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RESUMO 
 
A forma de organização econômica da sociedade, baseada no 
capitalismo explicitou que modificações no meio ambiente 
repercutem direta ou indiretamente sobre a saúde humana. O 
aprofundamento dos estudos nesses casos permeou o 
desenvolvimento da saúde ambiental, conceito utilizado para 
compreender os aspectos da saúde que são determinados por 
diversos fatores no ambiente. E considerando que o Brasil tem 
aspectos particulares da sua industrialização e dos efeitos 
sobre o meio ambiente e a saúde da população, neste artigo 
busca-se compreender a teoria da saúde ambiental 
apresentando a importância da concretização dos preceitos e 
seus possíveis resultados. 
 
Palavras-chave: Industrialização. Questão socioambiental. 
Saúde ambiental.  
 
ABSTRACT 
 
The form of economic organization of society based on 
capitalism explained that changes in the environment have an 
impact directly or indirectly on human health. Deeper study 
these cases permeated the development of environmental 
health, concept used to understand the aspects of health that 
are determined by many factors in the environment. And 
considering that Brazil has specific aspects of its 
industrialization and the effects on the environment and 
people's health, this article seeks to understand the 
environmental health theory showing the importance of 
achieving the precepts and their possible. 
 
Keywords: Industrialization. Environmental issue. 
Environmental health. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A evolução científica dos seres humanos demonstra ser incontestável a relação 

entre meio ambiente e saúde. A forma de organização econômica da sociedade, baseada 

no modo de produção capitalista, após a revolução industrial no século XVIII, explicitou que 

modificações extensivas no meio ambiente e os resultados desse processo vêm 

repercutindo direta ou indiretamente sobre a saúde humana. 

As alterações engendradas pela industrialização capitalista, como o 

desmatamento, poluição, urbanização desordenada, exploração do trabalho, são 

considerados fatores que incidem no processo saúde-doença e, por isso, passaram a ser 

observados por diversas áreas do campo teórico e social. 

O aprofundamento dos estudos nesses casos permeou o desenvolvimento da 

chamada saúde ambiental, conceito utilizado para compreender os aspectos da saúde que 

são determinados por fatores físicos, químicos, biológicos, sociais e psicossociais no 

ambiente. 

No Brasil, a saúde ambiental também ganhou destaque a partir de sua 

industrialização tardia, com o objetivo de sair da condição de “subdesenvolvido” e atrelou-se 

a inúmeras condições realizadas em outros países, assim como introduziu novas 

perspectivas para o crescimento econômico, particularmente com a explicitação dos 

problemas que surgiram e desde então, buscando-se consolidar políticas públicas e ações 

voltadas considerando a compreensão de que saúde e meio ambiente estão 

intrinsecamente ligados. 

 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Início da discussão sobre a saúde ambiental. 

 

A saúde configura-se como o princípio vital para os seres humanos. Sua 

ausência causa danos físicos, psíquicos e biológicos. A Organização Mundial de Saúde 

(OMS) define saúde não apenas como a ausência de doença, mas como a situação de 

perfeito bem-estar físico, mental e social.  

De acordo com a VIII Conferência Nacional de Saúde (1986), o conceito 

formulado de saúde é o habitualmente usado no Brasil, que a saúde como “[...] resultante 

das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, 
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transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso aos serviços de 

saúde [...]”  

Assunção Filho et al (2010) acredita que a saúde humana deixou de ser a “vida 

no silêncio dos órgãos” desde que se percebeu a necessidade de se tomar uma conotação 

de totalidade para a mesma. Freitas (2003) entende que os problemas socioambientais são, 

simultaneamente, problemas de saúde, uma vez que os seres humanos e a sociedade são 

afetados em várias dimensões. 

A compreensão científica da evolução dos seres humanos demonstra ser 

incontestável a relação entre meio ambiente e saúde e que os problemas ambientais 

repercutem direta ou indiretamente sobre a saúde. Relação que não foi discutida antes da 

contemporaneidade, pois há muitos séculos atrás. Sendo importante perceber que a relação 

entre meio ambiente e saúde vem sendo tratada de forma diferente e dependendo do 

período histórico, pode ter maior ou menor ligação. 

Autores escreveram sobre a relação entre meio ambiente e saúde. Gouveia 

(1999) aponta que Hipócrates, médico grego de 400 a.C, em sua famosa obra “Ares, águas 

e lugares”, destacava o papel crucial do meio ambiente na gênese, determinação e evolução 

das doenças. Giatti (2009) demonstra que Sextus Julius Frontinus, na obra intitulada “Das 

águas da cidade de Roma, 97 à 104 d.C.” apresentou o reconhecimento e importância de 

um fator ambiental, no caso a água, para a saúde humana”. 

Vários aspectos podem ser apresentados na relação entre meio ambiente e a 

saúde, por exemplo, nas sociedades históricas onde se acreditava na ligação das 

divindades e presença de doenças. Os índios estabelecem uma relação entre a natureza e 

as doenças.  

Na concepção materialista da natureza e da história, conforme Foster (2005) 

admite-se que a natureza tem uma história e constitui uma precondição da existência 

humana. Dessa concepção o autor mostra que em diversos trabalhos desenvolvidos por 

Marx o conceito de metabolismo foi empregado para explicar a relação entre homem e 

natureza, sendo esse o processo de troca material. Quando essa interação homem-natureza 

sofre perturbações ocorre uma falha metabólica, na qual se processa a alienação material 

dos seres humanos dentro da sociedade capitalista, isto é, das condições materiais que 

sustentam a vida (IDEM, 2005). 

Sendo assim possível perceber o quanto o meio ambiente vinha sendo 

considerado no processo saúde-doença, compreensão reforçada a partir dos séculos 16 e 

17 pela teoria dos miasmas. Essa teoria idealizava que a transmissão das doenças ocorria 
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pelo ar e pelos odores. Essa teoria foi aceita até o século 19, quando a compreensão da 

origem das doenças se deu pela conhecida era bacteriológica.  

Sobre isso, Giatti (2009) observa que o meio ambiente deixou de ser 

considerado como integrante do processo saúde-doença, dando lugar à outra teoria, a do 

contágio. O meio científico passou a reconhecer a presença de microrganismos como o 

único fator causador de doenças, sustentando a teoria unicausal. Essa teoria só foi 

superada na década de 1960, quando se passou a reconhecer uma grande complexidade 

de fatores vinculados a origem das doenças, dando lugar a teoria multicausal (GIATTI, 

2009). Dentro dessa teoria a dimensão ambiental é novamente incluída entre as múltiplas 

causas associadas a uma doença. 

Nesse mesmo período as discussões e reuniões que tratam dos impactos dos 

processos produtivos sobre o meio ambiente ganham visibilidade. O sistema capitalista 

apresenta-se cada vez destruidor e suas formas de obtenção de lucros espalham-se em 

todas as áreas do planeta. As modificações trazidas pelo sistema e sua forma de produzir 

impactos visíveis no meio ambiente e suas repercussões na saúde também são alarmantes. 

A relação entre o ambiente e o padrão de saúde de uma população define um 

campo de conhecimento referido como “saúde ambiental” ou “saúde e ambiente”.  Esse 

estudo terá como referência das suas análises o conceito de saúde ambiental adotado pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) que, 

 

[...] compreende os aspectos da saúde humana, incluindo a qualidade de vida, que 
são determinados por fatores físicos, químicos, biológicos, sociais e fatores 
psicossociais no ambiente. Também refere-se à teoria e prática de avaliar, corrigir, 
controlar e prevenir os fatores no ambiente que podem potencialmente afetar 
negativamente a saúde das gerações presentes e futuras (OMS, 1994). 

 

 

Partindo desse conceito, a importância do entendimento da questão 

socioambiental e seus desdobramentos na saúde ambiental tornam-se fundamentais e 

ganham força quando se fundamentam a partir das análises de Oliveira (2010). Este que 

entende renda familiar baixa, educação precária, habitação inadequada, desnutrição 

alimentar, alcoolismo, tráfico de drogas, como associados à dificuldade de acesso aos 

serviços de saúde, as condições ocupação do solo, a contaminação ambiental, ao 

saneamento precário, que favorecem a instalação e/ou propagação de endemias como 

tuberculose, dengue, leptospirose.  

A compreensão desta correlação aumenta particularmente com o processo de 

urbanização e industrialização e da violência urbana. A industrialização e os avanços 

tecnológicos fizeram aumentar vertiginosamente a quantidade e a variedade de 
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contaminantes químicos eliminados no meio ambiente. Outro ponto observado é que o 

processo de urbanização mundial sem precedentes na história com vastas implicações para 

o bem-estar geral das pessoas e para a qualidade do meio ambiente.  

Quando Gouveia (1999) indica que o planeta passou a experimentar, ainda que 

diferentemente, mudanças ambientais enormes. E Zuquim (2007), na discussão sobre o 

processo de urbanização, afirma que os municípios em geral não possuem infraestrutura 

urbana para acompanhar o ritmo de crescimento urbano-industrial preconizado pelos 

projetos de intervenção do Estado, esquecidos no processo pelos gestores estatais e 

privados, [...] “que ele estava cheio de seres humanos” e de organizações sociais. Neste 

processo,  tem-se um acréscimo de novas obras dos homens, a criação de um novo meio a 

partir daquele que já existia: o que se costuma chamar de „natureza primeira‟ já é „natureza 

segunda‟ no novo centro urbano“. 

Considerando o meio ambiente como conjunto de elementos e de fatores 

indispensáveis à vida, verificamos que o equilíbrio dos componentes do ambiente remete 

diretamente a viabilidade do fenômeno vital. Assim, podemos observar que a ação do ser 

humano sobre o meio ambiente, de tão expressiva em virtude da capacidade desse ser, 

acarreta desequilíbrios tais que podem ameaçar até mesmo sua própria sobrevivência.  

 

2.2 - Saúde Ambiental e seus desdobramentos no Brasil. 

 

O Brasil na década de 1950 começa sua industrialização baseada na lógica 

desenvolvimentista, mudando assim, estruturas econômicas que não se encaixavam nesse 

modelo. Segundo Assunção Filho et al (2010), desde a revolução industrial, o meio 

ambiente passou a sofrer alterações mais significativas, resultantes de uma corrida 

desenvolvimentista liderada pelos países detentores de capitais para investimento 

tecnológico. Silva (1981) demonstra que a industrialização (urbano) era apresentada como a 

fórmula milagrosa, capaz de gerar o desenvolvimento e o setor agrícola (campo) 

responsável pelo atraso que deveria ceder a sua posição dominante na economia. 

Baseando-se no modelo dualista de Lewis (1970) que supõe a existência de dois setores, 

um de subsistência e outro capitalista, Silva explica que, 

 

No setor de subsistência haveria uma oferta ilimitada de trabalho com produtividade 
marginal ínfima, nula ou mesmo negativa, onde os salários gravitariam em torno do 
nível de subsistência. O setor capitalista, dinâmico, seria a fonte do crescimento da 
economia como um todo. Ali os salários deveriam estar um pouco acima do nível de 
subsistência, o suficiente para incentivar transferência de mão-de-obra (SILVA apud 
LEWIS, 1981, p 20) 
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Essa lógica enfatizada por Lewis (1970) foi analisada por Marx (1971), sendo um 

dos processos que cria o sistema capitalista, pois [...] “a expropriação e a expulsão de uma 

parte da população rural que libera trabalhadores, seus meios de subsistência e seus meios 

de trabalho, em benefício do capitalista industrial e, além disso, cria o mercado interno”. 

A partir dessa constatação, Layrargues (1998) indica que a industrialização é 

uma forma antiga de se achar soluções para problemas econômicos e de trabalho. Mesmo 

com o aumento do setor de serviços, do número de autônomos, a indústria ainda foi 

considerada o fator chave de qualquer economia e Estado que se preze. Porém, a 

contemporaneidade mostra como pode ser perverso o sistema que a transforma numa hora 

como a resolução de todos os problemas e no outro a causadora dos males mais 

questionados pela sociedade. 

Esse contexto da industrialização e de Estado foi retratado por Milton Santos e 

Maria Silveira (2008) ao falar do período chamado técnico-científico. Autores que 

esclareceram que o fim da II guerra mundial marcou uma nova era dentro do percurso 

capitalista, com as perspectivas abertas pela revolução científico-técnica. Momento de 

lançar a semente da dominação do mundo pelas firmas multinacionais, preparando assim 

todos os espaços mundiais para uma nova aventura que, na escala mundial, só iria frutificar 

plenamente trinta anos depois. 

O desenvolvimento do capitalismo numa formação socioeconômica como a do 

Brasil, foi marcada por disparidades que ampliaram a dimensão e a diversidade da questão 

social.  

Para Alcantara (2013) o capital encontra nos países menos desenvolvidos 

legislações ambientais e trabalhistas menos rigorosas, ao lado de um aparato institucional 

mais frágil para efetivar a vigilância necessária para fazer valerem as políticas 

consensuadas. Além dos trabalhadores e da população encontram-se em condições mais 

precarizadas, o que os leva a “aceitar qualquer coisa” em troca de uma fonte de renda. 

O processo de reestruturação produtiva e o neoliberalismo acentuaram a 

destruição do meio ambiente em escala global. Os problemas socioambientais foram 

ganhando expressividade no processo de desenvolvimento sociopolítico e econômico, tanto 

na esfera mundial quanto na esfera local.  

Práticas de períodos anteriores, repaginadas, se apresentam na perspectiva de 

solucionar velhos problemas. Pode-se citar o chamado neo-desenvolvimentismo, que 

acredita ser o desenvolvimentismo da década de 1930 atualizado para os dias atuais. Essa 

ideologia do Estado, pensada para ajustes na economia é, segundo Castelo (2012), 

estratégia de desenvolvimento alternativo [...] cujo principal objetivo é delinear um projeto 
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nacional de crescimento econômico combinado com uma melhora substancial nos padrões 

distributivos do país. Deve-se entender que esse crescimento econômico se daria pela 

industrialização de grandes áreas, com grandes projetos públicos e privados onde a geração 

de emprego e de renda faria uma, melhora nas condições distributivas do país, como bem 

diz o autor. 

O Estado configurado nessa ideologia neo-desenvovimentista, carrega várias 

formas de agir, próprio desse pensamento, que tentando unir crescimento econômico e 

desenvolvimento social. Contudo, o que também se apresenta é mais uma ofensiva do 

capital e seus “tentáculos” configurados nas empresas transnacionais. Sobre isso Mota, 

Amaral e Peruzzo (2012) analisam que,  

 

No tempo presente, o que se apresenta na conjuntura é o fato de que o discurso dos 
estados nacionais autônomos sucumbe às investidas das empresas transnacionais 
que executam projetos de desenvolvimento nas regiões do continente, ampliando a 
dilapidação do meio ambiente, mercantilizando recursos naturais e minerais, 
expulsando os povos originários das suas propriedades. Em contrapartida, as ditas 
corporações financiam projetos sociais ou pactuam com Organizações Não 
Governamentais (ONG) e fundações de direito privado as ações de sustentabilidade 
socioambiental na tentativa de compensar a destrutividade ambiental e social dos 
seus empreendimentos. (MOTA, AMARAL, PERUZZO, 2012, pág. 161). 

 

Na lógica da dinâmica capitalista, a natureza tem funções específicas, como 

gerar e prover os recursos materiais utilizados no processo produtivo e, após o seu uso, 

absorver os resíduos, que retornam ao ecossistema em forma de contaminadores. De 

acordo Rigotto (2003) a cultura das sociedades capitalistas ocidentais conseguiu realizar, no 

plano simbólico, uma cisão tão profunda entre os seres humanos e o ambiente que fizeram 

perder de vista a complexidade desta relação, ao mesmo tempo em que viabiliza a 

dominação da natureza e também dos homens e das mulheres. 

O meio ambiente entendido por Coelho (2001) como suporte geofísico 

condicionante e condicionado pela vida social, sendo historicamente construído mediante o 

processo de interação entre sociedade e espaço físico, é afetado em suas múltiplas 

dimensões. Segundo Leff (2000), problemas ambientais são problemas sociais, gerados e 

atravessados por um conjunto de processos sociais e emergiram porque, como ambientes 

criados, encontram-se completamente penetrados e reordenados pela vida social humana.  

Esses problemas são mais que ambientais, são problemas socioambientais já que são 

gerados em decorrência da reordenação da vida social humana.  Ao deixar de ser “natural”, 

o ambiente torna-se espaço de construções, alterações e por isso, o que vier a acontecer, 

positiva ou negativamente, é socioambiental, já que leva repercussões a ambos (meio 

ambiente e sociedade).  
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Desse modo, entender o socioambiental amplia as formas de intervenções, não 

separando ou culpabilizando o meio ambiente quando esse, em seus ciclos naturais, 

modifica algumas áreas, paisagens e territórios. Particularmente em âmbito urbano 

especialmente nas grandes cidades e áreas metropolitanas, quando estes são agravados e, 

ao mesmo tempo, aprofundam os problemas sociais, principalmente aqueles relacionados à 

infraestrutura urbana precária, à pobreza, à qualidade de vida.  

De acordo com Alcantara (2013) os impactos ambientais possuem uma relação 

direta com as problemáticas sociais, em uma interação na qual ambos se influenciam 

mutuamente, conjugando pessoas e povos inteiros em situações específicas que ora são 

tratadas com tendo uma causa ambiental, ora como decorrentes de fatores socioambientais 

e da conformação do capitalismo contemporâneo. Nessa análise quer dizer que, embora 

venham sendo tratadas de maneira fragmentada por discussões sociais e ambientais 

isoladas, a problemática ambiental e a “questão social” devem ser consideradas como faces 

de um mesmo modo de produção – o capitalista – que, na busca incessante por lucros, 

submete o homem e a natureza aos seus interesses. 

Para Oliveira (2010), essas novas indústrias são recebidas pelos gestores 

públicos como pela população como progresso, desenvolvimento e geração de empregos. 

Porém muitas vezes o que se percebe é a exploração de mão de obra não qualificada, a 

importação de serviços dos profissionais de primeiro escalão que geralmente são trazidos 

de outros estados. E ainda considerando que os impactos no processo saúde-doença não 

são avaliados, nem evitados. 

Entender que o processo de produção, baseado na lógica expropriante do 

capital, afeta os seres humanos, sua saúde e o meio ambiente é compreender a totalidade 

de uma relação, muitas vezes negligenciada por diversos sujeitos, invisível para algumas 

políticas e como não integrante da desigualdade gerada pelo sistema econômico. Por isso, 

muitas dessas questões ficam em segundo plano, dando lugar aos investimentos 

necessários ao “progresso”, a geração de emprego e renda, com a falácia de redução da 

pobreza e da desigualdade. Mas o que se esconde por trás dessa cortiça de fumaça é a 

exploração do trabalho e da natureza, levando, inevitavelmente, a degradação da saúde 

ambiental das populações. 

Segundo Foladori (2001), no espaço urbano, materializado na cidade, 

encontramos os principais responsáveis pelos problemas socioambientais, no entanto, a 

resolução dos mesmos, passa pela diferenciação de suas causas estruturais, aparentes ou 

visíveis. Problemas vêm degradando o meio ambiente e afetando a saúde dos seres 

humanos.  
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O que se observa e que o padrão predominante de desenvolvimento continua a 

transformar ecossistemas de forma irreversível, expandindo suas fronteiras, colonizando 

novos territórios e gerando projetos industriais que são lucrativos em curto prazo, mas 

exploram os recursos naturais negligentemente. Tais desequilíbrios ambientais estão 

associados à deteriorização da qualidade de vida e saúde humana (WHO, 2005). 

Um grupo de autores que se intitulam: Coletivo Brasileiro de Pesquisadores da 

Desigualdade Ambiental (2012), afirma que as reformas neoliberais geraram as condições 

para que as localidades passassem a competir entre si pela atração de capitais a qualquer 

custo. Se no capitalismo fordista, que vigorou do pós-Segunda Guerra até os anos 1970, as 

empresas competiam pelas localizações mais favoráveis, na fase subsequente da chamada 

acumulação flexível serão os governos locais, regionais e nacionais que passarão a buscar 

atrair investimentos recorrendo, quando necessário, à flexibilização das suas leis 

urbanísticas e ambientais. Assim, as grandes corporações passaram a exercer uma espécie 

de chantagem locacional sobre os governos locais, fazendo com que estes abram espaço 

para atividades ambientalmente danosas que tenham sido recusadas ou fortemente 

restringidas por regulações nos seus países de origem. Desse modo, o Coletivo descreve 

que, 

 
 A otimização econômica do planeta – localizando práticas poluentes onde os custos 
de saúde são mais baixos – penaliza as populações de menor renda através de uma 
espécie de otimização das condições políticas requeridas para tanto – a saber, pela 
identificação das localidades onde as sociedades estão menos organizadas e os 
governos mais dispostos a flexibilizar as suas leis. Ganhos de produtividade são, 
consequentemente, obtidos pela transferência dos danos sociais e ambientais a 
terceiros, ações estas viabilizadas pela construção das condições políticas que 
viabilizem e favoreçam a penalização dos mais despossuídos.  A desigualdade 
ambiental mostra-se assim constitutiva do capitalismo liberalizado, tal qual ocorre 
com a  relação capital-trabalho. A mesma lógica de flexibilização das leis trabalhistas 
acionada para engendrar a competição entre os trabalhadores do mundo é a que 
tem operado analogamente com as normas ambientais, de modo a que as 
regulações dos diferentes territórios sejam submetidas a uma lógica competitiva, que 
acaba por nivelar por baixo. (COLETIVO, 2012, pág. 167). 

 
 

Saúde e meio ambiente interagem e incidem de forma decisiva na qualidade de 

vida das pessoas. O que sugere pensarmos numa compreensão de saúde que possa a ser 

entendida numa perspectiva socioambiental, considerando que o sujeito para ser visto como 

saudável tem que ter acesso a condições socioambientais adequadas. 

Concepção que marca a principal iniciativa no intuito de mudanças para 

constituição de políticas públicas. Estudiosos, profissionais e outros membros da sociedade, 

buscam uma política de saúde ambiental para que, assim, seja mais fácil identificar e 

preparar intervenções que resultem na mudança da situação-problema. 
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Não que as políticas existentes deixem de cumprir seu papel, mas devido ao 

grande leque de especificidade da saúde ambiental que necessita maior decisão para que 

seus determinantes sejam estudados e alterados.   

 

3. CONCLUSÃO 

 

Para não cair no erro da repetência, necessitamos atentar para pontos que 

muitas vezes parecem estarem soltos, sem conexão. Compreender que o desenvolvimento 

capitalista, alicerçado na indústria, alterou significativamente o meio ambiente e as 

condições de vida dos seres humanos, faz-se necessário perceber que os dois estão 

interligados e a totalidade da relação, muitas vezes, negligenciada por diversos sujeitos, 

invisível para algumas políticas e não colocado como integrante da desigualdade gerada 

pelo sistema econômico. 

A saúde ambiental apresenta-se, desta forma, como um meio de elucidar essas 

questões e também produzir barreiras na disseminação de problemas de saúde. As 

condições sociais, ambientais, psicológicas, econômicas, são considerados fatores 

determinantes da qualidade de vida. Essa percepção presente desde o inicio das primeiras 

civilizações, a exemplo dos romanos e gregos e mesmo não sendo um assunto novo, ainda 

necessita ser mais aprofundado e melhor compreendido.  

O processo de consolidação da saúde ambiental, no caso brasileiro, ainda está 

em andamento, mas se mostra atuante e na busca de uma política específica de saúde 

ambiental. Muitas são as dificuldades encontradas, mas a necessidade de melhora nas 

condições de vida de todos e de um meio ambiente equilibrado e saudável, são os eixos 

estimulantes para essas maiores conquistas teóricas e praticas. 
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