. 132).  

Assim, a gênese e a efetivação do desenvolvimento sustentável, tendo como núcleo a 

qualidade de vida, provêm de uma base equilibrada e coesa entre os capitais, possibilitando o 

equilíbrio entre três aspectos essenciais: desenvolvimento economicamente viável, 

socialmente justo e ambientalmente correto. Percebe-se, pois, que “em última instância, é o 

estado da vida sã e preservada que conta, pois sem ela nenhum propósito é exequível” (BOFF, 

2012, p. 141). 

Assim, é a sadia qualidade de vida que efetiva e concretiza a possibilidade da 

sustentabilidade (mesmo esta apresentando incompletude conceitual) como sentido, limite e 

base para ações presentes e futuras.  
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 Conforme Freitas (2012, p. 63) a ética da sustentabilidade “reconhece (a) a ligação de todos os seres, acima 

do antropocentrismo estrito, (b) o impacto retroalimentador das ações e omissões, (c) a exigência de 

universalização concreta, tópico-sistemática do bem-estar e (d) o engajamento numa causa que, sem negar a 

dignidade humana, proclama e admite a dignidade dos seres vivos em geral”. 
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Mas como tentar aferir a sustentabilidade nessa perspectiva? Esta é uma pergunta 

importante, pois para alcançar objetivamente as várias dimensões (ambiental, social, 

econômica, institucional) da sustentabilidade ambiental imensos esforços internacionais e 

locais têm sido empreendidos.  

Indicadores e índices têm sido propostos e instituídos desde a década de 1990 como 

uma das formas de monitorar o território urbano, demonstrar tendências, comparar seus 

territórios, propiciar informação e orientar planejamentos públicos para atingir as metas do 

complexo desenvolvimento sustentável. 

 

Há um movimento internacional liderado pela Comissão para o Desenvolvimento 

Sustentável (CSD) das Nações Unidas, cujo objetivo é construir indicadores. 

Reunindo governos nacionias, instituições acadêmicas, ONGs [organizações não 

governamentais], organizações do sistema das Nações Unidas e especialistas de todo 

o mundo, esse movimento pretende por em prática os capítulos 8 e 40 da “Agenda 

21”, firmada na Rio-92, referentes à necessidade de informações para a tomada de 

decisões. (VEIGA, 2010a, p. 173) 

 

A Comissão de Desenvolvimento Sustentável (CSD), em 1995, aprovou o Work 

Programme on Indicators of Sustainable Development. Este programa foi o responsável pelo 

desenvolvimento dos primeiros conjuntos de indicadores entre 1994 e 2001 (UNITED 

NATIONS, 2007, p. 3). 

Em 1996, a CSD publicou o “Livro Azul”
111

 contendo 134 indicadores. Estes foram 

testados em 22 países voluntários pelo mundo entre 1996 e 1999, com os resultados sendo 

analisados em 2000, o que levou a uma redução
112

 do número de indicadores para os 58 que 

foram publicados na segunda edição do “Livro Azul” em 2001
113

 (UNITED NATIONS, 2007, 

p. 5-6). 

A última revisão ocorreu em 2005 e foi concluída em 2006, após um grande número 

de países terem elaborado seus próprios indicadores
114

 com base no “Livro Azul” e, também, 

com base nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM)
115

 cujo compromisso foi 

firmado em setembro de 2000 (UNITED NATIONS, 2007, p. 6-7). 
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 United Nations, Indicators of Sustainable Development Framework and Methodologies, United Nations Sales 

Publication No.E.96.II.A.16 (New York, August 1996). 
112

 “A maioria dos países constatou que a lista inicial de indicadores era muito extensa para ser facilmente 

administrada”. Tradução livre de: “Most countries also found that the initial CSD indicator set was too large to 

be easily managed” (UNITED NATIONS, 2007, p. 6). 
113

 United Nations, Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies, Second Edition, UN 

Sales Publication No.E.01.II.A.6 (New York, September 2001). 
114

 O Brasil foi um exemplo. Em 2002, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou os 

primeiros indicadores brasileiros de desenvolvimento sustentável (VEIGA, 2010a, p. 173). 
115

 Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, para serem alcançados até 2015, foram oito: redução da 

pobreza; atingir o ensino básico universal; igualdade entre os sexos e autonomia das mulheres; reduzir a 
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Após a publicação da terceira edição do “Livro Azul”, atualmente, há 50 indicadores 

fundamentais e principais da CSD e mais outros 46 que permitem uma maior abrangência 

para as análises, perfazando um total de 96 indicadores, cujos temas envolvem: pobreza, 

governança, saúde, educação, demografia, riscos naturais, atmosfera, terra, oceanos e mares, 

água limpa, biodiversidade, desenvolvimento econômico, parceria econômica global, 

consumo e padrões de consumo (UNITED NATIONS, 2007, p. 9). 

 

A divisão de indicadores ao longo das linhas de quatro "pilares" (social, econômico,  

ambiental e institucional) não está mais explícita no conjunto recentemente revisto. 

Esta mudança enfatiza a natureza multidimensional de desenvolvimento sustentável 

e reflete a importância de integrar seus pilares. Consequentemente, novos temas 

transversais, como a pobreza e os riscos naturais foram introduzidos [...]
116

. 

(UNITED NATIONS, 2007, p. 10) 

 

Essa breve contextualização do desenvolvimento sustentável e de seus indicadores 

fundamentais gerais confirma que progressos têm sido alcançados quanto à releitura da 

sustentabilidade ambiental incluindo-se o crescimento e a melhoria de qualidade de vida 

como condições essenciais. Com isso, a percepção multidimensional começa a despontar, 

promovendo uma extensão das fronteiras conceituais do desenvolvimento sustentável.  

 

No campo conceitual, a mescla entre os dois conceitos (qualidade de vida e 

qualidade ambiental) é de tal ordem, que muitas vezes torna-se difícil estabelecer se 

a qualidade de vida é um dos aspectos da qualidade ambiental, ou se a qualidade 

ambiental é um componente do conceito de qualidade de vida. Na prática, a 

abrangência de cada um dos conceitos se explicita, ao serem estabelecidos e 

aplicados os métodos para a sua mensuração, que acabam, assim, contribuindo para 

a formação do próprio conceito. (FERREIRA; KRAN, 2006, p. 128) 

 

Nesta pesquisa, visa-se à qualidade de vida urbana, que “é um conceito que se 

constrói, historicamente, a partir de conceitos de bem-estar social, qualidade de vida, 

qualidade ambiental, pobreza, desigualdades sociais, exclusão social, desenvolvimento 

sustentável” vinculados “à história dos indicadores formulados com bases nestes conceitos” 

(NAHAS, 2002, p. 22). 

                                                                                                                                                         
mortalidade na infância; melhorar a saúde materna; combater o HIV/Aids; a malária e outras doenças; garantir a 

sustentabilidade ambiental; estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. Ambos surgiram da 

concretização da promessa firmada entre 189 nações em setembro de 2000 pela Declaração do Milênio (PNUD, 

2012). 
116

 Tradução livre de: “The division of indicators along the lines of four ‘pillars’ (social, economic, 

environmental and institutional) is no longer explicit in the newly revised set. This change emphasizes the multi-

dimensional nature of sustainable development and reflects the importance of integrating its pillars. 

Consequently, new cross-cutting themes such as poverty and natural hazards were introduced [...]”. 
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Exatamente por essa necessidade integradora e dialética da construção dos conceitos 

nasce a importância de indicadores sustentáveis urbanos para limitar as disparidades sociais, 

espaciais e econômicas que interferem na saúde e no futuro do planeta. 

Assim, torna-se crucial analisar, do global para o local, na esfera urbana, a 

importância dos indicadores urbanos sustentáveis essenciais para delimitação da saúde urbana 

e para a formação do urbano pautados na sustentabilidade real. 

 

4.2 Crescimento da vida urbana e indicadores urbanos sustentáveis 

 

O início do século urbano consagrou-se na primeira década deste milênio, fruto de 

uma explosão populacional nas cidades e centros urbanos impulsionados pelo duplo processo 

de industrialização-urbanização. Mas o adensamento desordenado e progressivo das cidades 

vem sendo motivo de imensas preocupações de gestores, ambientalistas e outros grupos da 

sociedade civil, pois os impactos associados à urbanização podem direcionar as formas de 

sobrevivência da vida humana e da biodiversidade ou, até mesmo, ser o maior obstáculo para 

o futuro das espécies.  

 

Esse contexto posiciona as cidades no centro da agenda global sobre o futuro da 

humanidade, delas emergindo os principais desafios e soluções para que tenhamos um 

futuro esperançoso, com conservação dos recursos naturais, prosperidade econômica e 

justiça social, enfim, um futuro que assegure a provisão aos seres humanos dos meios 

necessários ao desenvolvimento de suas potencialidades físicas, psíquicas e morais, 

num ambiente sadio, produtivo e seguro. (CASTRO, 2015, p. 13) 

 

Tomando-se a sustentabilidade como pilar estrutural para a evolução das nações, nos 

últimos tempos, cresce a tentativa de criação de bases indicativas ao longo do tempo sob o 

enfoque urbano sistêmico. 

Trata-se de medidas fundamentais para a construção da qualidade ambiental e de 

vida através de indicadores que demonstram a relação entre a natureza e a cidade, entre a 

estrutura e o urbano, entrelaçando a forma do passado à realidade das situações e problemas 

do presente e à perspectiva do futuro. Sua ambição é atingir a viabilidade da própria vida 

urbana, simultaneamente à transformação e à expansibilidade das cidades e ao crescimento da 

sociedade nestas.  

Ao final da década de 1960 e início da década de 1970 a expressão “qualidade de 

vida” ganhou peso quando debates políticos colocaram em xeque os modelos de 

desenvolvimento existentes. Ela passou a ser entendida como uma “alternativa”, uma 
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“demanda por melhores condições de saúde e bem-estar, face aos impactos da urbanização” 

(NAHAS, 2002, p. 27). 

Ainda na década de 1970, a qualidade ambiental também entrou em pauta. Tornou-se 

“destaque no debate político e científico internacional, devido à aceleração do processo de 

urbanização com o consequente agravamento da degradação ambiental e dos problemas 

ambientais globais” (NAHAS, 2002, p. 27), tendo como marco a já aludida Conferência das 

Nações Unidas sobre o Homem e o Meio Ambiente. 

Mas só ao final do século XX se consolida o conceito de qualidade de vida urbana (a 

qual engloba as duas anteriores), pois esta erige a sustentabilidade como eixo condicionador 

do desenvolvimento para tentar superar as desigualdades sociais, a degradação ambiental e os 

problemas globais que propiciaram a incorporação da dimensão ambiental à qualidade de vida 

(FERREIRA; KRAN, 2006, p. 128). 

Já havia uma clara inclinação para a prodominância da população urbana sobre a 

rural. Na verdade, só então o desafio contemporâneo ganhava o devido valor, pois a 

significativa urbanização já vinha ocorrendo em séculos anteriores.  

 

O conceito de qualidade de vida urbana vem se construindo historicamente, em dois 

planos, num processo de “feed back”. No plano puramente teórico é embasado pelas 

teorias sociais e econômicas, que continuamente ampliam e transformam sua 

abrangência, em face das mudanças da realidade. Tais teorias, por sua vez, embasam 

formulações para dimensionar o conceito no plano operacional, consubstanciadas na 

experiência de indicadores sociais, sócio-ambientais ou de qualidade ambiental. 

Uma vez formulados, tais indicadores revelam as imprecisões e inconsistências 

teóricas do conceito, exigindo a elaboração de novas reformulações em sua 

abrangência e enfoque. (NAHAS, 2002, p. 22) 
 

Nesse sentido, “o acréscimo do termo ‘urbana’ ao lado da expressão ‘qualidade de 

vida’ não é fortuito”; pelo contrário, decorre do “enfoque no desenvolvimento das cidades” e 

de seus problemas associados (NAHAS, 2002, p. 31). Daí o impulso inicial para a utilização 

dos indicadores urbanos em busca da excelência na vida urbana. 

 

Entre o luxo e o lixo, entre a cidade formal e informal, elas encerram condições 

precárias de habitação, riscos de desabamentos em áreas inadequadas para moradias 

saudáveis, insuficiência de rede de esgotos e do sistema de água pluviais, enchentes 

nos pontos críticos, poluição do ar e dos cursos d’água, degradação do meio 

ambiente artificial, [...], dentre outras. Toda essa infindável lista de desordem urbana 

agride as funções urbanísticas da cidade, que são garantias de qualidade de vida dos 

habitantes da urbe, verdadeiro aval do direito à cidade. (CARMONA, 2015, p. 10) 

 

Cabe, portanto, um questionamento. O problema é a urbanização em si ou a forma 

desordenada como ela ocorre ao longo do dinamismo formador do urbano, ou melhor, da vida 
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urbana? O mal não seria, antes, a forma insustentável do processo formador do 

desenvolvimento das cidades, que afeta negativamente a saúde das populações, a qualidade de 

vida urbana e o porvir, minando a própria sustentabilidade? 

A construção do espaço urbano e a forma do seu adensamento, assim como seus 

desdobramentos multidimensionais na vida urbana, não podem ser negligenciados se o alvo 

contemporâneo é a passagem da abstração do ideal para a concretização da sustentabilidade. 

E, para isso, os indicadores urbanos se tornam instrumentos operacionais fundamentais na 

previsão de impactos e coleta de informações como guia das ações sustentáveis. 

 

Nessa perspectiva, os estudos sobre o desenvolvimento do espaço urbano precisam 

ser viabilizados por mecanismos capazes de prever os impactos e dar novos cursos 

de ação que ofereçam opções sustentáveis, através de evidências que revelem 

tendências ou perspectivas futuras, tendo os sistemas de indicadores de 

sustentabilidade essa função. (CANDIDO; MARTINS, 2011, p. 4) 
 

Ao fornecer dados adequados para facilitar a identificação de causas e o 

monitoramento de problemas, assim como o planejamento de ações políticas que visem a 

garantir a sustentabilidade, os indicadores urbanos adquirem a função de operacionalizar e 

possibilitar a mensuração da inter-relação multidimensional que compõe a construção do 

urbano. 

 

Não é forçoso dizer que a sustentabilidade do ambiente citadino está em analisar este 

espaço como o lugar que todos possuem para a sua formação pessoal, profissional e 

de bem-estar, e, por isso, deve ser analisado como um direito multidimensional que 

somente será realizado se as tomadas de decisões estiverem voltadas para o bem-

estar comum e não de grupos isolados. (BRITTO; VIDIGAL, 2015, p. 111)  

 

Com isso em vista, em 1991, a ONU-Habitat
117

 iniciou, de forma pioneira, o 

Programa de Indicadores para Habitação
118

. Mas este programa só se tornou realmente 

relevante em 1993, após a produção da “Agenda 21” firmada na Rio-92, pois os olhares 

internacionais pela primeira vez focam as cidades e o planejamento urbano.  

O Programa de indicadores produziu dois principais bancos de dados, um em 1996 e 

outro em 2001 (Indicadores Urbanos Globais, Bases de Dados I e II), apresentados na 
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 O Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU- HABITAT) é a agência das Nações 

Unidas para os Assentamentos Humanos . Seu objetivo é promover as cidades socialmente e ambientalmente 

sustentáveis para todos. Cf. Site oficial: 

<http://mirror.unhabitat.org/content.asp?cid=2467&catid=1&typeid=24&subMenuId=0> Acesso em 10 nov. 

2015. 
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 Housing Indicators Programme. 



102 

Conferência Habitat II
119

 e na Conferência de Istambul +5
120

, respectivamente. Nestes, foram 

estabelecidas tendências regionais em questões urbanas essenciais (UNITED NATIONS, 

2004, p. 3).  

O principal objetivo foi a construção de parâmetros nacionais e locais para orientar 

estratégias políticas a fim de alcançar a sustentabilidade nas cidades e áreas urbanas 

(UNITED NATIONS, 1997, p. 4). 

 

A partir da construção desses sistemas de indicadores, a classificação de uma cidade 

como sustentável torna-se possível quando a mesma apresenta um conjunto de 

indicadores que indicam um ambiente natural e urbano com condições adequadas 

para uma vida saudável no momento atual e futuro, onde se respeitam os limites da 

sustentabilidade. Entretanto, a análise da sustentabilidade das cidades a partir de 

indicadores urbanos não constitui uma tarefa simples, uma vez que o conceito de 

sustentabilidade encontra-se em um processo evolutivo e atrelado a peculiaridades 

do contexto geográfico em questão, além da significativa subjetividade que o 

envolve e que dificulta sua operacionalização. Diante disso, surgem desafios que 

devem ser superados como forma da análise da sustentabilidade tornar-se efetiva, 

consistente e coerente com a realidade investigada para contribuir com a 

sustentabilidade da cidade. (CANDIDO; MARTINS, 2011, p. 10-11) 

 

Porém, mesmo após a virada do século, não foi possível consenso acerca dos 

indicadores devido à falta de “padrões, métodos ou critérios pertinentes e universais” 

(CABANNES; NAHAS, 2015, p. 5). Poucos deles, além disso, se provaram viáveis ao longo 

do tempo e alguns até mesmo tiveram suas aferições interrompidas em função de baixo 

financiamento ou irrelevância à luz do real interesse da cidade (WORLD BANK, 2008, p. 2). 

Ademais, é discutível qualquer tentativa de aplicação conceitual indistinta em todas 

as cidades, uma vez que estas diferem em inúmeras características culturais, geográficas, 

ambientais, políticas, econômicas (SHEN et al., 2011, p. 26).  

 Por outro lado, indicadores-base podem ser um ponto de confluência ou ponto 

comparativo para gerar informações essenciais que possam ser partilhadas entre as cidades do 

mundo. A troca de experiências pode favorecer a maturidade da urbanização sustentável 

baseada na prática (SHEN et al., 2011, p. 26). 

                                                 
119

 A Conferência Habitat I ocorreu em Vancouver (Canadá), em 1976, convocada pela Assembleia das Nações 

Unidas para discutir acerca da necessidade de assentamentos sustentáveis em virtude da rápida urbanização. Já 

Conferência Habitat II ocorreu em Istambul (Turquia), em 1996, com foco nas cidades sustentáveis e 

assentamentos para todos. Nesta conferência foi aprovada a Agenda Habitat. Disponível em: 

<http://mirror.unhabitat.org/categories.asp?catid=831>. Acesso em 10 nov. 2015. A “Agenda Habitat” (resultado 

da Conferência de Habitat II, em 1996) foi um dos documentos mais relevante, pois enfatizou a “inter-relação 

das questões urbanas e a necessidade de atenção aos aspectos sociais e ambientais para o desenvolvimento 

urbano sustentável” (CABANNES; NAHAS, 2015, p. 2). 
120

 Conferência realizada em Nova York, em 2001. Foi um encontro de líderes do mundo para debater o papel da 

ONU para o século XXI e, nesta, ocorreu a Declaração do Milênio a qual continha os objetivos de 

desenvolvimento do milênio (ODMs). Disponível em: <http://mirror.unhabitat.org/categories.asp?catid=831>. 

Acesso em 10 nov. 2015. 
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Nessa perspectiva, em 2006 foi apresentado no terceiro Fórum Urbano Mundial o 

artigo “Indicadores Urbanos: Hoje até Nanquim
121

” pelo Banco Mundial, cuja proposta foi a 

criação de um Programa de Indicadores Urbanos Globais para produção de um conjunto de 

indicadores passíveis de comparação, verificação e utilização a serem desenvolvidos, 

coletados e utilizados pelas cidades. O programa elegeu, inicialmente, oito municípios pilotos 

(Belo Horizonte, Bogotá, Cáli, Montreal, Porto Alegre, São Paulo, Toronto, Vancouver e 

King County) e em 2008 foi publicado o relatório final (WORLD BANK, 2008, p. iv).  

 

Houve várias tentativas de desenvolver indicadores para as cidades, seja em escala 

nacional, regional ou até mesmo internacional. Um número mínimo dessas 

iniciativas, no entanto, era sustentável. A grande parte das iniciativas não foi bem-

sucedida porque consistia em esforços impostos “de cima para baixo”, para atender 

às demandas de informação das agências nacionais, regionais ou internacionais. 

Com a suspensão do financiamento ou a mudança das prioridades políticas, essas 

iniciativas eram abandonadas em virtude da falta de comprometimento local. Esta 

iniciativa, ao contrário, foi elaborada “de baixo para cima”, com indicadores 

desenvolvidos pelas cidades para abordar suas necessidades e interesses. O 

Programa de Indicadores Urbanos Globais foi concebido como uma iniciativa 

descentralizada liderada pelas cidades para mensurar, divulgar e melhorar o seu 

próprio desenvolvimento, e facilitar a capacitação e compartilhamento das melhores 

práticas entre as cidades por meio do uso de indicadores e uma base de dados 

virtual. (WORLD BANK, 2008, p. ii) 

 

O relatório final do Programa de Indicadores Urbanos Globais, os quais embora 

reconhecessem as diferenças entre recursos e capacidades entre as cidades, padronizaram um 

conjunto de 53 indicadores facilitadores. Destes, 27 indicadores “principais” devem ser 

utilizados por todas as cidades parceiras e 26 indicadores “de apoio” não são obrigatórios 

(WORLD BANK, 2008, p. iv). Fora estes, foram propostos mais 33 indicadores desejáveis e 

mais sete índices, embora para estes não houvesse metodologia consistente, totalizando, 

portanto, 93 indicadores (WORLD BANK, 2008, p. 10).  

Para a avaliação, o conjunto de indicadores globais foi fracionado em dois grupos, 

contendo cada um em torno de 22 temas: serviços urbanos, que inclui os serviços geralmente 

fornecidos pelos governos municipais e outras entidades – educação, energia, finanças, 

serviços emergenciais, governança, saúde, recreação, segurança, serviços sociais, resíduos 

sólidos, transporte, planejamento urbano, esgoto, água – e outro relativo à qualidade de vida, 

que inclui fatores críticos que para ela contribuem: participação cívica, cultura, economia, 

meio-ambiente, habitação, equidade social, bem-estar subjetivo, tecnologia e inovação 

(WORLD BANK, 2008, p. ii-iii). 
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 City Indicators: Now to Nanjing (WORLD BANK, 2007).  
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As vantagens aferidas neste programa referem-se a características diferenciadas das 

adotadas nos estudos prévios, tais como: avaliação de desempenho e qualidade de vida local, 

custo eficaz, fornecimento de um programa e não apenas de um conjunto de indicadores, 

coleta mundial de informações públicas, desenvolvimento dinâmico de indicadores e índices 

para o alcance do desenvolvimento sustentável, descentralização, avaliação de “baixo para 

cima” (local para global) (WORLD BANK, 2008, p. iv). Os indicadores urbanos globais 

(GCIF
122

) foram oficialmente lançados no Fórum Urbano Mundial das Nações Unidas, em 

Nanquim (China) em novembro de 2008.  

Posteriormente, em 2014, este programa desenvolveu com sucesso um padrão 

internacional através da Organização Internacional de Normalização (ISO) no âmbito do 

Comité Técnico TC268 para o Desenvolvimento Sustentável das Comunidades: a ISO 37120 

(Desenvolvimento Sustentável das Comunidades – Indicadores para a Cidade, Serviços e 

Qualidade de Vida
123

). Publicada em maio daquele ano, é a primeira norma internacional ISO 

em indicadores de cidade a fornecer um conjunto abrangente de indicadores e uma 

metodologia para medir a coesão econômica e o desempenho social e ambiental em relação a 

outras cidades. Para a verificação, o Conselho Mundial de Dados das Cidades (WCCD)
124

, 

líder mundial em medidas padronizadas, foi pioneiro na construção de uma plataforma em 

parceria com organizações internacionais, parceiros acadêmicos e corporativos com objetivo 

de informar e alcançar a construção mais sustentável, resiliente, inclusiva e próspera das 

cidades (meta 11 dos Objetivos do Milênio) (GLOBAL CITY INDICATORS FACILITY, 

2014). 

A adesão das cidades pelo mundo ainda está ocorrendo e discussões acerca dos 

indicadores e de sua padronização, complementação e mensuração perpetuam-se. Releva-se 

que a tentativa é válida, uma vez que a padronização, como base, pode impulsionar a 

percepção sistêmica, sustentável ou insustentável, quando tenta estabelecer o perfil das 

cidades com seus indicadores de performance de serviços e qualidade.  

Porém, uma das tarefas mais difíceis é inter-relacionar as dimensões e estabelecer 

parâmetros, indicadores ou índices suficientes que agrupem medidas mínimas para avaliar a 

saúde do meio urbano em prol da máxima da qualidade de vida e da manutenção do futuro 

urbano sustentável que, sem a qualidade, não se torna possível.  
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 Global City Indicators Facility. 
123

 Sustainable Development of Communities: Indicators for City Services and Quality of Life. 
124

 Cf. site oficial: <http://www.dataforcities.org/about>. 
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Já foi elucidado que o ambiente urbano é um fator determinante na saúde humana e 

seus impactos negativos podem alterar até as estruturas mais intrínsecas do ser humano e seus 

descendentes. Relembrando o corte epistemológico proposto: a pesquisa tem como foco a 

análise da influência que a relação “meio ambiente urbano – saúde humana” exerce sobre a 

sustentabilidade. 

Desse objetivo, extrai-se que a metodologia adequada é a associação do fenômeno da 

urbanização, caracterizado pelo adensamento populacional urbano (que pode ser medido pelo 

perfil das cidades); dos indicadores de desempenho de serviços (saúde, por exemplo: 

mortalidade infantil, internações) e dos indicadores de desempenho de qualidade de vida (por 

exemplo, poluição do ar baseado na quantificação de CO2 emitido, trata-se da saúde 

ambiental).  

A reunião desses três aspectos traduz a proximidade com a percepção sistêmica que 

pode levar a novos indicadores compostos, capazes de impactar o planejamento urbano e as 

diretrizes para as cidades saudáveis e sustentáveis.  

Na verdade, essa associação pode ser fruto do estudo da saúde urbana como um novo 

núcleo para a sustentabilidade, podendo seus resultados representar indicadores mais precisos, 

consistentes, multidimensionais, locais e mais reais, uma vez que, sem a qualidade de vida 

urbana saudável, não se efetiva plenamente a própria sustentabilidade.  

Mas o que é saúde urbana e que contribuições seus possíveis indicadores podem 

conferir à sustentabilidade? 

 

4.3 Saúde urbana 

 

A urbanização, quando não planejada, traz uma desordem ao ambiente urbano que 

pode apresentar efeitos adversos à saúde humana e das espécies, pois contribui para a 

degradação ambiental e acentua as iniquidades intraurbanas das condições de vida 

elementares (déficit nos acessos a serviços públicos tais como rede de esgoto e abastecimento 

de água limpa) devido aos assentamentos informais, ao crescimento horizontal extensivo 

despreparado e à morosa ação estatal preventiva e corretiva. Joaquim Molina, representante 

da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), referindo-se à região das Américas, 

defende que: 

 

[a] grande preocupação é que 30,8% da população urbana vive em assentamentos 

informais resultantes do crescimento urbano rápido e não planejado. Esse modo de 

crescimento insustentável pressiona os serviços básicos e torna mais difícil para os 
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governos atender as necessidades de uma população diversificada, com diferentes 

comportamentos e dinâmicas. (MOLINA, 2015, p. 16) 

 

Desse modo, a desordem estabelecida pelo acelerado processo de urbanização em 

descompasso com a velocidade de informações, estudos e análises dos indicadores 

necessários para planejar e intervir estrategicamente e preventivamente na condução da 

construção do mundo urbano, pode inferir em insustentabilidade.  

Insustentabilidade, pois, um ambiente urbano afetado, doente, sem qualidade é 

caracterizado por degradação desmedida, não sendo, portanto, ambientalmente correto. Além 

de ser um grande fator de risco determinador do processo saúde-doença de todas as espécies, 

as quais vivem na cidade, afetando negativamente as presentes e futuras gerações.  

Ou seja, o ambiente urbano tem um papel fundamental como determinante no 

processo de viver, desenvolver, adoecer e morrer inferindo na efetivação da sustentabilidade, 

na concreta condução e construção de cidades saudáveis, além de ser elemento chave para a 

proposição e implementação de políticas públicas sociais.  

Daí para apreender o “fenômeno da urbanização e suas implicações na saúde das 

populações” e, consequentemente na sustentabilidade citadina, é necessária “a construção de 

uma teia de conhecimentos interligando a saúde com outras áreas de conhecimento”, sendo 

que a saúde urbana, atualmente, “ratifica e avança na produção dessa teia” (MAGALHÃES 

JÚNIOR, 2015, p. 13). 

Waleska Caiaffa e outros definem: 

 

[...] a saúde urbana pode ser considerada como um ramo da saúde pública que estuda 

os fatores de riscos das cidades, seus efeitos sobre a saúde e as relações sociais 

urbanas. Os atuais pilares da saúde urbana são: o adensamento de populações; o 

papel do ambiente físico e social como modelador da saúde das pessoas; a 

necessidade de aferir os fenômenos tendo como objeto as desigualdades injustas e 

evitáveis do ambiente físico, social e em saúde e a governança ou governabilidade, 

como propostas para as soluções para as iniquidades. (CAIAFFA, 2008, p. 1789) 

 

A saúde urbana, então, perpassa três pontos essenciais. O primeiro refere-se aos 

danos sociais, econômicos e ambientais que podem ser gerados pela urbanização. O segundo 

volta-se para “os atributos físicos e sociais (contexto) da cidade [... que] podem afetar a saúde 

dos indivíduos”. Por fim, abarca “os eventos relacionados à saúde” e sua ocorrência, “em uma 

visão mais abrangente”, os quais estão associados à inter-relação entre o ambiente urbano e o 

indivíduo (CAIAFFA, 2008, p. 1788). Esses pontos, quando analisados sistemicamente, 

proporcionam fonte material fundamental para as soluções das iniquidades e causas difusas da 

insustentabilidade urbana. 
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Caiaffa e outros (2008, p. 1787) relatam que a preocupação da Organização Mundial 

de Saúde (OMS) com a saúde urbana só tomou vulto em 1993, embora houvesse registro, já 

em 1968, da correlação entre mortalidade urbana e condições de saúde. Associados a este 

novo desafio, iniciaram-se “os movimentos das cidades saudáveis” e, entre 2000-2006, 

fundou-se a Sociedade Internacional de Saúde Urbana. Posteriormente, em 2007, o Relatório 

da Rede de Conhecimentos dos Entornos Urbanos (KNUS
125

), “a saúde urbana ficou em 

evidência, marcando claramente a transcendência dos efeitos da urbanização sobre a saúde 

humana”.  

 

[Atualmente], a saúde urbana constitui um campo do conhecimento aplicado, com 

forte vocação social e política, pautada pela capacidade métrica – isto é, pela criação 

de indicadores próprios de avaliação de impacto das intervenções que podem ter 

repercussões na saúde –, além de estreita associação com a gestão pública e sua 

intersetorialidade. (FRICHE; CAIAFFA, 2015, p. 33). 

 

Nessa esteira, a saúde urbana é “uma área emergente” que estuda “os fatores de 

riscos das cidades, seus efeitos sobre a saúde e as relações sociais urbanas” (FRICHE; 

CAIAFFA, 2015, p. 33). Assim, já se pode afirmar que a saúde urbana é uma ciência 

potencial no estudo sistêmico do urbano em todo o seu dinâmico processo de construção e 

transformação, do qual pode emergir fonte material para a proposição de políticas públicas, 

para a governança, para a elaboração de normas urbanísticas e ambientais.  

Com o escopo de justificar e demonstrar essa teia interdisciplinar que envolve a 

saúde das populações urbanas, o ambiente urbano, as relações sociais nele presentes e a 

modulação do conjunto desses fatores no fornecimento de dados operacionais salutares para a 

proposição de planejamentos e ações públicas visando a alcançar as cidades saudáveis, foi 

elaborado um novo modelo conceitual de saúde urbana, em 2008, por Caiaffa e outros. Estes 

estudiosos adaptaram o modelo de Galea & Vlavoh
126

 sugerido para a Comissão dos 

Determinantes Sociais da OMS
127

 (CAIAFFA et al., 2008, p. 1789). 

 

 

 

                                                 
125

 Knowledge Network on urban Settings. Relatório produzido pela Comissão dos Determinantes Sociais em 

Saúde (CDSS) da OMS (CAIAFFA et al., 2008, p. 1787). 
126

 Cf. Galea S; Vlahov D. Handbook of urban health; populations, methods, and practice. New York: 

Springer, 2005. 
127

 Cf. Wordl Health Oragnization. Our cities, our health, our future; acting on social determinants for 

health equity in urban settings. Report to the WHO Comissiono on Social Determinants of Health from the 

Knowledge network on Urban Settings. Kobe, 2008. Disponível em: 

<http://www.who.int/social_determinants/resources/knus_report_16jul07.pdf>. Acesso em 26 nov. 2015. 
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Figura 1 Modelo conceitual para Saúde Urbana

 

Fonte: CAIAFFA et al., 2008, p. 1789. 

  

O modelo “propõe que a saúde da população que vive no ambiente urbano é 

influenciada por uma rede interligada de determinantes” (CAIAFFA; FRICHE, 2015, p. 33).  

Uma vez que o contexto urbano é definido pelo ambiente físico e as relações sociais 

nele existentes, fatores proximais e distais multidimensionais modulam a construção do 

urbano e influenciam diretamente a saúde da população ali presente. Os fatores proximais são 

“aqueles relacionados às condições urbanas de moradia e trabalho”. Já os fatores distais são 

caracterizados pelas “influências mundiais, nacionais, municipais” (CAIAFFA; FRICHE, 

2015, p. 34). 

Há uma interação entre esses fatores, porém nem sempre há linearidade no resultado 

do processo saúde-doença. Dessa forma, os efeitos de cada interação podem ser 

independentes (CAIAFFA et al., 2008, p. 1790). Uma justificativa para isso é a própria 

dinâmica na modulação e construção do contexto urbano, sem mencionar os acessos 

diferenciados que a população tem a determinadas características ou equipamentos 

disponíveis nas cidades.  

Assim, “o resultado, ter ou não um estado saudável no ambiente urbano, representa a 

finalidade da atenção da saúde pública que, neste modelo, pode ser abordado numa 

perspectiva mais focalizada ou mais abrangente”. Assim, análises que podem ocorrer em um 

nível único (distal ou proximal) ou em níveis múltiplos possibilitam uma “discussão 
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norteadora” para elaboração de estratégias públicas e intervenções, além de proporcionar 

comparações intra ou interurbanas (CAIAFFA et al., 2008, p. 1790). 

Para guiar e possibilitar as análises, indicadores urbanos têm sido discutidos e alguns 

são aplicados isoladamente ou de forma composta. Geralmente, referem-se às condições de 

saúde de acesso a bens e serviços, de fatores econômicos e demográficos, de estilo de vida, de 

governabilidade, entre outros. Estes indicadores são utilizados pelo instrumental analítico e se 

dividem nas análises ecológica, contextual, hierárquica ou na observação sistemática do 

ambiente de acordo com a finalidade pretendida (CAIAFFA et al., 2008, p. 1790).  

Algumas metodologias ainda estão sendo discutidas e outras já estão sendo 

aplicadas. O grande problema é conseguir convergir a grande quantidade de variáveis 

interdisciplinares em análises, interpretações e correlações mais próximas do real. 

 

Um objetivo a ser perseguido refere-se à construção e desenvolvimento de 

ferramentas metodológicas de aferição que reflitam os vários construtos embutidos 

na saúde urbana. [...]. Repensar modelos de avaliações à saúde a partir de 

intervenções não dirigidas à saúde, desenvolver metodologias de análises factíveis e 

acessíveis dentro de uma visão integradora, multidisciplinar e multissetorial, 

articulando planejamento, governança e saúde pública, são desafios relevantes. 

(CAIAFFA et al., 2008, p. 1794).  
 

Desenvolver estudos abrangentes da dinâmica moduladora do ambiente urbano, cujo 

núcleo se assenta na saúde, permite uma percepção sistêmica e integradora dos fatores que 

juntos podem determinar a sustentabilidade ou insustentabilidade local, bem como a 

efetividade ou não das políticas públicas, pois o status da saúde ambiental e humana são 

reflexos diretos do modo de desenvolvimento e gerenciamento com que o ambiente urbano 

está sendo modulado ou construído. 

 

As políticas públicas sustentáveis somente poderão ser concretizadas por meio de 

um planejamento administrativo, que necessariamente leve em consideração a 

multiplicidade de formas de vida, a participação social, assim como as dimensões da 

sustentabilidade na efetivação de suas ações, pois em um planejamento integrado e 

participativo a multiplicidade desses fatores será necessariamente inter-relacionada a 

fim de obedecer às características locais e regionais. (ARAÚJO, SOUZA; 2014, p. 

55). 

 

Assim, indicadores que demonstram alta porcentagem de favelas, falta de acesso a 

serviços básicos, níveis elevados de emissão de CO2 e baixos índices de desenvolvimento 

humano são alguns exemplos que conduzem à reflexão, para a construção dos planejamentos 

e intervenções locais estratégicas, assim como deflagradores para a formulação de normas 
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urbanísticas e ambientais que visem amparar e proporcionar cidades sustentáveis, com 

promoção da cidadania e da qualidade de vida rumo à cidade democrática. 

Por este ângulo, a saúde urbana é um instrumento potencial para alcançar as 

“condições multidimensionais da vida de qualidade” (FREITAS, 2012, p. 73), pois consegue 

aglutinar informações dos diversos setores que compõem a base da sustentabilidade, 

possibilitando uma efetivação das políticas públicas com fundamentação coerente e mais 

realística.  

A saúde é, portanto, um núcleo essencial para averiguar a sustentabilidade urbana. 

Nela, convergem os efeitos da concretização das relações sociais, da ação humana sobre o 

ambiente e do ambiente sobre as espécies. Além disso, é no parâmetro saúde que se apoia a 

qualidade de vida urbana. Daí, o aparecimento de uma nova hermenêutica, em uma ótica 

integradora, cuja fundamental importância consiste em estabelecer a saúde como núcleo 

basilar de todas as dimensões essenciais da sustentabilidade. Afinal, é nela em que as outras 

dimensões se desenvolvem e se efetivam.  

 

4.4 A urbanização do global para o local: dados e estatísticas 

 

O processo de urbanização ao longo da trajetória evolutiva – tempo e espaço – não 

foi estático, nem na perspectiva objetiva nem na subjetiva. Nele, as variáveis que compõem a 

realidade fática se modificam essencialmente, pela própria dinâmica do processo, culminando 

em alterações na compreensão sistêmica em determinado local e tempo. Em decorrência 

disso, é imprescindível uma releitura de dados do passado, um exame do presente e um 

exercício de projeções futuras, para possibilitar uma melhor compreensão de tais variáveis. 

 

4.4.1 A urbanização pela esfera global 

 

As reflexões estatísticas, doutrinárias interdisciplinares e filosóficas “sobre a situação 

da humanidade e do mundo podem soar como uma mensagem repetida e vazia, se não forem 

apresentadas novamente a partir de um confronto com o contexto atual no que este tem de 

inédito para a história da humanidade” (FRANCISCO, 2015, p. 17). 

Nada é mais atual e inédito que a vertiginosa urbanização do mundo, causando 

grandes alterações no meio ambiente e nas relações sociais. A população mundial urbana 

cresceu rapidamente, de cerca de 700 milhões, em 1950, para cerca de 3,9 bilhões, em 2014, e 

deverá chegar a 6,3 bilhões em 2050 (UNITED NATIONS, 2015b, p. 12).  
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Tabela 2 Aumento em bilhões da população urbana mundial, 1959-2045 

Bilhões Ano  Número de anos para 

alcançar cada bilhão 

1 1959 - 

2 1985 26 anos 

3 2002 17 anos 

4 2016 14 anos 

5 2029 13 anos 

6 2045 16 anos 
Fonte: Adaptada pela autora de UNITED NATIONS, 2015, p. 22. 

 

A busca por dados, reflexões sobre a forma, locais de maior incidência, impactos 

positivos e negativos da urbanização relacionados aos Objetivos do Milênio e à 

sustentabilidade é, portanto, de extrema relevância para o futuro das nações e para a 

sobrevivência das espécies nas cidades. 

As cidades contemporâneas, palco da formação da realização prática-sensível do 

urbano, rogam por estudos, por respostas, por ações e planejamentos que transformem a 

compreensão do ambiente urbano por meio de atitudes sustentáveis. Tais propostas destinam-

se a incentivar a dinâmica urbana unindo desenvolvimento a manutenção da qualidade de 

vida, saúde ambiental, saúde humana com a promoção do bem-estar para as gerações 

vindouras. 

Dados, estatísticas e análises têm auxiliado a constituição de informações, 

indicadores e índices satisfatórios e estratégicos para respaldar o ascendente processo de 

urbanização e para atestar que a forma como este processo ocorre pode ser mudada e 

controlada, transformando os erros do passado em soluções para o amanhã sustentável, 

evitando que o processo de urbanização seja responsabilizado pela ameaça à continuidade da 

vida no planeta.  

 

Embora a mudança [na humanidade e no planeta] faça parte da dinâmica dos 

sistemas complexos, a velocidade que hoje lhe impõem as ações humanas contrasta 

com a lentidão natural da evolução biológica. A isto vem juntar-se o problema de 

que objetivos desta mudança rápida e constante não estão necessariamente 

orientados para o bem comum e para o desenvolvimento humano sustentável e 

integral. A mudança é algo desejável, mas torna-se preocupante quando se 

transforma em deterioração do mundo e da qualidade de vida de grande parte da 

humanidade. (FRANCISCO, 2015, p. 17-18) 
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Em menos de um século e meio a população nas cidades, que era de 10% em 1900, 

poderá chegar a 75% em 2050. Considerando que desde 2014 a população mundial que vive 

em cidades alcançou 54%, ainda há um grande caminho a trilhar.  

 

Figura 2 Porcentagem de população nas cidades na linha do tempo

 

Fonte: Global City Indicators Facility (2012, p. 5). 

 

Como salientado, a população urbana corresponde ao número de pessoas que vivem 

em área urbana. Já o nível de urbanização é o percentual comparativo entre população que 

vive em área urbana e população que vive em área rural. Pelos dados coletados, percebe-se 

que não só a população urbana vem aumentando. A evolução e a perspectiva percentual do 

nível de urbanização dos 233 países aferidos são, também, ascendentes. Em um período de 

100 anos, o nível de urbanização vai quase quadruplicar, superando 50%, e é provável que o 

nível de urbanização seja cinco vezes maior, atingindo mais de 75%. (UNITED NATIONS, 

2015b, p. 7). 
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Tabela 3 Nível de urbanização dos países acima de 50% e 75%, 1950-2050 

Ano Países com nível de 

urbanização maior que 

50% 

Países com nível de 

urbanização maior que 

75% 

1950 24% 8% 

2014 63% 34% 

2050 80% 50% 

Fonte: Elaborada pela autora com dados extraídos de DESA (UNITED NATIONS, 2015b, p. 7-8). 

  

Não há dúvida, portanto, da crescente urbanização. Mas é grande a preocupação em 

delimitar regiões, países e cidades que terão a predominância deste processo para planejar e 

agir preventivamente, pois, conforme já se afirmou, várias consequências ainda são incertas.  

Já se constatou, por exemplo, a existência de uma diferença nos padrões de 

urbanização entre regiões mais e menos desenvolvidas. Atualmente, as primeiras regiões 

apresentam uma predominância populacional em áreas urbanas, enquanto as segundas, em 

áreas rurais. Porém, para as últimas, o crescimento da população urbana em proporção à 

população mundial total (apesar de a área urbana ser menor), tem sido significativo. Em 1970, 

houve uma inversão da contribuição populacional urbana. As regiões menos desenvolvidas 

superaram em 4 milhões as desenvolvidas, 677 milhões contra 673 milhões habitantes 

urbanos, respectivamente. Mais recentemente, em 2014, a proporção já alcançou quase três 

para um, sendo 2,9 bilhões de habitantes urbanos nas regiões menos desenvolvidas e 1 bilhão 

de habitantes urbanos para as desenvolvidas (UNITED NATIONS, 2015b, p. 25).  

 

Tabela 4 Distribuição da população urbana, rural e total do mundo por grupo de desenvolvimento, 1950-2050

 

Fonte: DESA (UNITED NATIONS, 2015b, p. 26). 
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Percebe-se que tais estimativas e projeções já demonstram a enorme necessidade dos 

estudos, avaliações, ações e planejamentos para as regiões menos desenvolvidas, que 

concentram a preocupação mundial não só pela urbanização, mas por já serem regiões, 

sabidamente, carentes de estruturas básicas de uma forma geral.  

Por exemplo, na Índia (país considerado em desenvolvimento), as duas maiores 

metrópoles – Nova Délhi (capital política) e Mumbai (principal centro econômico) – 

apresentaram significativo processo de urbanização nas últimas décadas. Ondas migratórias 

ocorrem mais facilmente em direção a áreas com clima ameno e sem barreiras físicas 

significativas, como cordilheiras, rios e depressões geográficas, que dificultam a fixação da 

população. Em Nova Délhi, a urbanização multidirecional foi favorecida por esse fator, 

“levando ao desenvolvimento de uma megacidade de aproximadamente 21 milhões de 

habitantes” em 2009. Já em Mumbai, que, em 2009, já apresentava 19 milhões de habitantes 

urbanos (DUPONT; SAGLIO-YATZIMIRSKY, 2009, p. 284), o crescimento urbano se deu 

devido “às suas indústrias manufatureiras que atraem a mão de obra migrante da Índia”. Em 

2001, 54% (6,5 milhões) da população da cidade já habitavam em favelas; em Nova Délhi, 

este número chegava a 19% no mesmo ano (DUPONT; SAGLIO-YATZIMIRSKY, 2009, p. 

286-287). 

 

Tanto em Délhi quanto em Mumbai, a invasão da terra desocupada e a favela 

parecem ser as únicas opções para os pobres da área urbana, já que não há nenhuma 

outra opção em relação a um preço aceitável no setor formal. Além das condições de 

moradia improvisada, congestão e falta de serviços urbanos básicos, os posseiros 

sem alternativas recorriam frequentemente à ocupação de lugares insalubres e/ou 

perigosos que provavelmente não atrairiam a atenção dos investidores e construtores 

num futuro imediato. Com o passar dos anos, a consolidação das estruturas, o 

acréscimo de um andar e o desenvolvimento de um setor de locação contribuíram 

para o aumento da densidade residencial. (DUPONT; SAGLIO-YATZIMIRSKY, 

2009, p. 285). 

 

O precário fornecimento de serviços básicos e o congestionamento humano em áreas 

insalubres dessas metrópoles são apenas amostras das péssimas condições, sobre as quais a 

urbanização vem se assentando na Índia, nação que contém a segunda maior população 

urbana do mundo. Com isso, percebe-se que os países em desenvolvimento, em razão da 

carência de equipamentos urbanos e estruturas que favoreçam o bem-estar, apresentam maior 

dificuldade de organizar ações de planejamento urbano e percepção global de fatores que 

afetam a saúde urbana. 
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Gráfico 3 População urbana e rural por porcentagem da população total, 1950-2050

 

 

Fonte: DESA (UNITED NATIONS, 2015b, p. 10). 

 

Em 2014, a região mais urbanizada foi a América do Norte, com 82% da população 

morando em áreas urbanas. Com 73%, América Latina e Caribe estão próximos da Europa, 

com 80%. Já África e Ásia permanecem predominantemente rurais, com 40 e 48% de suas 

populações morando em áreas urbanas, respectivamente. Porém a situação destes últimos 

continentes deve mudar drasticamente, pois se estima que 90% do aumento da população 

urbana, de 2014 até 2050, ocorrerá nestes territórios (UNITED NATIONS, 2015b, p. xxi). 
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Além disso, no continente asiático, em 2014, encontram-se as três únicas áreas 100% 

urbanizadas: Hong Kong, Macau e Singapura (UNITED NATIONS, 2015b, p. 9).  

Em razão da alta concentração populacional em números absolutos, a Ásia foi o lar 

de mais da metade da população urbana do mundo em 2014, apesar de seu menor nível de 

urbanização. Europa teve a segunda maior participação da população mundial urbana, 14%, 

seguida por América Latina e Caribe, com 13%. (UNITED NATIONS, 2015b, p. 12).  

Conclui-se que a urbanização é desigual tanto temporalmente como geograficamente, 

portanto, não há proporcionalidade entre o nível de urbanização continental e a população 

urbana. Ou seja, nem sempre o continente/ região mais urbanizado é aquele que contém o país 

com maior população urbana.  

 

Gráfico 4 Taxa de urbanização por área, 1950-2050

 

Fonte: DESA (UNITED NATIONS, 2015b, p. 11) 

 

Tabela 5 porcentagem urbana e taxa de urbanização do mundo por área, 1950-2050

 

Fonte: DESA (UNITED NATIONS, 2015b. p. 40) 
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As taxas de urbanização de África e Ásia, de uma forma geral, têm se mantido mais 

altas que as demais regiões, salvo no período de 1950-1970, quando América Latina e Caribe 

ultrapassaram a taxa de urbanização da Ásia. Nesta época, a África estava em primeiro lugar, 

com uma taxa de 2.38, seguida da América Latina, com 1.62. Em terceiro vinha a Ásia, com 

1.51, e sucessivamente, Europa (1.0), América do Norte (0.72) e Oceania (0.67).  

A Oceania chegou apresentar uma taxa de urbanização negativa no período de 1970-

1990 e seus índices tendem a ser muito baixos nos próximos anos (entre 2014-2030, taxa de 

0.05). Em contrapartida, África e Ásia lideram a taxa de urbanização (média de 1.0) neste 

mesmo período. 

 

Gráfico 5 População urbana por região, 1950-2050

 

Fonte: DESA (UNITED NATIONS, 2015b, p. 12). 

 

A perspectiva para meados desse século (2050), sobre a população total mundial, é 

uma concentração urbana de 52% na Ásia e de 21% na África (UNITED NATIONS, 2015b, 

p. 12). Ambas totalizarão 73% da população urbana mundial. Esta projeção traz à tona uma 

primeira reflexão: estão estes continentes preparados para a aglomeração urbana vertiginosa? 

Devido à amplitude de considerações geográficas – de local a regional e de regional 

a global – e de todos os fatores que envolvem o viver urbano, esse questionamento tão cedo 

não chegaria a respostas, posto que seria necessário partir das cidades, pensadas como 

ecossistema urbano, para em seguida avaliar regiões e países, também pensados 

sistemicamente, para, por fim, traçar políticas globais.  

Porém, um pequeno detalhe deve ser ressaltado. Se, em 2014, 3,9 bilhões da 

população mundial já residiam em área urbana e, destes, quase um terço (29,43%) 
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concentrava-se na Ásia, liderado pela China, com 738 milhões de moradores urbanos, e, em 

segundo lugar, a Índia, com 410 milhões (UNITED NATIONS, 2015b, p. 12), a tendência 

asiática não é inesperada. Já na África, o crescimento repentino significa uma mudança brusca 

em comparação à condição preexistente.  

Prospectivamente, entre 2014-2050, China, Índia e Nigéria totalizarão, juntas, quase 

37% do aumento da população urbana mundial, ou seja, um aumento de quase 2,5 bilhões de 

pessoas morando em área urbana.  

Outro ponto crucial a ser observado é a associação entre aumento populacional, 

emissão total de CO2 (quilotons) e uso de energia total (quilotons de petróleo ou equivalente) 

por região.  

 

Gráfico 6 Mudança na população, total de emissão de CO2 e total do uso de energia, 2000-2010
128

 

 

Fonte: UNITED NATIONS, 2015a 

 

Apesar de o gráfico acima expor a população total, e não apenas a urbana, ele ainda 

se mostra útil em razão de a urbanização ser proporcionalmente maior em todo o mundo, 

                                                 
128As estimativas das mudanças regionais nas emissões de CO2 e do consumo de energia, respectivamente, 

incluem somente os países cujos dados estavam disponíveis tanto em 2000 como em 2010. As estimativas 

representam mais de 90% das populações de cada região, com as exceções das mudanças no uso da energia na 

África e Oceania, que representam 74% e 73%, respectivamente, de suas populações. Tradução livre de: 

“Estimates of the regional changes in CO2 emissions and energy use, respectively, include only those countries 

for which data were available for both 2000 and 2010. The estimates represent more than 90 per cent of the 

populations of each region, with the exceptions of the changes in energy use in Africa and Oceania, which 

represent 74 per cent and 73 per cent, respectively, of their populations” (UNITED NATIONS b, 2015). 
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embora apresente diferenças regionais. Observa-se que, disparada, a Ásia predomina com 

maior emissão total de CO2 e uso de energia mesmo com um aumento populacional inferior 

ao da África. Ademais, as regiões com maior predominância de países em desenvolvimento 

(África, Ásia, América Latina e Caribe) apresentam tanto emissão de CO2 quanto uso de 

energia maiores que o aumento da população em contradição a que ocorre nos países mais 

desenvolvidos (América do Norte, Oceania e Europa). Estes apresentam níveis de emissão de 

CO2 inferiores e até mesmo negativos (caso da América do Norte) em relação à população. 

Daí, percebe-se a tendência atual de um maior impacto ambiental nas regiões menos 

desenvolvidas, o que poderá ser demonstrado pelos indicadores ambientais de qualidade de 

vida quando direcionados para o âmbito local das cidades. 

Logo, inicialmente podem-se extrair, dos dados descritos, alguns pontos-chave 

globais: 

1) O processo de urbanização é fato real, progressivo e a priori irreversível em todo 

planeta; 

2) De uma forma geral o mundo já é urbano, com 63% dos países com nível de 

urbanização maior que 50% e apresentando, em 2014, 54% da população em áreas urbanas;  

3) O processo de urbanização é desigual geográfica e temporalmente; 

4) Atualmente o continente mais urbanizado é o americano e o menos urbanizado é o 

africano; 

5) A porcentagem da população urbana é três vezes maior nas regiões em 

desenvolvimento em comparação com as regiões desenvolvidas; 

6) A população urbana do mundo nas próximas décadas tenderá a aumentar 

significativamente na África e na Ásia. Ademais, essas regiões apresentam maior emissão de 

CO2 total, o que poderá comprometer a qualidade de vida populacional. 

 

4.4.2 A urbanização pela esfera local: cidades em foco 

 

Saindo das estimativas e perspectivas globais para as locais, é de extrema relevância 

elucidar as tendências mundiais das cidades por extensão, pois estes dados informam mais 

precisamente locais que apresentarão a urbanização mais proeminente e indicam os locais de 

probabilidade dos maiores impactos ambientais e na saúde humana. 

Nas megalópoles, em 2014, 453 milhões (12% da população mundial urbana) de 

pessoas vivem em local urbano, ou seja, um em cada oito habitantes urbanos vive em uma das 
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28 megalópoles, cidades com no mínimo 10 milhões de habitantes e alta concentração 

econômica (UNITED NATIONS, 2015, p. 16). 

 

Tabela 6 A população urbana das maiores megalópoles em 2014 

Cidade População urbana média em milhões 

1-Tóquio 37,8 milhões 

2- Nova Délhi 24,9 milhões 

3- Xangai 22,9 milhões 

4- Cidade do México 20,8 milhões 

5- São Paulo 20,8 milhões 

6- Mumbai 20,7 milhões 

7- Osaka 20,1 milhões 

8- Pequim 19,5 milhões 

9- Nova Iorque 18,5 milhões 

10- Cairo 18,4 milhões 

11- Dhaka 16,9 milhões 

12 – Karachi 16,1 milhões 

13- Buenos Aires 15 milhões 

14- Calcutá 14,7 milhões 

15- Istambul 13,9 milhões 

16- Xunquim 12,9 milhões 

17- Rio de Janeiro 12,8 milhões 

18- Manila 12,7 milhões 

19- Lagos 12,6 milhões 

20- Los Angeles 12,3 milhões 

21- Moscou 12 milhões 

22- Guangzhou 11,8 milhões 

23- Kinshasa 11,1 milhões 

24-Tianjin 10,8 milhões 

25- Paris 10,7 milhões 

26- Shenzhen 10,6 milhões 

27- Londres 10,1 milhões 

28- Jacarta 10,1 milhões 

Fonte: Elaborada pela autora com dados extraídos de DESA (UNITED NATIONS, 2015, p. 98). 
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Gráfico 7 Estimativas e prospectivas populacionais das dez maiores aglomerações urbanas em 2014, 1990-

2030 

 

Fonte: DESA (UNITED NATIONS, 2015, p. 17). 

 

A projeção para 2020 é um leve declínio em Tóquio, que deve se perpetuar até 2030, 

quando manterá em torno de 37 milhões de habitantes. Já Nova Délhi apresentará uma rápida 

e crescente urbanização e, em 2020, quase alcançará Tóquio com cerca de 36 milhões de 

habitantes urbanos. Entre 2015 a 2020, o aumento representado pelo gráfico será da ordem de 

aproximadamente 10 milhões, quase 44% a mais da população atual, dos quais um 

significativo contingente de moradias serão em favelas. Assim a explosão da cidade em um 

crescimento horizontal com falta de condições básicas parece ser iminente. O mesmo 

crescimento acelerado também se nota em Mumbai, Pequim e Xangai. As duas primeiras 

alcançarão, em 2030, aproximadamente 27 milhões de habitantes urbanos cada, e a terceira, 

Xangai, ultrapassará os 30 milhões de habitantes.  

Ressalta-se que, em 2030, as cinco maiores megalópoles do mundo se encontrarão no 

continente asiático, o que confirma a projeção de 52% da população urbana do mundo residir 

neste continente por volta de 2050.  
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Gráfico 8 Distribuição da população urbana do mundo por porcentagem de assentamentos urbanos e 

número de cidades, 1970, 1990, 2014 e 2030 

 

Fonte: DESA (UNITED NATIONS, 2015, p. 80) 

 

Entre 1990-2030 haverá quase 14 vezes mais cidades acima de 10 milhões de 

habitantes. As cidades de 5 a 10 milhões aumentarão em 4 vezes. Já as cidades de tamanho 

médio (de 1 a 5 milhões de habitantes) crescerão 4,5 vezes. Tanto o número de cidades entre 

500.000-1.000.000 e entre 300.000-500.000 habitantes aumentará quase 4 vezes. Por fim, as 

áreas urbanas contendo menos de 300.000 mil habitantes reduzirão.  

Na Ásia, a China tem seis megacidades atualmente e, em 2030, terá mais uma. Há, 

também, 10 cidades grandes; em 2030, serão 16. Já na Índia, as grandes cidades – 

Ahmadabad, Bangalore, Chennai e Hyderabad – serão megacidades nos próximos anos, 

formando um conjunto de sete no país (UNITED NATIONS, 2015, p. 18). Ademais, a Ásia 

que agora tem sete megacidades, terá 21 em 2030. 

Na África, que atualmente tem apenas três megacidades – Cairo, Lagos e Kinshasa – 

surgirão três novas até 2030: Dar es Salaam (Tanzânia), Joanesburgo (África do Sul) e 

Luanda (Angola). Já na América Latina, Bogotá (Colômbia) e Lima (Peru) deverão crescer 

para além da marca de 10 milhões de habitantes em 2030, juntando-se às quatro atuais 

megacidades da região: Buenos Aires, Cidade do México, Rio de Janeiro, e São Paulo 

(UNITED NATIONS, 2015, p. 18). 
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Tabela 7 Distribuição da população do mundo, por área de residência 

 

Fonte: DESA (UNITED NATIONS, 2015, p. 78) 

 

Entre 2014-2030 a tendência para o aumento da concentração urbana reside nas 

cidades que apresentam entre um e cinco milhões de habitantes. Percentualmente, o salto será 

de 11,4% para 13,4%, com um acréscimo populacional de 301 milhões. Em segundo lugar, a 

maior tendência ocorrerá nas megalópoles (cidades que apresentam 10 milhões ou mais de 

habitantes urbanos). A população aumentará em 277 milhões e a porcentagem subirá de 6,3% 

para 8,7%.  

 

Quadro 4 Comparação entre as densidades de cidades do mundo 

Cidade por densidade Características e exemplos de cidades 

Acima de 10 milhões 

(megacidades) 

- Em 2014, são 28 cidades, 12% (453 milhões) de habitantes 

urbanos 

- Exemplos: Tóquio, Xangai, Nova Délhi, Pequim, São Paulo, 

Nova York  

- Atualmente, um em cada oito habitantes residem nestas 

megacidades 

- Em 2030, serão 41 cidades com 730 milhões de habitantes 

urbanos 

5-10 milhões (grande) - Em 2014, existem 43 cidades e representam 8% (301 milhões) da 

população urbana do mundo 

- Exemplos: Santiago, Madri e Singapura 
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- Em 2030, serão 63 cidades e representarão 9% (434 milhões) da 

população urbana do mundo 

1-5 milhões (média) - Em 2014, 827 milhões (21%) de habitantes urbanos 

- Exemplo: Sydney, Adis Abeba (Etiópia) e Montevidéu 

- Um em cada cinco habitantes do mundo vivem nestas cidades 

- Previsto aumento de 36%, entre 2014-2030, para estas cidades, 

alcançando, em 2030, 1,1 bilhão de habitantes urbanos.  

500.000 – 1.000.000 - Em 2014, 16% (363milhões) de habitantes urbanos 

- Tendência em manter os 16% em 2030 

Menor que 300.000  - 43% da população urbana do mundo 

- Deverá reduzir sua proporção para 38% 

Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos de DESA (UNITED NATIONS, 2015, p. 17-18). 

 

Mas o aumento da população urbana local não é garantido em todas cidades. Em 

algumas, já há informações que demonstram um declínio ou estagnação da população urbana 

justificado por contrações econômicas, desastres naturais e queda da taxa de natalidade. Por 

exemplo, nas cidades de Buffalo e Detroit (Estados Unidos), entre 1990-2014, devido à crise 

na indústria e  à falta de empregos, a população reduziu. Já Nova Orleans (Estados Unidos) 

também viveu a diminuição populacional, devido ao furacão Katrina em 2005 (UNITED 

NATIONS, 2015b, p. 20).  

Portanto, pode-se extrair, dos dados descritos: 

a)  Em 2030, as cinco maiores megalópoles estarão no continente asiático. 

b) Também no continente asiático residirão 52% da população urbana do mundo. 

c) O maior crescimento populacional urbano, entre 2014-2030, ocorrerá nas 

cidades entre um e cinco milhões de habitantes, seguido das megalópoles que terão um 

aumento significativo tanto em número de cidades quanto em população.  

d) Nestes dois grupos de cidade (megalópoles e cidades médias), a concentração 

urbana será vertiginosa e o processo de urbanização exigirá atenção. 

e) Já as cidades menores que 300.000 mil habitantes urbanos apresentarão uma 

queda na população urbana. 

f) Nem todas as cidades do mundo passarão, ainda, por um processo de urbanização. 

Algumas já apresentam redução devido a fatores econômicos, políticos, ambientais.  
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5 INDICADORES SOCIOAMBIENTAIS URBANOS E SAÚDE 

  

O rápido e desordenado processo de urbanização gera cidades marcadas por graves 

impactos socioambientais que refletem diretamente no equilíbrio da saúde coletiva. Nesse 

sentido, indicadores socioambiambientais tornam-se grandes aliados na análise do locus 

citadino e na luta por estes problemas que demonstram lesões aos elementos ambientais 

essenciais à preservação das espécies: a água e o ar.  

 

5.1 Impactos socioambientais urbanos e sua sombra na saúde 

 

Os debates acerca da saúde e da sustentabilidade na percepção sistêmica da 

construção do urbano não podem se esquivar dos relevantes impactos socioambientais. Como 

efeito da urbanização e da ação antrópica, estes impactos são pressuposto básico para ratificar 

como a inseparabilidade do binômio “ambiente-saúde” revela informações para a conduta da 

dinâmica urbana. 

 

Nota-se hoje, por exemplo, o crescimento desmedido e descontrolado de muitas 

cidades que se tornaram poucos saudáveis para viver, devido não só a poluição 

proveniente de emissões tóxicas, mas também ao caos urbano, ao problemas de 

transporte e à poluição visual e acústica. Muitas cidades são grandes estruturas que 

não funcionam [...].  (FRANCISCO, 2015, p. 35) 

 

A construção do urbano é caracterizada por uma via de mão dupla. Por um lado, a 

ação antrópica degrada a natureza para a construção do locus (cidade) e das indústrias, para a 

extração de energia e para a produção de bens de consumo. Além das instalações informais, 

gera o aparecimento de favelas. Por outro, os resultados derivados dessa degradação, tais 

como poluição atmosférica, reagem no próprio homem, nas espécies e no ambiente 

transformado.  

À reatividade dos efeitos emergem ameaças à sáude socioambinetal citadina, gerando 

mais obstáculos para a realização prático-sensível do ambiente urbano e suas relações de 

forma sustentável.  

Desse modo, compreender sistemicamente esse locus será a semente capaz de nortear 

a sustentabilidade do planeta, pois é exatamente nas cidades que a deterioração ambiental, o 

grande contigente populacional e a perda da qualidade de vida refletem mais clara e 

diretamente na saúde dos que as têm habitado. 



126 

Por esse viés, os desdobramentos práticos da vida urbana na interdependência entre 

saúde, ambiente urbano e impactos socioambientais reforçam a preemente necessidade de 

aplicar e estabelecer novos indicadores compostos que se aproximem de uma maior 

concretude para a efetividade sustentável da vida baseda no núcleo saúde.  

 

5.2 Qualidade do ar 

 

As preocupações com a poluição atmosférica e a mudança climática, embora fossem 

alvo de várias discussões, contemporaneamente, ganharam importância ainda maior. Não só 

pela ótica sustentável de preservação ambiental e conservação das espécies presentes e 

futuras, mas por, atualmente, inúmeros estudos demonstrarem o intenso impacto que causam 

na saúde humana. 

A poluição atmosférica é determinada pela “mistura de partículas – material 

particulado (MP)
129

 – e gases que são emitidos para a atmosfera principalmente por indústrias, 

veículos automotivos, termoelétricas, queima de biomassa e de combustíveis fósseis” 

(ARBEX et al, 2012, p. 644).  

 

A poluição atmosférica pode resultar em impactos de ordem local, regional e global. 

Os impactos locais são aqueles localizados próximos às fontes de poluição, incluem 

desde os danos a saúde humana até alterações na quantidade de precipitação na área 

urbana. O impacto regional ou continental é a aqueles vistos á distancias maiores das 

fontes, um exemplo são as chuvas ácidas (presença na atmosfera do dióxido de 

enxofre, do óxido de nitrogênio, do ácido clorídrico e do ácido fluorídrico). Os 

impactos globais afetam o planeta, incluem o efeito estufa (CO2, CH4, 

Clorofluorcarbonos e outros gases na atmosfera) e a destruição da camada de ozônio 

(emissão de clorofluorcarboneto). (LIMA et al, 2012, p. 556) 

 

Com o advento da Revolução Industrial, inúmeros problemas nos centros urbanos 

ligados à poluição excessiva do ar levaram a mortes e doenças pelo mundo causadas pela 

queima do carvão e uso do óleo combustível, tornando a poluição “um problema ligado à 

saúde pública”. Desde então, “países passaram a legislar, regulamentar e implementar 

tecnologias para redução da poluição” (LIMA et al, 2012, p. 559). 

  

                                                 
129

 “O MP é formado por múltiplos constituintes químicos, incluindo um núcleo de carbono elementar ou 

orgânico, compostos inorgânicos, como sulfatos e nitratos, metais de transição sob a forma de óxidos, sais 

solúveis, compostos orgânicos, como hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, e material biológico, como pólen, 

bactérias, esporos e restos animais. O MP é classificado de acordo com o seu tamanho em partículas totais em 

suspensão: partículas com até 30 μm de diâmetro; partículas com diâmetro inferior a 10 μm (MP 10 ou fração 

inalável); partículas com diâmetro inferior a 2,5 μm (MP2,5 ou fina); e partículas com diâmetro menor que 10 nm 

(MP0,1 ou ultrafina)” (ARBEX et al, 2012, p. 644). 
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Quadro 5 Episódios de poluição excessiva

 

Fonte: LIMA et al, 2012, p. 559. 

 

Mais recentemente, em 2012, estimou-se uma média de sete milhões de mortes – 

uma em cada oito do total de mortes global – associadas à poluição do ar, o que elevou esse 

fator como maior risco para a saúde ambiental do mundo. Além disso, projeta-se que, entre 

2030 e 2050, a mudança climática causará um adicional de 25.000 mortes por diarreia, 

malária e estresse térmico ao ano (UN NEWS CENTRE, 2015). 

 

A exposição aos poluentes atmosféricos produz uma vasta gama de efeitos sobre a 

saúde, particularmente sobre os mais pobres, e provocam milhões de mortes 

prematuras. Adoecem, por exemplo, por causa da inalação de elevadas quantidades 

de fumaça produzida pelos combustíveis utilizados para cozinhar ou aquecer-se. A 

isto vem juntar-se a poluição que afeta a todos, causada pelo transporte, pela fumaça 

da indústria, pelas descargas de substâncias que contribuem para acidificação do 

solo e da água, pelos fertilizantes, inseticidas, fungicidas, pesticidas e agrotóxicos 

em geral. (FRANCISCO, 2015, p. 19) 

 

Definir, certeiramente, os limites do seu alcance e a amplitude do impacto na saúde 

humana e das espécies é um grande obstáculo. Há dois obstáculos principais: a) primeiro, a 

dificuldade em delimitar os limites geográficos da poluição atmosférica. Por ser dispersa, de 

cor invisível e por caracterizar-se por um conjunto de substâncias emitidas com seus mais 

variados efeitos, sua aferição pontual e perfeita se torna quase impossível. b) segundo, a 

quantificação de doenças crônicas e agudas causadas pela poluição do ar deve-se a vários 

fatores: nem todos têm acesso a atendimento médico e diagnóstico e, consequentemente, à 

coleta de informações.  
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Porém, esses empecilhos reforçam ainda mais o alarme no atinente à qualidade do ar, 

pois valores e impactos podem estar subestimados, alargando a proporção do problema. 

Assim, é possível que a sociedade esteja experimentando um silencioso ataque à saúde e um 

grande obste ao desenvolvimento das cidades sustentáveis. 

 

Devido à grande área de contato entre a superfície do sistema respiratório e o meio 

ambiente, a qualidade do ar interfere diretamente na saúde respiratória. Além disso, 

uma quantidade significante dos poluentes inalados atinge a circulação sistêmica 

através dos pulmões e pode causar efeitos deletérios em diversos órgãos e sistemas. 

Estimativas globais sugerem que a poluição ambiental externa (outdoors) cause 1,15 

milhões de óbitos em todo o mundo (correspondendo a cerca de 2% do total de 

óbitos) e seja responsável por 8,75 milhões de anos vividos a menos ou com 

incapacidade, enquanto a poluição no interior dos domicílios cause 

aproximadamente 2 milhões de óbitos prematuros e 41 milhões de anos vividos a 

menos ou com incapacidade. (ARBEX et al, 2012, p. 644) 

 

A poluição do ar atinge sete a cada dez cidades do mundo, ou seja, somente em 30% 

das 1600 cidades monitoradas, a qualidade do ar foi considerada segura. Outro dado 

significativo revela que apenas 12% da população urbana do mundo está respirando ar seguro. 

Os outros 88% estão expostos a níveis de poluição em pelo menos 2,5 vezes aos limites 

tolerados e seguros e, consequentemente, estão em risco iminente de desenvolver problemas 

respiratórios, cardíacos, derrames e outras doenças (WHO, 2014). 

Quando ocasionada por ação antrópica, a poluição do ar tem como causas principais 

a urbanização e a industrialização. Sendo o aumento da “queima de combustíveis fósseis pelas 

indústrias" e a descarga pela grande frota de “veículos automotores” os maiores emissores 

poluentes, tais como monóxido de carbono (CO), dióxido de enxofre (SO2), dióxido de 

nitrogênio (NO2) e ozônio (O3), além do material particulado (MP) 
130, 131

 (AZEVEDO 

FILHO, 2004, p. 1). Esses agentes afetam a qualidade do ar e atacam principalmente pulmão, 

pele e células humanas, levando a doenças respiratórias, alergias, câncer, entre outras 

afecções (AZEVEDO FILHO, 2004, p. 1).  

 

                                                 
130

 Os poluentes de dividem em primários (emitidos diretamente para atmosfera) e os secundários (produto da 

reação química entre os primários). Ao primeiro grupo destacam-se CO, SO2, NO2 e MP. Já nos secundários 

destacam-se o O3 e também MP (ARBEX et al, 2012, p. 644). 
131

 “[...] NO2 e o SO2, resultantes da queima de combustíveis fosseis; o O3, produzido fotoquimicamente pela 

ação da radiação solar sobre os óxidos de nitrogênio e os compostos orgânicos voláteis liberados na combustão 

da gasolina, do diesel e de outros combustíveis; e o CO, o MP10 e o PTS [Partículas totais em suspensão], 

poluentes que resultam da queima incompleta de combustíveis em veículos e fontes estacionárias. O NO2 e o 

SO2 são gases causadores de chuva ácida, enquanto o O3 é um forte oxidante, provocando irritação das mucosas 

e das vias respiratórias. O CO é um composto altamente tóxico. O material particulado, especialmente aquele 

mais fino, o MP10, provoca e agrava as doenças respiratórias, além de servir como agente transportador de gases 

tóxicos [...] para o pulmão e, consequentemente, para a corrente sanguínea” (IBGE, 2012, p. 25). 
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A qualidade do ar de uma região é influenciada diretamente pelos níveis de poluição 

atmosférica, os quais estão vinculados a um complexo sistema de fontes emissoras 

estacionárias (indústrias, queima de lixo, emissões naturais, etc.) e móveis (veículos 

automotores, aviões, trens, etc.). A magnitude do lançamento dessas emissões, seu 

transporte e diluição na atmosfera, determinam o estado atual da qualidade do ar 

atmosférico. (LIMA et al, 2012, p. 560) 

 

Quadro 6 Principais poluentes do ar, fontes, processos e efeitos

 

Fonte: RADICCHI, 2012, p. 196. 

  

 A poluição do ar é refletida nos indicadores de saúde, causando aumento nas taxas de 

mortalidade e morbidade (relacionadas às doenças crônicas, sobretudo às pulmonares e 

cardiovasculares), aumento do número de internações e diminuição da expectativa de vida. 

Por isso, monitorar e controlar a poluição e a qualidade do ar representam “uma importante 

oportunidade de prevenir doenças” (RADICCHI, 2012, p. 198). 

 

Medidas que reduzam a emissão de poluentes, tais como estímulo ao transporte 

coletivo – sobretudo implantação de trem metropolitano –, melhoria da qualidade 

dos combustíveis, substituição por energias menos poluentes (etanol, energia eólica 

e solar), melhoria dos processos industriais e implantação de filtros eficientes, são 

fundamentais para melhorar a qualidade do ar e, consequentemente, a qualidade de 

saúde e vida. (RADICCHI, 2012, p. 198) 

 

A primeira legislação brasileira acerca da poluição atmosférica foi o Decreto-Lei no 

1.413, de agosto de 1975, que dispôs sobre o controle da poluição do meio ambiente 
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provocada por atividades industriais. Cinco anos depois, a Lei n. 6.803, de 2 de julho de 1980, 

estabeleceu as diretrizes básicas para o zoneamento industrial nas áreas críticas de poluição e 

complementou o primeiro decreto. Ambas não tratavam acerca dos níveis de emissão de 

poluentes, porém, foram concebidas “em decorrência dos graves problemas de poluição do ar 

em regiões densamente industrializadas, entre as quais Cubatão, em São Paulo” (PEREIRA 

JÚNIOR, 2007, p. 3). 

Em 1981, foi promulgada a Lei n. 6.938, que dispôs sobre a Política Nacional do 

Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação. Além de delegar ao 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) a função de estabelecer normas e padrões 

nacionais de controle de poluição e da manutenção da qualidade do meio ambiente (artigo 8º, 

incisos VI e VII
132

), também definiu poluição (artigo 3º, inciso III
133

) de uma forma geral. 

Desde então, o CONAMA “vem estabelecendo, por meio de resoluções, as normas 

para controle da emissão de poluentes do ar” (PEREIRA JÚNIOR, 2007, p. 4). A importância 

da proteção ambiental e da saúde humana ganha novo impulso com a Constituição Federal de 

1988, que recepcionou a Lei n. 6.938/1981 e estabeleceu, pelo artigo 22, inciso VI, a 

competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e para 

proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. União e Estados 

também receberam a competência concorrente para legislar sobre matéria ambiental (artigo 

24, inciso VI
134

). 

Um marco para o controle da qualidade do ar foi a Resolução 003
135

, de 1990, do 

CONAMA, complementar à Resolução 005/1989, que dispôs sobre o Programa Nacional de 

Controle de Poluição do Ar – PRONAR. Esse Programa inaugurou metas a serem alcançadas 

no controle da poluição e estabeleceu “instrumentos de ação, incluindo a elaboração de um 

inventário nacional de fontes de poluição do ar e de áreas críticas de poluição” (PEREIRA 

JÚNIOR, 2007, p. 4).  

                                                 
132

 “Art. 8º Compete ao CONAMA: [...] VI - estabelecer, privativamente, normas e padrões nacionais de controle 

da poluição por veículos automotores, aeronaves e embarcações, mediante audiência dos Ministérios 

competentes; VII - estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do 

meio ambiente com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, principalmente os hídricos” (BRASIL, 1981). 
133

 Art. 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: [...] III - poluição, a degradação da qualidade 

ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente: a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-

estar da população; b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; c) afetem 

desfavoravelmente a biota; d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; e) lancem matérias 

ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos; (BRASIL, 1981) 
134

 “Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: [...]VI - 

florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio 

ambiente e controle da poluição; (BRASIL, 1988).  
135

 “No Brasil os padrões de qualidade do ar foram estabelecidos pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente 

(IBAMA) e aprovados pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) através da Resolução nº 003, de 

28 de junho de 1990” (LIMA et al, 2012, p. 560). 
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Pela Resolução 003/1990, foram estabelecidos os conceitos de qualidade do ar, 

poluentes e padrões de qualidade do ar e seus limites. Além disso, foi estabelecido o dever da 

fiscalização da poluição aos Estados: 

 

Art. 1º - São padrões de qualidade do ar as concentrações de poluentes atmosféricos 

que, ultrapassadas, poderão afetar a saúde, a segurança e o bem-estar da população, 

bem como ocasionar danos à flora e à fauna, aos materiais e ao meio ambiente em 

geral. 
Parágrafo Único - Entende-se como poluente atmosférico qualquer forma de matéria 

ou energia com intensidade e em quantidade, concentração, tempo ou características 

em desacordo com os níveis estabelecidos, e que tornem ou possam tornar o ar: 

I - impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde;  

II - inconveniente ao bem-estar público;  

III - danoso aos materiais, à fauna e flora.  

IV - prejudicial à segurança. ao uso e gozo da propriedade e às atividades normais 

da comunidade. 

Art. 2º - Para os efeitos desta Resolução ficam estabelecidos os seguintes conceitos: 
I - Padrões Primários de Qualidade do Ar são as concentrações de poluentes que, 

ultrapassadas, poderão afetar a saúde da população.  
II - Padrões Secundários de Qualidade do Ar são as concentrações de poluentes 

abaixo das quais se prevê o mínimo efeito adverso sobre o bem-estar da população, 

assim como o mínimo dano à fauna, à flora, aos materiais e ao meio ambiente em 

geral.  
Parágrafo Único - Os padrões de qualidade do ar serão o objetivo a ser atingido 

mediante à estratégia de controle fixada pelos padrões de emissão e deverão orientar 

a elaboração de Planos Regionais de Controle de Poluição do Ar. (BRASIL, 1990) 
 

Nessa Resolução, o CONAMA prescreveu parâmetros de tolerância para os padrões 

de qualidade do ar no Brasil: 

Tabela 8 Padrões de qualidade do ar no Brasil – CONAMA 003-1990
136

 

Fonte: LIMA et al, 2012, p. 561 e Resolução CONAMA 003/1990. 

                                                 
136

 Art. 4º - O monitoramento da qualidade do ar é atribuição dos Estados” (CONAMA, 1990). 
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O monitoramento do ar em áreas urbanas é essencial, pois “fornece informações 

sistemáticas sobre a qualidade do ambiente, subsidiando ações de fiscalização, controle e 

gestão da qualidade do ar, tais como a melhoria dos transportes públicos e a introdução de 

tecnologias menos poluentes” (IBGE, 2012, p. 25). Além do que, o monitoramento fornece 

informações que podem ajudar a prevenir danos irremediáveis para a saúde e a qualidade de 

vida quando limites são ultrapassados e não há intervenções.  

Nesse sentido, o caput do artigo 225 da CF/1988, e mais especificamente o seu §3º, 

justifica o monitoramento e o controle dos poluentes atmosféricos como medida para o 

planejamento e a ação do Poder Público e da coletividade na defesa do meio ambiente. 

Para assegurar esse dever, o artigo 54, caput e incisos I e II da Lei n. 9605/1998 (Lei 

de Crimes Ambientais) impuseram sanções penais e administrativas, além de reafirmarem o 

princípio da precaução: 

 

Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem o possam 

resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a 

destruição significativa da flora: 

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 

§ 1º Se o crime é culposo: 

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa. 

§ 2º Se o crime: 

I - tomar uma área, urbana ou rural, imprópria para a ocupação humana; 

II - causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos 

habitantes das áreas afetadas, ou que cause danos diretos à saúde da população; 

[...] 

Pena - reclusão, de um a cinco anos. 

§ 3º Incorre nas mesmas penas previstas no parágrafo anterior quem deixar de 

adotar, quando assim o exigir a autoridade competente, medidas de precaução em 

caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível. (BRASIL, 1998) 

 

Um ponto que deve ser destacado, mas que nem sempre é efetivamente 

implementado, é o uso de indicadores não só com caráter informativo, de monitoramento, de 

controle para ações públicas e privadas e de complementos para outros indicadores, mas 

também como dados norteadores de políticas públicas mais amplas, que implementem a 

prevenção e a precaução de riscos, não apenas em uma vertente exclusivamente ambiental, 

mas também referente à saúde humana. 

Outro ponto é a heterogeneidade entre parâmetros nacionais e internacionais. Em 

2006, os guidelines
137

 sobre qualidade do ar estabelecidos pela OMS previram limites 

inferiores aos permitidos pela legislação brasileira, tornando-se mais restritivos. Embora a 

                                                 
137

  Air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide (WHO, 2005). Este 

guidelines, além de estabelecer parâmetros para qualidade do ar por partícula, demonstra a correlação dos efeitos 

deles na saúde como justificava para os valores.  
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Resolução 032/2006 do CONAMA, complementada pela Resolução 436/2011, tenha 

atualizado os parâmetros das resoluções anteriores e fixado os limites máximos específicos de 

emissão de poluentes atmosféricos para cada fonte fixa, os parâmetros gerais anuais urbanos 

ainda permanecem os mesmos desde a Resolução 003/1990. Por um lado, o controle ficou 

mais pontual e, por isso, tornou-se mais fácil  identificar os causadores diretamente, assim 

como  fiscalizar diversos tipos de atividades e produtos poluentes. Por outro lado, definir os 

limites geográficos que a poluição pode alcançar não é tão simples. Além do mais, a baixa 

qualidade do ar interfere diretamente na saúde de toda a população.  

Também há diferença quando comparados os valores de referências da Agência de 

Proteção ao Meio Ambiente dos Estados Unidos (USEPA, 2015) e da Agência Europeia do 

Meio Ambiente (EUROPEAN COMMISION, 2012).  

A própria OMS reconhece, em seus guidelines, a necessidade de os governos se 

adaptarem às circunstâncias locais devido às especificidades (WHO, 2006, p. 7) que causam 

sensíveis diferenças em razão de temperatura, umidade, concentração urbana, além de, 

“clima, topografia, uso do solo; distribuição e tipologia das fontes, condições de emissão e 

dispersão local dos poluentes” (IBGE, 2012, p. 25).  

Por essa ótica, o estabelecimento de indicadores locais e padrões relativos aos 

poluentes atmosféricos encontram um grande obste até entre as cidades de um mesmo Estado. 

As diferenças podem ser ainda mais significativas quando comparadas às cidades de outros 

continentes, pois “a qualidade do ar [...] não depende apenas das emissões de poluentes, mas 

também das condições de diluição na atmosfera e da probabilidade de ocorrência de reações 

químicas entre eles e os componentes da atmosfera” (MENDES, 2004, p. 22) presentes no 

local. 

Porém, as cidades devem se atentar aos padrões estabelecidos pela OMS, uma vez 

que foram baseados em estudos e provas científicas da relação entre poluentes e as suas 

consequências para saúde (WHO, 2006, p. 7). 

A título exemplificativo, o quadro abaixo demonstra diferenças significativas nos 

valores limites: 
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Quadro 7 Quadros comparativos dos padrões nacionais e internacionais dos poluentes SO2, NOX e MP10 

para a qualidade do ar 

Poluente: Dióxido de enxofre (SO2)
138

 

Legislação Tempo de amostragem Padrão Primário 

CONAMA 24 horas 

Anual 

365 μm/m
3
 

80 μm/m
3
 

OMS 24 horas 

10 minutos 

20 μm/m
3
 

500 μm/m
3
 

USEPA 1 hora 75 ppb 

EEA 1 hora 

24 horas 

350 μm/m
3
 

125 μm/m
3
 

 

Poluente: Material Particulado (MP10) 

Legislação Tempo de amostragem Padrão Primário 

CONAMA 24 horas 

Anual 

150 μm/m
3 

50 μm/m
3 

OMS 24 horas 

Anual 

50 μm/m
3
 

20 μm/m
3
 

USEPA 24 horas 150 μm/m
3
 

EEA 24 horas 

Anual 

50 μm/m
3 

40 μm/m
3
 

 

Poluente: Óxido de Nitrogênio (NOx) 

Legislação Tempo de amostragem Padrão Primário 

CONAMA 1 hora 

Anual 

320 μm/m
3 

100 μm/m
3
 

OMS 1 hora 

Anual 

200 μm/m
3 

40 μm/m
3
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 “Precursor da chuva ácida”, de “novas partículas na atmosfera aumentando a exposição humana a partículas 

ultrafinas” e de “possíveis alterações climáticas, bem como danos a saúde de vários organismos podem estar 

associados à elevada concentração de tais poluentes” (CASTRO; ARAÚJO; SILVA, 2013, p. 110). 
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USEPA 1 hora 

Anual 

100 ppb 

53 ppb 

EEA 1 hora 

Anual 

200 μm/m
3 

40 μm/m
3
 

Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos de: EUROPEAN COMMISSION, 2012; USEPA, 2015; 

CONAMA, 1990. 

 

Nas cidades brasileiras, entre 1995 e 2010, os principais poluentes determinantes da 

qualidade do ar foram estabelecidos em alguns dos indicadores para a dimensão ambiental da 

sustentabilidade em áreas urbanas. Os poluentes escolhidos foram aqueles que trazem 

prejuízos à saúde da população e degradação ambiental. “O projeto do IBGE toma como 

referência as recomendações de 2001 e 2007 [dos indicadores de sustentabilidade reunidos no 

“Livro Azul” da CDS], adaptando seu conteúdo às particularidades brasileiras” (IBGE, 2012, 

p. 11-12). 

 

Gráfico 9 Concentração média anual, por tipo de substância poluente nas Regiões Metropolitanas de Belo 

Horizonte, Curitiba, Distrito Federal, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, Recife e Vitória 

– 1995-2010
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Fonte: IBGE, 2012, p. 29.  

 

Observa-se que, no atinente aos padrões do CONAMA, as partículas totais em 

suspensão (PTs), encontram-se acima do patamar estabelecido (80 μm/m
3
) na cidade do Rio 

de Janeiro e no Distrito Federal. Porém, o Distrito Federal merece atenção, pois, em 2008, sua 

concentração passou de 300 μm/m
3
 e, em 2010, embora tenha reduzido, estava acima de 150 

μm/m
3
. “No caso do Distrito Federal, os elevados valores de PTS refletem, provavelmente, as 

condições climáticas locais e a ocorrência de queimadas no entorno de Brasília durante a 

estação seca” (IBGE, 2012, p. 26). 

Quanto aos SO2, NO2 e CO, nenhuma cidade brasileira, em 2010, atingiu o valor 

padrão – 80 μm/m
3
 para o SO2 e 100 μm/m

3
 para o NO2. Mas, se considerarmos o patamar 

estabelecido pelo guidelines da OMS (2006) do NO2 de 40 μm/m
3
, São Paulo, Belo Horizonte 

e Rio de Janeiro estavam acima do limite.  
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Já quanto ao indicador ozônio (O3), todas as cidades aferidas estão acima do limite 

máximo estabelecido (160 μm/m
3
). “O aumento da frota de veículos automotores nas grandes 

cidades brasileiras dificulta o controle das concentrações do O3, além de aumentar a emissão 

direta dos outros poluentes do ar” (IBGE, 2012, p. 27). Por isso, a legislação ambiental 

brasileira tem uma ampla regulamentação para a emissão de gases poluentes e por veículos 

automotores (PEREIRA JÚNIOR, 2007, p. 10).  

 

O objetivo fundamental dos programas de controle de emissões veiculares é a 

redução da emissão de poluentes a níveis tais que a sua concentração na atmosfera 

não ocasione impactos negativos sobre a saúde e o bem estar da população e 

tampouco resulte em efeitos deletérios normalmente associados à poluição do ar 

como diminuição da produtividade agrícola, degradação de materiais, redução da 

visibilidade ambiente e perda no valor de propriedades imobiliárias. Normalmente 

toma-se como referência o pleno atendimento dos padrões de qualidade do ar como 

a meta a ser atingida. (MENDES, 2004, p. 8-9) 

 

Outros principais poluentes resultantes da combustão em veículos automotores são o 

material particulado (MP) e o dióxido de carbono (CO2). Ambos são destaques internacionais 

no combate à poluição e nas metas para a manutenção da qualidade do ar.  

O material particulado (MP10) é relevante por ser considerado o marcador de 

qualidade do ar. Sua concentração foi adotada como um dos indicadores globais (Global City 

Indicators Facility) para monitorar, avaliar, fornecer informações para subsidiar ações 

públicas e comparar os níveis de qualidade do ar entre cidades. 

Sua medida pode ser encontrada nas principais grandes cidades, tanto de países 

desenvolvidos quanto em desenvolvimento. Segundo a OMS (2006, p. 9), em ambos os 

grupos de países, há evidências do impacto na saúde pública do material particulado, pois 

atinge o sistema respiratório e cardiovascular conforme a susceptibilidade (ecogenética) e 

aumentam a mortalidade (WHO, 2006, p. 9-13).  

No Brasil, baseado no padrão CONAMA de MP10 (50 μm/m
3
), em 2010, somente a 

cidade do Rio de Janeiro ultrapassou os limites anuais. Porém, se o parâmetro adotado fosse o 

estabelecido pela OMS (2006), com exceção de Salvador, todas as cidades brasileiras 

monitoradas, conforme o estudo do IBGE (2012), estariam acima do valor tolerado (20 

μm/m
3
), mas ainda perto do limite (entre 20 e 30 μm/m

3
). 
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Figura 3 Exposição de MP10 em 1600 áreas urbanas, 2008-2013

 

Fonte: WHO, 2014. 

 

Conforme o mapa acima, observa-se que as cidades com maiores emissões do 

poluente MP10 encontram-se na Ásia. Já aquelas com os menores níveis de emissão 

encontram-se na Oceania e América do Norte. 

  

Gráfico 10 Nível de MP10 entre cidades selecionadas por região, para o último ano disponível no período 

de 2008-2012

 

Fonte: WHO, 2014, p. 2. 
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De iniciativa do Banco Mundial, o relatório “Construindo sustentabilidade em um 

mundo urbanizado (2013)”
139

 fornece o ponto de partida para a reunião de informações das 

101 maiores cidades do mundo. A partir dessa lista, pesquisadores do Instituto de Tecnologia 

da Universidade de Ontario (University of Ontario Institute of Technology – UOIT), com 

auxílio de vários parceiros – Universidade de Toronto, Conselho Empresarial Mundial para o 

Desenvolvimento Sustentável, Sociedade Americana de Engenheiros Civis, Banco Mundial, 

entre outros – desenvolveram um compêndio com inúmeros indicadores e projetaram taxas de 

urbanização global e crescimento populacional até 2100. O programa de pesquisa Jeffery 

Boyce da UOIT tem solicitado, além dos parceiros, às próprias cidades para o fornecimento 

de dados que proporcionem  melhor compreensão entre as cidades do mundo (UOIT, 2015). 

Pode-se dizer que esse projeto concretiza a tão almejada reunião de indicadores urbanos 

globais propostos (GCIF) em seus diversos temas essenciais.  

Retomando a questão da poluição e qualidade do ar, dois indicadores foram 

estabelecidos neste compêndio, pois representam os poluentes mais significativos e comuns 

que impactam sobre a saúde e qualidade ambiental e humana: o MP10 e a emissão de CO2. 

 

 5.2.1 Análise de indicadores referentes à qualidade do ar  

 

Para comparar o perfil de poluição e qualidade do ar, 18 cidades mundiais foram 

selecionadas para serem analisadas em seis indicadores. Os critérios de seleções citadinas 

foram: diversidade continental, quantidade da população urbana como critério definidor de 

cidade média, grande ou megalópole e importância dessas cidades, seja na seara política, 

econômica ou turística, para seus respectivos países ou regiões.  

 

Tabela 9 Tabela comparativa entre indicadores socioambientais para qualidade do ar 

Cidades População 

(milhões) 

(2006) 

Densidade  

Populacional 

(por Km
2
) 

(2006) 

IDH 

(2011) 

PIB per 

capita 

(US$) 

(2008) 

MP 10  

μm/m
3
  

Anual  

Emissão per 

capita de 

CO2 

(tCO2e/ cap) 

Bangkok 6,65 6.584 0,68 13.383 54,8 (2008) 10,7 (2008) 

Belo Horizonte 5,45 6.279 0,72 11.927 20 (2009) 3.6 (2009) 

Berlim 3.33 3.384 0,91 28.529 25,9 (2008) 10,3 (2008) 

Buenos Aires 13,52 5.966 0,8 18.121 38 (2010) 3,8 (2000) 

Cairo 11,29 8.718 0,64 8.680 138 (2008) 3,8 (2008) 
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Cidade do México 19,24 9.286 0,77 16.372 51,9 (2009) 2,8 (2007) 

Johanesburgo 3,44 2.091 0,62 31.977 66, 1 (2009) 13,3 (2009) 

Lagos 11,7 15.854 0,46 2.564 122,3 (2006) 1,8 (2006) 

Londres 7,61 4.689 0,86 59.396 28,7 (2008) 9,6 (2005) 

Moscou 10,82 5.033 0,76 16.728 32,5 (2009) 9,3 (2009) 

Mumbai 18,84 38.926 0,55 6.688 132 (2008) 2,4 (2008) 

Nova Delhi 16 12.355 0,55 5.813 198 (2008) 1,5 (2000) 

Nova York 18,65 2.148 0,91 60.751 30 (2009) 10,5 (2009) 

Paris 9,89 3.632 0,88 46.512 38 (2008) 5,2 (2005) 

São Paulo 18,61 9.456 0,72 12.090 38,2 (2009) 1,4 (2000) 

Sidnei 4,45 2.638 0,93 47.865 12 (2009) 20,3 (2006) 

Tóquio 35,53 5.081 0,9 33.521 23 (2009) 4,9 (2006) 

Xangai 12,63 16.930 0,69 11.006 81 (2009) 11,7 (2006) 

Fonte: Elaborada pela autora com dados extraídos de: UOIT (2015). 

 

5.2.1.1 IDH, MP10 e CO2  

 

A análise da poluição e da qualidade do ar partirá da comparação entre o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) e o MP10 e entre o IDH e as emissões de tonelada de CO2 

(gás carbônico) per capita. Como já aludido, esses indicadores atmosféricos são responsáveis 

por grande impacto na saúde e na alteração climática, causando aumento da mortalidade, 

morbidade e redução na expectativa de vida humana e, por consequência, gastos exorbitantes 

com a saúde pública, além de contribuírem para o agravamento do efeito estufa. Um exemplo 

significativo é a cidade de São Paulo: 

 

Segundo estudos do Laboratório de Poluição Atmosférica Experimental, da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) (SALDIVA et al., 

2007), cerca de 3 mil mortes por ano na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) 

estão  relacionadas à poluição do ar, representando um custo anual de cerca de R$ 

1,5 bilhão  para a cidade, somando com o tratamento das cerca de 200 doenças 

associadas. Este número de mortes em São Paulo é um indício que no Brasil o 

problema é bastante sério, apesar de não existirem estatísticas focalizadas no 

problema e, consequentemente, falta conscientização geral por parte da população 

como ocorre, por exemplo, no caso de aproximadamente 35 mil mortes por 

acidentes de trânsito no país. (CARVALHO, 2011, p. 20) 

 

O IDH, publicado pela primeira vez em 1990, foi “criado por Mahbub ul Haq com a 

colaboração do economista indiano Amartya Sen, ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 

1998” (PNUD, 2012). Com ele, pretende-se avaliar o desenvolvimento de um país ou cidade a 

partir de três pilares: saúde, educação e PIB per capita. Ele integra os índices que compõem 
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os Objetivos do Milênio das Nações Unidas, porém, não contempla outras dimensões 

essenciais do desenvolvimento, como participação popular, equidade, gestão democrática e 

sustentabilidade (PNUD, 2012). Atualmente, segundo o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), os pilares do IDH são mensurados da seguinte forma: 

 

Uma vida longa e saudável (saúde) é medida pela expectativa de vida; O acesso ao 

conhecimento (educação) é medido por: i) média de anos de educação de adultos, 

que é o número médio de anos de educação recebidos durante a vida por pessoas a 

partir de 25 anos; e ii) a expectativa de anos de escolaridade para crianças na idade 

de iniciar a vida escolar, que é o número total de anos de escolaridade que um 

criança na idade de iniciar a vida escolar pode esperar receber se os padrões 

prevalecentes de taxas de matrículas específicas por idade permanecerem os mesmos 

durante a vida da criança; E o padrão de vida (renda) é medido pela Renda Nacional 

Bruta (RNB) per capita expressa em poder de paridade de compra (PPP) constante, 

em dólar, tendo 2005 como ano de referência. (PNUD, 2012) 

 

O IDH varia de 0 (zero) a 1,0 (um). Quanto mais próximo de 1,0, mais desenvolvida 

será considerada a região geográfica avaliada por esse critério. Regiões consideradas 

desenvolvidas são aquelas que apresentam IDH muito alto, ou seja, acima de 0,8. Os 

municípios também podem ser avaliados por essa perspectiva. 

 

Figura 4 Faixas de desenvolvimento humano municipal

 

Fonte: PNUD, 2013, p. 27. 

 

Retornando à análise da tabela 8, pode-se dividir as cidades selecionadas em grupos 

com base nos valores do IDH (2011). 

 Grupo 1 – IDH muito alto: Berlim, Buenos Aires, Londres, Nova York, Paris, Sidnei e 

Tóquio. 

 Grupo 2 – IDH alto: Belo Horizonte, Cidade do México, Moscou e São Paulo. 

 Grupo 3 – IDH médio: Bangkok, Cairo, Johanesburgo e Xangai. 

 Grupo 4 – IDH baixo: Mumbai e Nova Delhi. 

 Grupo 5 – IDH muito baixo: Lagos. 

 

Para o parâmetro de MP10, que indica qualidade do ar, cujo valor limite anual 

estabelecido pela OMS é de 20 μm/m
3
, apenas uma cidade do grupo 1 (Sidnei) e uma cidade 
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do grupo 2 (Belo Horizonte) apresentam-se dentro dos limites permitidos pelo padrão 

internacional.  

Outras cidades do grupo 1 – Berlim, Buenos Aires, Londres, Nova York e Tóquio – 

apresentaram, respectivamente, os valores de MP10 de 25,9; 38; 28,7; 30; e 23 μm/m
3
. 

Percebe-se que, à exceção de Buenos Aires, todas as cidades com IDH muito alto 

apresentaram emissões muito próximas ao parâmetro da OMS.  

No geral, percebe-se que as outras cidades do grupo 2 – Cidade do México, Moscou 

e São Paulo – apresentaram valores mais altos de emissão de material particulado do que 

aquelas do grupo 1. 

Observa-se que, nos grupos 1 e 2, todas as cidades representam valores de emissão 

mais próximos ao parâmetro de qualidade do ar estabelecido pela OMS. Como já aludido 

anteriormente, vale ressaltar que os patamares de MP10 sofrem variações conforme as 

características locais, pois seus efeitos são resultado de um complexo de interações com as 

condições do ar e topografia citadinas. 

No grupo 3 (IDH  médio: 0,6 – 0,699), as cidades apresentaram emissão de MP10 

entre 54-81 μm/m
3
. A exceção ficou por conta da cidade do Cairo, cuja emissão se aproxima 

de cidades com IDH baixo (grupos 4 e 5). Esse desvio, todavia, não é tão significativo, pois, 

dentro do grupo 3, seu IDH está num patamar mediano (0,64) e sua alta emissão de 138 

μm/m
3
 explica-se, inclusive, em razão de sua geografia, que favorece a formação de “smog”, 

dado que topografia, umidade, temperatura, tipologia das fontes e condição de emissão afetam 

diretamente na baixa dispersão do material particulado. 

“Smog” é um neologismo da língua inglesa, formado da aglutinação de “smoke” e 

“fog”, para designar a formação de nevoeiros estáveis, com altos índices de poluentes. Os 

poluentes
140

 se “deslocam de uma corrente para outra pelas correntes de ar”, formando a 

névoa densa e impactam tanto na área de emissão quanto no entorno (CARVALHO, 2011, p. 

8). 

Em novembro de 2004, foi publicado pelo site Publico, de Portugal, que um “véu 

cinzento” tomou conta, pelo sexto ano consecutivo, da cidade do Cairo. A nuvem asiática de 

poluição concentrou-se nessa região “devido à baixa pressão atmosférica” durante a estação 

do ano e “ao pouco vento” na cidade. “De acordo com o serviço de toxicologia do Centro 

Hospitalar Universitário de Kasr el-Aïni, a nuvem asiática – que agrava as doenças 

respiratórias e cardio-vasculares – é responsável por pelo menos cinco mil mortes na região 
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do Cairo todos os anos”. As emissões poluentes foram atribuídas ao crescente tráfego de 

automóveis e às fábricas que não respeitam os limites de emissão de poluentes fixadas em lei 

(PUBLICO, 2004). 

Os grupos 4 e 5 apresentam emissão de MP10 superior a 122 μm/m
3
, com destaque 

para Nova Delhi, com emissão de 198 μm/m
3
, quase 17 vezes maior que a cidade de Sidnei 

(grupo 1). Observa-se que a emissão desta cidade já era alta em 2008. Todavia, em 2015, o 

“smog” fez novas vítimas. A poluição provocou “uma densa nuvem que reduziu a visibilidade 

e fez disparar os índices medidos pelos aparelhos que controlam a qualidade do ar”, mas 

“nenhuma recomendação foi emitida, nem foi acionado nenhum alerta” (RADIOWEBMIDIA, 

2015).  

A ausência de emissores de alerta merece destaque. Estudos já têm demonstrado que 

o material particulado “pode penetrar nas defesas do organismo, atingir os alvéolos 

pulmonares e causar irritações, asma, bronquite e câncer de pulmão” (CARVALHO, 2011, p. 

20). Então, vale refletir para um futuro estudo, por que em algumas cidades há sistema de 

alerta e em outras não. A ausência de medidores, fixação legal de taxas e de alertas públicos 

demonstra o descomprometimento dos Estados com a qualidade do ar. Ainda é possível dizer 

que, em várias regiões, governos subestimam a importância de tais análises e não são capazes 

de perceber a conexão entre problemas de saúde e poluição atmosférica. Se a saúde é um 

núcleo essencial para a sobrevivência, cuidar da qualidade do ar ambiental é pressuposto 

básico para assegurar a sadia qualidade de vida. 

Da correlação entre IDH e MP10, pode-se extrair que as cidades que se enquadram 

em valores de IDH superiores a 0,7 estabelecem relação de boa qualidade do ar ou valores não 

tão elevados de emissão quando comparados aos de outras cidades dos demais grupos de IDH. 

Quanto menos desenvolvido, maior a associação com a alta emissão de MP10.  

Outra correlação que pode ser feita com o IDH é com o parâmetro de emissão tCO2 

per capita. Este é o equivalente de CO2 em toneladas, que pode ser aferido para fins 

comparativos e de controle das regiões mundiais. 

Juntamente com o metano (CH4), o óxido nitroso (N2O) e o vapor d’água (H2O), o 

CO2 é um dos principais gases causadores do efeito estufa (GEE). Embora este seja um 

fenômeno natural que “exerce uma função vital para a existência de vida no planeta, pois tem 

mantido a atmosfera da Terra por volta de 30 graus Celsius mais quente do que ela seria sem 

ausência dele” (THOMÉ, 2012, p. 34), altas concentrações dos gases causadores desse efeito, 

podem “elevar consideravelmente a temperatura média da Terra” e “catástrofes poderão 

assolar a humanidade” (THOMÉ, 2012, p. 35).  
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 Cerca de 70% da emissão de CO2 são “provenientes da queima de combustíveis 

fósseis (petróleo, carvão mineral e gás natural)” (THOMÉ, 2012, p. 35). Daí, um incrível 

aumento da emissão de CO2 pode ser percebido com o advento da Revolução Industrial. 

 

Gráfico 11 Concentrações de CO2 atmosférico através dos anos

 

Fonte: CARVALHO, 2015, p. 15. 

 

A Revolução Industrial impulsionou as emissões das concentrações de CO2 e dos 

outros gases que compõem o efeito estufa. Desde então, as emissões têm agravado, 

provocando alterações climáticas e derretimento de calotas polares. 

 

São várias as consequências do aquecimento global e algumas delas já podem ser 

sentidas em diferentes partes do planeta. Os cientistas já observam que o aumento da 

temperatura média do planeta tem elevado o nível do mar devido ao derretimento 

das calotas polares, podendo ocasionar o desaparecimento de ilhas e cidades 

litorâneas densamente povoadas. E há previsão de uma frequência maior de eventos 

extremos climáticos (tempestades tropicais, inundações, ondas de calor, seca, 

nevascas, furacões, tornados e tsunamis) com graves consequências para populações 

humanas e ecossistemas naturais, podendo ocasionar a extinção de espécies de 

animais e de plantas. (AS MUDANÇAS, 2015) 

 

Os maiores emissores de CO2, em 2005, foram os Estados Unidos, a China, a Rússia, 

o Japão e a Índia, totalizando 54% das emissões mundiais. Apenas os “Estados Unidos 

geraram 22% das emissões de CO2 mundiais com somente 5% da população mundial. 

Inversamente, a China contribui com 18% das emissões e a Índia com 4%, que são países 

conjuntamente com 40% da população mundial” (ARCE FERRUFINO, 2008, p. 44).  
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Gráfico 12 Emissões de CO2 mundial

 

Fonte: ARCE FERRUFINO, 2008, p. 46. 

 

Do global para o local, correlacionar-se-á os indicadores IDH e emissão de tCO2/cap 

das cidades selecionadas para o presente estudo.  

 

Tabela 10 Correlação entre indicadores de IDH e Emissão per capita de CO2 

CIDADES IDH (2011) EMISSÃO PER CAPITA 

(tCO2/cap) 

Lagos 0,46 1,8 (2006) 

Mumbai  0,55 2,4 (2008) 

Nova Delhi 0,55 1,5 (2000) 

Johanesburgo 0,62 13,3 (2009) 

Cairo 0,64 3,8 (2008) 

Bangkok 0,68 10,7 (2008) 

Xangai 0,69 11,7 (2006) 

Belo Horizonte 0,72 3,6 (2009) 

São Paulo 0,72 1,4 (2000) 

Moscou 0,76 9,3 (2009) 

Cidade do México 0,77 2,8 (2007) 

Buenos Aires 0,8 3,8 (2000) 

Londres 0,86 9,6 (2005) 

Paris 0,88 5,2 (2005) 

Tóquio 0,9 4,9 (2006) 

Nova York 0.91 10,5 (2009) 

Berlim 0.91 10,3 (2008) 

Sidnei 0.93 20,3 (2006) 

Fonte: Elaborada pela autora com dados extraídos de: UOIT (2015) 

 

Em primeiro plano, ressalta-se que os dados relativos à emissão de tCO2 per capita 

foram coletados entre os anos de 2000 e 2009. Esse dado já demonstra a dificuldade da 

análise citadina pelos setores responsáveis ou de coleta de informações com anos-bases 

padrões em nível internacional. Assim, padronizar indicadores com fins comparativos e para 
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análises mundiais anuais é de extrema importância. Outro ponto a se destacar é a diferença 

entre a emissão total da cidade e a emissão per capita. Algumas cidades apresentam alto 

índice de emissão total, mas, em consideração per capita, esses valores nem sempre são tão 

altos. É o caso da cidade de São Paulo.  

Segundo o Anuário Estatístico de Energéticos por Município no Estado de São 

Paulo, publicado pela Secretaria de Saneamento e Energia de São Paulo, a emissão de tCO2, 

em 2008, foi de 12,74 (SÃO PAULO, 2009, p. 108). Porém, a emissão per capita foi 1,4 

tCO2/cap (GLOBO, 2012).  

Quando analisadas as cidades escolhidas para o presente estudo, observam-se índices 

de emissão de tCO2 per capita mais altos (acima de 10,3 tCO2/cap) para as cidades com IDH 

muito alto (Nova York, Berlim, Sidnei). Foge à regra, a cidade de Tóquio, com 4,9 de 

emissão de tCO2 per capita, em 2006, considerada baixa para uma megalópole. Essa baixa 

emissão está associada ao sistema de transporte de Tóquio, considerado o mais eficiente e 

ecológico do mundo (OS SEGREDOS, 2014). 

Do lado oposto dentre os desenvolvidos, destaca-se a cidade de Sidnei, com uma 

altíssima emissão per capita de tCO2 (20,3), resultante das indústrias para a geração de 

eletricidade, que utilizam o carvão como fonte. Diferentemente das cidades da América 

Latina em desenvolvimento (Belo Horizonte, São Paulo, Buenos Aires e Cidade do México), 

pois a geração de energia é basicamente a hidroelétrica e apresentam o índice de emissão 

entre 1,4-3,8 tCO2/cap (AUSTRÁLIA, 2007). 

As cidades com baixo (Nova Delhi e Mumbai) e muito baixo (Lagos) 

desenvolvimento apresentaram índice de emissão também baixos (menores que 2,5 tCO2/cap). 

Pode-se concluir, portanto, que o IDH correlaciona-se com a emissão de tCO2/cap e 

demonstra uma tendência à proporcionalidade, de uma forma geral. Quanto mais alto o IDH, 

maior a emissão de tCO2/cap e quanto menor o IDH, menor a emissão. As exceções são 

atribuídas ao tipo de fonte energética utilizada para eletricidade ou ao meio de transporte, pois 

os maiores contribuintes para a emissão de CO2 são os combustíveis fósseis. 

 

5.2.1.2 PIB per capita, MP10 e tCO2 per capita 

 

O produto interno bruto (PIB) é um indicador econômico definido por ser “o 

somatório de todos os bens e serviços produzidos em uma economia em determinado período 

de tempo”. “O termo per capita é utilizado para fazer referência ao peso médio. Isto é, quer 
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dizer que representa o somatório da variável em questão dividido pela população” 

(OLIVEIRA, 2002, p. 40). 

Para fins de análise, o PIB per capita em dólares das cidades eleitas para este estudo 

foi correlacionado com os indicadores de poluição e qualidade do ar: MP10 e tCO2 per capita. 

 

Tabela 11 Correlação entre cidades com PIB per capita abaixo de US$10.000 e MP10 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora com dados extraídos de: UOIT (2015)  

 

Tabela 12 Correlação entre cidades com PIB per capita acima de US$30.000 e MP10 

Cidades 

PIB per capita 

(US$) 

(2008) 

MP 10  

μm/m3  

Anual 

Johanesburgo 31.977  66,1 (2009) 

Londres 59.396  28,7 (2008) 

Nova York 60.751  30 (2009) 

Paris 46.512  38 (2008) 

Sidnei 47.865 12 (2009) 

Tóquio 33.521  23 (2009) 

Fonte: Elaborada pela autora com dados extraídos de: UOIT (2015). 

 

Observa-se que, conforme as tabelas acima, as cidades com renda per capita acima 

de US$ 30.000 apresentaram os menores valores de emissão de MP10 (variação entre 12 e 

66,1 μm/m
3
). Contrariamente, as cidades com PIB per capita menor que US$ 10.000, 

apresentaram emissões compreendidas entre 122 e 198 μm/m
3
.  

Há, pois, uma clara relação entre o PIB e o indicador de MP10. A tendência 

demonstra que quanto mais elevada a renda per capita, menor é a emissão de MP10. Nos casos 

de renda per capita superior a US$ 30.000, a emissão tende a se aproximar do limite tolerado 

pela OMS (20 μm/m
3
). Exemplo é a cidade de Nova York, com renda per capita maior que 

US$ 60.000 e emissão de MP10 de 30 μm/m
3
. Mas quanto menor a renda per capita, abaixo de 

Cidades 

PIB per capita 

(US$) 

(2008) 

MP 10  

μm /m3  

Anual 

Cairo 8.680  138 (2008) 

Lagos 2.564  122,3 (2006) 

Mumbai 6.688  132 (2008) 

Nova Delhi 5.813  198 (2008) 
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US$ 10.000, a tendência é uma altíssima emissão, como a cidade de Nova Delhi, com emissão 

de MP10, 138 μm/m
3
. 

Johanesburgo, por se situar em um país em desenvolvimento, figura com emissões de 

MP10 um pouco acima da média de cidades com alta renda per capita. 

 

Tabela 13 Correlação entre cidades com PIB per capita entre US$10.000 e US$30.000 e MP10 

Cidades 

PIB per capita 

(US$) 

(2008) 

MP 10  

μm/m3  

Anual 

Bangkok 13.383 54 

Belo Horizonte 11.927 20 

Berlim 28.529 20 

Buenos Aires 18.121 38 

Cidade do 

México 

16.372 51 

Moscou 16.728 33 

São Paulo 12.090 38 

Xangai 11.006 81 

Fonte: Elaborada pela autora com dados extraídos de: UOIT (2015).  

 

Já as cidades que apresentaram PIB per capita intermediário, entre US$ 11.000 e 

US$ 30.000, as emissões também foram intermediárias, variando entre 20 e 81 μm/m
3
 anual. 

Nesses casos, não houve relação direta que se pudesse aferir entre PIB e MP10, demonstrando 

que não apenas a geração de renda influencia na emissão de material particulado, mas outros 

fatores devem ser considerados. Para cidades com renda per capita média de US$ 11.000, 

Belo Horizonte e Xangai, por exemplo, as emissões foram divergentes, 20 e 81 μm/m
3
 anual, 

respectivamente. 

Uma das conclusões na análise desses dados é bastante óbvia, mas nunca é demais 

repetir: PIB é um indicador de crescimento econômico e geração de renda, mas nunca pode 

ser utilizado sozinho na análise do desenvolvimento, já que é incapaz de demonstrar a 

situação de desigualdade social vivenciada em alguns países. Da mesma forma, de per si, PIB 

não pode ser relacionado diretamente à sustentabilidade. Por isso, na economia, crescimento e 

desenvolvimento assumem sentidos diversos. 

Partindo para a correlação entre PIB per capita e tCO2 per capita têm-se as seguintes 

tabelas para os extremos do primeiro indicador: 
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Tabela 14 Correlação entre cidades com PIB per capita abaixo de US$10.000 e emissão tCO2e/cap 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fonte: Elaborada pela autora com dados extraídos de: UOIT (2015).  

 

Para a relação do PIB per capita abaixo de US$ 10.000 e emissão tCO2 per capita, 

observa-se que quanto menor o PIB, menor é a emissão. Exemplo é a cidade de Lagos, com 

PIB per capita de US$ 2.564 e emissão de 1,8 tCO2 per capita. 

 

Tabela 15 Correlação entre cidades com PIB per capita acima de US$30.000 e emissão tCO2e/cap 

Cidades 

PIB per 

capita (US$) 

(2008) 

Emissão per 

capita  

(tCO2e/cap) 

Johanesburgo 31.977  13,3 (2009) 

Londres 59.396  9,6 (2005) 

Nova York 60.751  10,5 (2009) 

Paris 46.512  5,2 (2005) 

Sidnei 47.865 20,3 (2006) 

Tóquio 33.521  4,9 (2006) 

Fonte: Elaborada pela autora com dados extraídos de: UOIT (2015).  

 

Para a relação do PIB per capita acima de US$ 30.000 e emissão tCO2 per capita, já 

houve variação divergentes em valores de PIB similares. Exemplo: as cidades de Paris e 

Sidnei apresentam PIB próximos a US$ 47.000 e suas emissões são 5,2 e 20,3, 

respectivamente. Sidnei apresenta emissão quase quatro vezes maior que Paris. A divergência 

também ocorre entre Johanesburgo e Tóquio. Essa última cidade tem emissão quase três vezes 

menor que a primeira.  

  

Cidades 

PIB per capita 

(US$) 

(2008) 

Emissão per 

capita  

(tCO2e/ cap) 

Cairo 8.680  3,8 (2008) 

Lagos 2.564  1,8 (2006) 

Mumbai 6.688  2,4 (2008) 

Nova Delhi 5.813  1,5 (2000) 
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Tabela 16 Correlação entre cidades com PIB per capita entre US$10.000 e US$30.000 e emissão tCO2e/cap 

Cidades 

PIB per 

capita (US$) 

(2008) 

Emissão per 

capita  

(tCO2e/ cap) 

Bangkok 13.383 10,7 (2008) 

Belo Horizonte 11.927 3.6 (2009) 

Berlim 28.529 10,3 (2008) 

Buenos Aires 18.121 3,8 (2000) 

Cidade do 

México 

16.372 2,8 (2007) 

Moscou 16.728 9,3 (2009) 

São Paulo 12.090 1,4 (2000) 

Xangai 11.006 11,7 (2006) 

Fonte: Elaborada pela autora com dados extraídos de: UOIT (2015).  

 

Da mesma forma, as cidades com PIB per capita intermediário entre US$ 10.000 e 

US$ 30.000 também demonstram variação significativa, não podendo, então, inferir 

correlações, pelas mesmas razões expostas acima quando se analisou a situação de MP10 de 

cidades com PIB intermediário. 

Vários estudos têm tentado demonstrar a existência de alguma relação, baseada em 

evidências empíricas, entre crescimento econômico e qualidade ambiental.  Porém, não há um 

consenso sobre o tema. Um dos primeiros estudos que justificam as diferenças foi elaborado 

por Kuznets (1955), demonstrando que a relação entre crescimento econômico e poluição 

atmosférica adota uma curva em forma de “U” invertido, também chamada de curva de 

Kuznets. Ronaldo Arraes e outros explicam: 

 

O formato da curva é explicado através de dois argumentos. A porção ascendente 

reflete o progresso natural do desenvolvimento econômico, passando-se de uma 

economia agrária “limpa” para uma economia industrial “poluída” e para uma 

economia de serviços “limpos” (Arrow et al, 1995). Enquanto a porção descendente 

seria o mecanismo das economias desenvolvidas exportarem processos de produção 

intensivos em poluição para economias menos desenvolvidas (Suri; Chapman, 

1998). Daí, alguns autores, como Beckerman (1992), defenderem que, ao longo do 

processo de crescimento, a melhor, senão a única, maneira para se atingir qualidade 

ambiental na maioria dos países é tornando-se rico. (ARRAES; DINIZ; DINIZ, 

2006, p. 527-528) 

 

Salienta-se que, embora não se tenha um consenso definitivo, os dados relativos a um 

alto PIB per capita com baixa emissão de MP10 e divergência na emissão de tCO2, no presente 

estudo, já indica uma tendência relacional entre alto PIB e qualidade do ar positiva. Todavia, 

a qualidade do ar não pode ser analisada isoladamente frente à pobreza ou à riqueza. Cidades 
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com PIB intermediário demonstram isso. A riqueza interfere na emissão de poluentes, mas a 

natureza da fonte energética, a legislação e a fiscalização de emissores, a distribuição de 

renda, entre outros, influenciam diretamente nessa relação. 

 

5.2.1.3 População, densidade populacional, MP10 e tCO2 per capita 

 

Tabela 17 Tabela comparativa entre indicadores socioambientais para a questão do ar 

Cidades 

População 

(milhões) 

(2006) 

Densidade  

Populacional 

(por km2) 

(2006) 

MP 10  

μm /m3  

Anual 

Emissão per 

capita  

(tCO2e/ cap) 

Bangkok 6,65 6.584 54,8 (2008) 10,7 (2008) 

Belo Horizonte 5,45 6.279 20 (2009) 3.6 (2009) 

Berlim 3.33 3.384 25,9 (2008) 10,3 (2008) 

Buenos Aires 13,52 5.966 38 (2010) 3,8 (2000) 

Cairo 11,29 8.718 138 (2008) 3,8 (2008) 

Cidade do México 19,24 9.286 51,9 (2009) 2,8 (2007) 

Johanesburgo 3,44 2.091 66, 1 (2009) 13,3 (2009) 

Lagos 11,7 15.854 122,3 (2006) 1,8 (2006) 

Londres 7,61 4.689 28,7 (2008) 9,6 (2005) 

Moscou 10,82 5.033 32,5 (2009) 9,3 (2009) 

Mumbai 18,84 38.926 132 (2008) 2,4 (2008) 

Nova Delhi 16 12.355 198 (2008) 1,5 (2000) 

Nova York 18,65 2.148 30 (2009) 10,5 (2009) 

Paris 9,89 3.632 38 (2008) 5,2 (2005) 

São Paulo 18,61 9.456 38,2 (2009) 1,4 (2000) 

Sidnei 4,45 2.638 12 (2009) 20,3 (2006) 

Tóquio 35,53 5.081 23 (2009) 4,9 (2006) 

Xangai 12,63 16.930 81 (2009) 11,7 (2006) 

Fonte: Elaborada pela autora com dados extraídos de: UOIT (2015). 

 

Observa-se pela tabela acima que não há relação entre população e emissão de MP10 

ou entre população e emissão de tCO2/cap. Portanto, pode-se extrair a priori que, mesmo que 

o processo de urbanização eleve o número da população urbana em uma determinada cidade, 

esse aumento quantitativo, por si só, não é suficiente para alterar a qualidade do ar.  

Partindo para a relação entre densidade populacional por Km
2
 e emissões de MP10, o 

presente estudo estabeleceu, para fins didáticos, o parâmetro de 10.000 habitantes por Km
2
. 

Para as cidades que apresentaram densidade acima desse parâmetro de corte, ou seja, 
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densidade maior que 10.000 habitantes por Km
2
 – Lagos, Mumbai, Nova Delhi e Xangai –, há 

uma intrínseca relação com alta emissão de desse poluente (mínimo de 81 e máximo de 138 

μm/m
3
). Já nas cidades com densidade abaixo de 10.000 habitantes/Km

2
, os valores de 

emissão também foram baixos, abaixo de 66 μm/m
3
. Portanto, há certa relação entre 

densidade populacional e emissão de MP10. O mesmo não se pode dizer da densidade 

populacional em relação à tCO2/cap, em que não houve relação mensurável. 

 

5.3 Acesso à água e saneamento básico 

 

Não é nenhuma novidade atrelar a qualidade de vida de qualquer espécie ou 

ambiente à água e à sua qualidade. Assim como o ar, a água é um dos elementos essenciais 

para a sobrevivência dos seres vivos e para o equilíbrio do planeta. “A água potável e limpa 

constitui uma questão de primordial importância, porque é indispensável para a vida humana 

e para sustentar os ecossistemas terrestres e aquáticos” (FRANCISCO, 2015, p. 25). 

O processo de urbanização e o consequente crescimento populacional por ele gerado 

inauguraram uma era de escassez e racionamento. Todo o sistema econômico é dependente da 

água, desde a geração de produtos e serviços até o consumo final. A agricultura em larga 

escala é a grande vilã dessa alta demanda. A utilização da água se faz, em regra, com a 

distribuição de 70% a 80% para a irrigação, menos de 20% para a indústria e apenas 6% para 

consumo doméstico (MORAES; JORDÃO, 2002, p. 372). 

Nas últimas décadas do século XX, enquanto a população duplicava, a demanda pelo 

fornecimento de água foi sete vezes maior. O problema encontra-se na fonte de água, pois 

97% da água é salgada, advinda de mares e oceanos; 2% está em geleiras; e apenas 1% é de 

água doce, distribuída em lençóis subterrâneos, rios e lagos. Ademais, essa distribuição é 

desigual pelas regiões do planeta (MORAES; JORDÃO, 2002, p. 372). 
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Figura 5 Cobertura de água potável mundial em 2012

 

Fonte: WHO, 2014, p. 4. 

 

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU) (2011, p. 1), 884 milhões de 

pessoas não têm acesso à água potável segura, 40% da população mundial não tem acesso ao 

saneamento básico e os que têm nem sempre o recebem de maneira adequada. A essa 

condição precária, inadequada, atribui-se 88% das doenças diarreicas no mundo, a segunda 

maior causa de mortalidade infantil (ONU, 2011, p. 3).  

 

As fontes de água doce abastecem os setores sanitários, agropecuários e industriais. 

A disponibilidade de água manteve-se relativamente constante por muito tempo, 

mas agora, em muitos lugares, a procura excede a oferta sustentável, com grandes 

consequências a curto e longo prazo. Grandes cidades, que dependem de 

importantes reservas hídricas, sofrem períodos de carência do recurso [...]. A 

pobreza da água pública verifica-se especialmente na África, onde grandes setores 

da população não têm acesso à água potável segura, ou sofrem secas que tornam 

difícil a produção de alimentos. [...]. Um grande problema sério é o da qualidade de 

água disponível para os pobres, que diariamente ceifa muitas vidas. [...] A diarreia e 

a cólera, devido a serviços de higiene e reservas de água inadequados, constituem 

um fator significativo de sofrimento e mortalidade infantil. (FRANCISCO, 2015, p. 

25-26) 
  

Atualmente, o termo saneamento básico ainda apresenta uma indefinição conceitual. 

“No sentido literal, sanear significa tornar salutar, habitável” (CAMATTA, 2015, p. 69). 

Nessa perspectiva, o sentido do termo pode adotar tanto um caráter restrito como um mais 

amplo. Restritivamente, adota a semântica da associação dos serviços de água e de 

esgotamento sanitário. Já amplamente, pode ser definido como conjunto de ações 
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concatenadas voltadas a planejamento, organização e prestação de serviços estruturais de 

acesso à água, esgoto, coleta e destinação adequada de resíduos sólidos, com o objetivo de 

melhorar a qualidade de vida, garantir os direitos humanos e proporcionar o equilíbrio entre 

os ecossistemas. 

Adotando o conceito amplo a esse conjunto de ações, reflete-se uma maior 

completude do conceito, pois engloba, além dos serviços de água e esgotamento sanitário, 

“diretrizes como resíduos sólidos, lixo, melhores condições de vida e do ambiente, saúde e 

produtividade” (CAMATTA, 2015, p. 72) em prol da salubridade do meio em que se vive e 

para maximizar a promoção e a melhoria das condições de vida urbana (CHIECO, 2011, p. 

160). 

Dessa forma, o grande desafio citadino, não só de cidades brasileiras, como também 

internacionais, encontra-se para além do fornecimento de água potável e esgotamento 

sanitário. O fim é maior, uma vez que esses serviços estão atrelados a impactos substanciais 

na saúde humana. 

 

Atualmente, a cada 14 segundos, morre uma criança vítima de doenças hídricas. 

Estima-se que 80% de todas as moléstias e mais de um terço dos óbitos dos países 

em desenvolvimento sejam causados pelo consumo de água contaminada, e, em 

média, até um décimo do tempo produtivo de cada pessoa se perde devido a doenças 

relacionadas à água. Os esgotos e excrementos humanos são causas importantes 

dessa deterioração da qualidade da água em países em desenvolvimento. Tais 

efluentes contêm misturas tóxicas, como pesticidas, metais pesados, produtos 

industriais e uma variedade de outras substâncias. As consequências dessas emissões 

podem ser sérias. (MORAES; JORDÃO, 2002, p. 372-373) 

 

Figura 6 Mortes decorrentes de inadequado saneamento por região do mundo, 2012 

 

Fonte: WHO, 2014, p. 13. 
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A Organização Mundial de Sáude – OMS – relatou que, em 2012, a mortalidade foi 

significativa principalmente nas regiões de baixa e média renda. Conforme o gráfico, observa-

se que a maioria concentra-se na Ásia e África, o que é mais preocupante ainda, pois o 

aumento da população urbana dessas regiões será vultuoso nas proximas décadas. Das mortes, 

502.000 foram atribuídas à falta de água potável ou insuficiente, 280.000 resultaram de 

saneamento inadequado e 297.000 foram devido à falta de higiene (WHO, 2014, p. ix).  

A mortalidade não é o único problema. As doenças associadas à falta de acesso à 

água limpa e saneamento também levam à morbidade, internações, afastamento do trabalho, 

gastos exorbitantes ligados à saúde para o município, além de lotação hospitalar por 

problemas como a diarreia, que poderiam ser prevenidos.  

Em 2010, o relatório Benefícios Econômicos da Expansão do Saneamento Brasileiro, 

publicado pelo Instituto Brasileiro de Economia e Fundação Getúlio Vargas (IBRE/FGV), 

pontuou que a probabilidade de se afastar das atividades do trabalho é 6,5% maior quando não 

se tem acesso à rede de esgoto, causando um impacto econômico de R$ 309 milhões em 

afastamentos dos trabalhadores. Fora o dispêndio de R$ 547 milhões em remunerações pela 

hora não trabalhada por causas gastrointestinais. Essas causas, em 2009, provocaram 462 mil 

internações, sendo que 2.101 morreram no hospital. “Se houvesse acesso universal ao 

saneamento haveria uma redução de 25% no número de internações e 65% na mortalidade – 

ou seja, 1.277 vidas seriam salvas” (IBRE/FGV, 2010, p. 5).  

 

Gráfico 13 Número de internações por doenças gastrintestinais infecciosas em pessoas com até 14 anos e 

percentual de pessoas com acesso a esgoto, Brasil 2003-2008 

 

Fonte: IBRE/FGV, 2010, p. 16 
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Em busca de melhores condições ambientais e para assegurar a vida humana, em 

julho de 2010, a Resolução A/RES/64/292 da Assembleia Geral da Organização das Nações 

Unidas (UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY, 2010), por meio de sua Resolução n. 

64/292, reconheceu tanto o direito à água limpa e segura quanto o direito ao saneamento 

como essenciais para o pleno gozo da vida e de todos os outros direitos humanos. Porém, essa 

Resolução apenas explicitou os direitos que, mesmo de forma insatisfatória e incompleta, os 

Estados vêm tentando assegurar ao longo do tempo. 

Com a urbanização crescente e a tendência mundial para os próximos 30 anos de 

predominância da população nas cidades, concentrar esforços no problema da água inserida 

no meio ambiente urbano torna-se um propósito fundamental para alcançar a sustentabilidade 

e o exercício dos direitos humanos. 

É nas cidades e em toda sua extensão urbana que a essencialidade da água emerge 

como um desafio paradoxal incrível. Ao mesmo tempo em que é um imenso problema devido 

à sua contaminação, escassez e poder de disseminação de doenças, configurando um grave 

entrave à saúde pública, é, também, a solução desses mesmos problemas quando resulta de 

uma boa gestão pública e consumo consciente por parte da população.  

Assim, o paradoxo está na forma como a água é administrada, utilizada e descartada 

em todos os âmbitos – privado e público – nas cidades. Mais claramente, fala-se de 

saneamento básico, educação ambiental e consumo consciente para assegurar “um direito 

humano essencial, fundamental e universal, porque [o acesso à água potável e segura] 

determina a sobrevivência das pessoas e, portanto, é condição para o exercício dos outros 

direitos humanos” (FRANCISCO, 2015, p. 26-27). 

Grandes problemas crônicos imbricados à questão da água e urbanização estão 

relacionados com déficit na infraestrutura citadina. “As águas urbanas englobam o sistema de 

abastecimento de água e esgotos sanitários, a drenagem urbana e as inundações ribeirinhas, a 

gestão dos sólidos totais, tendo como metas a saúde e conservação ambiental” (TUCCI, 2008, 

p. 100). Seus problemas são geralmente gerados por um desenvolvimento urbano 

descontrolado que acarreta um “ciclo de contaminação” nas águas “pelos efluentes da 

população urbana, que são o esgoto doméstico/industrial e o esgoto pluvial” (TUCCI, 2008, p. 

103). 

Um dos problemas estruturais é o adensamento populacional desordenado, resultado 

de uma urbanização vertiginosa e espontânea (não planejada), levando à aglomeração 

populacional em pequenas áreas e em locais de riscos, à formação de favelas e ao aumento da 

periferia. Todas essas situações de vulnerabilidade somam-se à carência de infraestrutura de 
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água, esgoto e drenagem de água (TUCCI, 2008, p. 99), o que vai de encontro à saúde e à 

preservação ambiental. 

 

No Brasil, em algumas cidades, a população em área irregular ou informal chega a 

50%. O crescimento da população favelada tem sido significativo, e mesmo o seu 

adensamento é preocupante. O crescimento populacional ocorre especialmente na 

população de baixa renda, e a população favelada deve dobrar nos próximos dez 

anos, chegando a 13,5 milhões de pessoas. (TUCCI, 2008, p. 99) 

 

Por essa perspectiva, “o progresso das cidades e, consequentemente das sociedades, 

[vem demonstrando] a necessidade de expansão das estruturas saneares, sendo o saneamento 

básico o fator preponderante na manutenção do equilíbrio ambiental e do viver dignamente” 

(CAMATTA, 2015, p.11), principalmente nessas áreas não planejadas, informais e 

irregulares.   

Para tanto, desde o século XX, o controle das águas urbanas tem desafiado as cidades 

a desenvolver sistemas capazes de controlar as proliferações de doenças, fornecer 

abastecimento de água tratada, evitar recontaminações dos efluentes e desenvolver sistemas 

de coleta de esgoto tratados. Além das legislações específicas e gerais que asseguram as 

condições ambientais e a saúde das espécies. 

 

O crescimento urbano no referido [século XX] se acelerou depois da Segunda 

Guerra Mundial, ocorreu um boom de crescimento populacional, chamado de baby 

boomer. Esse processo foi seguido da urbanização acelerada, levando uma alta 

parcela da população para as cidades nesses países, resultando novamente em 

colapso do ambiente urbano em razão dos efluentes sem tratamento [...] Para 

controle desse impacto, no início da década de 1970 houve um marco importante 

com a aprovação do “Clean Water Act” (Lei de água limpa) nos Estados Unidos. 

Essa legislação definiu que todos os efluentes deveriam ser tratados com a melhor 

tecnologia disponível para recuperação e conservação dos rios. Foram realizados 

investimentos maciços em tratamento de esgoto doméstico e industrial, recuperando 

em parte a qualidade da água dos sistemas hídricos (rios, lagos, reservatórios e 

costeiro). (TUCCI, 2008, p. 100) 
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Quadro 8 Fases de desenvolvimento das águas urbanas 

 

Fonte: TUCCI, 2008, p. 101. 

 

Nesse sentido, as águas urbanas e o seu cuidado, historicamente, apresentaram uma 

salutar evolução em prol de melhores condições de vida e proteção ambiental, mas muitas 

cidades em desenvolvimento ainda se encontram na fase higienista. É o caso de várias cidades 

brasileiras, que “em razão de falta de tratamento de esgoto, transferência de inundação na 

drenagem e falta de controle dos resíduos sólidos” não fazem o tratamento adequado de seus 

efluentes (TUCCI, 2008, p. 101).  

No Brasil, o atraso no desenvolvimento das águas urbanas se deu principalmente pela 

falta de regulamentação e pela má organização nacional dos serviços públicos de saneamento 

básico, que não tinham “um marco regulatório de abrangência nacional” e apresentavam-se 

como um “setor auto-regulado” consubstanciados em ineficiência e falta de estruturação 

(PEREIRA, 2008, p. 66). 

Os serviços eram descentralizados, delegados aos departamentos, serviços 

municipais (década de 1960) ou posteriormente às empresas estaduais (década de 1970) como 

parte do Plano Nacional de Saneamento (Planasa). O Planasa embora exigisse, “por meio do 

seu órgão executor, o Banco Nacional de Habitação (BNH)”, o reconhecimento através de 

concessão estadual da titularidade municipal para a prestação dos serviços de saneamento, 

nem sempre essa exigência foi cumprida. Consequentemente, a precariedade e ineficiência do 

serviço muitas vezes predominaram (PEREIRA JÚNIOR, 2008, p. 70). 
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Na década de 1990, algumas concessionárias de serviços públicos de abastecimento 

de água e esgotamento sanitário também foram opções para o serviço, sendo adotadas em 

algumas cidades (PEREIRA JÚNIOR, 2008, p. 71). 

Apenas recentemente, um marco regulatório instituído pela Lei n. 11.445/2007 

concebeu “de maneira a abrigar todas as formas legalmente possíveis de organização 

institucional dos serviços de saneamento básico, coerente com múltiplas realidades sociais, 

ambientais e econômicas do Brasil” (PEREIRA JÚNIOR, 2008, p. 70). 

Esse marco foi essencial para fornecer diretrizes para os serviços, estabelecer regras 

para os prestadores, definir o que é o saneamento básico, estabelecê-lo com objeto de 

planejamento, fixar diretrizes para cobrança pela prestação do serviço e estabelecer direitos e 

obrigações tanto dos usuários como dos prestadores (PEREIRA JÚNIOR, 2008, p. 71-72). 

Além disso, a Lei preconizou princípios tais como universalização do acesso, integralidade, 

eficiência, dentre outros: 

 

Art. 2º. Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos 

seguintes princípios fundamentais: 

I - universalização do acesso; 

II - integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e 

componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento básico, propiciando à 

população o acesso na conformidade de suas necessidades e maximizando a eficácia 

das ações e resultados; 

III - abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos 

resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do 

meio ambiente; 

IV - disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e de 

manejo das águas pluviais adequados à saúde pública e à segurança da vida e do 

patrimônio público e privado; 

V - adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades 

locais e regionais; 

VI - articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de 

habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de 

promoção da saúde e outras de relevante interesse social voltadas para a melhoria da 

qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja fator determinante; 

VII - eficiência e sustentabilidade econômica; 

VIII - utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de 

pagamento dos usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas; 

IX - transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos 

decisórios institucionalizados; 

X - controle social; 

XI - segurança, qualidade e regularidade; 

XII - integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos 

hídricos. (BRASIL, 2007) 

 

Porém, o déficit atual do Brasil no fornecimento básico de água limpa e tratada e de 

esgotamento sanitário é incipiente. O país ainda herda as características e modelos 

estabelecidos antes do marco regulatório e, com isso, cria um infinito obste à saúde ambiental 
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e humana. O marco regulatório possibilitou estabelecer diretrizes e formalidades, mas a 

efetividade para a realização dos direitos a água limpa e ao saneamento está longe de ser 

alcançada.  

 

Se, de acordo com os dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 

(SNIS), em 2010, 81,1% da população brasileira era atendida com abastecimento de 

água e apenas 46,2% recebia coleta de esgotos, dos quais somente 37,9% eram 

tratados [...], há um claro obstáculo para a materialização dos direitos à saúde e ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado no país. (MACHADO; VILANI, 2014, 

p. 127-128) 

 

Ademais, no Brasil, há uma nítida disparidade no fornecimento do esgotamento 

sanitário por região e também quanto à porcentagem de domicílios com acesso a saneamento 

básico associado à taxa de urbanização municipal. 

 

Tabela 18 Coleta e tratamento de esgoto nos municípios brasileiros no ano 2000 

 

Fonte: (LEONETI et al, 2011, p. 337). 

 

Observa-se, em 2000, a alta discrepância entre as regiões sudeste e do norte-nordeste 

brasileiro, demonstrando o proeminente desequilíbrio inter-regional.  

Em 2011, “21,9 milhões de crianças (48,5%) residiam em domicílios nos quais pelo 

menos um serviço (água, esgoto ou lixo) não era adequado, com ampla vantagem para a 

ausência de esgotamento sanitário de rede geral ou fossa séptica (46,2%) em todo o país – a 

maioria (67%) no Nordeste” (QUASE, 2012). 
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Gráfico 14 Aumento percentual dos domicílios com acesso ao saneamento básico por taxa de urbanização 

municipal em 2000

 

 

Fonte: IPEA, 2000, p.20. 

 

Saliente-se, em análise desse gráfico, que o acesso ao saneamento básico é tanto 

maior quanto for a taxa de urbanização. Isso por si só já justificaria as diferenças municipais 

inter-regionais. Mas percebe-se, também, que, se por um lado a desordenada urbanização 

provoca inúmeros impactos socioambientais, por outro lado, positivamente ela pode 

impulsionar a acessibilidade ao saneamento básico.  

Assim, “a estruturação do saneamento básico de forma universal e integrada constitui 

o primeiro passo fundamental para a promoção da sadia qualidade de vida, do meio ambiente 

e da saúde pública” (CAMATTA, 2015, p. 78). 

Daí a importância em estabelecer indicadores urbanos locais, que, além de 

informarem dados mais reais acerca da acessibilidade vigente ao saneamento básico, 

fornecem fonte material para a produção de normas urbanísticas e ambientais, ademais de 

impulsionar as ações interventivas governamentais para, assim, efetivar os direitos humanos e 

estruturar as cidades para receber um contingente populacional cada vez maior e com boa 

qualidade de vida urbana. 

Para tanto, o presente estudo analisará dois indicadores minimamente basilares para a 

persecução dos direitos humanos de acesso à água limpa e saneamento. 
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Tabela 19 Tabela comparativa entre indicadores socioambientais para a água 

Cidades População 

(milhões) 

(2006) 

Densidade  

Populacional 

(por km
2
) 

(2006) 

IDH 

(2011) 

PIB per 

capita 

(US$) 

(2008) 

População 

com acesso 

à água 

tratada (%) 

População 

com rede de 

esgoto 

(%) 

Bangkok 6,65 6.584 0,68 13.383 99 (2008) 51 (2003) 

Belo Horizonte 5,45 6.279 0,72 11.927 95,4 (2008) 61,8 (2007) 

Berlim 3.33 3.384 0,91 28.529 100 (2008) 100 (2008) 

Buenos Aires 13,52 5.966 0,8 18.121 98 (2008) 99,3 (2008) 

Cairo 11,29 8.718 0,64 8.680 99,6 (2005) 98,2 (2008) 

Cidade do México 19,24 9.286 0,77 16.372 96 (2008) 98,9 (2007) 

Johanesburgo 3,44 2.091 0,62 31.977 54 (2009) 30 (2011) 

Lagos 11,7 15.854 0,46 2.564 88 (2003) 82,9 (2003) 

Londres 7,61 4.689 0,86 59.396 100 (2008) 100 (2008) 

Moscou 10,82 5.033 0,76 16.728 100 (2010) 100 (2010) 

Mumbai 18,84 38.926 0,55 6.688 96 (2008) 42 (2005) 

Nova Delhi 16 12.355 0,55 5.813 100 (2009) 54 (2009) 

Nova York 18,65 2.148 0,91 60.751 100 (2008) 100 (2008) 

Paris 9,89 3.632 0,88 46.512 100 (2008) 100 (2008) 

São Paulo 18,61 9.456 0,72 12.090 92 (2009) 99,1 (2009) 

Sidnei 4,45 2.638 0,93 47.865 100 (2010) 98 (2010) 

Tóquio 35,53 5.081 0,9 33.521 100 (2008) 99.4 (2008) 

Xangai 12,63 16.930 0,69 11.006 98 (2008) 72,5 (2009) 

Fonte: Elaborada pela autora com dados extraídos de: UOIT (2015). 

 

Para comparar o perfil do saneamento citadino, mantiveram-se as 18 cidades 

mundiais selecionadas inicialmente para o presente estudo. Seis indicadores foram reunidos 

com fins comparativos e analíticos, retirados, também, do compêndio de indicadores do 

programa de pesquisa Jeffery Boyce da UIOT. 

Dois específicos foram selecionados do grupo de indicadores, cujo tema engloba 

“água, saneamento e gestão de resíduos”. São eles: porcentagem da população com acesso à 

água tratada e porcentagem da população com acesso à rede de esgoto. Esses indicadores 

foram destacados por representarem números do desenvolvimento do mundo e serem de 

extrema importância para a saúde pública e infraestrutura urbana.  
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5.3.1 População, porcentagem da população com água tratada, porcentagem da população 

com acesso à rede de esgoto 

 

A primeira análise para a questão da água fará a comparação da porcentagem da 

população com acesso a água e o número populacional. Observa-se que, das 18 cidades, 16 

apresentaram índice maior que 92% para acesso à água tratada. Fogem à regra duas cidades – 

Johanesburgo (54%) e Lagos (88%) –, pois apresentaram porcentagem menor que 90%. 

Ambas cidades situam-se na África.  

O número populacional não influi na porcentagem da população com água tratada, 

ou seja, dentre as cidades com alto índice de acesso à água tratada, figuram tanto megalópoles 

como cidades grandes ou médias. O acesso à água “limpa” depende mais de infraestrutura 

urbana, cuja responsabilidade é governamental, do que do número de habitantes por si só.  

Porém, uma reflexão deve ser feita principalmente para as duas cidades que são 

exceções. Considerando a cidade de Johanesburgo, com 3,4 milhões de habitantes (2006), e o 

acesso destes, a água tratada era somente de 54%, pode-se concluir que 1,6 milhões de 

habitantes (46%) não tinham acesso ao elemento essencial para a vida e efetivação dos seus 

direitos fundamentais em 2006. É um número alarmante.  

O mesmo ocorre para a cidade de Lagos que, em 2006, apresentava 11,7 milhões de 

habitantes. Em 2003, 88% dessa população tinha acesso à água tratada. Porém os 12% sem 

acesso significam 1,4 milhões de pessoas sem água limpa.  

Ora, somente com essas duas exceções somadas, já eram três milhões de pessoas na 

África sem água tratada. Se a tendência mundial, como já aludida anteriormente, é um 

aumento populacional urbano significativo na África e Ásia, os valores referentes à 

porcentagem da população com acesso à água tratada poderão ser ainda piores, caso não haja 

mudanças no fornecimento adequado para a água tratada.  

A mesma reflexão pode ser levada também para cidades que apresentam altas 

porcentagens de população com acesso à água tratada. Apesar da alta taxa em porcentagem da 

população, os números absolutos daqueles que não têm acesso a esse direito fundamental 

também perfazem um significativo resultado. Exemplo: a cidade de Mumbai, em 2006, tinha 

18,84 milhões de habitantes. Desse número, 96% com acesso à água tratada. Os 4% que 

todavia não têm acesso à água tratada significavam 753.600 mil habitantes em condições 

precárias.  

Outro indicador de extrema importância é o acesso à rede de esgoto, por também ser 

parte essencial para um saneamento básico de uma cidade. Comparando este indicador ao 
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número absoluto da população urbana por cidade, observa-se que também não há 

proporcionalidade entre número de habitantes e rede de esgoto. Já há grandes cidades e 

mesmo megalópoles que apresentam 100% de acesso à rede de esgoto, como Berlim (3,3 

milhões de habitantes) e Nova York (18,65 milhões). 

De toda forma, as cinco cidades que apresentaram menor porcentagem da população 

com rede de esgoto – Bangkok (51%), Belo Horizonte (61,8%), Johanesburgo (37%), 

Mumbai (42%) e Nova Délhi (54%) –, tiveram respectivamente, 49% (3,25 milhões), 38,2% 

(2,08 milhões), 63% (2,16 milhões), 58% (10,92 milhões) e 46% (7,36 milhões) da população 

sem fornecimento da rede de esgoto. Somente essas cinco cidades totalizaram 25,77 milhões 

de pessoas que ainda não têm acesso à rede de esgoto.  

Destaca-se a cidade de Mumbai, com 10,92 milhões de habitantes sem rede de 

esgoto, o equivalente a uma população que formaria uma megalópole.  

 

5.3.2 Densidade populacional e porcentagem da população com água tratada, população 

com acesso à rede de esgoto 

 

Correlacionando os indicadores densidade populacional por Km
2
 e porcentagem da 

população com água tratada, não há proporcionalidade entre eles ou qualquer ligação. Tanto 

cidades muito densas como pouco densas apresentaram aproximação das porcentagens da 

população com acesso à água.  

O mesmo ocorre na correlação entre densidade populacional citadina e porcentagem 

da população com acesso à rede de esgoto. Há uma variação significativa entre as cidades. 

Exemplificando, Johanesburgo apresentava, em 2006, densidade populacional de 2.091 

hab/Km
2
 e 37% da população com rede de esgoto. De outro lado, no mesmo período, Sidnei 

apresentava densidade populacional de 2.638 hab/Km
2
 e 98% da população com acesso à rede 

de esgoto. 

Pode-se concluir que a densidade populacional em nada interfere no indicador de 

acesso à água tratada ou no indicador de acesso à rede de esgoto.  
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5.3.3 Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), porcentagem da população com água 

tratada, porcentagem da população com acesso a rede de esgoto 

 

Para analisar os indicadores da qualidade de infraestrutura urbana, as cidades 

selecionadas foram divididas por grupos conforme seus valores de Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) (2011). 

 Grupo 1 – IDH muito alto: Berlim, Buenos Aires, Londres, Nova York, Paris, Sidnei, 

Tóquio. 

 Grupo 2 – IDH alto: Belo Horizonte, Cidade do México, Moscou, São Paulo. 

 Grupo 3 – IDH médio: Bangkok, Cairo, Johanesburgo, Xangai. 

 Grupo 4 – IDH baixo: Mumbai, Nova Delhi. 

 Grupo 5 – IDH muito baixo: Lagos. 

 

Tabela 20 Correlação entre IDH e porcentagem da população com água tratada e porcentagem da 

população com acesso a rede de esgoto 

CIDADES IDH (2011) População com acesso a 

água tratada (%) 

População com acesso a 

rede de esgoto (%) 

Lagos 0,46 88 (2003) 82,9 (2003) 

Mumbai  0,55 96 (2008) 42 (2005) 

Nova Délhi 0,55 100 (2009) 54 (2009) 

Johanesburgo 0,62 54 (2009) 37 (2009) 

Cairo 0,64 99,6 (2005) 98,2 (2008) 

Bangkok 0,68 99 (2008) 51 (2003) 

Xangai 0,69 98 (2008) 72,5 (2009) 

Belo Horizonte 0,72 95,4 (2008) 61,8 (2007) 

São Paulo 0,72 92 (2009) 99,1 (2009) 

Moscou 0,76 100 (2010) 100 (2010) 

Cidade do México 0,77 99,6 (2005) 98,2 (2008) 

Buenos Aires 0,8 98 (2008) 99,3 (2008) 

Londres 0,86 100 (2008) 100 (2008) 

Paris 0,88 100 (2008) 100 (2008) 

Tóquio 0,9 100 (2008) 94,9 (2008) 

Nova York 0.91 100 (2008) 100 (2008) 
Berlim 0.91 100 (2008) 100 (2008) 
Sidnei 0.93 100 (2010) 98 (2008) 

Fonte: Elaborada pela autora com dados extraídos de: UOIT (2015). 

 

Observa-se que há uma forte correlação entre IDH e porcentagem da população com 

acesso à água tratada. Quanto mais alto o IDH da cidade – principalmente para níveis acima 

de 0,81 – maior o acesso à água tratada. Em todas essas cidades, a população apresentou 

100% de acesso a esse bem.  
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Porém, ter 100% de acesso à água limpa não é pressuposto único de IDH muito alto, 

por exemplo, observa-se que a cidade de Nova Delhi, que tem IDH baixo (0,55), também 

apresentou 100% para este acesso. 

Para IDH abaixo de 0,8, a tendência a um menor acesso à água tratada prevalece, 

mas não é tão significativa em valores percentuais. 

Quanto à correlação entre IDH e porcentagem da população com acesso à rede de 

esgoto, observa-se um marco divisório. Para as cidades compreendidas com IDH acima de 

0,73 (Moscou, Cidade do México, Buenos Aires, Londres, Paris, Tóquio, Nova York, Berlim 

e Sidnei), o indicador acesso à rede de esgoto foi acima de 98% da população. Em 

contrapartida, quando o IDH permaneceu abaixo de 0,72, embora variável, os valores 

percentuais da população com acesso à rede de esgoto, em sua maioria, tenderam a ser menor 

que 83%. Exceção foi a cidade do Cairo (IDH 0,64), que apresentou altíssima porcentagem 

(98,2%). 

 

5.3.4 PIB per capita, porcentagem da população com água tratada, porcentagem da 

população com acesso à rede de esgoto 

 

Tabela 21 Correlação entre PIB per capita e porcentagem da população com água tratada e porcentagem 

da população com acesso à rede de esgoto 

CIDADES PIB per capita  

(US$) (2008) 

População com acesso a 

água tratada (%) 

População com acesso a 

rede de esgoto (%) 

Lagos 2.564 88 (2003) 82,9 (2003) 

Nova Délhi 5.813 100 (2009) 54 (2009) 

Mumbai  6.688 96 (2008) 42 (2005) 

Cairo 8.680 99,6 (2005) 98,2 (2008) 

Xangai 11.006 98 (2008) 72,5 (2009) 

Belo Horizonte 11.927 95,4 (2008) 61,8 (2007) 

Bangkok 13.383 99 (2008) 51 (2003) 

São Paulo 12.090 92 (2009) 99,1 (2009) 

Bangkok 13.383 99 (2008) 51 (2003) 

Cidade do México 16.372 99,6 (2005) 98,2 (2008) 

Moscou 16.728 100 (2010) 100 (2010) 

Buenos Aires 18.121 98 (2008) 99,3 (2008) 

Berlim 28.529 100 (2008) 100 (2008) 
Johanesburgo 31.977 54 (2009) 37 (2009) 

Tóquio 33.521 100 (2008) 94,9 (2008) 

Paris 46.512 100 (2008) 100 (2008) 

Sidnei 47.865 100 (2010) 98 (2008) 
Londres 59.396 100 (2008) 100 (2008) 

Nova York 60.751 100 (2008) 100 (2008) 
Fonte: Elaborada pela autora com dados extraídos de: UOIT (2015). 
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Observa-se que a única correlação significativa entre PIB per capita e população 

com acesso à água tratada está nas cidades que apresentaram PIB per capita acima de US$ 

33.000, pois, nelas, toda a população tem acesso à água tratada.  

Porém, correlacionando PIB per capita e porcentagem populacional com acesso à 

rede de esgoto, para cidades com PIB maior que US$ 16.000, salvo Johanesburgo, todas 

apresentaram altíssima porcentagem de acesso à rede de esgoto (maior que 98%). Enquanto 

que, abaixo deste patamar de PIB, a tendência foi uma variação na porcentagem populacional 

entre 42-98% com acesso à rede de esgoto. 

Assim, quanto mais alto o PIB per capita, maior a probabilidade de uma cidade de 

grande porte apresentar alta porcentagem populacional com acesso à água e à rede de esgoto.  

  

5.3.4 Saúde pública e indicadores de acesso à água e saneamento 

 

O desafio citadino para o saneamento básico centra-se, principalmente, na qualidade 

de vida urbana. Para isso, um equilíbrio ambiental é essencial para a manutenção das 

condições de vida no urbano. Os indicadores demonstram a insuficiência dos serviços mais 

básicos (fornecimento de água potável e esgotamento sanitário). Porém, outros indicadores 

também são essenciais, pois um imenso problema que permeia a saúde pública, além do não 

fornecimento dos serviços, é também o não tratamento dos efluentes hídricos urbanos. Dessa 

forma, a água e o esgoto são altamente contaminados e o não tratamento dos efluentes pode 

provocar danos irreversíveis na saúde humana, pois atingem até mesmo o DNA (MORAES; 

JORDÃO, 2002, p. 373). 

 

A toxicidade aguda representa o primeiro nível de impacto no ecossistema aquático. 

Todavia, atualmente está muito bem estabelecido que diversas descargas industriais 

contêm muitas substâncias que podem não ter efeito agudo, mas que são capazes de 

reduzir, em longo prazo, a sobrevida de um organismo via danos do genoma de 

células somáticas e germinativas. Tais danos genéticos têm sido relacionados a 

desordens genéticas hereditárias e ao câncer. (MORAES; JORDÃO, 2002, p. 373) 

 

O perigo é iminente para a saúde humana, para o equilíbrio ambiental e para a 

sobrevivência das espécies, pois se pode estender os efeitos toxicológicos a qualquer espécie 

que demonstre estrutura similar de material genético. Assim, os efeitos já conhecidos de 

efluentes urbanos sobre peixes, com alta taxa de neoplasias e mutações transmitidas 

hereditariamente, também podem produzir efeitos severos à saúde humana.  
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6 GESTÃO DEMOCRÁTICA DA CIDADE: UM PASSO PARA O FUTURO 

SUSTENTÁVEL 

 

A dimensão do ambiente “cidade”, como um complexo que envolve relações entre 

seres humanos e todos os equipamentos urbanos, traz consigo o problema da gestão desse 

espaço e dessas interações. 

Historicamente, a gestão do espaço urbano sempre esbarrou na noção social de poder 

e de quem o titulariza. Após o Medievo, o poder foi justificado no poder divino dos reis e, 

assim, tanto reinos quanto cidades tiveram a fundamentação de suas autoridades. Todavia, o 

viés contratualista, que fez transcender o poder individual para o poder coletivizado na figura 

do povo, conduziu à noção de autoridade pública para uma justificação democrática. Já não 

era mais o individual que simbolizava o público – como na célebre frase atribuída a Luís XIV, 

“O Estado sou eu” –, o poder e sua justificação vinham do povo. 

Dessa transformação do privado para o público nasceu a concepção de gestão 

democrática. Foge ao escopo do trabalho trazer toda essa evolução, mas se pode afirmar, hoje, 

que gerir democraticamente a cidade é estabelecer um processo de administração do espaço 

urbano que se faça de forma partilhada entre todos os habitantes, com iguais possibilidades de 

acesso à voz e ação. 

Dessa forma, a administração democrática da cidade implica em compreendê-la 

como uma teia complexa de relações, formações, desconstruções e transformações e, também, 

ascender à percepção ampla do fenômeno urbano na sua dialética que não pode ser definida 

nem pela “síntese”, nem pela “soma” e, muito menos, pela “superposição” de atos 

(LEFEBVRE, 1999, p. 157) unidirecionais governamentais. 

É preciso repensar a cidade não como um conjunto de fragmentos e conteúdos 

sintetizados ou somados em um sistema reducionista imutável, cuja administração pública 

delimita autocraticamente todo o processo metabólico local. Pelo contrário, a cidade deve ser 

vista como palco para a realização prático-sensível do processo dinâmico urbano, enquanto 

realidade do presente e possibilidade do futuro, onde sustentar a vida e o desenvolvimento 

seja um constante exercício da democracia para a efetivação dos direitos fundamentais. 

 

Isto significa dizer, que a racionalidade da Administração pública não pode mais se 

assentar em decisões parciais e autocráticas, em nome de um interesse público que 

confere prerrogativas ao administrador apenas para dissimular o clientelismo e o 

favorecimento, tão presentes em nosso meio social. O desenvolvimento da boa 

administração, visto como direito do cidadão e dever do administrador, 

principalmente se alocado nos moldes exigidos pelo princípio da eficiência terá 
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obrigação de concretizar os direitos fundamentais sintonizados com os 

compromissos finalísticos pelo Estado [...]. De modo que os meios escolhidos sejam 

adequados aos fins do desenvolvimento sustentável. (ARAÚJO; SOUZA, 2014, p. 

60) 

 

Considerar a possibilidade do urbano sustentável requer adentrar na perspectiva da 

integração participativa entre administração pública e gestão democrática urbana como mais 

um instrumento aglutinador de informações e de fontes materiais para possibilitar 

planejamentos públicos, intervenções e limites essenciais para a efetivação do 

desenvolvimento, do equilíbrio e qualidade de vida urbana, contrapondo “à deterioração 

crescente das condições de vida” (JACOBI, 2004, p. 183) e do meio ambiente urbano.  

Bobbio explica que, para compreender a democracia, é preciso: 

 

[...] considerá-la caracterizada por um conjunto de regras (primárias ou 

fundamentais) que estabelecem quem está autorizado a tomar as decisões coletivas e 

com quais procedimentos. Todo grupo social está obrigado a tomar decisões 

vinculatórias para todos os seus membros com o objetivo de prover a própria 

sobrevivência, tanto interna como externamente. Mas até mesmo as decisões de 

grupo são tomadas por indivíduos (o grupo como tal não decide). Por isto, para que 

uma decisão tomada por indivíduos (um, poucos, muitos, todos) possa ser aceita 

como decisão coletiva é preciso que seja tomada com base em regras (não importa 

se escritas ou consuetudinárias) que estabeleçam quais são os indivíduos autorizados 

a tomar as decisões vinculatórias para todos os membros do grupo, e à base de quais 

procedimentos. (BOBBIO, 1986, p. 18) 

 

Como conjunto de regras procedimentais para a tomada de decisões coletivas, com 

amplitude de acesso, a democracia segue como instrumento de qualidade de vida e viabilidade 

urbana para prover a própria sobrevivência, fazendo do cidadão o seu autor, com 

“planejamento, integrado e participativo” (ARAÚJO; SOUZA, 2014, p. 42).  

Somente por meio do discurso, do diálogo entre as percepções da população e o 

poder público legitimam-se políticas públicas e se pode aproximar da sustentabilidade das 

cidades. “Parcerias e consenso são as novas palavras de ordem, numa esfera pública habitada 

pela diversidade de interlocutores enfim reconhecidos como necessários ao processo de 

desenvolvimento que se queira sustentável” (ARAÚJO; SOUZA, 2014, p. 60). 

 

A teoria do Direito fundada no discurso entende o Estado Democrático de Direito 

como a institucionalização de processos e pressupostos comunicacionais necessários 

a uma formação discursiva da opinião e da vontade, a qual possibilita, por seu turno, 

o exercício da autonomia política e a criação legítima do direito. (HABERMAS, 

1997, p. 181) 

 

Essa dinâmica processual comunicacional possibilita efetivar os cidadãos como 

agentes ativos titulares, além da administração pública, que propulsionam a prosperidade 



170 

urbana no Estado Democrático de Direito (HABERMAS, 1997). Ou seja, os destinatários do 

direito são simultaneamente coautores e titulares dos próprios direitos fundamentais, pois 

“normas válidas [...] são aquelas que possuem a concordância de todos os possíveis afetados 

participantes em discursos racionais” (FERES, 2008, p. 32). 

O princípio da democracia fundamenta todo o processo de deliberação moral e 

jurídica. No entanto, a fundamentação não está em um conteúdo ou valor específico, está no 

procedimento democrático que permite a convivência de diferentes autores e ideias em um 

discurso racional. 

Por essa razão, diz-se que “a legitimidade do direito apoia-se, em última instância, 

num arranjo comunicativo”. Mas, para que isto ocorra, é necessário evitar a redução do 

sistema dos direitos em interpretações morais ou éticas da soberania do povo, pois não deve 

haver sobreposição e nem subordinação da autonomia privada frente à autonomia política. 

Ambas se comunicam e utilizam-se como formação discursiva integrativa sem coerção, “a fim 

de aproximar a razão e vontade” (HABERMAS, 2012, p. 138) para os processos de decisão e 

planejamento. 

Como a comunicação é a base do princípio democrático, Habermas denominá-la-á 

ação comunicativa, “já que a linguagem é compreendida como ação” (NAVES; REIS, 2015). 

 

Assim, o indivíduo que age comunicativamente busca em seus atos de fala 

“pretensiones universales de validez y supone que tales pretensiones pueden 

desempeñarse” (HABERMAS, 1997, p. 300). O falante, com tal pretensão de 

validade, deve levar em consideração quatro pretensões universais: 1) expressar-se 

de modo compreensível; 2) dar a entender sobre algo (apresentar algo); 3) fazer-se 

compreender (manifestar uma intenção); 4) entender-se com os demais (gerar uma 

relação interpessoal). Tais pretensões possibilitam o entendimento, que é o “proceso 

de consecución de un acuerdo sobre la base presupuesta de pretensiones de validez 

reconocidas en común” (HABERMAS, 1997b, p. 301). Habermas denominará de 

Pragmática Universal o programa de investigação que busca construir a base 

universal de validade da fala. (NAVES; REIS, 2015) 

 

A possibilidade da comunicação linguística, através do discurso integrativo, 

proporciona soluções político-administrativas em conformidade com a vontade dos cidadãos. 

Essa vontade é um poder comunicativo, que pode ser traduzido em fonte real e material que 

dá validade e legitimidade ao poder administrativo para agir. 

Assim, o diálogo é instrumento para identificação da vontade pública, formada 

dialeticamente no consenso proposto por Habermas (1997) e, possibilita, também, reconhecer 

outros aspectos subjetivos dos interlocutores. 

É claro que a formação do consenso exige a codependência e cooriginalidade entre 

autonomia pública e autonomia privada. O exercício de direitos políticos só se faz possível 
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num ambiente de iguais liberdades individuais. De outro lado, as liberdades individuais, 

construídas democraticamente em um espaço público, são garantidas pelo exercício das 

liberdades políticas.  

Muitos são os instrumentos de participação democrática colocados nas cidades: 

orçamento participativo, audiências públicas, plebiscito, entre outros. Edésio Fernandes 

explica esta participação no Brasil: 

 

O direito de participação popular no processo decisório das questões urbanas foi 

reconhecido por uma série de mecanismos e processos que possibilitam a ampliação 

da democracia no Poder Executivo (participação popular em conselhos, comitês, 

plebiscitos e orçamento participativo); no Poder Legislativo (audiências públicas, 

iniciativa popular em matéria de lei urbanística – tal como ocorreu com a importante 

lei federal que cria Fundo Nacional da Moradia Popular); e no Poder Judiciário 

(Ação Civil Pública para defesa de ordem urbanística, concebida como interesse 

difuso, e reconhecida a legitimidade ativa das ONGs, movimentos sociais e do 

Ministério Público). (FERNANDES, 2006, p. 18-19) 

 

 Todavia, não são apenas esses instrumentos democráticos de participação que 

legitimam o processo decisório nas cidades. A legitimação é mais ampla, até mesmo porque, 

isoladamente, cada um desses instrumentos não é capaz de produzir uma gestão democrática 

citadina. 

Nesse viés mais amplo de legitimação, pode-se afirmar que: 

 

O Estado falido tem agora os interesses públicos, muitas vezes, defendidos pela 

sociedade civil. As sociedades plurais atuais tentarão assumir uma posição não 

clientelista, sendo agente e, ao mesmo tempo, destinatária das leis elaboradas. 

Temos, então, uma sociedade que pressupõe atores sociais comprometidos com o 

debate político, que deverá ser público. (BERNARDES, 2003, p. 183) 

 

A gestão democrática não é apenas um veículo para se alcançar a efetividade da 

política pública. Ela é a única forma legítima de administração pública. Gerir a coisa pública 

exige um processo decisório formado democraticamente, seja direta ou indiretamente. E não 

se pode pensar na participação popular somente no momento da eleição dos representantes, 

pois ela se faz constantemente na reafirmação democrática da decisão, em todas as instâncias 

institucionalizadas na cidade. 

 

A chamada “Constituição Cidadã” elencou uma série de direitos fundamentais, cuja 

efetivação tem-se tornado cada vez mais difícil no Brasil, em especial os direitos ao 

Meio Ambiente Ecologicamente Equilibrado e à Cidade Sustentável. A falta de 

participação popular, [por exemplo],  nos processos de produção e execução das leis 

orçamentárias no Estado Brasileiro seria um dos fatores que comprometeriam a 

legitimidade das ações estatais de concretização das políticas públicas garantidoras 

da efetividade dos direito fundamentais. A gestão [...] participativa mostra-se como 
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um caminho de melhoria da efetividade destes direitos fundamentais e concretização 

do Estado Democrático de Direito, numa perspectiva Habermasiana. (FERES, 2008, 

p. 44) 

 

Dessa forma, a lei constituída legitimamente não representa um “direito” pronto e 

acabado, mas um direito que precisa ser legitimado a cada ato executório pelo procedimento 

comunicativo. Em um “Estado que se pretende Democrático de Direito, assegurando valores 

como liberdade, igualdade e solidariedade, é vital ampliar as formas de participação do 

cidadão. Essa participação revela-se não só através dos negócios da cidade, mas também e 

principalmente pela ampla e ilimitada participação nas decisões judiciais” (BERNARDES, 

2003, p. 185). 

 

Para que o direito mantenha sua legitimidade, é necessário que os cidadãos troquem 

seu papel de sujeitos privados do direito e assumam a perspectiva de participantes 

em processos de entendimento que versam sobre as regras de sua convivência, 

identificando-se como autores das decisões que eles próprios se propõe a respeitar, 

em especial quando o futuro da sociedade pode ser afetado por elas. Para tanto o ato 

de decidir é, no direito democrático, construído a partir da legalidade procedimental 

aberta a todos os indivíduos e se legitima pelos fundamentos técnico-jurídicos do 

discurso democrático nela contidos. (ARAÚJO; FERES; SILVA, 2006, p. 8) 

 

Por essa razão, a decisão judicial, garantida no procedimento, frequentemente atua 

como um renovador da legitimidade da própria lei que foi aplicada. 

Democracia participativa e sustentabilidade urbana tornam-se, por essa perspectiva, 

processos inseparáveis na materialização e exequibilidade dos direitos à vida, à saúde, ao 

ambiente ecologicamente equilibrado e essenciais para o futuro das cidades, concomitante ao 

desenvolvimento econômico.  

Ou seja, para a concretização dos direitos fundamentais é essencial a sintonia entre 

governantes e governados, entre esfera pública formal e informal, através do diálogo dos 

interlocutores que efetivamente exercem a democracia em busca de todo um projeto 

sustentável de cidade e de vida.  

 

Na construção teórica acerca do Estado Democrático de Direito, a teoria discursiva 

de Habermas dá traços para a sua definição, como um espaço que propicie um 

diálogo livre e construtivo entre governantes e governados, possibilitando a 

construção dos significados normativos através de processos dialógicos, em que a 

esfera de atuação do Poder público estará permanentemente imbricada com a 

sociedade civil. Nesta perspectiva, os destinatários das normas jurídicas seriam 

também os seus co-autores, contribuindo sobremaneira para a efetivação de todo o 

arcabouço normativo-institucional. (FERES, 2008, p. 12) 

 



173 

Assim, a “democracia participativa fornece substrato para a busca de um direito 

legítimo”, cujo respaldo encontra-se no discurso e na abertura “de canais de comunicação 

entre os interessados da sociedade civil e do Poder Público” (FERES, 2008, p. 43). Na 

verdade, o próprio “procedimento discursivo é, por si só, aberto e democrático”, pois permite 

a inclusão dos cidadãos como autores para a determinação política (BARCELOS, 2014, p. 

196). 

Nessa perspectiva, o cidadão é “parte integrante do jogo político” (ARAÚJO; 

FERES; SILVA, 2006, p. 19). Suas expectativas, percepções contextuais locais e suas 

prioridades também são colocadas em pauta para discussão. O diálogo apresenta, portanto, 

duas faces, duas visões correlacionadas: a de gestores representativos e a de gestores 

participativos. Ou seja, Administração Pública e sociedade civil são, ambos, titulares 

legítimos e aptos para a tomada de decisões efetivas e inclusivas. 

 

[...] a democracia deliberativa pode ser apresentada como o regime de governo em 

que as decisões políticas são deliberadas, ou seja, as alternativas políticas são 

argumentativamente exploradas por indivíduos politicamente livres e iguais, 

inseridos em arenas comunicativas periféricas constitutivas da esfera pública 

informal, de onde se extrai uma opinião pública capaz de influenciar as tomadas de 

decisão coletivamente vinculantes realizadas pelos centros oficiais de decisão 

política, a saber, o parlamento, o executivo e o judiciário – a esfera pública formal 

(BARCELOS, 2014, p. 191-192) 

 

Trata-se de um poder comunicativo, que é o instrumento pelo qual o discurso 

(constatação das realidades fáticas em premissa local) se expõe no exercício de democracia 

para, em representação, propiciar uma normatização pertinente à realidade do povo. A 

representação da verificação empírica da realidade, seja pelo povo, seja pelo pesquisador, é 

relevante para tomada de decisão do administrador. Assim, a gestão democrática participativa 

depende do discurso racional, do processo que envolve duas premissas intrinsecamente 

ligadas: a participação popular e a esfera pública. 

Dessa forma, a ausência de diálogo com o administrado impede o gestor público de 

contemplar a realidade fática, com visões de dentro dos problemas, e culmina por arruinar as 

políticas públicas em sua essência, porquanto o administrado não vai receber informações 

conexas à sua realidade fática e não se identificará com as medidas promovidas pelo poder 

público. 

Em contraponto, só assim poderá o poder público propor soluções aos problemas, 

mediante delimitação das causas e, em representação da coletividade, tomar decisões pautadas 
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pela conveniência e oportunidade, elementos do ato administrativo, que serão executados 

politicamente. 

 

O discurso e a deliberação contribuem para a coordenada da legitimidade de duas 

formas distintas: o primeiro esquematiza as condições para uma produção legítima 

do direito; a segunda esquematiza as condições para a tomada legítima de decisões 

políticas coletivamente vinculantes. O paradigma do Estado Democrático de Direito, 

portanto, é aquele em que o “Democrático” é deliberativo e o “Direito” é discursivo. 

Unindo coerentemente a democracia deliberativa e o direito discursivo, encontra-se 

a filosofia da linguagem: a legitimidade somente pode surgir a partir da 

intersubjetividade. (BARCELOS, 2014, p. 17) 
 

Dessa maneira, não cabe pensar em políticas públicas para solução de problemas 

municipais sem a participação popular, seja para identificação dos reais problemas e suas 

possíveis origens, mas, também, para pensar as soluções que cabem à pessoa, individual e 

coletivamente, ainda mais quando essa perspectiva futura da vida em comunidade está 

centrada na dinâmica do metabolismo citadino. 

Ao pensar o sujeito administrado, cidadão e habitante da cidade, deve-se reconhecer 

precipuamente seu papel dualista na democracia participativa, onde o primeiro aspecto se 

revela subjetivo e individual (interesse contextual, preferência) e o outro aspecto que se 

encerra na coletividade para a sobrevivência, ou nas percepções coletivas dos problemas, 

eventuais causas e possíveis alternativas. 

 

A sociedade civil, por seu turno, concede uma ancoragem institucional à esfera 

pública pluralista informal, ou seja, é através da sociedade civil que a esfera pública 

pode, efetivamente, formar a opinião pública e escoá-la em direção aos centros 

oficiais de deliberação política. (BARCELOS, 2014, p. 189) 

 

Nesse diapasão, deliberar politicamente requer muito além de decisões autocráticas 

governamentais. Requer gestão intersubjetiva, cujos coatores – cidadãos e administração 

pública – democraticamente deliberem, tendo como parâmetro fundamental a sustentabilidade 

das cidades. 

Ponderar acerca da sustentabilidade da cidade passa por políticas públicas ambientais 

e gestão democrática participativa na promoção de planejamento público efetivo para o bem-

estar e, consequentemente, soluções mais concretas e atentas à realidade da dinâmica urbana e 

seus vorazes impactos socioambientais. 

Esse entendimento traduz, de certa maneira, o marco inaugurado pela Constituição 

Federal do Brasil de 1988, que inovou em seu escopo ao acrescentar os parâmetros de uma 

nova lógica jurídica do urbanismo. A Constituição Federal de 1988 “foi a primeira no Brasil” 
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e uma das “únicas no mundo” a abarcar diretamente a política urbana, no capítulo II, artigos 

182 e 183 (PINTO, 2014, p. 78). Nesse capítulo, foi estabelecida a importância de ordenar o 

desenvolvimento e a expansão urbana para assegurar o bem-estar da população, tendo como 

seu principal instrumento o plano diretor. Destaca-se: 

 

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público 

municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o 

pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus 

habitantes. 

§ 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com 

mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento 

e de expansão urbana. 

§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências 

fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. (BRASIL, 1988) 

 

Cabe ressaltar, ainda, que o advento da Constituição Federal de 1988 “deu um passo 

além, adotou também o conceito das ‘funções sociais da cidade’, abrindo assim um amplo 

escopo jurídico – ainda pouco compreendido e aproveitado – para uma nova maneira de 

pensar o processo de urbanização e a distribuição dos ônus e benefícios a ele inerentes” 

(FERNANDES, 2010, p. 59). 

Por esse intuito, na esfera federal, a efetivação dessas mudanças se deu com o 

advento da Lei Federal n. 10.257/2001, o Estatuto da Cidade, que “abraç[ou] de forma 

vigorosa a agenda sociopolítica de reforma urbana” (FERNANDES, 2010, p. 55), 

possibilitando a “materialização da política de desenvolvimento urbano e habitacional 

prevista constitucionalmente” (ARAÚJO; FERES; SILVA, 2006, p. 13). 

O Estatuto da Cidade não só dispôs acerca do ordenamento do desenvolvimento das 

funções sociais urbanas, como também determinou, mediante diretrizes fundamentais, a 

garantia do direito a cidades sustentáveis, à gestão democrática por meio da participação 

popular e associações representativas, à cooperação entre os governos, ao planejamento do 

desenvolvimento das cidades, à prevenção dos impactos ambientais, à proteção e à 

preservação ambientais. Destacam-se: 

 

Art. 1
o
 Na execução da política urbana, de que tratam os arts. 182 e 183 da 

Constituição Federal, será aplicado o previsto nesta Lei. 
Parágrafo único. Para todos os efeitos, esta Lei, denominada Estatuto da Cidade, 

estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da 

propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos 

cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. 
Art. 2

o
 A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes 

gerais: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art182
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art183
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art183
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I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra 

urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte 

e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações; 
II – gestão democrática por meio da participação da população e de associações 

representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e 

acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano; 
III – cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da 

sociedade no processo de urbanização, em atendimento ao interesse social; 
IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da 

população e das atividades econômicas do Município e do território sob sua área de 

influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus 

efeitos negativos sobre o meio ambiente; [...] (BRASIL, 2001) 
 

A instituição da política urbana veio firmar maior empenho na defesa do meio 

ambiente artificial, seja pela tutela mediata, expressa no artigo 225 da Constituição Federal de 

1988, ou pela tutela imediata, disposta nos artigos 182 e 183 da referida Constituição. Ambas 

as tutelas relacionam-se “diretamente às cidades, sendo impossível desvincular da execução 

da política urbana o conceito de direito à sadia qualidade de vida, assim como o direito à 

satisfação dos valores da dignidade da pessoa humana e da própria vida” (FIORILLO, 2008, 

p. 18). 

A nova política urbana não visa apenas regulamentar de maneira geral e abstrata a 

formulação das regras e processos para uso, ocupação, parcelamento e desenvolvimento 

urbano, mas dá também à população, principalmente através de organizações da sociedade 

civil, participação efetiva nessa construção, tornando explícito o chamado “direito à cidade 

sustentável”. É importante frisar que essa legislação, “lei-marco”, garantiu ao Brasil a 

inscrição no “Rol de Honra” da UN-HABITAT em 2006 (FERNANDES, 2010, p. 56). 

 

O Estatuto das Cidades se propôs, sobretudo, a dar suporte jurídico consciente e 

inequívoco à ação dos governos e da sociedade organizada para controle dos 

processos de uso, ocupação, parcelamento e desenvolvimento urbano. Presta-se, 

especialmente, a apoiar governos municipais que se têm empenhado no 

enfrentamento das graves questões urbanas, sociais e ambientais que afetam 

diretamente a vida da enorme parcela de brasileiros que vivem nas cidades. 

(FERNANDES, 2010, p. 55) 

 

Dessa forma, com a promulgação da Lei Federal n. 10.257/2001, “ao definir as 

diretrizes gerais para esse desenvolvimento, criou[-se] um sistema de normas e institutos para 

a organização urbanística, fazendo nascer um direito urbano-ambiental” (ARAÚJO; FERES; 

SILVA, 2006, p. 13). 

O Estatuto da Cidade vem, então, como um instrumento para atender às necessidades 

da municipalidade de integrar “planejamento, legislação e gestão urbano-ambiental, de forma 

a democratizar o processo de tomada de decisão e legitimar plenamente a nova ordem 
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jurídico-urbanística de natureza ambiental” (FERNANDES, 2010, p. 63). Ou seja, o Estatuto 

da Cidade fornece base normativa para a efetividade das tratativas entre governo/governado, 

permitindo a criação de uma gama de instrumentos de participação popular no processo de 

planejamento urbano, em audiências públicas, conselhos temáticos e outros instrumentos 

urbanísticos de licenciamento, como o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV). 

 

O reconhecimento pelos municípios de diversos processos sociopolíticos e 

mecanismos jurídicos adequados que garantam a participação efetiva dos cidadãos e 

associações representativas no processo de formulação e implementação do 

planejamento urbano-ambiental e das políticas públicas — via audiências, consultas, 

criação de conselhos, estudos e relatórios de impactos de vizinhança e de impacto 

ambiental, iniciativa popular na propositura de leis urbanísticas, acesso ao poder 

judiciário para defesa da ordem urbanística e sobretudo pela prática do orçamento 

participativo — é tido como sendo essencial para democratizar os processos 

decisórios locais, não mais apenas como condição de legitimidade sociopolítica, mas 

também como condição de legalidade mesmo das leis e políticas urbanas. 

(FERNANDES, 2010, p. 63) 

 

Antes mesmo do advento do Estatuto das Cidades, que veio, nesse caso, para 

regulamentar o mandamus constitucional que inaugurou a nova lógica jurídico-urbanística, 

vários municípios brasileiros iniciaram o processo de construção de seus planos diretores. Em 

muitos casos, essa confecção, por anteceder à devida regulamentação federal, criou 

legislações que não atendiam ao interesse do constituinte, contudo, essa inovadora legislação 

trouxe inúmeros avanços ao arcabouço do Direito Urbanístico brasileiro. Mesmo assim, 

apesar dos erros de percurso, muitos são os casos de sucesso dessa legislação, que, em muitos 

municípios, coadunou-se ao interesse constitucional. 

 

[Ao longo da década de 1990, baseando na Constituição Federal de 1988,] muitos 

municípios aprovaram novas leis urbanísticas e ambientais, incluindo alguns planos 

diretores. E o Brasil se tornou um interessante laboratório de planejamento e gestão 

urbana, com novas estratégias e processos que estabeleciam novas relações entre os 

setores estatal, privado, comunitário e voluntário no que diz respeito ao controle do 

desenvolvimento urbano. Novos programas de regularização fundiária foram 

formulados e começaram a ser implementados em diversos municípios. Ênfase 

especial foi colocada na qualidade política desses novos processos decisórios de 

ordem urbanística local, com a participação popular sendo encorajada de diversas 

formas, desde a definição de políticas em “conferências da cidade” à introdução de 

processos inovadores de orçamento participativo. Desde então, municípios como 

Porto Alegre, Santo André, Diadema, Recife e Belo Horizonte, dentre outros tem 

ganhado amplo reconhecimento internacional por suas estratégias de gestão urbana e 

compromisso com a agenda de reforma urbana. (FERNANDES, 2010, p. 60) 
 

A expressão plano diretor, expressa pela Constituição de 1988, já vinha sendo 

utilizada desde a década de 1930, mas não como um conceito bem delimitado, pois “em cada 

cidade e época, ela designou um documento de conteúdo distinto”, mas que tomou vulto, a 



178 

partir de 1965, com a elaboração de “Planos de Desenvolvimento Local Integrado (PDLIs)”. 

Estes, previstos em geral nas Leis Orgânicas Municipais, eram abrangentes, envolviam 

diagnóstico das situações dos municípios e a elaboração de recomendações que não tinham 

caráter de execução imediata. “Dependiam de elaboração e aprovação posterior de leis, 

projetos e programas executivos” (PINTO, 2014, p. 82).  

Essa abrangência do plano diretor permaneceu, em média, por meio século, trazendo 

certa confusão acerca de sua finalidade e função, além do que os urbanistas delimitavam de 

controle das edificações, pois a proposta inicial “desse instrumento é o desenvolvimento de 

uma cidade com qualidade” (M. MARQUES; P. MARQUES, 2011, p. 202). 

Posteriormente, na década de 1980, os PDLIs entraram em “decadência”, pois 

raramente “suas recomendações eram observadas”. Tornaram-se mais genéricos, porém, 

mantiveram o zoneamento – “divisão do território da cidade em zonas, com o estabelecimento 

de usos permitidos e índices urbanísticos para os lotes e as edificações” – quase sem nenhum 

planejamento (PINTO, 2014, p. 85).   

Com o advento da Constituição Federal de 1988 e a inovação pela introdução do 

capítulo referente à política urbana, o plano diretor ganhou novamente ênfase, porém ainda 

carente de delimitação conceitual quanto ao seu objeto e regulamentação. Até mesmo 

“instituições especializadas [CEPAM, IBAM, FNRU, ABNT]
141

 no assunto ofereceram 

orientações metodológicas e conceituais distintas”. Divergiram quanto ao objeto, se era o 

desenvolvimento municipal ou o urbanismo. Também divergiam acerca da regulamentação: 

normas municipais de edificação, Lei de loteamentos, Lei de zoneamento, planos 

autoaplicáveis, Lei de uso do solo, entre outras (PINTO, 2014, p. 102). O plano diretor, 

naquela perspectiva, apenas começava. 

Foi com o Estatuto da Cidade que o plano diretor começou a ganhar apoio técnico, 

financeiro, capacitação e até mesmo uma rede de discussão, em que profissionais cadastrados 

e aptos assessoram a elaboração dos planos. A esse novo modelo, o Ministério das Cidades 

denominou de “planos diretores participativos”. Ademais, também foi lançado o programa 

“Plano Diretor Participativo: Cidades para Todos”, o qual reconhecia como essencial a 

participação popular para a elaboração do plano e para o estabelecimento de diretrizes. 

Observa-se, portanto, a gestão democrática se estabelecendo por um processo discursivo 

(PINTO, 2014, p. 103).  

                                                 
141

 CEPAM - Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal; IBAM – Instituto Brasileiro de 

Administração Municipal; FNRU – Fórum Nacional de Reforma Urbana; ABNT – Associação Brasileira de 

Normas Técnicas. 
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O Estatuto da Cidade regulamentou e expandiu os dispositivos constitucionais sobre 

política urbana, além de ter explicitamente reconhecido o “direito à cidade 

sustentável” no Brasil. Essa lei federal resultou de um intenso processo de 

negociação de mais de dez anos, entre as forças políticas e sociais, e confirmou e 

ampliou o papel fundamental jurídico-político dos municípios na formulação de 

diretrizes de planejamento urbano, bem como na condução dos processos de 

desenvolvimento e gestão urbana. O Estatuto da Cidade tem quatro dimensões 

principais, quais sejam: uma conceitual, que explicita o princípio constitucional 

central das funções sociais da propriedade e da cidade e os outros princípios 

determinantes da política urbana; uma instrumental, que cria uma série de 

instrumentos para materialização de tais princípios de política urbana; uma 

institucional, que estabelece mecanismos, processos e recursos para a gestão urbana; 

e, finalmente, uma dimensão de regularização fundiária dos assentamentos informais 

consolidados. (FERNANDES, 2010, p. 61) 
 

O cunho político do Plano Diretor com finalidade sustentável é percebido por ser um 

“instrumento principal do Município na formulação de metas e diretrizes para o 

desenvolvimento local economicamente viável e socialmente equilibrado; buscando a solução 

de problemas existentes no âmbito territorial de sua competência” (ARAÚJO; SANTOS; 

SANTOS, 2006, p. 9).  

 

Art. 39. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 

exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, 

assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de 

vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas, respeitadas as 

diretrizes previstas no art. 2
o
 desta Lei. 

Art. 40. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da 

política de desenvolvimento e expansão urbana. 
§ 1

o
 O plano diretor é parte integrante do processo de planejamento municipal, 

devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual 

incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas. 
§ 2

o
 O plano diretor deverá englobar o território do Município como um todo. 

§ 3
o
 A lei que instituir o plano diretor deverá ser revista, pelo menos, a cada dez 

anos. 
§ 4

o
 No processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua 

implementação, os Poderes Legislativo e Executivo municipais garantirão: 
I – a promoção de audiências públicas e debates com a participação da população e 

de associações representativas dos vários segmentos da comunidade; 
II – a publicidade quanto aos documentos e informações produzidos; 
III – o acesso de qualquer interessado aos documentos e informações produzidos. 
§ 5

o
 (VETADO)  

Art. 41. O plano diretor é obrigatório para cidades: 
I – com mais de vinte mil habitantes; 
II – integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; 

[...] (BRASIL, 2001) 
 

Observa-se que, no capítulo específico do Plano Diretor (artigo 40, parágrafo 4º, 

inciso I), a participação popular no processo de desenvolvimento urbano é prevista e 

incentivada, impulsionando, dessa forma, a gestão democrática municipal tão essencial para a 

persecução da sustentabilidade urbana e consagração da eficiência administrativa.  
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A gestão democrática participativa da sociedade está prevista em toda a Lei federal 

n. 10.257/2001 (artigo 2º, inciso II), apresentando, inclusive, um capítulo específico (Capítulo 

IV) intitulado “Da Gestão Democrática da Cidade”:  

 

Art. 43. Para garantir a gestão democrática da cidade, deverão ser utilizados, entre 

outros, os seguintes instrumentos: 
I – órgãos colegiados de política urbana, nos níveis nacional, estadual e municipal; 
II – debates, audiências e consultas públicas; 
III – conferências sobre assuntos de interesse urbano, nos níveis nacional, estadual e 

municipal; 
IV – iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de 

desenvolvimento urbano; 
Art. 44. No âmbito municipal, a gestão orçamentária participativa de que trata a 

alínea f do inciso III do art. 4
o 
desta Lei incluirá a realização de debates, audiências e 

consultas públicas sobre as propostas do plano plurianual, da lei de diretrizes 

orçamentárias e do orçamento anual, como condição obrigatória para sua aprovação 

pela Câmara Municipal. 
Art. 45. Os organismos gestores das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas 

incluirão obrigatória e significativa participação da população e de associações 

representativas dos vários segmentos da comunidade, de modo a garantir o controle 

direto de suas atividades e o pleno exercício da cidadania. (BRASIL, 2001) 
 

Consagra-se o Estatuto da Cidade como um instrumento garantidor técnico-jurídico e 

político para o exercício da democracia participativa, através de um processo de 

descentralização do poder, em que são garantidas aos cidadãos a opinião, proposição e 

fiscalização para as diretrizes e ações que regem a vida urbana. Criou-se, portanto, “um canal 

direto de participação popular, que resulta em decisão” (ARAÚJO; FERES; SILVA, 2006, p. 

18) mais efetiva, pois são no discurso e no poder comunicativo que a validade e a 

legitimidade do poder administrativo se estabelecem.  

A gestão democrática municipal permite, portanto, uma maior acuidade, 

responsabilidade e compromisso entre os coautores, entre esferas pública e privada, entre 

governantes e governados para protegerem os direitos fundamentais essenciais à 

sobrevivência e vida urbana, pautados nas finalidades sustentáveis e na saúde coletiva. 

 

A satisfação das necessidades coletivas demanda também uma atuação coletiva e o 

‘governo’ pode ser identificado no exercício da função dos três clássicos poderes. 

Essa perspectiva, aliada à noção de que há, neste novo momento, outros atores 

sociais como a sociedade civil organizada a atuarem no espaço público ampliado, 

dinamiza as potencialidades de respostas. A ampliação dos espaços de deliberação 

pública, tão ao gosto de Habermas (1997), ao permear os direitos humanos com o 

influxo da soberania popular, expandirá as possibilidades de argumentação e, 

consequentemente, insuflará o viés da cidadania ativa. É sob o pendor democrático 

das sociedades modernas ou pós-modernas que o Estado deverá dar conta de 

promover o bem de todos e a justiça; tarefa árdua, que está muito mais vinculada à 

busca do equilíbrio constitucional mediado pelo reconhecimento dos direitos 

fundamentais, no qual se encontra também o direito à saúde. (BERNARDES, 2013, 

p. 221) 
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Segundo Fernandes (2006, p. 21), o grande desafio se encontra às vezes na 

resistência de alguns setores políticos conservadores. Assim, “é crucial” aprofundar na 

questão urbana, “incentivar à pesquisa e análise multidisciplinar na qual a dimensão jurídica 

seja incorporada”, para conscientizar, suscitar a democracia e informar os coatores e 

operadores do direito para a “efetivação das possibilidades da nova ordem jurídico-

urbanística”.  

 

De fato, se a maior politicização do Direito Urbanístico implica na abertura de um 

espaço mais significativo para a participação popular na defesa de interesses sociais 

e direitos coletivos, por isso mesmo as novas leis urbanísticas tem gerado fortes 

resistências de setores conservadores e mesmo alguns retrocessos significativos. 

(FERNANDES, 2006, p. 21) 
 

Por isso, é “indispensável que aqueles que têm decisivamente contribuído para a 

construção da nova ordem jurídico-urbanística a defendam a todo custo, não permitindo o 

desvirtuamento dos princípios constitucionais e garantindo a plena aplicação do Estatuto da 

Cidade”, pois essa Lei federal é e será uma grande conquista para os direitos democráticos e 

futuro da vida nas cidades (FERNANDES, 2006, p. 22), já que é capaz de romper o caráter 

excludente das políticas públicas urbanas anteriores. 

 

A participação da sociedade na formulação das políticas públicas rompe com uma 

cultura de políticas fragmentadas, desarticuladas e excludentes que produziram 

cidades desumanas, com famílias sem moradia; moradias sem endereço, saneamento 

e segurança; comunidades desprovidas de serviços públicos e pessoas desprovidas 

de cidadania. A base para a construção de uma política urbana, em parceria com a 

sociedade, está no reconhecimento do atual governo de que a participação na 

elaboração e execução das políticas é um direito dos cidadãos e de que o caminho 

para o enfrentamento dos problemas está diretamente vinculado à articulação e à 

integração de esforços e recursos nos três níveis de governo e com a população 

organizada. (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2006, p. 13) 

 

Assim, a construção do urbano e suas relações, incluindo saúde e qualidade de vida 

urbana como núcleo e como fim para cidades sustentáveis (pois refletem o bem-estar e 

desenvolvimento urbano), devem, portanto, ser asseguradas pelo processo de gestão 

democrática nos diversos níveis de governo, que satisfaçam os anseios daqueles que vivem e 

sobrevivem nas cidades, pois o urbano é dinâmico, ainda que com suas mazelas decorrentes 

das interferências humanas, e não há de estagnar.  
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O que se deve, portanto, é limitar, fiscalizar e legitimar o desenvolvimento urbano 

através da coparticipação de todos envolvidos, pois a gestão democrática imprime efetividade 

ao exercício da administração pública em busca dos fins sustentáveis da vida. 

 

Sob esta perspectiva, seis aspectos são fundamentais para harmonizar a prática 

política [urbana] e o arcabouço político-jurídico em análise: fortalecimento 

institucional; articulação e integração entre as políticas setoriais; definição de 

objetivos e metas mais claras, objetivas e mensuráveis; transparência e publicidade 

de informações; adoção de perspectiva de longo prazo no planejamento público; 

ampla participação da sociedade civil na elaboração e fiscalização das políticas de 

saúde e meio ambiente [urbano]. (MACHADO; VILANI, 2014, p. 138) 
 

Dessa forma, a construção das cidades sustentáveis deve conceber planejamento 

urbano transparente, comunicação entre políticas setoriais – ambientais, saúde pública, 

urbanas (interdisciplinares) –, promover informações e proporcionar a ampla participação da 

sociedade civil na elaboração, fiscalização e execução das políticas urbanas, “redefinindo uma 

ordem pública não reduzida à ordem estatal” (FERNANDES, 2011, p. 106).  

 

Os limites que uma sociedade sã, madura e soberana deve impor têm a ver com 

previsão e precaução, regulamentações adequadas, vigilância sobre a aplicação de 

normas, [...], ações de controle operacional sobre aparecimento de efeitos não 

desejados dos processos de produção, e oportuna intervenção perante riscos incertos 

ou potenciais. [...] a estrutura política e institucional não existe apenas para evitar 

malservações, mas para incentivar as boas práticas, estimular a criatividade que 

busca novos caminhos, facilitar as iniciativas pessoais e coletivas. (FRANCISCO, 

2015, p. 142-143) 

 

Em última análise, a Constituição de 1988 e o Estatuto da Cidade reconhecem três 

direitos coletivos novos e essenciais – planejamento das cidades, meio ambiente equilibrado e 

participação popular na gestão das cidades – para assegurar os direitos fundamentais e 

enfrentar as graves questões ambientais urbanas (FERNANDES, 2004, p. 118). 

Pautado na relação que Bernardes e Silva (2016, p. 206-207) estabeleceram entre 

globalização, pluralismo e democracia, pode-se dizer que gerir democraticamente a cidade é, 

portanto, instrumento indispensável para possibilitar o diálogo, o poder comunicativo. 

Possibilitar a convivência da “relação dialética” entre “interesses locais” e “interesses da 

humanidade”.  

A gestão democrática urbana deve dinamizar possibilidades de participação mais 

equânimes entre Estado e população em resposta aos desafios atribuídos ao processo de 

urbanização rumo à sustentabilidade e à prosperidade urbana. É no exercício da gestão 
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democrática que direitos fundamentais, em especial os direitos à saúde, à vida e ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, podem se efetivar em prol do bem-estar de todos.   

  

6.1 Cidades e Prosperidade 

 

Prosperar coletivamente e multidimensionalmente. Esta é uma a frase salutar do 

presente para o futuro das cidades. Traduzir o real significado, ou melhor, o real sentido da 

prosperidade urbana é uma das chaves essenciais para a efetiva construção de bases sólidas e 

amplas em prol do equilíbrio do meio ambiente urbano sustentável e para as diretrizes 

primordiais na determinação da saúde coletiva ao longo do processo de urbanização.  

Não resta dúvida que o processo de urbanização despertou problemas, deflagrou 

crises e impactos socioambientais, mas foi enfrentado sob perspectivas fragmentadas da 

cidade e, também por isso, insuficientes. Então, o grande desafio é responder: como aferir e 

alcançar a prosperidade citadina nesse sentido? E o que realmente manterá a coesão do elo 

próspero? 

À medida que o mundo se direciona para o urbano, “o dinamismo e a intensa 

vitalidade das cidades tornam-se cada vez mais proeminentes”142 (UNITED NATIONS, 2013, 

p. v). Então, o desenvolver sustentável das cidades não pode ser apenas um luxo para poucos 

e uma utopia para muitos. Deve ser mais que uma finalidade abstrata, deve ser uma concreta 

realidade que assegurará ao presente e ao futuro urbanos o equilíbrio para a sobrevivência 

com a máxima da qualidade de vida e equidade social. 

Aspirar à prosperidade não se resume a um sentimento individual. Quando se trata de 

viver e conviver em um espaço urbano, de uma forma geral, prosperar traduz também um 

sentimento coletivo, um sentido de funcionalidade, necessidades básicas e essenciais aos 

direitos fundamentais e completude cuja finalidade se encerra na qualidade de vida 

independente da cultura local.  

  

Um pobre canalizador em Hyderabad (Índia), um operário em Bogotá (Colômbia), 

um gerente de nível médio em Madrid (Espanha), um homem de negócios em 

Fortaleza (Brasil), um mecânico em Nairóbi (Quênia) - todos os cinco terão 

aspirações a vida próspera.  No entanto, a prosperidade significa diferentes coisas 

para pessoas diferentes ao redor do mundo.  Seja qual for a percepção individual, 

independentemente da cultura e da civilização, prosperidade refere-se a um 

sentimento geral e individual de segurança socioeconômica para o imediato e para o 

                                                 
142

 Tradução de: “the dynamism and intense vitality of cities become even more prominent” (UNITED 

NATIONS, 2013, p. v) 
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futuro previsível, que vem com o preenchimento de necessidades e aspirações 

também imateriais.
143

 (UNITED NATIONS, 2013, p. 13) 

 

Assim, em primeira instância, prosperar reflete a busca por orientação, êxito e 

convergência de sentido e prática integradores das possibilidades, definições e contradições 

do homem e seu meio em um equilíbrio vital e essencial para o progresso, de forma que 

direitos fundamentais sejam assegurados e impactos socioambientais urbanos sejam 

solucionados ou amenizados.   

A prosperidade, nesse sentido, foi sugerida pela ONU-Habitat (2013, p. v) como um 

complexo aglutinador de dimensões entrelaçadas e equilibradas que transcendem o 

posicionamento dominante do prosperar economicamente. “Até agora, as cidades foram 

percebidas como os ‘motores’ de economias nacionais e não há nenhuma razão para afastar 

dessa apreciação”
144

 (UNITED NATIONS, 2013, p. 11). Porém, prosperar requer um sentido 

mais integrativo. 

Assim, fomentar a prosperidade da cidade requer alguns requisitos mínimos para 

estabelecer padrões, estruturas e possibilidades de vida no contexto urbano em resposta aos 

problemas e às aspirações para a manutenção de uma vida saudável, sustentável e com 

qualidade, que superem o “pré-conceito” da prosperidade apenas como êxito na dimensão 

econômica representada, historicamente, pelo velho PIB per capita.  

Por esta nova abordagem, “a atividade econômica não pode ser simplesmente a busca 

da qualidade produtiva [e aumento da renda], mas esta se subordina à busca da qualidade de 

vida” (OLIVEIRA, 2008, p. 330-331). A dimensão econômica, por esta ótica totalizadora, 

ganha uma amplitude que extrapola os interesses rentáveis para traduzir uma das bases, um 

dos elos, formadores e propulsores do núcleo vida com qualidade.  

Para caracterizar o sentido integrativo da prosperidade, à dimensão econômica 

(produtividade) somam-se as dimensões da qualidade de vida, da infraestrutura, da 

sustentabilidade ambiental, da equidade e da inclusão social (UNITED NATIONS, 2013, p. 

v). Tal sentido amplo sugere o crescimento da economia, gerando padrões de vida 

satisfatórios, infraestrutura citadina adequada, garantia de serviços sociais essenciais, redução 

                                                 
143

 Tradução livre de: “A poverty-stricken plumber in Hyderabad (India), a factory worker in Bogotá 

(Colombia), a middle manager in Madrid (Spain), a businessman in Fortaleza (Brazil), a car mechanic in 

Nairobi (Kenya) − all five will have aspirations to prosperous lives. However, prosperity means different things 

to different people around the world. Whatever the individual perception, regardless of culture and civilization, 

prosperity refers to a sense of general and individual socioeconomic security for the immediate and foreseeable 

future, which comes with the fulfilment of other, nonmaterial needs and aspirations” (UNITED NATIONS, 

2013, p. 13). 
144

 Tradução de: “So far, cities have been perceived as the ‘engines’ of national economies and there is no 

reason to depart from that view” (UNITED NATIONS, 2013, p. 11). 
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das iniquidades e redução das exclusões sociais e, por fim, preservação ambiental, 

concomitante a uma urbanização sustentável (UNITED NATIONS, 2013, p. 13-14). 

 

Prosperidade neste mais amplo sentido funcional transcende o sucesso econômico 

estreito para abranger uma base ampla social, equilibrada e flexível de 

desenvolvimento que combina aspectos tangíveis e mais os intangíveis.  Abordada 

neste sentido multidimensional, prosperidade urbana representa os laços entre os 

indivíduos e a sociedade com o seu meio ambiente cotidiano, ou seja, a própria 

cidade
145

. (UNITED NATIONS, 2013, p. v). 
 

Então, assim como a urbanização, a contrução e a transformação das cidades são 

processos contínuos, onde “a cidade aparece como uma plataforma flexível, operacional, 

criativa para o desenvolvimento de agendas e estratégias colaborativas para respostas locais 

em meio à crise global”146 (UNITED NATIONS, 2013, p. v). Ou seja, a mesma cidade que 

expõe e reflete problemas, também é instrumento dinamizador de soluções e operações.  

 

As cidades vão estar na linha de frente da batalha pelo desenvolvimento sustentável. 

Não apenas porque são as que enfrentam as ameaças diretas; elas também têm as 

melhores oportunidades para identificar e criar soluções. As cidades, por serem 

locais de alta produtividade e alta densidade, podem oferecer maior acesso a 

serviços de todos os tipos – como energia, água, educação, finanças, mídia, 

transporte, reciclagem e pesquisa – do que a maioria das áreas rurais (AS 

CIDADES, 2014) 

 

Dessa forma, a cidade é a plataforma, o locus que reúne as dimensões integradas, 

capaz de responder às crises urbanas ambientais, sociais, econômicas, políticas, culturais e na 

saúde coletiva local, levando em conta informações coletadas (indicadores de sustentabilidade 

urbana), instrumentos viáveis (tais como gestão democrática, educação, infraestrutura) e 

estabelecendo estratégias para o respaldo e finalidade sustentável de gerir a sua vitalidade. 

Mas, para isso, é necessário colocar as cidades em melhores posições “para 

responder aos desafios do nosso tempo, otimizando recursos e aproveitando as 

potencialidades do futuro”
147

 (UNITED NATIONS, 2013, p. v), transformando, 

pragmaticamente, problemas e desafios urbanos em soluções funcionais, sustentáveis e 

viáveis para as gerações.  

                                                 
145

 Tradução de: “Prosperity in this broader, organic sense transcends narrow economic success to encompass a 

socially broad based, balanced and resilient type of development that combines tangible and more intangible 

aspects. Taken in this multi-dimensional sense, urban prosperity tightens the links between individuals and 

society with their everyday environment, i.e., the city itself” (UNITED NATIONS, 2013, p. v) 
146

 Tradução livre de: “the city appears as a flexible, operational, creative platform for the development of 

collaborative agendas and strategies for local responses to the global crisis” ” (UNITED NATIONS, 2013, p. 

v). 
147

 Tradução de: “[...] to respond to the challenges of our age, optimizing resources and harnessing the 

potentialities of the future” (UNITED NATIONS, 2013, p. v). 
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Trata-se, em segunda instância, de tornar o futuro urbano mais previsível e 

preventivo na adoção de soluções essenciais para a dinâmica da progressiva vida urbana. 

Trata-se, por esta ótica, de repensar a prosperidade.  

 

Re-pensar prosperidade, nesses termos, requer uma mudança da perspectiva 

dominante atual, que está desatualizada e insustentável em muitos locais, com sua 

combinação do barato combustível fóssil, forte dependência pelo automóvel, formas 

urbanas altamente segmentados, segregação espacial sócio-econômicas, periferias 

urbanas intermináveis que consomem terra, recursos e em muitos casos, áreas 

naturais protegidas – e tudo em grande parte dirigido pelo interesse privado, e não 

pelo interesse público
148

. (UNITED NATIONS, 2013, p. 13) 

 

Segundo a ONU-Habitat (2013, p. 13), ao repensar em prosperidade, em termos 

gerais, a cidade deve apresentar uma profusão de bens públicos, desenvolvimento de políticas 

e ações que visam a sustentabilidade, o acesso equitativo, a possibilidade de oportunidades 

que gerem bem-estar. 

  Em termos mais específicos, uma cidade próspera deve apresentar cinco requisitos, 

ou melhor, cinco dimensões bem definidas e essenciais. Em primeiro lugar, a cidade deve 

contribuir para o crescimento econômico, gerar renda, emprego e produtividade que seja 

capaz de instituir padrões de vida adequados para toda a sociedade local. Em segundo lugar, 

deve fornecer infraestrutura adequada (água, saneamento, energia, rede rodoviária, 

informação e tecnologia de comunicações, etc), que seja capazes de atender tanto a população 

como os setores produtivos (UNITED NATIONS, 2013, p. 13). 

Em terceiro lugar, as cidades devem proporcionar e incentivar a qualidade de vida. 

Ou seja, “cidades próperas fornecem os serviços sociais – educação, saúde, lazer, segurança, 

etc. – necessários para a melhoria do nível de vida, permitindo à população maximizar o 

potencial individual e levar uma vida plena”
149

 (UNITED NATIONS, 2013, p. 13).  

Salienta-se, neste ponto, que quando se fornece estrutura e serviços sociais, desde 

que de forma equitativa, o potencial dinamizador sai do mero campo individual para alcançar 

o coletivo. Pois, ao agregar bem-estar à população, se agrega ao urbano a tão almejada 

qualidade de vida, que é um eixo condicionador do amplo sentido de saúde.  

                                                 
148

 Tradução de: “Re-thinking prosperity in those terms requires a shift away from the current dominant 

perspective, which is outdated and unsustainable on many grounds with its combination of cheap fossil fuel, 

heavy dependence on the motor car, highly segmented urban forms, socially and economically segregated 

spaces, endless urban peripheries that consume land, resources and in many cases natural protected areas – and 

all largely steered by private, not public interest” (UNITED NATIONS, 2013, p. 13). 
149

 Tradução de: “prosperous cities provide the social services – education, health, recreation, safety and 

security etc. – required for improved living standards, enabling the population to maximize individual potential 

and lead fulfilling lives” (UNITED NATIONS, 2013, p. 13). 
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Dessa forma, efetividade estrutural e de serviços integra a qualidade de vida urbana e 

erige uma vida plena, superadas as desigualdades sociais, a segregação espacial e as mazelas 

na saúde pública, garantindo acesso a direitos fundamentais.  

Tal afirmação conduz, então, ao quarto requisito: uma cidade só se torna próspera à 

medida que extrema pobreza e desigualdades são reduzidas e, inversamente, inclusão e 

distribuição equitativa de oportunidades e de estrutura são alcançadas. Assim, “uma cidade 

próspera garante a igualdade de gênero, protege os direitos dos grupos minoritários e 

vulneráveis, e assegura a participação cívica por todos nas esferas sociais, políticas e 

culturais” (UNITED NATIONS, 2013, p. 13).  

E, por fim, uma cidade próspera é resultante de urbanização de forma sustentável, 

onde o meio ambiente urbano e a sociedade coexistem, se incentivam e se limitam para 

prosseguir rumo ao futuro em percepções, soluções e construções integrativas (UNITED 

NATIONS, 2013, p. 14). 

 

Quando falamos de “meio ambiente”, fazemos a referência também a uma particular 

relação: a relação entre natureza e a sociedade qua a habita. Isto nos impede de 

considerar a natureza como algo separado de nós ou como uma mera moldura da 

nossa vida. Estamos incluídos nela, somos parte dela e compenetramo-nos.[...]. 

Dada a amplitude das mudanças, já não é possível encontrar uma resposta específica 

e independente para cada parte do problema. É fundamental buscar soluções 

integrais que considerem as interações dos sitemas naturais entre si e com os 

sistemas sociais. Não há duas crises separadas; uma ambiental e outra social; mas 

uma única e complexa crise sócio-ambiental. As diretrizes para a solução requerem 

abordagem integral para combater pobreza, devolver dignidade aos excluídos e, 

simultaneamente, cuidar da natureza. (FRANCISCO, 2015, p. 114) 
 

Nessa esfera, “a prosperidade, como definida pela ONU-Habitat, é uma construção 

social que se materializa no reino das ações humanas. É a construção consciente e deliberada 

sobre condições objetivas, as quais prevalecem em uma cidade a qualquer tempo”
150

 

(UNITED NATIONS, 2013, p. 14) e lugar. 

Ou seja, é o resultado, é o êxito final das aspirações que a sociedade e o Estado, 

conjuntamente, são capazes de projetar, agir e materializar em prol do bem-estar e do 

progresso sustentável equilibrado entre as cinco dimensões.  

Com este intuito, de estabelecer as relações entre as cinco esferas (dimensões) para 

alcançar uma cidade próspera e medir o progresso citadino, a ONU-Habitat introduziu, em 

2012, uma matriz conceitual: a Roda da prosperidade. Essa matriz revela a conexão entre as 

                                                 
150

 Tradução de: “Prosperity, as defined by UN-Habitat, is a social construct that materializes in the realm of 

human actions. It builds deliberately and conscientiously on the objective conditions prevailing in a city at any 

time [...] ” (UNITED NATIONS, 2013, p. 14).  
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dimensões de uma cidade e abre um leque de possibilidades na coleta de informações, que 

permitem identificar em qual setor estão os problemas e avaliar a influência de uma dimensão 

sobre a outra (UNITED NATIONS, 2013, p. 14).  

A roda da prosperidade proporciona um olhar difuso, interconectado das dimensões 

que deságuam em ações políticas, planejamentos urbanísticos e elaboração de leis, que visam 

adaptar ações a tempo e espaço, equilibrando a dinâmica da vida urbana.  

Dialeticamente, o centro da roda da prosperidade representa o poder local urbano que 

apresenta quatro funções: controlar a direção da roda, garantir a prevalência do interesse 

público, assegurar o equilíbrio e sinergia, e absorver os impactos transmitidos das cinco 

dimensões. Esse núcleo, portanto, “representa a ação humana em todas as suas formas de 

realização”
151

, pois “reúne as funções de poder (por exemplo, leis, regulamentos e 

instituições, planejamento urbano, sociedade civil, associações comerciais, agências especiais, 

etc.) associados com os cinco ‘raios’”
152

 (UNITED NATIONS, 2013, p. 15). 

Tanto positivamente
153

, como negativamente, cada eixo, cada ponto crítico afetado, 

pode interferir em todo o processo da funcionalidade da cidade nos diversos setores 

formadores da socidade urbana. Daí, compreeender a necessidade do olhar crítico, de superar 

decisões pontuais, fragmentadas e unilaterias (que não levam em conta os diversos atores da 

sociedade e a interrelação factual dimensional).   

 

                                                 
151

 Tradução de: “[...] represents human agency in all its embodiments” (UNITED NATIONS, 2013, p. 15). 
152

 Tradução de: “The ‘hub’ brings together the power functions (e.g., laws, regulations and institutions, urban 

planning, civil society, trade associations, special agencies, etc.) associated with the five ‘spokes’” (UNITED 

NATIONS, 2013, p. 15). 
153

 Segundo a ONU-Habitat (2013, p. 14), um exemplo positivo é a melhora e implementação de saneamento e 

fornecimento de água em assentamentos informais. Esta ação implica não só na melhora da dimensão 

infraestrutura, mas também potencializa as dimensões de qualidade de vida e da sustentabilidade ambiental.  
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Figura 7 Roda da prosperidade

 

Fonte: UNITED NATIONS, 2013, p. 15 

 

Observa-se que, embora a roda da prosperidade possa ser utilizada por qualquer 

cidade, os caminhos escolhidos e a gestão local podem se diferenciar nas várias dimensões. O 

processo de urbanização e desenvolvimento citadino, por ser dinâmico e dependente de 

fatores ambientais, geográficos, econômicos, políticos, pode ser direcionado positivamente ou 

negativamente rumo à prosperidade. Assim, o desenvolvimento das cidades é não linear e não 

sequencial; um processo complexo, diferenciado e exclusivo para cada cidade (UNITED 

NATIONS, 2013, p. 16). Mas, pela perspectiva da roda da prosperidade, qualquer cidade é 

capaz de se adaptar às circunstancias globais por intermédio de ações nucleares, isto é, 

aquelas que estabelecem o equilíbrio, desde que seus problemas estejam direcionados ao 

núcleo, ao centro de poder. 



190 

Para materializar a teórica roda da prosperidade, foi instiuído pela ONU-Habitat o 

Índice de Prosperidade das Cidades (City Prosperity Index - CPI) que engloba todas as cinco 

dimensões. Cada uma é aferida por vários subíndices
154

 (UNITED NATIONS, 2013, p. 18).  

De uma forma geral, os valores da CPI dividem as cidades em seis grupos, variando 

de entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, mais sólido são os fatores da prosperidade. Em 

uma cidade próspera, os raios das respectivas dimensões são bem desenvolvidos. Em 

contrapartida, cidades com fatores de prosperidade fracos refletem problemas institucionais, 

políticos e estruturais (UNITED NATIONS, 2013, p. 19-24). 

 

Quadro 9 O Índice de Prosperidade da Cidade da ONU-Habitat 

DIMENSÃO DEFINIÇÃO/ VARIÁVEIS 

Produtividade O índice de produtividade é medida através da 

produção da cidade, que é composta de variáveis tais 

como capital de investimento,  emprego 

formal/informal, inflação, comércio, economia, 

exportação/importação e renda familiar/consumo 

familiar. A produtividade representa a produção total 

de bens e serviços (valor acrescentado) produzidos por 

um população durante um ano específico. 

Qualidade de vida Combinação de três subíndices: educação, subíndice 

de saúde e espaço público. 

Infraestrutura Combinação de dois subíndices: um para 

infraestrutura adequada e outro para habitação. 

Sustentabilidade ambiental Combinação de três subíndices: qualidade do ar 

(MP10), emissão de CO2 e poluição domiciliar. 

Equidade e inclusão social Este índice combina medidas estatísticas de 

desigualdade de renda e consumo, coeficiente de GINI 

e desigualdade de acesso à serviços e infraestrutura. 

Fonte: Adaptada pela autora com dados extraídos de: (UNITED NATIONS, 2013, p. 19). 

 

Salienta-se que, por ser tratar de dimensões que englobam aspectos tangíveis e 

intangíveis, materializar a roda da prosperidade em um índice que engloba subíndices e 

estatísticas não é uma tarefa fácil. Pois esbarra em dificuldades que vão desde coleta de 

informação à fidedignidade dos dados e alterações de indicadores
155

, passando pela 
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 Por não ser objeto, desse presente estudo, para maior aprofundamento da composição de cada subíndice para 

cada dimensão, conferir: (UNITED NATIONS, 2013, p. 19). 
155

 Vide capítulos 4 e 5 desse presente estudo. 
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insuficiência de recursos governamentais e de incentivo. Esses exemplos denotam apenas 

superficialmente a complexidade para a aferição do índice.  

Porém, um grande passo na direção da avaliação da práxis citadina foi conquistada. 

As possibilidades de análises comparativas entre as diversas cidades mundiais para a 

construção da sustentabildiade e para a busca de soluções do presente para o futuro estão 

apenas no seu começo. A roda da prosperidade permite avaliar sobre o que medir e como 

medir e vai além, possibilita a reunião de fonte material para produção de normas 

urbanísticas, ações políticas e análises dos efeitos das ações estabelecidas. 

Dessa forma, a roda da prosperidade e o CPI ultrapassam o caráter puramente 

instrumental avaliativo e trazem à tona a esperança por estratégias preventivas, incisivas e 

mais promissoras para o mundo urbano através da avaliação ampla das condições de 

sustentabilidade que se constroem e moldam ao longo do processo de urbanização.  

 

Uma das prospostas mais interessentes tem sido a de que discussão tem que se dar 

de forma ampla, de forma a avaliar não apenas impactos socioambientais, mas 

principalmente as condições de sustentabilidade socioambiambiental, recuperando 

assim a dimensão de processo para além da dimensão técnica e instrumental. 

(FERNANDES, 2004, p. 109) 

 

Prosperar as cidades, por esse lado, começa a ganhar contorno, dá vida a outras 

vidas, começa a tornar o real sentido do que é sustentabilidade. Pois nesse início de século 

urbano, o simples fato de possibilitar lograr êxito e efetivar ações conscientes, democráticas, 

participativas, multidimensionais e interconectadas, já é uma grande lição, incentivo e 

rascunho para novas pesquisas, governança e inclusão do e para o futuro. 

Por outro lado, em última análise, pode-se repensar a prosperidade citadina, 

buscando a aglutinação de toda a finalística pretendida de uma vida saudável, com qualidade e 

em equilíbrio com a proteção ao meio ambiente. Uma nova hermenêutica pode ser abordada e 

suscitada à reflexão: a saúde no seu mais amplo sentido é o núcleo basilar para todas as 

dimensões.  

Remete-se ao amplo sentido da saúde que é, por essa ótica, a convergência de bem-

estar, qualidade de vida humana, qualidade de vida urbana e saúde pública. Juntos, cada um 

desses conceitos representa e faz parte do conceito de saúde lato sensu. Nesse diapasão, a 

semântica da saúde aproxima-se da qualidade de vida e acolhe o sentido individual, coletivo, 

político e ambiental. 
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A qualidade de vida [(saúde)] está na base da funcionalidade das cidades: a noção 

está no eixo de todas as políticas e ações, e é uma síntese de todas as dimensões da 

prosperidade. Quando uma cidade gera emprego e crescimento econômico, a 

qualidade de vida melhora. Quando uma cidade projeta melhores edifícios e espaços 

públicos que fornecem ambientes atrativos, seguros, limpos e duráveis, é a melhoria 

da qualidade de vida. Quando uma cidade fornece transporte público adequado, 

melhora a qualidade de vida de ambos os usuários e não-usuários. Quando uma 

cidade aumenta os níveis de educação e proporciona uma boa saúde, garante 

qualidade de vida para o futuro previsível. E quando um cidade reduz a utilização de 

recursos ambientais e torna-se mais eficiente de energia, como também melhora a 

qualidade de vida.
156

. (UNITED NATIONS, 2013, p. 60) 

 

Por essa perspectiva, a saúde pode ser analisada como a coesão entre os eixos 

dimensionais, pois, em sentido amplo, engloba qualidade de vida, equilíbrio social e 

ambiental. Ou seja, saúde é reflexo e incentivo para as boas condições de vida e bem-estar 

coletivo em todas as acepções imagináveis. Observa-se que esta ótica é similar ao modelo 

conceitual da saúde urbana. 

Ao avaliar os reflexos (impactos) na saúde ambiental e humana, é possível 

caracterizar a sustentabilidade ou insustentabilidade do modo de desenvolvimento, gestão e 

construção do meio ambiente urbano local. Esta ótica posiciona-se no sentido de instigar uma 

nova reflexão contemporânea sobre saúde e sustentabilidade ao longo do processo de 

urbanização. Seja para qualquer dimensão, toda vez que o processo de urbanização propiciar a 

um impacto negativo, a aferição da saúde (no sentindo mais amplo) terá reflexos a curto e 

longo prazo.  

Dessa forma, a roda da prosperidade tomaria uma forma inversa graficamente, mas 

ainda assim, não perderia em nada o sentido primário. A sugestão que se suscita é para 

acrescentar à roda um viés mais integrador pelo prisma global. 

 O núcleo dinamizador seria a manutenção da saúde ambiental e humana como meta, 

como alicerce, como finalística para resoluções dos problemas. Os eixos dimensionais 

mantendo-se interconectados e interdenpendentes. Já as bordas externas refletiriam não 

apenas prosperidade, mas a ampla gestão comunicativa, planejamento urbano e ações 

políticas, de locais a globais.  

                                                 
156

 Tradução de: “Quality of life underpins the functionality of cities: the notion is at the crossroads of all 

policies and actions, and a synthesis of all the dimensions of prosperity. When a city generates employment and 

economic growth, quality of life improves. When a city designs better buildings and public spaces that provide 

attractive, secure, clean and durable surroundings, it is improving quality of life. When a city provides adequate 

public transport, it improves quality of life for both users and non-users. When a city raises levels of education 

and provides good healthcare it is ensuring quality of life for the foreseeable future. And when a city reduces the 

use of environmental resources and becomes more energyefficient, it also improves quality of life.” (UNITED 

NATIONS, 2013, p. 60). 
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A chave para a prosperidade nas cidades, portanto, pode ser encontrada na 

hermenêutica de um sistema integrativo habilitado a superar pré-compreensões fragmentadas 

para alcançar a interconexão dose seres e coisas. Ou seja, novas visões e interpretações sobre 

desenvolvimento, sobre sustentabilidade e sobre o urbano devem ir além de pressupostos 

econômicos e arquitetônicos. Deve, também, abarcar a proteção dos direitos fundamentais, a 

efetivação da qualidade de vida, a exequibilidade do sentido amplo da saúde e, nas palavras 

de Veiga (2010a, p. 81), o “aprofundamento” da democracia. Tudo em prol de um dinamismo 

prático, fático e finalístico da sobrevivência das gerações.  

Então, a dinâmica e formação da sociedade urbana apontam para mais um novo 

desafio e instiga o mais novo questionamento contemporâneo: a saúde não seria o núcleo 

efetivador da sustentabilidade ou insustentabilidade urbana?  

Nos dias atuais, pensar em sustentabilidade e em prosperidade nas cidades é também 

repensar a saúde como o maior legado ambiental, cultural, político, econômico, social que se 

pode deixar para o futuro. É o único legado que manterá o real sentido de cuidar do ambiente 

e de todas as espécies.  
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7 CONCLUSÃO 

 

Contextualizar, pontuar, analisar criticamente, desconstruir para construir e convergir 

– verbos que brevemente caracterizam o presente estudo direcionado para um dos mais novos 

desafios da contemporaneidade: a construção da sustentabilidade urbana. 

Recentemente (2014), pôde-se confirmar a predominância do urbano. 53,6% da 

população já vive em áreas urbanas e 63% dos países já apresentam nível de urbanização 

maior que 50%. Prospectivamente (2050), esse nível aumentará para quase 80% e a população 

urbana mundial alcançará 63%. Desse modo, a completa e virtual sociedade urbana, alertada 

por Henri Lefebvre (2015) em um passado próximo, está a caminho de se efetivar no século 

do urbano (século XXI). 

O fenômeno vertiginoso da urbanização não é subproduto do processo de 

industrialização, mas é impulsionado por ele. Historicamente, a Revolução Industrial, advinda 

no século XVIII, a descoberta da máquina a vapor e a formação de indústrias (as quais 

necessitavam de enorme contingente de mão de obra) formaram os principais ímãs iniciais 

para acender o processo e fazer das cidades palcos principais da urbanização e seus efeitos. 

Desde então, o duplo processo de urbanização-industrialização dinamicamente 

contribui para a formação da sociedade urbana, do urbano, da modificação do presente e 

construção do futuro e induz à formação da nova realidade social das cidades, que ainda está 

em gênese não só dela mesma, mas do sentido do dinamismo evolutivo do planeta. 

Porém, a forma como a urbanização vem ocorrendo, desde a sua ascensão acelerada, 

é fonte de grande preocupação local e internacional, tanto em países desenvolvidos (exemplo 

de Londres) como em desenvolvimento (exemplo de São Paulo), embora, neste último grupo, 

seja ainda mais alarmante. Pois, juntamente com o processo de adensamento urbano, as 

cidades têm sofrido o processo de implosão-explosão, formando um tecido urbano 

despreparado, caracterizado por formação de cortiços e favelas, pela falta de infraestrutura 

básica relacionada à rede de esgoto e ao abastecimento de água, sem contar a formação de um 

ambiente urbano insalubre e propenso à formação de doenças, endemias e epidemias. Toda 

essa carência urbana intensifica ainda mais as iniquidades sociais e a degradação ambiental. 

A construção de ambientes insalubres e a enorme degradação ambiental decorrente 

de um processo não planejado, estruturado ou direcionado, resultam em um círculo vicioso de 

fontes de poluição do ar, água e solo, que reduzem a qualidade ambiental, interferem na sadia 

qualidade de vida e na própria sobrevivência das espécies, principalmente daquelas que 

sabidamente apresentam maior predisposição a desenvolverem doenças (ecogenética) e para 
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aquelas que podem sofrer mutações não sadias extrínsecas ao seu DNA e transferir para 

outras gerações (epigenética). Portanto, o problema pode ser ainda mais vasto do que se 

imagina ou estima. 

Esse círculo vicioso, portanto, exige ações urgentes e emergentes, pois é nas cidades 

que a realização prático-sensível das transformações e construção do urbano, desencadeadas 

pela urbanização, desenvolve-se e entrelaça-se às dimensões essenciais – social, política, 

ambiental e econômica – para a vida em comunidade e até mesmo para a vida de todas as 

espécies. 

A inseparabilidade entre qualidade do meio ambiente urbano, sadia qualidade de vida 

e construção da qualidade de vida urbana é a linha tênue, o ponto perturbador e crucial, que 

pode demonstrar a sustentabilidade ou insustentabilidade.  

As Conferências Internacionais sobre a Promoção da Saúde, através de seus 

documentos, demonstram veemente a interdependência salutar entre a saúde e o meio 

ambiente em todas as dimensões – ecológicas, sociais, econômicas e políticas – pois 

consideram a saúde como um processo multidimensional e essencial para a sobrevivência. 

Sem a saúde sistêmica, que é o núcleo da vida, não há futuro próspero. 

Como uma relação de causa e efeito, o núcleo da sustentabilidade deve ser analisado, 

portanto, por uma nova hermenêutica, por um novo ângulo, uma nova dimensão aglutinadora 

da qualidade de vida lato sensu – a saúde. A dimensão conglobante da saúde conecta a vida 

de todas as gerações e espécies, constituindo-se como o fim último da aplicação da 

sustentabilidade. Sem vida, sem qualidade, não há prosperidade. Não há futuro, seja na 

produção econômica, no consumo, seja na efetivação da justiça social pela diminuição de 

iniquidades, seja no desenvolvimento ambientalmente correto. 

Trata-se de uma percepção mais sistêmica do inédito fato que é a urbanização e seus 

efeitos diretos ou indiretos. Percepção multidimensional da sua análise mais eficaz e 

complexa para propor ações públicas, aplicar a governança, efetivar a democracia e alcançar o 

tão almejado princípio do desenvolvimento sustentável garantidor máximo da vida. Mas 

como? Para responder, é preciso traçar um fio condutor analítico-crítico e fundamentado na 

inter-relação entre os fatos, os indicadores, os estudos acerca da saúde urbana e o fim a que 

todos se destinam. 

Vista como um processo contínuo na sociedade contemporânea, a urbanização 

apresenta tanto efeitos positivos como negativos para a saúde humana e ambiental, que podem 

ser descritos historicamente e tendem a perpetuar-se no futuro se não analisados 
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sistemicamente. Daí, já se pode extrair um enorme obstáculo para a efetivação da 

sustentabilidade. 

Dentre as vantagens, destaca-se que a concentração populacional urbana proporciona 

a implantação de políticas públicas mais eficazes e atentas à consideração da saúde coletiva, 

tais como controle epidemiológico, construção de hospitais e centros de saúde, vacinação em 

massa, facilidades na coleta de informações, formulação e aplicação de indicadores urbanos 

para determinar a vulnerabilidade e a qualidade de vida.  

Essas vantagens, historicamente, refletem o efeito da urbanização – industrialização 

e o crescimento dos movimentos higienistas e sanitaristas que emergiram para suprir a 

precária saúde pública medieval. Ademais, o aparecimento da promoção da saúde e da OMS, 

assim como os inúmeros relatórios decorrentes das Conferências nacionais e internacionais – 

destacando-se a Carta de Otawa, que preconizou a saúde para todos – deram magnitude e 

respaldo para o duplo processo até então jamais alcançado. 

Quanto aos aspectos negativos, destacam-se a urbanização horizontal em locais sem 

infraestrutura, o aumento na degradação do ambiente, maior propagação das doenças 

epidêmicas e endêmicas, favorecimento ao aumento da poluição do ar, solo e água, colapso na 

mobilidade urbana e, consequentemente, a perda da qualidade de vida em massa, além de 

representar um modelo de desenvolvimento desequilibrado e injusto. Ou seja, um verdadeiro 

desequilíbrio na harmonia entre meio ambiente urbano, saúde e política pública. Dessa forma, 

o meio ambiente passa a ser um fator crítico, um risco iminente para a saúde e qualidade de 

vida urbana. 

Exatamente do confronto entre aspectos positivos e negativos, depreende-se que a 

urbanização per si não é o principal causador dos fatores mitigadores da saúde humana, mas 

sim o déficit de seu planejamento adequado, por falta de controle ou prevenção de agentes 

poluidores ou por omissão dos problemas devido a interesses econômicos, históricos e até 

mesmo do ineficaz exercício e efetivação da democracia. 

Assim, a urbanização – avaliada na dialética de seus efeitos, diretos ou indiretos – 

não se caracteriza como o vilão da sustentabilidade urbana. Será a forma com que se dá este 

processo, associado à insuficiência de critérios sistêmicos para avaliá-los, que cria essas 

mazelas. Faltam, portanto, informações suficientes para direcionar a urbanização para a 

sustentabilidade.  

Atualmente, embora indicadores de sustentabilidade urbana basais tenham sido 

estabelecidos e alguns padronizados, há muitas apreensões quando analisados indicadores de 
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forma isolada, pois revelam imprecisões e, também, muitas vezes esquecem-se de toda a 

dinâmica urbana. 

A maioria dos índices existentes não se volta especificamente para o meio ambiente 

urbano e, embora já existam alguns e outros ainda estejam em construção, estão aquém da real 

necessidade de analisar e refletir o status da saúde urbana e sua repercussão para a 

sustentabilidade, pois suas análises, de uma forma geral, são fragmentadas. 

Assim, é distorcida a percepção que se tem do fenômeno urbano e da 

sustentabilidade de seu ambiente em razão dessa fragmentação e compartimentação de 

indicadores, que, sem padronização adequada e sem estabelecer correlações significativas, 

impedem a leitura adequada da sustentabilidade urbana. 

A partir do momento em que se obtiverem indicadores reunidos sistemicamente, 

novos vislumbres acerca de informações eficientes poderão traduzir o dinamismo do 

desenvolvimento do urbano e da sua morfologia prático-sensível para a conceituação e 

aplicação mais precisa da sustentabilidade, assim como para o exercício da gestão 

democrática urbana. Pois, gerir democraticamente a cidade é um dos pressupostos básicos 

para alcançar a sustentabilidade urbana e a prosperidade. 

Diante da insuficiência de visões fragmentadas, exigem-se novas posturas. Almeja-se 

o entrelaçamento dos indicadores de saúde urbana, com fins a compor o elo basilar de coesão 

entre as dimensões que respaldam a construção da sustentabilidade nas cidades. Dessa forma, 

a fidedignidade da avaliação da sustentabilidade depende de uma visão não fragmentada, 

tanto em relação aos diversos aspectos a serem considerados na formação de indicadores 

compostos, quanto pelo caráter global que a sustentabilidade traz em si. Ao transformar dados 

em informações e estas em um planejamento estratégico urbano, constitui-se uma visão 

sistêmica que permite a ação eficaz, com promoção da cidadania e da qualidade de vida rumo 

à cidade democrática.  

A hermenêutica pela multidimensionalidade exprime, portanto, superação de pré-

compreensões unidimesionais e reducionistas da sustentabilidade para um olhar do contexto 

urbano como condição multifacetada, como um processo contínuo, aberto e integrativo entre 

seres, coisas e suas repercussões esssenciais para a arquitetura saudável de todas as formas de 

vida a se concretizarem no dinamismo fático. 

É nesse sentido que a saúde urbana é um promissor instrumento avaliativo e 

promotor de fonte material fundamental para as soluções das iniquidades e causas difusas da 

insustentabilidade urbana, pois possibilita a aplicação e formação de indicadores compostos e 

mais efetivos. 
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Para esse intuito, 18 cidades foram comparadas e analisadas sobre as perspectivas de 

indicadores. Analisando a questão do ar, observou-se que, da correlação entre IDH e MP10, 

extrai-se que as cidades que se enquadram em valores de IDH superiores a 0,7, consideradas 

pois com bom desenvolvimento humano, estabelecem relação de boa qualidade do ar ou 

valores não tão elevados de emissão quando comparados aos de outras cidades de menores 

valores de IDH. Quanto menos desenvolvido, maior a associação com a alta emissão de MP10. 

O que demonstra que, hoje, não é a industrialização ou o denseolvimento econômico que 

levam à deterioração da qualidade do ar. Da mesma forma, a correlação entre IDH e indicador 

para emissão de tCO2/cap demonstrou uma tendência à proporcionalidade, ou seja, quanto 

mais alto o IDH, maior a emissão de tCO2/cap e quanto menor o IDH, menor a emissão. Por 

essa simples análise comparativa, já se pode extrair que o IDH continua sendo um ótimo 

indicador de desenvolvimento urbano citadino, embora não englobe as esferas ambientais 

diretamente, mas, quando correlacionado com outros indicadores, pode ter um significado 

muito valorativo. 

A formação do IDH, em sua multidimensionalidade, é positiva, mas incompleta. 

Embora este índice englobe saúde, educação e PIB per capita, ele não contempla dimensões 

que são essenciais para a aferição e a efetivação da sustentabilidade. Ou seja, dimensões como 

equidade, gestão democrática e qualidade de vida, no sentido amplo, não são abarcadas, daí a 

incompletude. Mas, ainda assim, o IDH, mesmo que de forma parcial, ainda se mostrou útil 

para aferir a relação com a qualidade do ar, na qual demonstrou proporcionalidade. Nessa 

linha de raciocínio, podem-se extrair outras reflexões, como se seria alguma dimensão 

específica do índice (saúde, educação ou PIB per capita) que influi diretamente na qualidade 

do ar ou se seria exatamente a multidimensionalidade do índice, embora imcompleto, que 

reflete alguns dos pontos necessários para alcançar a qualidade do ar. 

Ainda para análise da qualidade do ar, observou-se uma clara relação entre o PIB per 

capita e o indicador de MP10. A tendência demonstra que quanto mais elevada a renda per 

capita, menor é a emissão de MP10. Nos casos de renda per capita superior a US$ 30.000, a 

emissão tende a se aproximar do limite tolerado pela OMS (20 μm/m3). Em contrapartida, 

cidades com renda per capita abaixo de US$ 10.000 apresentam uma tendência a altíssima 

emissão.  

Para a análise de emissão de tCO2/cap, houve divergência. Cidades com diferentes 

parâmetros de PIB per capita não apresentaram padronização em emissões de tCO2/ cap. Esta 

afirmativa pode ser justificada pela diferença da natureza da fonte energética adotada pela 

cidade, assim como da fiscalização de emissores e a distribuição de renda. 
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Salienta-se que, embora não se tenha um consenso definitivo, os dados relativos a um 

alto PIB per capita com baixa emissão de MP10 e divergência na emissão de tCO2, no 

presente estudo já indicam uma tendência relacional entre alto PIB e qualidade do ar positiva. 

Todavia, a qualidade do ar não pode ser analisada isoladamente frente à pobreza ou à riqueza. 

Cidades com PIB intermediário demonstram isso. A riqueza interfere na emissão de 

poluentes, mas a natureza da fonte energética, a legislação e a fiscalização de emissores, a 

distribuição de renda, entre outros, influenciam diretamente nessa relação. 

Quanto aos indicadores de número populacional e emissão de MP10 ou entre 

população e emissão de tCO2/cap, da análise, observou-se que, a priori, mesmo que o 

processo de urbanização eleve o número da população urbana em uma determinada cidade, 

esse aumento quantitativo, por si só, não é suficiente para alterar a qualidade do ar.  

Partindo para a análise dos indicadores de saneamento básico, as mesmas 18 cidades 

foram analisadas no atinente aos indicadores de porcentagem da população com acesso à água 

tratada e à rede de esgoto. Observou-se que o número populacional não influi na porcentagem 

da população com água tratada, ou seja, dentre as cidades com alto índice de acesso à água 

tratada, figuram tanto megalópoles como cidades grandes ou médias. O acesso à água “limpa” 

depende mais de infraestrutura urbana, cuja responsabilidade é governamental, do que do 

número de habitantes por si só. Para o indicador da porcentagem do acesso à rede de esgoto, 

também não foi diferente, pois não houve correlação.  

Porém, uma consideração deve ser ressaltada por ser de imensa relevância. Quando 

consideradas as porcentagens populacionais que não têm acesso nem à água, nem à rede de 

esgoto, se transformar essa porcentagem em número absoluto populacional, ter-se-á um 

número alarmante de pessoas sem o mínimo fundamental para sobrevivência. Ora, trata-se de 

privação a um direito fundamental que é a água e, consequentemente, da privação do próprio 

direto à vida dessas pessoas.  

A correlação com o indicador densidade populacional em nada interfere no indicador 

de acesso à água tratada ou no indicador de acesso à rede de esgoto.  

Observou-se, também, que há uma forte correlação entre IDH e porcentagem da 

população com acesso à água tratada. Quanto mais alto o IDH da cidade – principalmente 

para níveis acima de 0,81 – maior o acesso à água tratada. Em contrapartida, para IDH abaixo 

de 0,8, a tendência a um menor acesso à água tratada prevalece, mas não é tão significativa 

em valores percentuais. Já para a correlação com o PIB per capita, quanto mais alto este, 

maior a probabilidade de uma cidade de grande porte apresentar alta porcentagem 

populacional com acesso à água e à rede de esgoto. Porém, o PIB per capita não pode ser um 
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critério que deva ser analisado isoladamente, pois expressa somente o crescimento 

econômico, nem sempre representa desenvolvimento e não expressa de forma completa e real 

a situação citadina, uma vez que não consegue apontar as reais desigualdades sociais. Trata-se 

de um parâmetro geral e não específico, podendo, portanto, mascarar a desigualdade social 

local. 

Dessas análises, pode-se retirar que um dos desafios citadinos está centrado na 

qualidade de vida urbana, pois esse termo reflete exatamente a efetividade da sustentabilidade 

urbana e o sentido amplo e coletivo da saúde.  

Ora, os indicadores analisados compostamente são apenas exemplos de inúmeras 

composições e inter-relações que podem ser averiguadas. O mais importante que se extrai é 

que eles ainda são insuficientes, não conseguem alcançar toda a complexidade do urbano, mas 

são essenciais para coletar informações, definir tendências e fornecer fontes materiais para a 

gestão democrática das cidades, pois a cidade é palco para a realização prático-sensível do 

processo dinâmico urbano, enquanto realidade do presente e possibilidade do futuro, onde 

sustentar a vida e o desenvolvimento seja um constante exercício da democracia para a 

efetivação dos direitos fundamentais. 

Assim, para falar sobre o processo de urbanização, deve-se, primeiro, atentar ao 

núcleo saúde, já que esse núcleo engloba a qualidade de vida urbana e o bem-estar social, 

além de ser a base para qualquer das dimensões da sustentabilidade. Tanto é que os impactos 

socioambientais refletem diretamente na saúde da população e, ao serem mensurados, indicam 

a sustentabilidade ou a insustentabilidade urbana.  

Ao refletir sobre a Roda da Prosperidade pelo viés do núcleo saúde, percebe-se um 

rumo às soluções mais integrais e participativas do presente para o futuro, já que a dinâmica e 

a interdependência entre as cinco dimensões principais – produtividade, infraestrutura, 

qualidade de vida, equidade e inclusão social e sustentabilidade ambiental – só se equilibram 

quando há uma real comunicação entre os diversos atores sociais capazes de avaliar e planejar 

para agir em prol da coletividade garantindo a saúde, que é a chave essencial do direito à vida.  

Desse elo processual dinâmico e comunicativo, se tem a prosperidade urbana. Ou 

seja, prosperar também é um processo de informações e ações que visam assegurar o bem-

estar coletivo e o progresso das cidades a qualquer tempo.  

Consequentemente, é através da percepção sistêmica, da reunião de indicadores, da 

comparação entre diferentes cidades e no exercício da gestão democrática para assegurar o 

direito à saúde, à vida e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado que poderão as cidades 

alcançar a prosperidade urbana. 
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As cidades do mundo clamam por olhares mais atentos, mais sistêmicos, mais 

perspicazes em prol do que é e será o palco principal para o destino do homem. Por mais vida, 

por mais qualidade, por mais saúde e prosperidade, estas são as finalidades sem as quais o 

futuro do planeta está fadado a não existir. Portanto, sustentar o urbano é sustentar aquilo que 

converge e pulsa o urbano em todas suas dimensões: a saúde. 
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