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Introdução

como arquitEto E urbanista e professor e pesquisador 
sobre o ambiente urbano, notadamente em um período de tra-
balho em dois programas interdisciplinares: Programa de Pós-
graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente e o Programa 
de Pós-graduação em Engenharia Ambiental, me interessei em 
debruçar sobre diversos aspectos da abordagem ambiental e da 
salubridade da cidade. Junto com alguns amigos de áreas dife-
rentes, tais como o saneamento, a saúde pública, a ecologia, a 
biologia, a geografia, a sociologia e várias outras áreas impor-
tantes para compreender a cidade e a sociedade urbana e sua 
experiência histórica neste ambiente bem particular.

Hoje a cidade representa o habitat mais comum da huma-
nidade, uma vez que mais que a metade da população humana 
mora em cidades. Em muitos países, incluindo o Brasil, esse índi-
ce ultrapassa os 80 % de toda a sua população. E este processo é 
um processo relativamente recente, tanto tomando-se como refe-
rência a história, como a história da civilização, como a história 
específica de cada país. 

Na história da humanidade, podemos perceber que se os 
registros dos primeiros hominídeos datam de aproximadamente 
3 milhões de anos atrás e o homo sapiens de aproximadamente 
300 mil anos atrás, mas, os registros das primeiras cidades são 
de pouco mais de 6 mil anos, na Mesopotâmia, no vale do rio Eu-
phrates e região do Ur. Evidentemente, para se chegar a cidade 
(com sua estrutura de poder e classe social), a humanidade pas-
sou pela experiência social da aldeia pré-urbana (funcionamen-
to tribal e comunitário) por alguns milênios. A fase do homem 
urbano, no entanto, é relativamente recente na história humana. 

Na história da civilização já urbana, apesar da continua e gra-
dativa urbanização da população humana, o grande momento de 
inflexão e forte afluência da população da área rural (antes o locus 
da produção) para as cidades foi no início da revolução industrial 
quando esta assumiu o posto de locus da produção e do consumo. 
E, nas histórias específicas dos países e, especialmente dos países 
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periféricos como a América Latina ou, ainda, de industrialização 
tardia e intensa como o sudeste asiático e a China.

No entanto, hoje, parece quase natural considerarmos o 
meio urbano como o locus prioritário da sociedade humana. 
Devemos considerar que o ambiente urbano representa a maior 
e mais intensa modificação física da natureza pela intervenção 
humana (pelo menos, em tempos de paz). Um ambiente que, 
do ponto de vista econômico parece ser uma invenção bastante 
eficiente, pois produz mais de 60 % da riqueza total enquanto 
ocupa pouco mais de 3 % da superfície terrestre do planeta. No 
entanto, é claro também que produz a maior parte de vários ti-
pos de efluentes (líquidos e gasosos) e de resíduos sólidos, com o 
agravante de que os resíduos anteriores à industrialização eram 
em sua maioria orgânicos ou inertes e, na atualidade, muitos 
resíduos são perigosos. E, evidentemente, o agravante da proxi-
midade dos poluentes, efluentes, resíduos e a população.

Com a evolução tecnológica, para muitos casos, pode-se con-
siderar que o volume quantitativo dos resíduos passou a ser me-
nor, no entanto, a periculosidade e a dificuldade de serem absor-
vidos pelos ciclos naturais se tornou ainda mais intensa. Como 
exemplos podemos colocar a tecnologia nuclear, a química fina, a 
indústria eletrônica etc. Também os impactos ambientais das ativi-
dades humanas, especialmente as urbanas, durante muito tempo 
entendida como algo de escala mais local ou, no máximo regio-
nal, hoje compreendemos que estende os seus impactos na escala 
global, tais como o aquecimento global, o buraco na camada de 
ozônio, as chuvas acidas, o lixo oceânico etc. 

Mas, o que se pretende tratar neste livro é o espaço intraur-
bano, seus riscos e seus efeitos, inclusive combinados, sobre a 
saúde. Exatamente onde habita a maior parte das pessoas e 
concentram-se a maior parte das atividades, das riquezas, dos 
conflitos, dos problemas e das alterações ambientais (redução da 
biodiversidade, pavimentação e mineralização das superfícies, 
compartimentação, concentração de resíduos etc.), bem como as 
mudanças sociais mais intensas a que as pessoas estão submeti-
das. Como o cuidar da saúde (e não apenas da doença)

A ideia da influência do meio físico-ambiental sobre a saúde 
é bastante antiga. Desde Hipócrates, com seu tratado “De ares, 
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águas e lugares”, podemos ver sua perfeita inserção no conjunto 
das ideias médicas que já incluem a consideração e a concepção da 
“polis”. Durante muito tempo, exatamente naquele período pré-
industrial e mesmo no início do período industrial, a maior parte 
dos resíduos eram orgânicos ou ainda inertes. Os mais perigosos 
eram os orgânicos, que durante muito tempo foram os que 
produziam a maior parte das doenças e das mortes. A medicina, 
antes da descoberta dos microrganismos, se baseava em indicadores 
da presença de nocividade denunciadas pelo odor através da 
hipótese da existência de miasmas transmissores de doenças, cuja 
crença durou séculos (milênios até), tendo influenciado também 
os urbanistas da antiguidade como Vitruvius (Século I aC), 
cujas teorias, demonstradas em suas proposições conhecida em 
uma obra chamada “De Architectura” influenciaram as cidades 
antigas e bem posteriormente algumas intervenções urbanas 
renascentistas e no início do período industrial. Grandes reformas 
urbanístico-sanitaristas urbanas, como a de Barcelona (Ildefonso 
Cerdá) e de Paris (Eugene Hausmann) foram feitas ainda sob o 
prisma miasmático, embora tendo sofrido algumas adaptações 
posteriores, ajustando-as a às novas descobertas microbiológicas. 

Após a descoberta dos microrganismos, algumas proposi-
ções foram adequadas aos novos conhecimentos: separação en-
tre a drenagem e os esgotos sanitários (controle de contaminan-
tes de veiculação hídrica), abertura de espaços para insolação e 
ventilação (controle da propagação da tuberculose), tendo inter-
ferido na concepção dos novos espaços urbanos como fica claro 
na proposta de Barcelona, de Ildefonso Cerdá.

Curiosamente, até o momento, não existe uma indicação 
clara de que as grandes epidemias virais, como a terrível gripe 
espanhola, tenham influenciado alguma modificação urbana. 
Se poderia até conjeturar que a separação entre os edifícios no 
lote, propostos por Le Corbusier teria alguma origem em um 
cuidado com o distanciamento social, mas o que seria até mais 
provável é que o urbanismo dos edifícios isolados pretendia criar 
espaços de ventilação para atender à nova intensidade da cir-
culação de automóveis e a necessidade de renovação do ar dos 
ambientes urbanos. Tal prioridade dada à circulação individual  
motorizada dada na concepção modernista da cidade, apesar de 
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suas tentativas de “harmonização”, também representou um im-
pacto sensível sobre os indicadores de saúde nas cidades.

Aparentemente as epidemias ou pandemias virais, apesar 
dos episódios críticos, não têm provocado respostas urbanísticas 
significativas. Em parte, explicado pelo fato de que o vírus era 
desconhecido, tendo sido observado visualmente pela primeira 
vez apenas na década de 1940, com o advento do microscópio ele-
trônico. Se tomarmos, por exemplo, o impacto da pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19), nas cidades, verificou-se que, em um 
primeiro momento, parece que ela se propagou mais rapidamente 
em cidades grandes e com maior concentração de poluentes, es-
pecialmente o monóxido de carbono (cidades chinesas, Milão na 
Itália, Nova York nos EUA, São Paulo no Brasil). Parece mais lógi-
co associar o problema das grandes cidades com a sua integração 
na rede global, no entanto, no caso da Itália, foi Milão e a região 
da Lombardia a que sofreu maior impacto e não Roma, a maior 
cidade e a cidade mais conectada globalmente do país.

No caso de São Paulo, verificou-se que a pandemia iniciou-
se pelos bairros mais ricos (onde as pessoas trouxeram os vírus do 
exterior através de viagens internacionais), mas a maior incidência 
e gravidade acabou acontecendo nos bairros de menor renda, com 
menor possibilidade de distanciamento e isolamento no contexto 
habitacional, maior atividade informal (muitas atividades que de-
pendem de ser exercidas em aglomerações, como os comerciantes 
informais) e maior distância entre a habitação e as áreas geradoras 
de trabalho, o que obrigava a população a permanecer em trans-
portes coletivos lotados durante várias horas por dia. Tudo isso jun-
to, tornava as populações destes bairros bem mais vulneráveis.

Outras reflexões que podem ser feitas sobre a cidade e 
suas possibilidades para a melhoria da saúde são as seguintes: 
uma cidade é concebida geralmente para o seu cotidiano e não 
para o eventual ou efêmero como uma pandemia (pelo menos 
assim esperamos). Hoje, em condições normais, nas nossas ci-
dades, as doenças ligadas ao estresse, ao estilo de vida (forte-
mente influenciado pela vida urbana) e de consumo matam bem 
mais, especialmente as doenças vasculares, cardíacas, diabetes,  
obesidade, neoplasias, causas externas (notadamente violência 
social e violência do trânsito).
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Portanto, uma abordagem segura que se poderia adotar 
para uma cidade saudável seria o modelo de uma cidade an-
tiestresse, que, entre tantas coisas, deveria passar também por 
maior inclusão e justiça social, maior universalidade no direito à 
cidade, maior oferta de espaços adequados para crianças, jovens, 
adolescentes e idosos, maior e mais distribuída oferta de áreas de 
amenização ambiental e lazer e maior possibilidade de se utilizar 
os sistemas ativos de circulação (andar a pé, bicicletas, patinetes, 
etc.), menor dispersão espacial e segregação social urbana.

Neste sentido, em vários destes elementos, podemos ver algu-
ma convergência entre o que seria uma cidade saudável e uma cida-
de mais humanizada e sustentável. Mas, o paradigma urbano mais 
bem aceito de uma cidade sustentável na atualidade é exatamente o 
da cidade compacta. Em um primeiro olhar, pode até parecer um 
paradoxo de que tal modelo compacto possa ser adequado para 
uma cidade saudável, especialmente se considerarmos o episódio 
de epidemias e pandemias que exigem o distanciamento social.

No entanto, o paradigma da cidade compacta não se baseia 
na densidade máxima, mas na densidade ótima, bem como a 
diversidade (uso do solo, social, oportunidades etc.) e comple-
mentaridade à função habitacional. Também os resultados dos 
primeiros estudos sobre a incidência da pandemia mostram que 
os maiores problemas foram: a dificuldade de isolamento habi-
tacional, a necessidade imperativa de se permanecer em trans-
portes coletivos em longos tempos de viagem intraurbana e a 
impossibilidade, para alguns trabalhadores de se isolar para sua 
obtenção de renda. Logo, uma questão que se pode colocar é: a 
cidade compacta ou sustentável seria saudável? 

Estes e outros aspectos, ligados à cidade, sua história, sua 
estrutura, seus povos e o funcionamento do sistema urbano ao 
longo do tempo e a compreensão da saúde e dos efeitos urbanos 
sobre a saúde humana, bem como as possibilidades e temas pos-
síveis prevenções é o que se discute e aborda nesta publicação.

Obrigado
Edson Leite Ribeiro
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caPítuLo 1

Aspectos históricos da salubridade  
ambiental urbana

Há muito tEmPo se percebe que é inegável a relação existen-
te entre a qualidade e o equilíbrio ambiental e a saúde humana, 
embora também existam outros fatores igualmente importantes, 
como a alimentação, os hábitos de higiene pessoal, outros fatores 
de qualidade de vida, fatores psicológicos etc.

Particularmente também, é muito notável o fato de que, ao 
longo da história dos assentamentos e aglomerados humanos, 
principalmente a partir do desenvolvimento da cidade, passaram 
a ser o local mais comum ocorrências de epidemias. Pela densi-
dade e proximidade entre as pessoas, a transmissão se fazia de 
forma muito fácil. Os números da mortalidade e da morbidade 
nestas áreas, até as recentes reformas sanitaristas urbanas e o 
desenvolvimento da medicina científica, foram historicamente, 
sempre maiores que o das áreas naturais e rurais.

Muito antes de se conhecer, de forma efetiva, as relações 
causais entre microrganismos e doenças, se observa, na história 
da cidade e das civilizações, suas preocupações com a higiene, a 
pureza ambiental, as tentativas de adequação das estruturas am-
bientais urbanas e o saneamento urbano, de forma quase intuiti-
va e perceptiva, tendo em vista o cuidado com a saúde humana.

O cuidado com a saúde humana, inclusive pode ser o pri-
meiro sinal da civilização. Enquanto muitos imaginam que os 
primeiros instrumentos de pedra são os primeiros e mais anti-
gos sinais da civilização, ao contrário, o mais antigo sinal de ci-
vilização foi a descoberta de um esqueleto humano com os os-
sos anteriormente quebrados cicatrizados na posição correta. 
Essa descoberta mostra que outro ser humano dedicou seu 
tempo e cuidados com o ferido até a sua recuperação. Apesar 
de na humanidade se observar vários aspectos negativos e cru-
éis, o ser humano é o único entre os animais a conseguir cuidar 
do outro durante longo tempo, de forma não instintiva, até sua  
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recuperação. E o cuidado com a saúde humana é um dos sinais 
mais sensíveis. E este cuidado ocorre tanto diretamente ao pacien-
te quanto de forma preventiva, em relação ao espaço e ambiente 
familiar, tribal ou comunitário, incluindo o espaço urbano.

Segundo Rosen (1994), nas ruínas de uma grande civiliza-
ção antiga, no vale do rio Indo, existem evidências claras de uma 
cultura higiênica e de hábitos sanitários, como a presença de 
banheiros, esgotos e drenagem das vias públicas.

A drenagem urbana, teve sua origem quase simultânea com 
a irrigação, onde, por exigências inversas, as áreas cultiváveis te-
riam que ficar em áreas alagáveis ou irrigadas, enquanto as habi-
tações e as cidades, mesmo ficando nas várzeas de rios, tinham 
que ficar protegidas de alagamentos ou inundações. Sítios esca-
vados em Mohenjo-Daro e Harappa, antigas cidades do vale do 
Indo, mostravam que estas cidades eram planejadas e situavam-
se sobre blocos retangulares aparentemente bem normatizados, 
com populações em torno de 50.000 habitantes cada uma e loca-
lizados acima do nível normal de inundação. Também algumas 
cidades mesopotâmicas, os sítios urbanos eram implantados e 
construídos sobre imensos platôs de terra sobre aterros de cas-
calhos e pedras. Verdadeiras ilhas artificiais, bem protegidas e 
drenadas, localizadas em plenas várzeas inundáveis.

Até mesmo na civilização chinesa, desenvolvida em paralelo 
e, durante muito tempo, sem contato com as civilizações ociden-
tais também iniciou e desenvolveu sua civilização na gestão da 
água, facilitando os seus benefícios e evitando os aspectos ne-
gativos, como as enchentes. Há referências que um antigo líder, 
chamado Shen Nong, que teria ensinado ao seu povo a arte e a 
técnica do controle das cheias. Da mesma forma que as civiliza-
ções “hidráulicas” ocidentais, os assentamentos e aldeias chine-
sas se distribuíam ao longo do rio Amarelo, desde 4.000 anos 
antes de Cristo e os conhecimentos de controle das enchentes 
eram essenciais, uma vez que a erosão de suas encostas era gran-
de (o que deixava o rio amarelo) e o assoreamento de seus leitos 
faziam o rio se espraiar pelas áreas habitadas.

Faz parte da cultura social, moral e religiosa de vários po-
vos, o cuidado higiênico corporal e ambiental. Na Bíblia Sagra-
da, mais particularmente no livro do Levítico, se pode encontrar 



17

Edson Leite Ribeiro

várias recomendações higiênicas e cuidados sanitários, como 
a higienização das mãos antes das refeições, dentre outras. De 
fato, a religião tratava muito integradamente a saúde do corpo e 
da alma. Neste contexto, também a manutenção da pureza e lim-
peza da água a ser utilizada era objeto de preocupação, dentro 
dos limites do conhecimento da própria época.

Acredita-se ainda que o hábito da fervura da água, como 
purificador da mesma, por motivos religiosos e espirituais, tenha 
se iniciado há aproximadamente 4000 anos, pelos achados em 
relatos da tradição médica na Índia. É claro, este surgimento 
ocorreu de forma mística ou intuitiva, uma vez que a sua confir-
mação científica definitiva e sua prática consciente só veio a ser 
implementada após as descobertas de Louis Pasteur, no século 
XIX. Portanto, muitas práticas de higiene, particularmente uti-
lizando-se da água, e outros cuidados com a saúde podiam ser 
reconhecidos intuitivamente em recomendações das tradições 
religiosas e médicas, evoluindo para a prática e cultura popu-
lar e, somente bem posteriormente passando para a consciência 
científica da relação existente entre a prática da higiene e a pre-
servação da saúde.

Também com relação aos cuidados em relação deposição de 
dejetos, temos registros muito antigos. É de se destacar, ainda 
dentro da cultura judaica, também a citação da “Geena”, citada 
no livro do Gênesis e em outros livros, que era uma espécie de 
cloaca, onde as comunidades primitivas depositavam seus de-
jetos e que, segundo descrições observadas também em outros 
textos, pelo seu aspecto pestilento e malcheiroso, chegava a ser a 
própria representação terrestre do inferno.

E, com relação à preocupação com a saúde coletiva urbana, 
sabe-se que ela inicia com a percepção dos riscos da contaminação 
ampliados pela aglomeração e concentração humana em comuni-
dades, principalmente, logo após o início histórico das cidades. 
Tanto assim que, era comum a prática do isolamento e distancia-
mento social (mesmo que às pedradas) dos portadores de doen-
ças, particularmente das doenças tidas como contagiosas.

É importante lembrar que a visão da transmissão, em todo 
o período que antecedeu às descobertas de Pasteur, tinha uma 
linha miasmática. A evolução desta linha de pensamento, que  


