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RESUMO 

Tratar da temática do acesso água não é tarefa fácil. Quando se arrisca em relacionar 

a questão do abastecimento de água com um outro serviço público, o ofício se torna 

ainda mais trabalhoso. O trabalho aqui apresentado trata da inter-relação entre 

abastecimento de água e educação. Esse é um tema cujos estudos são pouco 

numerosos e recentes, o que demanda um esforço muito grande em termos de 

pesquisa, tanto teórica quanto empírica na sua abordagem. Sendo assim, aprofundar 

a análise que associa dois serviços públicos de direitos essenciais, abastecimento de 

água e educação, constitui a maior contribuição desta pesquisa. 

Por outro lado, é necessário reconhecer que, apesar dos relativamente poucos 

trabalhos desenvolvidos sobre a relação entre acesso à água e educação, o tema já 

foi abordado de alguma maneira por diferentes autores, demonstrando uma 

preocupação pretérita sobre a temática. 

Respeitando um recorte espacial mais específico, a análise leva em consideração as 

unidades escolares da rede municipal de Duque de Caxias, município localizado na 

Baixada Fluminense, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O município está 

dividido em quatro distritos – Duque de Caxias, Campos Elíseos, Imbariê e Xerém, 

concentrando maior contingente populacional no distrito de Duque de Caxias. 

Apresenta o terceiro maior PIB do Estado, mas essa condição não o livra dos 

consideráveis problemas de infraestrutura urbana presentes em diversas localidades, 

incluindo o abastecimento de água, problema típico de municípios de grande parte 

das periferias metropolitanas brasileiras. 

De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2010), no que se refere ao abastecimento de água no município de Duque de Caxias 

como um todo, aproximadamente 62,43% dos domicílios são atendidos pela rede 

geral de abastecimento, enquanto os demais 37,57% se veem obrigados a buscar 

outras formas de acesso à água. Os dados demonstram que a água, em Duque de 

Caxias, é um recurso ainda não acessível a toda sua população, fato que suscita 

diversos debates sobre a questão. A falta de água atinge grande parte dos cidadãos 

e afeta o funcionamento de atividades essenciais como as atividades escolares. 



Os dados obtidos através das pesquisas empíricas demonstram que o município 

apresenta uma relevante diferenciação de área no que diz respeito ao abastecimento 

de água, seja numa escala mais geral ou mais específica, como é o caso do espaço 

escolar. É possível identificar problemas de abastecimento das escolas em todos os 

distritos municipais, embora de forma peculiar em cada um deles. A dificuldade de 

acesso à água, que atinge diversos espaços, se manifesta nas unidades escolares, 

acarretando alterações em suas rotinas e ocasionando prejuízos evidentes ao ensino 

e também ao cotidiano da comunidade escolar. 

A precariedade do sistema público de abastecimento faz com que a maior parte das 

escolas seja abastecida por caminhões-pipa, criando uma dependência desse tipo de 

fonte. Percebeu-se que uma rede complexa – caminhões, combustível, manutenção 

das estradas e das viaturas, motoristas, recepcionistas – precisa ser movimentada 

para que a água chegue em grande parte das escolas, levando em conta toda a 

operação exigida por essa forma de abastecimento. 

A pesquisa ajuda a comprovar ainda que as unidades escolares, de modo geral, 

padecem dos mesmos problemas de seus entornos; indicando que para resolver os 

problemas relacionados ao acesso à água nas unidades escolares de Duque de 

Caxias é preciso considerar o espaço mais abrangente, como os bairros onde estão 

localizadas.   Sendo assim, o problema do abastecimento das escolas pode ser um 

indicador da problemática de acesso à água em Duque de Caxias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The issue of water access is no a easy task. When one ventures to relate the question 

of water supply with another public service, the job becomes even more laborious. The 

work presented here is about the interrelation between water supply and education. 

This is a subject whose studies are few and recent, which demands a very great effort 

in terms of research, both theoretical and empirical in its approach. Therefore, to 

deepen the analysis that associates two public services and essential rights, water 

supply and education, constitutes the greatest contribution of this research. 

On the other hand, it is necessary to recognize that, despite relatively few studies on 

the relationship between access to water and education, the subject has already been 

approached in some way by different authors, demonstrating a previous concern about 

the theme. 

Respecting a more specific space, the analysis takes into account the school units of 

the municipal network of Duque de Caxias, a municipality located in Baixada 

Fluminense, Metropolitan Region of Rio de Janeiro. The municipality is divided in four 

districts - Duque de Caxias, Campos Elíseos, Imbariê and Xerém, concentrating larger 

population contingent in the district of Duque de Caxias. It presents the third largest 

Gross Domestic Product (GDP) of the State, but this condition does not relieve it of the 

considerable problems of urban infrastructure present in several localities, including 

water supply, a typical problem of municipalities in most of the Brazilian metropolitan 

peripheries. 

According to data from the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE, 2010), 

about the water supply in the municipality of Duque de Caxias as a whole, 

approximately 62.43% of the households are served by the general supply network , 

while the remaining 37.57% are forced to seek other forms of access to water. The 

data show that water in Duque de Caxias is a resource not yet accessible to all its 

population, a fact that raises several debates on the issue. Lack of water affects most 

citizens and affects the functioning of essential activities such as school activities. 

The data obtained through the empirical researches show that the municipality 

presents a relevant area differentiation with respect to the water supply, either on a 

more general or more specific scale, as it is the case of the school space. It is possible 



to identify problems of supply of schools in all municipal districts, although in a peculiar 

way in each of them. The difficulty of access to water, which affects several spaces, is 

manifested in school units, causing changes in their routines and causing obvious 

damages to the teaching and also to the daily life of the school community. 

The precariousness of the public supply system means that most schools are supplied 

by kite trucks, creating a dependency on this type of source. It was noticed that a 

complex network - trucks, fuel, maintenance of roads and vehicles, drivers, 

receptionists - needs to be moved so that water arrives in most of the schools, taking 

into account all the operation required by this form of supply. 

The research also helps to prove that school units, in general, suffer from the same 

problems of their surroundings; indicating that in order to solve the problems related to 

access to water in Duque de Caxias school units, it is necessary to consider the more 

comprehensive space, such as the neighborhoods where they are located. Thus, the 

problem of supplying schools can be an indicator of the problem of access to water in 

Duque de Caxias. 
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NO CONTEXTO 

CIEP BRIZOLÃO MUNICIPALIZADO HENFIL 015 – Duque de Caxias, 25 de setembro 

de 2017. 

Ao chegar à escola, às 7h15 de uma segunda-feira, o porteiro informou 

que não havia água suficiente no reservatório para ser puxada pela 

bomba para abastecer as caixas d’água. O carro-pipa que deveria ter 

abastecido o CIEP HENFIL 015 na sexta-feira, 22 de setembro, não 

apareceu. 

Às 7h30, os alunos e os responsáveis foram avisados ainda no portão de 

entrada que as aulas naquela manhã seriam em meio período. A 

merenda não pôde ser preparada, os banheiros não foram limpos e os 

bebedouros estavam secos. 

O turno da tarde, cujas aulas iniciam às 13h, funcionaria normalmente 

caso a água chegasse ainda pela manhã, como prometera o 

departamento responsável pelo abastecimento depois de uma ligação da 

direção da escola. 

Por volta das 12h, nova ligação foi realizada para o departamento, que 

informou que a pipa d’água só poderia abastecer no final da tarde. 

Às 13h, alunos e responsáveis do segundo turno foram informados que 

as aulas daquela tarde estavam suspensas por falta de abastecimento 

de água. 

Naquele dia, a água chegou por volta das 17h, prejudicando os dois 

turnos – um pela metade; e o outro integralmente. 

 

(Relato da própria autora que, na ocasião, exercia o cargo de vice-diretora da 

Instituição de Ensino) 

 



INTRODUÇÃO 

O período denominado por Milton Santos (1994) de Técnico-Científico-Informacional, 

no que diz respeito ao processo de urbanização, consagra, dentre outras coisas, uma 

redistribuição das classes sociais no território, sendo as cidades as áreas que mais 

atraem e acolhem a população de baixa renda. Palco da atividade de todos os capitais 

e de todos os trabalhos, a cidade grande historicamente atrai e acolhe as multidões 

de pobres expulsos do campo e das cidades médias pela modernização da agricultura 

e dos serviços. O relatório da ONU de dois mil e quatorze (2014) confirma a 

declaração de Santos (1994) ao mostrar que a população mundial está cada vez mais 

urbanizada, sendo mais da metade vivendo em zonas urbanas. Tal relatório indica 

que em mil novecentos e noventa (1990), havia dez (10) "megacidades" com dez 

milhões (10.000.000) de habitantes ou mais cada, onde habitava um total de cento e 

cinquenta e três milhões (153.000.000) de pessoas, cerca de sete por cento  (7%) da 

população urbana global. Em dois mil e quatorze (2014), existiam vinte e oito (28) 

megacidades no mundo onde viviam quatrocentos e cinquenta e três milhões 

(453.000.000) de pessoas ou cerca de doze por cento (12%) dos habitantes 

considerando uma escala mundial, a maior parte delas localizada na Ásia e na 

América Latina. Por outro lado, o relatório revela que muitas das cidades com rápido 

crescimentos no mundo são relativamente pequenos estabelecimentos urbanos com 

até quinhentos mil habitantes (500.000). 

O fato leva a admitir que hoje pode-se falar num processo, denominado por Santos 

(2006) de involução metropolitana, uma vez que um significativo número de habitantes 

das grandes cidades da Ásia e da América Latina é de população de baixa renda. A 

forte presença de pobres urbanos cria o caldo de cultura para que nas cidades, 

sobretudo as grandes, vicejem formas econômicas menos modernas, dotadas de 

menor dinamismo e com menor peso na contabilidade estatística do crescimento 

econômico (Santos, 2006). 

Essa redistribuição da pobreza, nos países do Sul, acompanhada de um aumento das 

demandas por moradia com condições adequadas, associada à inexistência ou 

ineficácia de políticas públicas para atendê-las, tem como consequência sérios 

problemas de infraestrutura nas áreas ocupadas por esse tipo de população, 

sobretudo em relação aos serviços básicos de cidadania, dentre os quais pode-se 

destacar o abastecimento de água. 



Davis (2006) afirma que a evolução da nova pobreza urbana foi um processo histórico 

não-linear. O acréscimo lento de cortiços e barracos ao invólucro da cidade é marcado 

por tempestades de pobreza e explosões de construção de favelas. Um dos objetivos 

do trabalho do autor é mostrar como esta experiência de assentamento humano, 

altamente precária e densa em termos populacionais, se generaliza em todas as 

regiões do mundo, principalmente nas grandes cidades do Sul Global, onde as taxas 

de crescimento populacional ainda são elevadas se comparadas com a dos países do 

Norte; e as taxas de urbanização seguem crescendo vertiginosamente. 

Estimativas internacionais apontam que a população mundial aumentará em dois 

bilhões e trezentos milhões (2.300.000.000) de pessoas até dois mil e cinquenta 

(2050), passando dos seis bilhões e oitocentos milhões (6.800.000.000) de habitantes 

registrados em dois mil e nove (2009) para nove bilhões e cem milhões 

(9.100.000.000). Esse crescimento deve ser praticamente todo absorvido nos centros 

urbanos, em decorrência da migração de pessoas que atualmente vivem nas zonas 

rurais, o que vai gerar ainda mais pressão nas áreas citadinas. 

Considerando-se, então, que a maioria da população global estará vivendo em 

cidades, o desafio para se conciliar acesso aos serviços básicos fundamentais, como 

saneamento, educação e saúde e qualidade socioambiental está, sobretudo, entregue 

aos governos locais. Mesmo em diferentes estruturas administrativas, mais ou menos 

centralizadoras, é indiscutível a importância das prefeituras no contexto de 

(re)organização e ocupação do espaço. Carneiro e Miguez (2011) destacam a 

importância dos governos locais no planejamento e ordenamento do território e as 

consequências dessa atividade na gestão e na conservação dos recursos hídricos, 

fundamentais para a otimização do abastecimento de água. Além disso, na maioria 

dos países, a responsabilidade pelos serviços de saneamento – abastecimento de 

água e esgotamento sanitário – é das prefeituras, que escolhem o modelo de 

prestação de serviço a ser adotado. 

Entendendo a água como um recurso indispensável ao funcionamento das cidades e 

à sobrevivência de seus moradores, observa-se através do Relatório Mundial das 

Nações Unidas, divulgado a cada três (3) anos, que há uma série de pressões sobre 

os recursos hídricos no planeta, notadamente em razão das demandas urbanas. Entre 

os exemplos, figura a expansão demográfica nas cidades impulsionando a demanda 

por energia, mais água tratada e saneamento.  



Através do exposto, pode-se afirmar que a distribuição da água, assim como a 

presença e as características das infraestruturas e serviços de saneamento numa 

determinada área são indicadores de diferenciação espacial e social. Bourdieu (1997) 

afirmou em seus estudos que a capacidade de dominar o espaço, inclusive dominando 

bens raros, depende do capital acumulado que cada ator possui. De acordo com essa 

abordagem, em determinados contextos, a água se torna um bem cuja “raridade” é 

socialmente construída. O fluxo de água no contexto urbano expressa diretamente 

fluxo de recursos financeiros, por meio da ocupação desigual do espaço e da decisão 

a respeito de investimentos públicos (Swyngdouw, 2004). É relativamente comum, nas 

regiões metropolitanas ao redor do mundo, a água passar por uma série de 

transformações até chegar ao usuário final. Modificações essas que vão além das 

características físico/químicas, englobando também suas peculiaridades sociais e 

seus significados simbólicos e culturais. Nas cidades capitalistas, sobretudo onde as 

relações de mercado são a forma dominante de troca, a circulação de água também 

é parte integrante da circulação de dinheiro e capital. Assim como acontece com 

outros bens e serviços urbanos, a circulação de água (ou os serviços que envolvem o 

saneamento ambiental) está diretamente imbricada com a economia política e os 

sistemas de poder, que dão estrutura e coerência ao tecido urbano (ibid.). 

Levando em consideração o contexto mundial, a Assembleia Geral da ONU, desde 

dois mil e dez (2010), reconhece explicitamente o direito humano a água e 

saneamento, sendo a água potável limpa, segura e adequada vital para a 

sobrevivência de todos os organismos vivos e para o funcionamento dos 

ecossistemas, comunidades e economias. Uma boa notícia é que o mundo alcançou 

o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio (ODM) que conseguiu atingir a meta de 

reduzir pela metade a proporção de pessoas sem acesso a água potável desde o fim 

de dois mil e dez (2010), bem antes do prazo, que era dois mil e quinze (2015). Entre 

mil novecentos e noventa (1990) e dois mil e dez (2010), mais de dois bilhões 

(2.000.000) de pessoas obtiveram acesso a fontes de água potável, tais como 

abastecimento por tubulações e poços protegidos.  

Significa que oitenta e nove por cento (89%) da população mundial utiliza fontes 

tratadas de água, porém setecentos e oitenta e três milhões (783.000.000) de pessoas 

ainda estão sem acesso à água potável, com variações consideráveis por região. 

Considerando as realidades continentais, apenas sessenta e um por cento (61%) das 



pessoas na África Subsaariana têm acesso a fontes de abastecimento de água 

tratada, em comparação com 90% ou mais na América Latina e Caribe, Norte da África 

e grande parte da Ásia. 

É relevante ainda considerar que progressos rumo à meta do ODM de água potável é 

baseado no acesso a fontes tratadas de água. Como não é possível medir 

mundialmente a qualidade desse bem, trabalhos significativos ainda devem ser 

realizados para garantir que as fontes tratadas de água sejam e permaneçam seguras. 

Ainda segundo o órgão, as causas de abastecimento inadequado de água incluem o 

uso ineficiente, a degradação da água pela poluição e a superexploração das reservas 

de águas subterrâneas. Não são mencionados os mecanismos citados por Swyngdow 

(2004) que inserem a água nos fluxos financeiros. Contudo, chama-se atenção para 

ações corretivas necessárias para alcançar uma melhor gestão dos escassos 

recursos de água potável, com foco particular na oferta e na demanda, quantidade e 

qualidade. Atividades do Sistema das Nações Unidas visam apoiar o uso sustentável 

de um recurso finito e frágil, a água doce, que está sob pressão crescente com o 

crescimento populacional, a poluição e as demandas de usos agrícolas e industriais.  

A importância crucial da água para muitos aspectos da saúde humana, do 

desenvolvimento e do bem-estar levou a objetivos específicos relacionados à água no 

apoio a cada um dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM). Essas metas 

referem-se a: erradicar a extrema pobreza e a fome, alcançar a educação primária 

universal, promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres, reduzir 

a mortalidade infantil, melhorar a saúde materna, combater o HIV/AIDS, a malária e 

outras doenças, garantir a sustentabilidade ambiental e desenvolver uma parceria 

global para o desenvolvimento. A água potável segura e o saneamento adequado são, 

neste contexto, fundamentais para a redução da pobreza, para o desenvolvimento 

sustentável e para a prossecução de todos e cada um dos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio. 

De modo geral, a água aqui abordada deve ter cor, odor e sabor aceitáveis para o 

consumo pessoal e doméstico; todas as instalações e serviços de água e saneamento 

devem ser culturalmente adequados e ter em conta requisitos de gênero, ciclo de vida 

e privacidade; o saneamento deve ser culturalmente aceitável, assegurado de forma 

não-discriminatória e incluir os grupos vulneráveis e marginalizados.  



Dentre outros pontos importantes relacionados à água, pode-se apontar o fato de que 

as instalações e serviços de água e saneamento deverão estar disponíveis a preços 

razoáveis para todos, principalmente os mais pobres. Os custos dos serviços de água 

e saneamento não deverão ultrapassar cinco por cento (5%) do rendimento familiar, 

ou seja, estes serviços não deverão afetar a capacidade das pessoas adquirirem 

outros bens e serviços essenciais, incluindo alimentação, habitação, serviços de 

saúde e educação. 

Dentro dessa análise, o Brasil, ao apresentar grande percentual de população urbana 

(mais de 80%), tem vivenciado grandes transformações nas áreas das cidades 

(Tabela 1). É importante reconhecer que a melhoria das condições de vida da 

população brasileira passa, pois, por uma atenção especial à temática urbana. 

Tabela 1. Processo de Urbanização Brasileiro (período 1940 – 2010) 
Período Taxa de Urbanização 

1940 31,24 
1950 36,16 
1960 44,67 
1970 55,92 
1980 67,59 
1990 75,59 
2000 81,23 
2010 84,36 

Fonte: IBGE, 2010 

Ainda respeitando os estudos da ONU, no Brasil, o saneamento alcançou mais 

pessoas em vinte e cinco (25) anos, sendo que, em dois mil e quinze (2015), noventa 

e quatro por cento (94%) dos brasileiros consumiam água potável, contra setenta e 

oito por cento (78%) em mil novecentos e noventa (1990). Nas cidades, esse 

percentual alcança noventa e oito por cento (98%), contra noventa e dois por cento 

(92%) em mil novecentos e noventa (1990), de acordo com o relatório da Unicef. Entre 

a população rural, o avanço foi bem mais expressivo nos últimos vinte e cinco (25) 

anos: apenas trinta e oito por cento (38%) acessavam redes de água limpa nestas 

regiões, contra setenta por cento (70%) em dois mil e quinze (2015). 

Apesar do reconhecido avanço, o Plano Nacional de Saneamento (PLANSAB), 

aprovado em dois mil e treze (2013), apontou o quanto o país ainda está longe de 

atender esse direito de forma efetiva. Através de uma redefinição das condições de 

acesso adequado o Plano mostra, a partir da análise de dados do IBGE (2008), que a 

maioria da população brasileira tinha acesso a condições adequadas de 



abastecimento de água potável, contudo trinta e três inteiros e nove décimos por cento 

(33,9%) da população do país ainda dispunha de atendimento precário e seis inteiros 

e oito décimos por cento (6,8%) não dispunham de nenhum atendimento. 

De acordo com Costa e Ioris (2015), a provisão e a manutenção de serviços públicos 

de água representam um dos grandes obstáculos à democratização do espaço urbano 

no Brasil e na América Latina, sobretudo nas áreas periféricas das grandes regiões 

metropolitanas. A gestão da água, neste contexto, vai além das questões técnicas e 

gerenciais, passando a ser parte integral da reprodução de desigualdades sociais e 

assimetrias políticas profundas. 

Ainda com base nesses estudos, pode-se afirmar que, especialmente na região da 

Baixada Fluminense, a problemática da água faz parte de um legado histórico e 

político de discriminação, abandono e exploração, refletindo-se na construção, tanto 

simbólica quanto material, de um espaço marginalizado e marcado por uma 

persistente exclusão.  

Ali, naquele território, milhares de pessoas convivem diariamente com serviços 

precários de água e esgoto, fornecidos pela Companhia Estadual de Águas e Esgoto 

(CEDAE) e pelas administrações de alguns municípios.  

Dados do IBGE (2010) mostram que em Duque de Caxias sessenta e três por cento 

(63%) dos domicílios são ligados à rede de abastecimento de água, o que representa 

o pior índice entre os municípios da Baixada Fluminense. 

Vale ressaltar, neste sentido, os estudos desenvolvidos por Britto et al (2016) em que 

afirmam que na região, o fato de possuir uma ligação domiciliar não significa 

necessariamente ser atendido pelo sistema de fornecimento de água. Apontam que 

existem problemas graves de frequência no abastecimento, de conhecimento público 

e assumidos por técnicos da CEDAE que em parte importante de alguns municípios 

da Baixada Fluminense, inclusive Duque de Caxias, a frequência do atendimento se 

resume usualmente de duas a três vezes por semana. Fato confirmado pelo 

Secretário de Urbanismo, em apresentação realizada do Seminário Rio Metropolitano 

em cinco de maio de dois mil e quinze (05/05/2015); frisando que em diversas regiões 

do Segundo, Terceiro e Quarto distritos (Campos Elíseos, Imbariê e Xerém) sequer 

existem redes de abastecimento. 



Numa abordagem mais particular sobre a questão do acesso à água, cabe esclarecer 

que o principal sistema de abastecimento do Rio de Janeiro é o Sistema Guandu, o 

qual se localiza geograficamente dentro dos limites da Baixada Fluminense (Figura 1). 

Mas apesar dessa aproximação geográfica dos principais mananciais e de se servir 

por mais de um sistema de fornecimento de água, os setores da população local são 

os que menos se beneficiam desta situação; sendo, muitas vezes, acusados de 

práticas ilegais, como conexões irregulares nas adutoras existentes; recebendo, 

ainda, a culpa pela irregularidade do abastecimento. Verifica-se, desse modo, que a 

proximidade geográfica do principal sistema de abastecimento não significa ter 

garantido o acesso à água de forma regular e com qualidade confiável. 

 
Figura 1. Sistemas Interligados de Abastecimento da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, 
destacando o Sistema Guandu. (Fonte: ANA – Agência Nacional das Águas, 2010). 

Na verdade, na região metropolitana do Rio de Janeiro, costuma-se assistir à água 

percorrer longas distâncias, deixando em estado lamentável o marginalizado caminho 

cruzado, até chegar aos sempre bem abastecidos bairros nobres da Zona Sul carioca. 

O fato ajuda a explicar que é na relação existente entre a distribuição dos agentes e 

a distribuição dos bens no espaço que se determina o valor das diferentes regiões do 

espaço social reificado (Bourdieu, 1999). 

Por outro lado, é importante esclarecer que a relação centro – periferia não se dá 

apenas entre a capital fluminense e a Baixada, podendo ocorrer dentro da própria 



região, tendo em vista que a Baixada Fluminense não constitui território homogêneo, 

apresentando suas desigualdades internas. 

Neste contexto, torna-se relativamente mais simples assimilar a situação do município 

de Duque de Caxias – recorte espacial desta tese – pertencente à região da Baixada 

Fluminense.  

Situado numa área de abrangência de três bacias, que compreendem os rios Pavuna, 

Meriti, Iguaçu, Botas, Sarapuí, Estrela/Inhomirim, Saracuruna e Estrela, Duque de 

Caxias apresenta uma localização privilegiada em termos de rios e córregos. Mas o 

fato não vale para diminuir o drama de sua população em termos de abastecimento 

de água, sobretudo em função de sua significativa dependência do sistema Guandu, 

que é responsável por abastecer toda a Região Metropolitana do Rio de Janeiro 

(RMRJ). Apesar de Duque de Caxias receber também águas de outros sistemas 

(Acari, Taquara e Saracuruna), a quantidade oriunda desses sistemas é relativamente 

menor se comparada ao Sistema Guandu. 

A partir do exposto, o trabalho propõe uma análise de uma das dimensões da temática 

do abastecimento de água potável no município de Duque de Caxias: o acesso à água 

nos espaços escolares. Como mostra o texto que dá início à tese, esse tema surgiu a 

partir do problema vivenciado pela autora, no seu ofício de professora de geografia da 

rede municipal desse território. O objetivo, de modo geral, é dar visibilidade ao 

problema, explicar suas causas, e discutir de que forma ele se manifesta nos 

diferentes bairros do território municipal, entendendo que existem desigualdades no 

acesso à água entre as diferentes escolas do munícipio. 

De modo mais detalhado, os objetivos podem ser descriminados em geral e 

específicos, a saber:  

Geral 

Analisar e compreender como a precariedade de um serviço público – o 

abastecimento de água – pode afetar outro serviço público – a educação, 

comprometendo a qualidade de vida na cidade. 

Específicos  
 Caracterizar os problemas do abastecimento de água em Duque de Caxias, 

dando ênfase ao que ocorre no espaço das suas escolas municipais. 

 Verificar como as diferentes instâncias do governo local lidam com o problema. 



 Determinar que associações podem ser estabelecidas entre as características 

infraestruturais da escola com o seu entorno.    

 Identificar estratégias distintas de uso da água nos espaços escolares de uma 

mesma rede de ensino, em função das diferenciadas formas de acesso a esse 

bem público. 

 Estabelecer comparações entre espaços escolares das redes pública municipal 

e privada, mormente no que tange ao acesso à água e garantia do direito à 

educação. 

 Reconhecer que o território do município de Duque de Caxias apresenta 

diferenciações de áreas que diz respeito ao acesso a água e que esse fato 

reflete no espaço escolar. 

 Relatar a falta de articulação entre os serviços públicos de abastecimento de 

água e de educação dentro do território municipal, destacando a necessidade 

dessa inter-relação para melhor tratar a problemática. 

 Examinar soluções propostas em outros contextos para o mesmo problema e 

verificar sua replicabilidade no território de Duque de Caxias. 

A escala de análise é, portanto, o território do município de Duque de Caxias, onde 

buscar-se-á analisar as diferentes condicionantes que influenciam a questão do 

acesso à água, tais como: diferenciação de áreas segundo sua rede de infraestrutura 

para abastecimento; desigualdades sociais intramunicipais; políticas públicas 

direcionadas à gestão da água, considerando os diferentes atores públicos envolvidos 

da gestão dos serviços. 

No contexto empírico, respeitando um recorte espaço-temporal mais específico, a 

análise leva em consideração sobretudo as unidades escolares da rede municipal de 

Duque de Caxias sendo a pesquisa realizada no período entre dois mil e quinze (2015) 

e dois mil e dezessete (2017).  

É notório que existem diferenciações de áreas no que concerne ao abastecimento de 

água nas escolas de Duque de Caxias, o que torna relevante para o trabalho 

compreender de que maneira ou em que medida as desigualdades no acesso à água 

(dimensão territorial) podem se somar às desigualdades socioambientais. 

Numa análise mais ampla, presume-se que as áreas mais afastadas das localidades 

centrais são aquelas que concentram o maior número de população de baixa renda, 



sendo as mais sujeitas aos problemas de infraestruturas urbanas, incluindo o acesso 

a água. 

Seguindo essa lógica e considerando uma análise mais específica, que leva em 

consideração a relação entre abastecimento de água e educação; pressupõe-se, no 

caso de Duque de Caxias, que essas mesmas áreas, mais distantes do centro, 

abrangem as escolas que apresentam os maiores problemas de acesso à água, 

indicando que a irregularidade de abastecimento vai além dos domicílios, alcançando 

os espaços escolares. A hipótese é de há diferenciação de condições de acesso à 

água nas escolas e essa afeta os educandos de maneira desigual, segundo sua 

localização espacial dentro do mesmo território municipal; o que pode ser fruto de 

desigualdades sociais produzidas, não sendo naturais. 

A partir das constatações obtidas no estudo empírico este trabalho, busca-se 

contribuir sobre a questão teórica das interfaces e da intersetorialidade entre politicas 

relacionadas a serviços públicos urbanos, tomando dois serviços diferenciados, 

abastecimento de água e educação. Entende-se que ambos materializam direitos de 

cidadania. O depoimento que dá início a essa introdução revela uma situação 

recorrente vivenciada pela autora, onde esses direitos são negados. Ao longo da tese 

observa-se que essa negação afeta sobretudo os mais pobres. Entende-se que essa 

é também uma negação do direito à cidade. Harvey mostra que “O direito à cidade 

está́ muito longe da liberdade individual de acesso a recursos urbanos: é o direito de 

mudar a nós mesmos pela mudança da cidade” (Harvey, 2008). A escola deve ser por 

essência o lugar que instrumentaliza os estudantes para tornarem-se cidadãos. No 

contexto analisado, a negação dos direitos (à cidade, à educação) é um bloqueio à 

possibilidade de mudança, nos indivíduos e na ordem social.  

Baseada nestes pressupostos, a tese se estrutura da seguinte maneira: 

Este capítulo introdutório, apresentando o trabalho de modo geral, suas questões, 

objeto de estudo, pressupostos, objetivos. 

O Capítulo Um (1), o qual traz a revisão bibliográfica e apresenta os principais 

conceitos que orientam a pesquisa. O referencial teórico adotado para analisar as 

desigualdades no acesso à água nas escolas, assim como a construção social dessa 

desigualdade através das políticas públicas estaduais e municipais, é o da ecologia 

política da água, campo teórico que deriva da ecologia política urbana, que vem sendo 



construído por pesquisadores de diferentes formações, mas no qual o pensamento 

geográfico tem destaque. É nesse campo que se constrói o conceito teórico de ciclo 

urbano da água ou ciclo hidrossocial. Procura-se revelar, no território de Duque de 

Caxias, como se inserem nesse ciclo os atores envolvidos na gestão das águas, que 

está na base da viabilização do acesso à mesma nas escolas.  

O Capítulo Dois (2) discorre sobre o percurso metodológico da pesquisa que combina 

uma análise qualitativa com um amplo levantamento empírico que fornece dados 

quantitativos para subsidiar a análise. São explicitados os procedimentos de 

levantamento e análise dos dados obtidos em campo, sobretudo através da aplicação 

de questionários. 

O Capítulo Três (3) trata do território escolhido para desenvolvimento da pesquisa, o 

município de Duque de Caxias. Este capítulo foi dividido em duas partes. A primeira 

traz uma caracterização do município, a partir dos estudos empíricos e documentais 

que ajudaram na caracterização da área de estudo (Plano Diretor, Plano Municipal de 

Educação, listagens das escolas, Censos Escolares, Atlas Escolar) e reportagens 

pretéritas e atuais. Na segunda parte, que trata do abastecimento de água em Caxias, 

foram usados dados atualizados do IBGE e do SNIS. Foram consideradas também 

literaturas recentemente desenvolvidas sobre a área, que ainda demanda de 

tratamentos bibliográficos mais aprofundados, apesar dos avanços dos últimos anos 

neste aspecto. A reunião desses dados secundários permitiu uma análise histórica 

sobre a questão do abastecimento de água em Duque de Caxias, onde se inserem os 

espaços escolares, objeto dessa pesquisa. 

O Capítulo Quatro (4) apresenta os resultados obtidos com a pesquisa de campo 

realizada em cento e setenta e sete (177) escolas públicas municipais e oito (8) 

escolas particulares no que tange a problemática do acesso à água. Além das 

entrevistas realizadas nas unidades escolares, foram consideradas ainda informações 

obtidas junto a Coordenadoria de Transporte (COTRAN), setor que faz parte da 

Subsecretaria de Infraestrutura da Secretaria Municipal de Educação (SME), 

responsável pela política de transporte da rede municipal de ensino, que inclui o 

gerenciamento do transporte de água por meio de carro-pipa. O intuito de considerar 

os dados da COTRAN constitui em complementar e, por vezes, contrapor as análises 

desenvolvidas a partir dos dados adquiridos por meio dos questionários aplicados nas 

escolas. Os dados obtidos também foram considerados em conjunto na análise do 



Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), na busca de alguma 

associação entre problemas de irregularidade de abastecimento e Idebs das escolas. 

Estratégias de mobilização popular foram demonstradas a partir da existência de 

conflitos relacionados ao acesso à água em Duque de Caxias. Moradores, Sindicatos, 

Associação de Moradores, Líderes Políticos locais têm travado verdadeiras batalhas 

em prol da água, ocupando trechos de vias importantes durante protestos. O Plano 

Municipal de Saneamento Básico apresentou relevância, tendo em vista que o mesmo 

trouxe para essa discussão importantes questões, sobretudo no que diz respeito aos 

avanços nos estudos sobre saneamento básico na região e à participação da 

população neste contexto.   

O Capítulo Cinco (5) visa apresentar recomendações a partir de situações e 

experiências práticas bem-sucedidas, buscando procedimentos alternativos que 

possam solucionar os problemas ligados ao abastecimento de água na área objeto 

deste estudo. Para tanto, foram utilizados exemplos de formas alternativas de acesso 

à água que já ocorrem dentro do município, inclusive em algumas escolas. 

O Capítulo conclusivo traz, a partir da verificação dos objetivos, das hipóteses e 

questões pontuadas reflexões acerca do trabalho desenvolvido e dos resultados 

obtidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 1: Ecologia Política, Justiça Ambiental, Justiça Hídrica e 

Intersetorialidade nas Políticas Públicas: perspectivas para análise do acesso à 

água no espaço escolar 

Diante da possibilidade de múltiplas abordagens envolvendo campos de 

conhecimento bastante diferenciados, tratar da temática da água não é tarefa fácil sob 

qualquer circunstância. Considerando o contexto urbano, são significativos os estudos 

sobre acesso à água nos domicílios, assim como sobre conflitos entre abastecimento 

para usos produtivos e para consumo humano. Contudo, quando se ousa tratar a 

temática a partir da relação dos serviços de abastecimento de água com um outro 

serviço público existente na cidade, como a educação, agrega-se complexidade e 

inovação à discussão. Considerando que a inter-relação entre abastecimento de água 

e educação constitui estudo significativamente recente, a proposta aqui apresentada 

exige um esforço muito grande em termos de pesquisa, tanto teórica quanto empírica. 

Nota-se, a partir daí, que as teorias a respeito do objeto de estudo aqui proposto 

tendem a convergir para a relação entre abastecimento de água e outros setores que 

possuem uma interface clara, como: saúde, habitação, meio ambiente. Quando se 

observa o tema pelo prisma dos serviços públicos aos quais a população urbana tem 

direito, a relação com os serviços de saúde é imediata, sendo amplamente conhecido 

o argumento de que os investimentos em sistemas adequados de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário têm impactos na melhoria da saúde e, 

consequentemente, na redução dos custos com serviços de saúde pública. 

Entretanto, é ainda escassa a literatura que aborda a associação entre abastecimento 

de água e educação, sendo essa, provavelmente, a maior contribuição desta 

pesquisa. 

Vale ressaltar que estudar essa articulação implica no aprofundamento de múltiplos 

conceitos, necessitando de uma abordagem transdisciplinar, que vá além do campo 

do Urbanismo; e que mobiliza outros saberes como Sociologia, Geografia, História, 

Economia, Cartografia, Estatística. Usufruir de conceitos de outras disciplinas significa 

considerar uma diversidade maior na análise do objeto. 

Dentre as possíveis abordagens teóricas para tratar o tema optou-se pelo campo da 

ecologia política, que trata dos usos urbanos da água a partir do conceito de ciclo 

hidrossocial. Agregam-se a essa opção as perspectivas dos estudos desenvolvidos 

sobre justiça ambiental e justiça hídrica. Considera-se ainda a temática da 



intersetorialidade na gestão de políticas públicas, com ênfase naquelas relacionadas 

ao saneamento e à educação.  

Com base no exposto, o presente capítulo se estrutura da seguinte maneira: 

- uma primeira parte onde é discutida a perspectiva da Ecologia Política Urbana na 

análise do acesso à água – onde serão tratados a construção social e política da 

escassez, o papel do Estado/Poder Público nesta perspectiva; assim como os 

principais conceitos, categorias e instrumentos analíticos da ecologia política 

mobilizados na tese. 

- uma segunda parte onde a noção de justiça ambiental é abordada como caminho 

para análise do acesso à água no espaço urbano – destacando o que ela aporta, tais 

como os princípios igualitários e uma distribuição com mais equidade das vantagens 

e problemas ambientais.  

- uma terceira parte que associa as duas primeiras perspectivas a partir da noção de 

justiça hídrica, onde são tratados os temas do direito à água e da negação desse 

direito pelos processos de mercantilização. 

- a quarta parte, apesar de não seguir no contínuo da construção teórica dos três 

primeiros, traz uma questão que se considera necessária abordar, que constituem os 

impasses na construção da intersetorialidade entre políticas públicas que se 

materializam no espaço da cidade, no caso aqui, aquelas associadas ao saneamento 

básico e à educação. Ela traz uma primeira abordagem do contexto estudado, 

trazendo uma discussão sobre abastecimento de água e educação e mostra como o 

problema do abastecimento das escolas pode ser um indicador da problemática de 

acesso à água em Duque de Caxias. 

1.1. A ótica da Ecologia Política Urbana na análise do acesso à água  

A Ecologia Política Urbana, entendida como uma disciplina emergente que fornece 

uma abordagem multidisciplinar e uma metodologia extremamente pertinente para a 

análise da mudança social e ambiental nos contextos urbanos, surge como um 

conceito de significativa relevância para os estudos aqui propostos. Acrescenta-se a 

importância de se encontrar na literatura sobre ecologia política, uma quantidade 

significativa de estudos centrados na questão da água, constituindo o campo que foi 

designado ecologia política da água, que representa fundamental valor para a tese 

aqui desenvolvida. 



Em linhas gerais, a ecologia política urbana propõe a construção de uma inter-relação 

dialética entre a sociedade e os ciclos ecológicos; onde a sociedade transforma o 

ecossistema natural, criando um meio ambiente urbano, ou seja, um novo meio, um 

novo ecossistema. 

Pode-se afirmar que essa abordagem representa uma alternativa à ecologia clássica 

ou "apolítica", e tende a incorporar explicitamente a influência significativa das forças 

políticas, sociais e econômicas no estudo das relações entre sociedade e natureza.  

A análise do processo de urbanização é inserida nesta perspectiva, uma vez que a 

ecologia política urbana mostra que os espaços urbanos são entendidos como lócus 

onde os problemas socioambientais se experimentam mais profundamente. São 

nesses espaços que a acelerada transformação metabólica da natureza se torna mais 

visível, tanto nos processos físicos como nos socioecológicos (Heynen y otros, 2006). 

Por outro lado, os trabalhos em ecologia política urbana têm começado a mostrar 

como, devido aos processos econômicos e sociais em curso, inerentes à produção 

das paisagens urbanas, a transformação urbana tende a ser espacialmente 

diferenciada e muito desigual (Swyngedouw y Heynen, 2003). Este é o resultado de 

um processo complexo no qual algumas socionaturezas, paisagens e discursos se 

favorecem, enquanto que outras são marginalizadas e, portanto, umas classes sociais 

são beneficiadas em relação a outras. 

No que diz respeito à escala, a maioria dos estudos tem abordado a escala local, 

enquanto a regional e a global têm sido deixadas de lado (Robbins, 2002); o que torna 

difícil estabelecer o significado destes estudos em questões de desenvolvimento mais 

gerais. Ressalta-se ainda que a maioria da literatura tem se centrado em casos de 

estudos de países do Sul Global; embora seus postulados também possam ser 

aplicados nos países do Norte. Dentro desta perspectiva, tais postulados reforçam a 

importância de se abordar esse conceito no desenvolvimento deste trabalho, dado 

que o mesmo se desenvolve numa escala local e numa área do Sul Global. 

Seguindo nessa análise conceitual, as ideias de Gómez (2009) parecem bem 

ilustrativas. Para o autor, o rápido processo de mudança socioambiental 

experimentado pelas áreas urbanas, a concentração progressiva da população nas 

cidades e o fato de que a maioria dos impactos ambientais globais terão sua origem 

nelas, revelam a necessidade de um melhor conhecimento sobre os processos de 



mudanças nessas áreas em seus aspectos sociais, ambientais, econômicos, culturais 

e políticos. 

Uma das perguntas recorrentes na literatura sobre cidade e natureza é “como 

conseguir cidades mais sustentáveis?”; levando em conta aspectos de natureza 

política, socioeconômica ou histórica mais globais. Para Gómez, de acordo com a 

abordagem da Ecologia Política Urbana, tal pergunta, na verdade, poderia ser 

substituída por uma outra que parece mais pertinente: “quais têm sido as condições e 

circunstâncias (políticas, sociais, culturais e econômicas) que têm levado a uma 

determinada mudança socioambiental?”', que pode ou não ser sustentável. De todo 

modo, as questões levantadas têm a ver com onde, como e por que se dá uma 

determinada mudança socioambiental e quem sai ganhando ou perdendo com essa 

mudança. Mudança essa entendida como uma transformação social, cultural no meio 

ambiente, buscando superar a visão fragmentada da realidade, onde as questões 

sociais são tratadas separadamente da problemática ambiental, por um estreitamento 

da relação da pessoa humana com a natureza, resgatando uma visão integradora da 

realidade. 

Sendo a construção social da natureza uma das teses da ecologia política, pode-se 

argumentar que alguns tipos de processos, conceitos, ideias sobre o meio ambiente 

não são naturais ou inevitáveis, mesmo quando parecem sê-los (Braun e Castree, 

1998 Castree e Braun, 2001; Robbins 2004, Castree, 2005). Representações 

específicas da natureza são assim influenciadas por contextos sociopolíticos 

determinados e servem aos interesses de grupos sociais específicos. 

Trata-se de uma filosofia construtivista, utilizada também para desenvolver o 

argumento de que a urbanização produz e reproduz diferentes “naturezas” as quais 

estão sujeitas à lógica da acumulação do capital em contextos históricos e geográficos 

específicos (Smith, 1984; Castree, 2001). Estas naturezas estão dotadas de práticas 

materiais e discursivas e são, portanto, a combinação, não somente de elementos 

físicos ou biológicos, mas também de aspectos culturais, econômicos e sociais. Para 

Gomez (2009), Swyngedouw resume bem a ideia quando afirma que o mundo se 

encontra em um estado de metabolismo perpétuo em que os processos naturais e 

sociais se combinam em contextos históricos e geográficos específicos, dando como 

resultado “socionaturezas produzidas” ou “naturezas históricas” compostas por 

elementos biofísicos, econômicos, políticos, sociais, culturais. A noção de 



“socionaturezas produzidas” supõe uma contribuição importante da ecologia política, 

rompendo com o dualismo existente entre natureza e sociedade (Swyngedow, 2001).  

Swyngdouwn e Kaika (2014) partem da premissa de que é de vital importância 

reconhecer que o ritmo acelerado da urbanização planetária é o principal motor das 

mudanças ambientais. A preocupação maior, neste sentido, não é com a questão da 

natureza na cidade, mas sim com a urbanização da natureza, entendida como o 

processo através do qual todas as formas de natureza são socialmente mobilizadas, 

incorporadas economicamente e fisicamente metabolizadas/transformadas para 

apoiar o processo de urbanização. Segundo os autores, realmente se entrou no que 

Crutzen e Stoermer (2000; apud) tentaram chamar de Antropoceno, o período 

geológico que segue o Holoceno, sendo de vital importância reconhecer que a rápida 

urbanização planetária é o principal motor deste período.  

Diferentemente do pensamento e da prática urbanos do século XIX, que estavam 

diretamente relacionados às relações ecológicas e ambientais; no século XX, eles se 

tornaram estranhamente desnaturalizados. A natureza foi relegada aos domínios 

materiais e discursivos fora da cidade e praticamente foi monopolizada pelas 

profissões de engenharia tecnocrática (Swyngedouw, 1996). 

De fato, os pensamentos urbanos, culturais, sociais e políticos mais radicais, que se 

tornaram intelectualmente hegemônicos no final do século XX, eram estranhamente 

silenciosos sobre os devastadores processos ecológicos que eram paralelos a um 

processo de urbanização ainda acelerado. Embora, até certo modo 

contraditoriamente, é ainda na década de mil novecentos e setenta (1970) que se verá 

o retorno ao destaque do processo urbano como parte vital e integral da situação 

socioecológica, que emergiu com o aumento da densidade do meio ambiente.  

Cada vez mais, os estudiosos urbanos começaram a dissecar a urbanização da 

natureza. Urbanização vista aqui como um processo de metabolismos 

socioambientais organizados geograficamente que fundem o social com o físico, 

produzindo o que Swyngedouw e Gandy chamaram de cidade "cyborg" (Swyngedouw, 

1996; Gandy, 2005) com consequentes formas físicas distintas e socioambientais 

incongruentes. As monografias recentes têm fundamentado, de forma empírica e 

teórica, como as cidades e seus habitantes humanos e não humanos em todo o 

mundo estão ligados através de redes e fluxos de tecnologia e relações sociais de 

poder para a circulação e disposição de água, energia, gorduras, produtos químicos, 



vírus, desperdícios (Pellow 2007), lixo doméstico (Njeru, 2006), navios redundantes 

(Buerk, 2006; Hillier, 2009), dutos, tubulações, cabos e canais (Graham e Marvin, 

2001). Ao transcender a divisão binária entre a natureza e a sociedade, a perspectiva 

do metabolismo urbano mostrou que os processos socioecológicos são intensamente 

políticos e confirmou que a teoria urbana sem natureza não pode ser completa. No 

entanto, esse corpo de pensamento prestou relativamente pouca atenção às 

oportunidades políticas que essa perspectiva poderia trazer, ou a imaginar 

construções socioecológicas urbanas diferentes. 

A perspectiva da ecologia política urbana, por este ângulo, tem por objetivo teórico 

explorar o processo de construção humana e não humana através do qual a cidade 

se constrói como uma concentração híbrida de objetos sociais e físicos girando em 

torno de desigualdades sociais que se expressam nos processos metabólicos 

socioecológicos urbanos e tornam o processo de urbanização uma configuração 

socioecológica altamente desigual cujas funções se baseiam em redes de 

transformação socioecológica (Swyngedouw, 1996; 2006). 

Outro ponto importante de discussão sob o olhar da ecologia política e que se 

apresenta bastante pertinente na análise aqui desenvolvida diz respeito à importância 

dos recursos hídricos, principalmente em aspectos relacionados ao fornecimento, ao 

acesso e à gestão da água, os quais têm se convertido em fatores-chave. 

Neste sentido, algumas perguntas relevantes provenientes desta literatura se referem 

às inter-relações entre o acesso aos serviços de água e os direitos dos cidadãos em 

áreas urbanas dos países do Sul Global (Castro, 2004; Swyngedouw, 2004; Loftus, 

2006) e o fracasso da privatização da água como instrumento para conseguir 

eficiência na prestação de serviços e conservação dos recursos hídricos (Bakker, 

2005). Também estão presentes nessa literatura estudos das relações de poder, 

políticas, econômicas, sociais e culturais, envolvidas no fornecimento de água de 

áreas metropolitanas de países do Norte Global (Kaika, 2003a; Kaika, 2003b; Castro, 

2003; Kaika, 2006).  

Tem-se prestado particular atenção aos contextos históricos e econômicos e as 

contradições que se apresentam na gestão da água, assim como a formação de 

paisagens urbanas e aos processos sociais e ecológicos associados (Swyngedouw y 

Heynen, 2003).  



Em seu livro Social Power and the Urbanization of Water. Flows of power, Erik 

Swyngedoyw (2004) reconstrói, tanto teórica como empiricamente, as condicionantes 

políticas, sociais e econômicas e as relações de poder que dão lugar aos atuais fluxos 

de água, tanto físicos como sociais, na cidade de Guayaquil (Equador). Apesar de 

Guayaquil ser atravessada pelas águas do rio Guayas, mais de um terço de sua 

população não têm acesso ao abastecimento de água potável, e mesmo aqueles que 

estão ligados à rede estão sujeitos a escassez crônica de água. Uma estrutura de 

desigualdade social, de política de clientelismo, e de conluio entre as autoridades e 

os empresários privados do setor da água estão entre os principais fatores que 

explicam as deficiências dos sistemas de água da cidade, provocando muita agitação 

social e política. Essas contribuições teóricas do autor têm-se convertido numa 

referência obrigatória no campo da ecologia política da água, sendo de significativa 

relevância para a presente pesquisa, considerando algumas similaridades de 

contextos. 

Nesses estudos, constatou-se como a equidade é imprescindível nos processos de 

participação pública e como o discurso da escassez esconde as diferentes 

possibilidades de acesso ao recurso e a sua gestão segundo o pertencimento a certos 

grupos, classes sociais ou etnias.  

Neste ponto, depara-se com mais uma discussão ligada à temática da ecologia 

política da água muito pertinente à construção da tese – o discurso da escassez.  

Reconhece-se que o uso e o consumo de água (exacerbado pelo crescimento 

demográfico e pelo crescimento dos níveis de bem-estar) têm levado a uma 

deterioração dos ecossistemas aquáticos, que se traduz em uma diminuição da 

quantidade de água potável disponível. Nesta perspectiva, os riscos associados com 

a crise da água não deveriam ser entendidos só em termo de escassez. Swyngedouw, 

em diversos estudos, dedicou atenção particular a essa questão, não somente no que 

se refere às suas dimensões materiais, econômicas, políticas e culturais, mas também 

a todas as relações de poder sociais e discursos que amparam este conceito. 

O autor rejeita a ilegitimidade e a barbárie das práticas excludentes através das quais 

se organizam os sistemas de abastecimento de água urbanos e argumenta como eles 

explicam “uma história de privação urbana, exclusão do poder, e mecanismos de 

repressão social que fazem a vida nos bairros marginais a antítese da vida moderna” 

(Swyngedouw, 2004).  



O caso de Guayaquil, aqui citado anteriormente, exemplifica como o colapso do 

abastecimento de água não é uma consequência da escassez absoluta, mas sim 

construída política e economicamente. Portanto, deve-se considerar cuidadosamente 

quem, como e com quais intenções se gerencia ou administra a água. 

Ainda seguindo essa análise, Tom Perrenault (2014) traz um exemplo interessante do 

que ocorre na bacia do rio Huanuni, na Bolívia. O autor destaca que os moradores do 

vale, localizado no altiplano boliviano (alta planície), vivem com escassez de água 

aguda. Posteriormente, porém, explica que isso não é resultado de uma escassez 

natural mas sim em função da contaminação da água, que flui abundantemente no rio 

Huanuni, resultante de operações de mineração localizadas na parte superior da bacia 

hidrográfica, e é coletada para abastecimento nos Lagos Uru Uru e Poopó na 

proximidade. Ironicamente, são as comunidades localizadas mais distantes das minas 

que sofrem a maior contaminação. Grande parte dos moradores chega a caminhar 

uma hora de distância a pé para conseguir água.  

Não surpreendentemente, no local, a escassez resultou em níveis perigosamente 

baixos de consumo de água. Em média, os residentes desta área consomem menos 

da metade do que recomenda a Organização Mundial da Saúde para o consumo diário 

mínimo, um fator que contribui para a baixa produção agrícola do vale e altos níveis 

de pobreza, doenças de pessoas e animais e migração externa. 

Percebe-se claramente que é invariavelmente o pobre e o mais fraco que morre em 

função do saneamento inadequado (Gleick 2004, Gleick e Cooley 2006). A escassez 

verdadeira não reside na ausência física de água na maioria dos casos, mas na falta 

de recursos monetários e influência política e econômica. Neste sentido, pobreza e 

governança que marginaliza fazem com que as pessoas morram de sede, e não a 

falta física de água.  

A água tem significado através de crenças culturais, memória histórica e prática social, 

e existe tanto no discurso como no simbolismo. É, como se observa em inúmeras 

literaturas, um produto de ações sociais, instituições, lutas e discursos historicamente 

sedimentados, que, por sua vez, ajudam a moldar as relações sociais através das 

quais é produzida e promulgada. A água e a sociedade são, como muitos já 

apontaram, mutuamente constitutivos. Mas, como natureza socialmente produzida, a 

água não é politicamente neutra. Em vez disso, reflete e reproduz relações de poder 

social. 



Nesta visão, a água como recurso natural só pode ser entendida associada às 

relações sociais de produção e consumo que lhes dão significado e que possuem suas 

características: fluxo, qualidade, quantidade, etc. A água não é um objeto inerte da 

natureza, mas sim um participante ativo (Latour, 1987), cuja materialidade e 

propriedades geoecológicas moldam as relações sociais, mesmo que essas relações 

sociais atuem e transformem a materialidade da água. Por exemplo, os processos 

pelos quais as pessoas abstraem a água de um rio, lago ou aquífero e canalizam 

através da infraestrutura hidráulica transformam tanto a água e sua ecologia (através 

de processos de desvio, filtração, armazenamento, entrega, etc.) quanto a sociedade 

(através de processos socialmente diferenciados de provisão de água, saneamento, 

formação de classes, consumo de luxo, etc.). Nesse sentido, a água é ao mesmo 

tempo ocorrência natural e socialmente produzida, incorporando e pré-condicionando 

o poder social (Loftus, 2009; Perreault et al., 2012). 

Se a água é entendida como elemento natural, se sua história social e seu caráter 

político são ignorados (como é frequentemente o caso de relatórios técnicos e 

declarações políticas sobre gerenciamento de água), então as práticas e as 

instituições de tomada de decisão podem servir para velar as relações de poder 

inerentes à produção da mesma.  

Nessa lógica, Perrenault (2014), com base em estudos prévios de Swyngedouw e 

outros teóricos, sinaliza que a água não é puramente "natural", nem puramente 

"social", mas simultaneamente e inseparavelmente ambas: um híbrido socionatural. A 

distinção de Bakker entre H2O e água também é importante de ser aqui apontada: 

"considerando que a água como H2O circula através do ciclo hidrológico, a água como 

um recurso circula através do ciclo hidrossocial – uma rede complexa de tubos, leis 

de água, medidores, padrões de qualidade, mangueiras de jardim, consumidores, 

torneiras com vazamento" – além dos processos de precipitação, evaporação e 

escoamento associado ao ciclo hidrológico (Bakker, 2002). 

As perspectivas apontadas pela Ecologia Política da Água sugerem, neste sentido, 

uma estreita correlação entre as transformações do e no ciclo hidrológico em níveis 

local, regional e mundial, por um lado; e relações de ordem social, política, econômica, 

cultural e de poder, por outro (Swyngedouw, 2004). Constituem-se como objeto os 

territórios hidrossociais. Em uma tentativa sustentada de transcender o modernismo 

binário natureza-sociedade, o conceito de território hidrossocial trata a circulação da 



água como uma combinação de processos físico e social, como um fluxo híbrido que 

combina a natureza e a sociedade de maneiras inseparáveis (Bakker 2003, Heynen 

et al. 2005). 

Tais territórios hidrossociais são construções sócio físicas que são ativamente e 

historicamente produzidas, tanto em termos de conteúdos sociais quanto de 

qualidades físico-ambientais, organizados através de uma combinação de processos 

sociais, por um lado e de processos metabólico-ecológicos, por outro (Heynen et al., 

2005). 

A mobilização da água para diferentes usos em diferentes lugares é um processo 

conflituoso e cada sistema técnico-social para organização do fluxo e transformação 

da água (através de barragens, canais, canos e similares) mostra como o poder social 

é distribuído em uma determinada sociedade (Swyngedouw 1999). Por exemplo, o 

acesso a água potável nas megacidades do Sul Global é precário para um grande 

número de pessoas apesar de haver ricos e poderosos geralmente tendo mais água 

disponível do que o necessário, usando para luxo. A área objeto deste estudo, Duque 

de Caxias, constitui excelente exemplo, uma vez que nela se assiste um fluxo de água, 

que através dos canos subterrâneos, atravessa significativas distâncias até alcançar 

bairros nobres da capital do Rio de Janeiro, deixando marcas de desigualdade pelo 

caminho percorrido. 

Especial atenção, portanto, precisa ser dada às relações sociais de poder (sejam elas 

materiais, econômicas, políticas ou culturais) através das quais ocorrem 

transformações nos ciclos hidrossociais. São essas geometrias de poder e os atores 

sociais que as transportam que decidem quem terá acesso ou controle sobre, e quem 

será excluído do acesso ou controle sobre os recursos ou outros componentes do 

meio ambiente.  

Uma questão implica na necessidade de indagar sobre quem tem direito a que 

qualidade, tipo e volumes de água; e quem deve controlar, gerenciar e/ou decidir como 

o ciclo hidrossocial será organizado. Existe uma necessidade urgente de analisar 

como os direitos comuns ou públicos à água são socialmente, politicamente e 

economicamente transformados em direitos de propriedade exclusiva cujo acesso é 

ditado pelos mecanismos de mercado. Acumulação por desapropriação e inclusão 

sistemática de peças do ciclo hidrossocial em táticas de acumulação de atores 

privados estão rapidamente reformulando os mecanismos e procedimentos que 



regulam e organizam o acesso e exclusão para/de água, e está, consequentemente, 

alterando os mecanismos sociais que formam os direitos à água (Harvey, 2003). Cada 

vez mais, o acesso à água é entendido e visto como sendo organizado através de 

mecanismos de mercado e poder do dinheiro, independentemente da necessidade 

humana, social ou ecológica. 

Existem, portanto, intrínsecas e multidimensionais relações entre a organização socio 

técnica do ciclo hidrossocial, as geometrias de poder associadas que desenham o 

acesso e exclusão da água, bem como relações desiguais de poder político que 

afetam os fluxos de água.  

Dando sequência a análise, torna-se relevante destacar o papel do Estado, que 

examinado na perspectiva da Ecologia Política, é considerado não como simples 

aparelho do governo, mas sim como uma continuação da sociedade que, por causa 

de seus compromissos políticos, desempenha a função ambivalente como agente de 

reforma e estabilidade.  

Para Mulas (2015), a perspectiva de abordar política pública na questão da água está 

fundada em duas premissas básicas. A primeira diz que os serviços de saneamento 

e de água apresentam caráter multidimensional e, por essa razão, suas análises e 

explicações requerem abordagens multidisciplinares. A segunda cita que o acesso 

universal a esses serviços, essenciais para a vida na sociedade civilizada, constitui 

um direito social do cidadão e, portanto, não deveria estar sujeito à lógica do mercado. 

Esses princípios formam parte daquilo que tem sido denominado pelo autor de a Nova 

Cultura da Água, a qual requer transformações significativas nas instituições e 

processos organizacionais envolvidos nos serviços de água.  

Abordar a política pública, ou a ação do Estado no sentido de garantir o direito à água 

para a população é relevante, uma vez que uma proporção significativa de problemas 

e necessidades dos cidadãos não pode ser resolvida e, nem mesmo abordada pelo 

setor privado, ou seja, através do mercado. A abordagem sobre essas políticas está 

preocupada com a implementação de programas, que usam recursos materiais e 

financeiros fornecidos compulsoriamente pelos cidadãos dentro de uma estrutura de 

objetivos públicos. O objetivo final dessas políticas deve ser alcançar os objetivos 

sociais definidos pelos cidadãos através de seus representantes eleitos. Difere, pois, 



da abordagem privada, cujo objetivo é produzir bens e serviços para serem vendidos 

no mercado. 

Seguindo este raciocínio, Mulas (2015) se concentra nas decisões políticas vistas 

como não sendo decisões do mercado, as quais dizem respeito às compras e vendas 

realizadas pelos agentes econômicos privados que tentam maximizar seus lucros ou 

sua utilidade individual. Esses agentes econômicos fazem decisões de acordo com 

seus interesses privados, cuja interação resulta na alocação de recursos. 

Estudos demonstram, porém, que, mesmo através de políticas públicas guiadas por 

instituições públicas, pode haver desigualdade na distribuição de bens pelo espaço. 

A presença do Estado não chega a garantir equilíbrio na difusão de um bem público, 

embora costume ser mais justo nos seus propósitos se comparado à lógica do 

mercado. 

Uma perspectiva de política pública de serviços de água considera tal serviço como 

muldimensional, onde suas análises e explicações exigem abordagens inter e 

multidisciplinares. A política pública nacional para a água, por exemplo, deve ser 

concebida e implementada dentro de uma estrutura que compreende o 

desenvolvimento nacional na sua multidimensionalidade – política, econômica, social 

e ambiental. Dentro desse molde, tal política exige a definição de objetivos para os 

diferentes usos da água, incluindo seu fornecimento potável seguro e o tratamento de 

águas poluídas. Exige ainda facilidades de disposição, assim como água para a 

agricultura, pecuária, necessidades industriais, transporte e energia hidroelétrica de 

forma compatível com os recursos e características das áreas em questão. 

De toda maneira, o Estado desempenha um papel fundamental no processo de 

organização da transformação socioecológica urbana. Seja deliberadamente ou não, 

ajuda a determinar quem é explorado e ignorado, ou recompensado e ouvido, e como 

essas exclusões e privilégios são exercidos. Também tem um poder considerável para 

exacerbar, deslocar ou aliviar as desigualdades socioambientais existentes ou criar 

coisas inteiramente novas. O papel do Estado em suas diversas modalidades 

contemporâneas, argumenta-se, precisa ser mais central com o aumento dos vínculos 

com o trabalho expansivo e emergente sobre políticas de neoliberalização e mitigação 

de crises. 



A construção política da autoridade do Estado exige ferramentas analíticas, sendo a 

"abordagem relacional estratégica" (SRA, do inglês “Strategic-Relational Approach”), 

retratada por Jessop (2008), um importante instrumento, capaz de explorar as 

assimetrias registradas da ação estatal.  Essa abordagem considera o Estado como 

um terreno institucional de contestação. Seguindo um ponto de vista tão estratégico 

quanto relacional, o mesmo não é visto como um monolítico, entidade separada, mas 

se desenvolve de acordo com uma interdependência permanente em relação às 

complexidades da sociedade (Jessop, 2008). 

O autor admite que o estudo do Estado também requer um tratamento mais 

sistemático da dinâmica da sua ação espacial, bem como das relações entre a 

natureza e a sociedade. Fato também observado por Swyngedouw e Heynen (2003).  

A fim de capturar a complexidade dos problemas da água, a ecologia política precisa 

ir além das categorias rígidas associadas ao raciocínio dialético, haja vista que o 

mesmo envolve uma síntese bastante simplista de dois termos precedentes, que 

estão mecanicamente fundidos no lucro resultante.  Contra o encerramento total de 

tais construções binárias inflexíveis, Lefebvre já argumentava outrora que o 

pensamento dialético requer a inclusão do "terceiro termo". Em seus estudos 

desenvolvidos desde a década de mil novecentos e sessenta (1960), este importante 

teórico acreditava que a renovada consideração do terceiro termo – não simplesmente 

a resultante da dialética da tese/antítese e síntese, mas como um termo equivalente 

e inter-relacionado com os outros dois – pode se tornar a solução para os problemas 

de conflitos e contradições.  

O entendimento estratégico e relacional da ação estatal, portanto, pode ser 

reformulado como uma relação denominada de "trialética" entre sociedade, natureza 

e Estado, este como o "terceiro termo" emergente. No caso da evolução da gestão da 

água, o Estado (ou seja, a "sociedade política" no sentido Gramsciano) não é o 

resultado simples da interação dos outros dois, mas corresponde a um lócus de ação 

contestado que remodela, e evolui simultaneamente, com a natureza e a sociedade.  

A consideração explícita do Estado como o "terceiro termo" da interação entre a 

sociedade e a natureza oferece mais compreensão criativa e inclusiva de problemas 

de gestão da água. Olhando a partir dessa perspectiva renovada, os problemas da 

água se baseiam na evolução do aparelho do Estado em relação às lutas de classe e 

aos elementos socioambientais do ciclo da água. 



O Estado é o terceiro termo que reforça os poderes da sociedade sobre a natureza e, 

na tentativa de garantir a coesão social, regula a taxa de impactos socioecológicos. 

Em outras palavras, a ação do Estado, interligado experimentalmente com classes 

sociais e natureza metabolizada, não necessariamente favorece os interesses dos 

grupos sociais mais fortes, mas é o lócus de contradições, barganha e contestação.  

Discussões como essas, que consideram o caráter social da água, são importantes 

para situar o acesso a esse bem como política social, assim como outras políticas 

reconhecidas como sociais, como saúde e educação.  

É compreensível que a água tenha se tornado um objeto de lutas sociais recorrentes. 

Estudos frequentes, como os realizados por Castro (2006), apresentam argumentos 

relativos à inter-relação entre conflitos de água e luta social. Inter-relação esta que 

tem sido largamente negligenciada na literatura por inúmeras razões, talvez em 

função da importância primordial ainda dada aos aspectos físico-naturais no controle 

e gestão dos recursos e serviços hídricos, o que pode justificar a predominância de 

explicações técnico-científicas para os problemas neste campo. 

Ainda segundo Castro (2013), as abordagens tecnocêntricas continuam a prevalecer 

na gestão dos sistemas de abastecimento e esgoto (SAE), desconsiderando, na 

maioria dos casos, condicionantes sistêmicos significativos, como as desigualdades 

sociais estruturais. 

Em contraste com a baixa importância dada ao que se chama aqui de caráter social 

da água, o assunto tem sido uma preocupação relevante para as autoridades de 

diversas localidades por décadas. Isto, talvez, tenha sido reforçado pelos altos níveis 

de mobilização social que tem marcado a vida urbana em locais em que as questões 

ligadas à água desempenham um papel significativo. 

As autoridades têm cada vez mais reconhecido a natureza conflituosa da gestão da 

água. Sem dúvida, o reconhecimento da importância fundamental dos conflitos pela 

água em matéria de política e planejamento foi um grande passo a frente para 

incorporar a dimensão social, além dos processos físico-natural e técnico no 

tratamento da questão. No entanto, na prática, a noção de conflito estabelecida tem 

sido limitada às características hidrogeológicas e técnico-administrativas, onde os 

conflitos pela água seriam o resultado de uma correspondência negativa entre 

volumes de abastecimento de água naturalmente disponível, sua extração e consumo 



esperados. As cidades com uma correlação favorável seriam livres de conflitos pela 

água porque o volume de água disponível seria suficiente para atender à demanda; 

por outro lado, as cidades onde o volume de água fosse muito limitado para atender 

a demanda seriam muito propensas a experimentar conflitos pela água. 

De modo geral, o que se quer enfatizar com essa análise é que questões relacionadas 

à água não podem ser explicadas apenas por seus aspectos hidrogeológico ou 

técnico-administrativos, mas que existe a necessidade de uma análise mais estreita 

das inter-relações entre os processos físico-naturais e sociais envolvidos.  

A descrição pode ser facilmente generalizada para muitas cidades dos países do Sul 

Global. Na verdade, apesar de os volumes de água certamente serem importantes e 

legítimos, um exame mais atento mostra que a disponibilidade de água ou a 

capacidade técnica para fazer esses volumes disponíveis para uso humano, não são 

o principal problema. 

No cenário atual, as raízes sociopolíticas da escassez de água podem ser muito 

menos óbvias para o observador contemporâneo. Os aspectos físico-naturais tendem 

a reduzir o espaço de manobra para a gestão da água, e sua saliência tende a ofuscar 

o caráter social do processo.  

Neste contexto, é preciso desafiar esta redução dos problemas da água aos seus 

aspectos físico-naturais e técnico-administrativos, buscando explorar a 

interdependência dos processos hidrogeológicos, técnicos e sociopolíticos. Na 

verdade, há que se reconhecer a inter-relação que existe entre as dimensões sociais 

e técnicas na questão da água, apesar da insistência de serem tratadas 

separadamente, muitas vezes sobressaindo-se a dimensão técnica. Através de uma 

abordagem que privilegia a imbricação entre os dois enfoques, é possível tratar de 

maneira efetiva as questões de cunho técnico, sem, por outro lado, negligenaciar as 

desigualdades sociais prolongadas decorrentes da irregularidade no acesso à água 

potável. 

1.2. A noção de justiça ambiental na análise da distribuição da água no espaço 

urbano 

Uma perspectiva que tem sido muito sensível aos processos intrinsecamente 

conflitantes e carregados de energia de natureza urbanizadora e à criação de 

condições socioambientais urbanas injustas está associada à justiça ambiental 



urbana, a qual surgiu como um conceito normativo e um movimento social, sustentado 

por novas ideias emergentes sobre a distribuição altamente desigual de "bens" 

ambientais na cidade (Walker 2012). 

Discutir o conceito de justiça ou injustiça ambiental é importante para o presente 

trabalho, sobretudo dadas as condições em que vive a maior parte da população da 

área objeto deste estudo, o município de Duque de Caxias. As pessoas que ali 

residem, por razões históricas, vivem num meio ambiente (aqui considerado em suas 

dimensões ecológicas, físicas, construídas, sociais, políticas, estéticas e econômicas) 

de precariedade em diversos setores dos serviços públicos, incluindo o abastecimento 

de água; desenhando um quadro de injustiça que se espraia pelo território municipal. 

Buscando um aprofundamento histórico no que diz respeito à ligação entre 

degradação ambiental e injustiça social, é relevante considerar o Movimento de 

Justiça Ambiental que se constituiu nos Estados Unidos da América a partir de uma 

articulação entre lutas de caráter social, territorial, ambiental e de direitos civis. 

Desde a década de mil novecentos e sessenta (1960), redefiniu-se em termos 

ambientais uma série de embates contra as condições inadequadas de saneamento, 

de contaminação química de locais de moradia e trabalho e disposição indevida de 

lixo tóxico e perigoso, levando à noção de equidade geográfica – configuração 

espacial e locacional de comunidades em sua aproximação a ambientes de 

degradação ambiental. Nos anos mil novecentos e setenta (1970), alguns outros 

estudos também já demonstravam a distribuição espacialmente desigual da poluição 

segundo a raça das populações a ela mais expostas. 

Mas o Movimento de Justiça Ambiental se consolidou de fato no ano de mil 

novecentos e oitenta e dois (1982), a partir da experiência concreta de luta 

desenvolvida em Afton, no condado de Warren, Carolina do Norte, EUA. Partindo das 

lutas de base contra perversidades ambientais locais, o Movimento elevou a justiça 

ambiental à condição de questão central na luta pelos direitos civis. Procurou-se tornar 

evidente que forças de mercado e práticas discriminatórias das agências 

governamentais concorriam de forma articulada para a produção das desigualdades 

ambientais. Os anos de mil novecentos e oitenta (1980) seguiram com acentuadas 

discussões neste sentido. A partir de mil novecentos e oitenta e sete (1987), 

organizações de base começaram a discutir mais intensamente as ligações entre 

raça, pobreza e poluição e pesquisadores iniciaram estudos sobre as ligações entre 



problemas ambientais e desigualdade social, buscando elaborar os instrumentos de 

uma “Avaliação de Equidade Ambiental” que procurasse introduzir variáveis sociais 

nos tradicionais estudos de avaliação de impacto. 

Ao destacar a raça, a ênfase é colocada nas posições étnicas e economicamente 

desiguais no mecanismo de tomada de decisão política e econômica que aloca a 

distribuição de bens em toda a cidade. Walker (2012) diferencia o que denominou de 

“ambientes bons” e “ambientes ruins”, revelando que estes são distribuídos para as 

áreas do impotente e desprotegido, enquanto aqueles são divididos de tal forma que 

as elites urbanas se beneficiam mais. Deixa claro que a vida urbana sustentável, neste 

sentido, é principalmente o privilégio dos ricos e sustentada pela deterioração das 

condições socioecológicas em outros lugares. 

Na década de mil novecentos e noventa (1990), mais especificamente em mil 

novecentos e noventa e um (1991), o Movimento de Justiça Ambiental se afirmou 

como uma rede multicultural e multirracial nacional, e posteriormente internacional, 

articulando entidades de direitos civis, grupos comunitários, organizações de 

trabalhadores, igrejas e intelectuais no enfrentamento do “racismo ambiental” visto 

como uma maneira de racismo institucional. Procurou-se assim fundir direitos civis e 

preocupações ambientais numa mesma agenda. 

A pesquisa desenvolvida por Bullard (1987) mostrou que a composição racial de uma 

dada comunidade é a variável mais apta a explicar a existência de depósitos de 

rejeitos perigosos de origem comercial em uma área. Constatou-se, na época, que a 

proporcionalidade de moradores pertencentes às minorias étnicas em comunidades 

com depósitos de resíduos perigosos era o dobro em relação aos locais desprovidos 

de tais instalações. Sendo que o fator racial se mostrou mais fortemente 

correlacionado a esses locais do que o fator baixa renda. 

A pesquisa de Bullard inspirou a expressão racismo ambiental, utilizada pelo 

reverendo Benjamin Chavis, para designar a imposição desproporcional de rejeitos 

perigosos às comunidades de cor. O estudo evidenciou ainda que as forças de 

mercado e práticas discriminatórias das agências governamentais concorriam de 

forma articulada para a produção das desigualdades ambientais. 

A partir de mil novecentos e oitenta e sete (1987), as organizações de base 

começaram a debater mais intensamente sobre as ligações entre raça, pobreza e 



poluição, e os pesquisadores expandiram cada vez mais seus estudos ligando 

problemas ambientais e desigualdade social. Nessa nova abordagem, a pesquisa 

participativa envolveria também os grupos sociais ambientalmente desfavorecidos. 

Postulava-se que o conhecimento originado das populações atingidas deveria ser 

visto como parte relevante para a elaboração não discriminatória das políticas 

ambientais. 

Em dois mil e quinze (2015), numa entrevista sobre seu inovador trabalho realizado 

em mil novecentos e noventa (1990), Bullard afirmou que mesmo tendo passado mais 

de duas décadas, uma luta árdua contra a injustiça ambiental ainda persistia. Para o 

autor, não foi fácil naquele ano ter um livro publicado que associasse raça, pobreza e 

meio ambiente; lembrando que muitos editores o rejeitaram pelo fato de ter meio 

ambiente e justiça na mesma sentença. Através da pesquisa, reconheceu-se, 

posteriormente, que o Código de Endereçamento Postal (CEP) é o melhor preditor de 

saúde e bem-estar nos Estados Unidos e que os mesmos não são criados igualmente, 

uma vez que os CEPs mais poluídos têm os moradores com piores condições de 

saúde. 

O autor afirma que nunca imaginou que o editor iria comercializar o livro como um livro 

didático, haja vista que escreveu para circular nas mãos de pessoas comuns. O fato 

é que o mesmo foi adotado pelas universidades do país e usado como manual por 

ativistas de justiça ambiental para embasar seus argumentos contra o racismo 

ambiental. Era o único em mil novecentos e noventa (1990) que abordava a justiça 

ambiental; hoje, existem centenas com ampla gama de temas e tópicos sobre o 

assunto, o que evidencia a evolução das pesquisas sobre a temática. 

Para Bullard, ainda há muito trabalho a fazer para garantir que a justiça ambiental seja 

inserida de fato no mundo editorial, uma vez que a informação desempenha um papel 

importante na formulação das políticas públicas. Muitas dessas velhas lutas pela 

justiça ambiental continuam até hoje, à medida que novas exigências aumentam 

principalmente nas áreas mais vulneráveis. 

É bem verdade que a lógica de mercado trabalha no sentido da produção da 

desigualdade ambiental, mas o discurso dos movimentos não pode deixar de 

considerar, porém que, o que favorece essa ação perversa do mercado é a omissão 

das políticas públicas. A experiência do Movimento de Justiça Ambiental buscou, 

dessa forma, organizar as populações para exigir essas políticas capazes de impedir 



que também no meio ambiente vigorem os determinantes da desigualdade social e 

racial. 

No Brasil, em seus estudos sobre justiça ambiental, Ascelrad e outros (2009) 

afirmaram que o movimento de justiça ambiental é uma extensão do movimento 

moderno pelos direitos civis; e que através deles, é possível compreender que todas 

as comunidades devem ser tratadas igualmente pela lei, que nenhum grupo social ou 

indivíduo esteja acima dela. Em geral, o que se nota, é que os pobres pagam o preço 

do consumismo dos ricos, mesmo sendo inadmissível e inconstitucional. 

Para o pensamento dominante, a distribuição dos riscos ambientais ocorre de maneira 

democrática; concepção que encara a questão ambiental de modo meramente 

técnico, alheia às dimensões sociais e intrinsecamente relacionada à lógica do 

mercado. Com isso, ocorre uma concentração de benefícios para um grupo seleto 

pertencente à alta classe, ao passo que os mais pobres e os grupos étnicos mais 

despossuídos ficam mais sujeitos aos desproporcionais riscos ambientais. 

Em contrapartida a esse pensamento dominante, insurgiram os movimentos por 

justiça ambiental, os quais buscaram articular as questões ambientais com as lutas 

por justiça social. A noção de justiça ambiental, neste sentido, implica o direito a um 

meio ambiente seguro, sadio e produtivo para todos indistintamente; sendo o meio 

ambiente considerado em sua totalidade – em suas dimensões ecológicas, físicas, 

construídas, sociais, políticas, estéticas e econômicas. 

No Brasil, as investigações sobre a temática crescem gradativamente e têm gerado 

novas definições sobre as desigualdades socioambientais e sobre a condição social 

de parcelas significativas da população urbana. Torres e Marques (2001) usaram o 

termo hiperperiferia ao cruzar dados referentes a riscos ambientais e más condições 

socioeconômicas em contextos intra-urbanos, buscando demonstrar a ocorrência de 

uma superposição entre os dois fenômenos. 

O termo hiperperiferia pode ser associado às áreas de periferia que apresentam 

condições adicionais de exclusão urbana; identificadas como periferias dentro das 

periferias. Áreas essas que vêm sofrendo um maior crescimento demográfico e, 

consequentemente, de maior demanda por serviços sociais públicos. A partir da 

análise da cumulatividade entre pobreza e risco urbano, percebe-se que os 



mecanismos que levam a tal situação são inúmeros, e vão desde o mercado de terras 

até às ações do poder público e de produtores privados. 

Em um exercício analítico semelhante ao de Torres e Marques, Ascelrad e outros 

(2009) buscaram identificar a coincidência espacial entre áreas pobres e áreas 

dotadas de risco ambiental em contextos intra-urbanos. Para tanto, tomaram os dados 

relativos ao Índice de Exclusão Social (IES) dos distritos da cidade de São Paulo, que 

estão contidos no estudo do Atlas da Exclusão Social no Brasil (v. 2) de Campos et 

alii (2003). Com os estudos, concluiu-se que na cidade de São Paulo há uma relação 

direta entre áreas dotadas de alto índice de exclusão e áreas com risco de acidentes 

em encostas. 

Lemos (2002) também se utilizou do Índice de Exclusão Social (IES) para aferir os 

padrões de exclusão social, entendidos pelo autor como sinônimos de pobreza. O IES 

é constituído por cinco indicadores desse tipo de exclusão, podendo ser utilizado para 

hierarquizar os municípios e estados brasileiros pelos padrões de exclusão social. 

Através desse índice, é possível ainda estimar o percentual de excluídos em cada um 

dos municípios, estados, regiões brasileiras e para o Brasil como um todo. O IES 

utiliza ponderações diferentes para as variáveis que o compõem, atribuindo pesos 

diferenciados: índice de esperança de vida ao nascer; índice do estoque de educação 

(composto por duas variáveis, percentagem de adultos alfabetizados e percentagem 

de matrículas nos ensinos elementar, médio e superior); e índice do PIB (Produto 

Interno Bruto) per capta avaliado pela paridade do poder de compra e com 

rendimentos decrescentes à renda, a partir de uma renda de referência definida pela 

ONU.  

Esta forma de aferir, parece de maior utilidade para ajudar na formulação de políticas 

públicas, pois cada município estará identificado pelo percentual e pelo total de 

excluídos, além de serem identificados, em termos percentuais e absolutos, os níveis 

de privações em cada indicador, que são as variáveis que compõem o IES.  

Assim, propõe-se a seguinte equação de definição para o IES:  

IESi = Pi1Yi1 + Pi2Yi2 + Pi3Yi3 + Pi4Yi4 + Pi5Yi5; i = 1, 2, ...., n; 

Na definição acima, Pij se constituem nos respectivos pesos (cuja soma é igual a um) 

associados a cada um dos indicadores Yij que entram na construção do IES associado 

ao i-ésimo município brasileiro, e que estão assim definidos:  



PRIVAGUA (Yi1) = refere-se à percentagem da população do i-ésimo município 

brasileiro que sobrevive em domicílios particulares que não tem acesso à água 

tratada;  

PRIVSANE (Yi2) = corresponde à percentagem da população do i-ésimo município 

brasileiro que sobrevive em domicílios que não têm acesso a esgotamento sanitário, 

ou ao menos uma fossa séptica para esconder os dejetos humanos;  

PRIVLIXO (Yi3) = é o percentual da população do i-ésimo município brasileiro que 

sobrevive em domicílios que não têm acesso ao serviço de coleta regular de lixo 

doméstico, direta ou indiretamente;  

PRIVEDUC (Yi4) = constitui-se no percentual da população com mais de 10 anos que 

não é alfabetizada, ou tem menos de um ano de escolaridade, segundo definição do 

IBGE; 

PRIVREND (Yi5) = é o percentual da população do i-ésimo município que sobrevive 

em domicílios particulares cuja renda diária por pessoa é menor ou igual a US$1,00.  

Sem necessariamente mobilizar com profundidade o método de Lemos (2002) no 

âmbito dessa tese, já que não se busca identificar áreas de exclusão social em Duque 

de Caxias, uma reflexão acerca dos indicadores que compõem o IES, por outro lado, 

pode ser relevante para discutir o conceito de exclusão social, a partir do acesso à 

água e ao esgotamento sanitário. 

O Relatório de Desenvolvimento Humano (HDR) (ONU, 2006) dedicou-se quase 

inteiramente à discussão da importância do acesso aos serviços de água tratada e 

saneamento, como fatores condicionantes a um melhor padrão e bem-estar social ou 

de desenvolvimento humano. As mortes causadas por diarreia em dois mil e quatro 

(2004), por exemplo, foram seis vezes maiores do que a média anual de mortes em 

conflito dos anos mil novecentos e noventa (1990). No mesmo ano, estimou-se a 

perda de quatrocentos e quarenta e três (443) milhões anuais de dias de escola em 

razão de doenças relacionadas com a ingestão de água contaminada. 

Aproximadamente metade da população dos países menos desenvolvidos 

experimenta problemas de saúde causados por deficiência de acesso à água potável 

e saneamento adequado. Milhões de mulheres alocam diariamente muitas horas do 

seu tempo coletando e trazendo água para casa. Ciclos de vida provocam 

desvantagem na vida de milhões de pessoas que devido a doenças causadas pela 



deficiência desses serviços perdem oportunidades de receberem um melhor padrão 

educacional e assim terem melhores chances de conseguirem melhor posicionamento 

na vida como adultos.  

Os casos citados mostram a importância do acesso à água e ao saneamento de modo 

geral para o alcance de uma melhor qualidade de vida, justificando a inclusão das 

variáveis PRIVAGUA e PRIVSANE na composição de um índice que busca captar 

justamente a exclusão social.  

O não acesso ao serviço de coleta regular de lixo (PRIVLIXO), também tem 

implicações importantes e definitivas sobre a qualidade de vida das famílias. A 

precariedade ou inexistência deste serviço implica às famílias destinarem de forma 

incorreta seus resíduos sólidos, colocando-os em qualquer local, causando a 

proliferação de ratos, baratas e outros tipos de vetores nocivos à saúde. Além disso, 

esse lixo acondicionado de forma inadequada pode poluir mananciais de água, entupir 

bueiros nas áreas urbanas, provocando inundações nas épocas de chuvas.  

A privação à educação (PRIVEDUC) constitui um entrave significativo ao 

desenvolvimento de modo generalizado. As experiências dos países que 

deslancharam um processo de desenvolvimento recentemente ou em tempos 

pretéritos mostram claramente a importância dos investimentos em educação. Desta 

forma um contingente elevado de analfabetos num município, estado, região ou país 

se constituirá em um dos fatores decisivos no seu patamar de exclusão social.  

A privação à renda monetária (PRIVREND), assim com a educação, se constitui num 

indicador que se auto justifica. Não se concebe avançar em termos de 

desenvolvimento sem patamares mínimos de renda. Assim, a sua privação, induzirá 

ao não desenvolvimento e à exclusão social por excelência.  

Levando em consideração o IES de Duque de Caxias, este foi obtido a partir dos 

estudos realizados por Lemos (2007), que analisou de maneira aprofundada a 

situação do Brasil, respeitando diversas escalas – nacional, regional, estadual e 

municipal. 

Um estudo dessa natureza em Duque de Caxias é de suma importância, haja vista as 

condições de exclusão que vive grande parte de sua população. O IES do município 

constitui, desse modo, um relevante instrumento de análise de suas condições 



socioespaciais, com vistas a enfrentar seus problemas em busca de soluções (tabela 

1.1). 

Tabela 1.1. Exclusão Social e Privações no Município de Duque de Caxias (%) 

Município IES  PRIVAGUA PRIVSANE PRIVLIXO PRIVEDUC PRIVREND 

Duque de 

Caxias 

24,4

9 

30,65 22,94 11,05 7,60 48,55 

Fonte: Lemos, J. J. S. Mapa de Exclusão Social no Brasil: Radiografia de um País Assimetricamente 

Pobre (Segunda Edição Revisada e Atualizada), 2007. (Adaptação).  

A partir dos dados da tabela é possível perceber que a questão da exclusão social no 

município constitui-se em algo preocupante, sendo consideravelmente relevantes os 

percentuais de privação da população duquecaxiense perante os serviços básicos de 

cidadania. A porcentagem de privação da água chama a atenção por ser objeto deste 

estudo, sendo apenas superada pela privação da renda. Na verdade, o município 

necessita reavaliar sua condição perante os dados de exclusão social, considerando 

as privações que tem sofrido sua população; buscando a melhor solução para esses 

problemas e, dessa maneira, conseguir alavancar no seu processo de 

desenvolvimento social. 

A construção de uma pauta de agenda destinada a reverter um quadro de exclusão 

social, passa necessariamente, por atitudes que devem estabelecer em termos de 

ações coordenadas, sincronizadas e firmes, no sentido de buscarem os caminhos 

comuns que mitiguem, de forma irreversível, a situação de apartação social. Vale 

ressaltar que programas de governo voltados tão somente para incrementar apenas 

o crescimento econômico, não se reverterão, necessariamente, em melhorias nos 

padrões de vida geral da sociedade. De forma controversa, podem até aumentar o 

contingente de excluídos, se o crescimento econômico vier acompanhado de uma 

concentração da renda e da riqueza gerados no processo. Assim, a retórica 

convencional de que pobreza, entendida como um processo de exclusão social, é 

combatida apenas com crescimento econômico, sem avaliar a forma como se dá esse 

crescimento, e sem deixar claro quem se apropria dos seus benefícios, se constitui 

em meia verdade, que não tem respaldo empírico, dentro da própria história 

econômica recente do Brasil.  



Apesar do trabalho se desenvolver numa escala municipal – no caso, o município de 

Duque de Caxias – uma ação efetiva que vise mitigar a exclusão social deve levar em 

consideração os demais níveis de governo – federal e estadual – de forma articulada. 

O que se busca aqui não são ideias acabadas, mas sugestões para serem discutidas, 

criticadas, refutadas; e que fomentem o debate por parte da sociedade civil e pelos 

tomadores de decisão política, além da representação popular nos níveis federal 

(Câmara dos Deputados e Senado Federal), estaduais (Assembleias Legislativas) e 

municipais (Câmaras dos Vereadores).  

Como sugestão de pauta de políticas a serem implementadas pelos municípios, estes 

poderiam agir no sentido de promover atividades capazes de gerar ocupação e renda 

para a população carente dentro dos seus limites geográficos. Eis alguns exemplos 

que podem ser seguidos em Duque de Caxias, mas que se amplia para diferentes 

contextos: 

Merenda Escolar – que em geral é comprada de fornecedores de fora do município 

poderia ser adquirida a partir de produtos produzidos no próprio município onde está 

inserida a escola ou no seu entorno. 

Uniforme Escolar - deveria ser adquirido a partir do trabalho de costureiras e alfaiates 

do próprio município, e fornecido, gratuitamente aos estudantes, duas mudas em cada 

semestre letivo do ano. As atividades de costura são grandes empregadoras de mão 

de obra e, portanto, exerceriam um forte impacto na geração de ocupação para uma 

parte significativa da força de trabalho do município.  

Pequenos negócios – também se constituem em importantes mecanismos de geração 

de ocupação nas áreas urbanas das cidades e geração de renda. 

Os moradores, as escolas, os hospitais, departamentos poderiam se constituir nos 

grandes consumidores desses produtos e dessa mão-de-obra que seriam distribuídos 

pelo território municipal. Campanhas poderiam ser incentivadas para que toda a 

população priorizasse os produtos ali produzidos.  

Construção de moradias populares – seriam casas construídas em regime de mutirão, 

onde se utilizaria os materiais (telhas, tijolos, cerâmicas etc.) fabricados, 

preferencialmente, nas olarias localizadas no município. Os futuros moradores se 

revezariam entre o mutirão da construção das casas e as atividades fomentadoras de 



renda, a serem geradas no município de forma irreversível e sustentável. É a força de 

trabalho na construção das suas moradias.  

O trabalho desenvolvido por Lemos (2002) torna-se muito relevante para a presente 

tese, sobretudo quando trata da questão da água e do saneamento de modo geral 

como fatores de exclusão social. Ao identificar problemas dessa natureza em Duque 

de Caxias, chega-se à conclusão de que a população do município sofre com o 

processo de exclusão social, que para ser sanado deve levar em conta esse 

pormenor. A tese aqui desenvolvida busca contribuir para projetos futuros de 

mitigação do índice de exclusão social nessa área da Baixada Fluminense, mormente 

no que tange à privação da água que, neste caso, vem afetando a privação da 

educação. 

Um estudo sobre a relação entre condições ambientais e situação socioeconômica 

das populações periféricas também traz contribuições relevantes para compreender 

profundamente a situação da distribuição da água e oferta de serviços de saneamento 

e formas de sanar dificuldades neste sentido. 

Segundo Ascelrad e outros (2009), a qualidade ambiental urbana é entendida como 

provisão de condições adequadas para o conforto e a saúde da população, incluindo 

as condições de abastecimento de água e o destino da água servida (objetos deste 

estudo), além do destino do lixo, a ocorrência de domicílios improvisados e a presença 

de cobertura vegetal. 

A partir de pesquisas realizadas, os autores verificaram que há uma relação direta 

entre o rendimento dos responsáveis pelos domicílios e a qualidade ambiental, sendo 

que as áreas com os piores índices, sofrem com o desprovimento de serviços públicos 

e são ocupadas pela população de baixa renda, uma vez que a população pobre 

somente tem acesso as áreas com péssimas condições ambientais.  

O que se assiste é uma grande parcela de problemas socioambientais se 

fundamentando em uma política de desenvolvimento baseada exclusivamente no 

crescimento econômico como forma de se promover equidade social, negligenciando 

os direitos individuais dos cidadãos em possuir qualidade de vida e acesso aos bens 

ambientais primários como por exemplo a água tratada (Sen, 2008). 

A injustiça ambiental, como se nota, manifesta-se de maneira perversa, negando aos 

pobres a liberdade de ter acesso a recursos para se alimentar, ter saúde, morar em 



local adequado, dispor de educação de qualidade e de um emprego decente, e ainda 

privar-lhes do acesso aos recursos ambientais fundamentais (Sen, 2008) como, por 

exemplo, água potável. 

Dessa maneira, a injustiça ambiental pode ser traduzida como a iniquidade na 

distribuição dos danos ambientais sobre populações de diferentes condições 

socioeconômicas (Alves, 2007) e pela desigualdade no acesso aos recursos 

ambientais, reforçando a relação entre riscos ambientais e desigualdades 

socioeconômicas (Veiga, 2007). É o “mecanismo pelo qual sociedades desiguais, do 

ponto de vista econômico e social, destinam a maior carga dos danos ambientais do 

desenvolvimento às populações de baixa renda, aos grupos sociais discriminados, 

aos povos étnicos tradicionais, aos bairros operários, às populações marginalizadas 

e vulneráveis”. (Porto, 2004). 

Ribeiro e Koslinski (2010) apontam que as características das vizinhanças influenciam 

os processos de socialização coletiva; e com isso, os padrões e normas de 

comportamento das pessoas tendem a ser moldados por aqueles com quem mais têm 

contato e com quem mais frequentemente interagem.  

A concentração da pobreza, por exemplo, criaria um ambiente social em 

desvantagem, uma vez que a pobreza do bairro desconecta as pessoas de relações 

e interações com diferentes classes sociais. De modo que viver em uma vizinhança 

de renda mista pode ser menos prejudicial do que viver em uma vizinhança com alta 

concentração de pobreza (Wilson, 1987; apud). 

No que os autores chamam de modelo institucional ou de socialização institucional, 

os indivíduos podem ser afetados pela qualidade dos serviços que são oferecidos em 

suas vizinhanças. Proponentes desse modelo focalizam principalmente a qualidade, 

quantidade e a diversidade de instituições presentes em um dado território, capazes 

de suprir as necessidades de crianças e adolescentes. A escola constitui uma dessas 

instituições. Assim, as vizinhanças pobres estariam desprovidas ou inadequadamente 

equipadas de recursos institucionais de qualidade. Fato claramente observado na 

área objeto deste estudo. 

Vários fatores são mencionados para explicar a diferença de qualidade de escolas 

localizadas em vizinhanças mais ricas daquelas onde há maior concentração de 

pobreza. Um exemplo diz respeito aos professores, uma vez que, dependendo da 



localização; as escolas tenderiam a receber professores mais qualificados e 

experientes. Além disso, a vizinhança exerceria um impacto sobre as expectativas que 

esses professores têm a respeito do futuro e da capacidade dos seus alunos. 

Ainda para os autores, a divisão social do território urbano produz importantes 

diferenciações no sistema público de ensino através de um complexo jogo de efeitos 

de distanciamentos físico e social que incidem sobre os atores e as instituições 

escolares, produzindo uma geografia social das oportunidades educacionais. 

Tais estudos combinam a Sociologia da Educação e a Sociologia Urbana para 

compreender, além do efeito da origem socioeconômica da família e da escola, a 

vizinhança ou o bairro como instâncias também capazes de gerar desigualdades 

educacionais. 

O modelo centro-periferia, característico das cidades organizadas em torno de 

desigualdades sociais extremas (como é o caso de Duque de Caxias), nas quais as 

distâncias físicas e a baixa acessibilidade urbana separam territorialmente as classes 

e os grupos sociais entre si, do mesmo modo que separam certos grupos dos bens 

urbanos promotores de bem-estar social. Em contrapartida, a presença de 

comunidades nos bairros privilegiados, fato que a princípio poderia aproximar os 

diferentes grupos sociais e os bens urbanos no território, por uma série de 

mecanismos políticos, institucionais e simbólicos; acaba por separá-los. O que 

significa hierarquizar as práticas de interação e filtrar o acesso aos bens urbanos. 

No campo do saneamento ambiental, em geral, quando se analisa a questão da 

distribuição desses serviços para a população, o tratamento não parece justo; nota-

se uma tendência de a população de baixa renda habitar territórios sujeitos a maiores 

riscos em relação a problemas ambientais, tais como em áreas sujeitas a inundações, 

com condições inadequadas de saneamento ambiental, próximas a lixões, com riscos 

de desabamento associados a processos erosivos, dentre outros. Estas áreas, 

mesmo dispondo de proteção legal, não se encontram amparadas pela atuação dos 

órgãos licenciadores e fiscalizadores, sobretudo quando a população impactada é 

socialmente discriminada, resultando em proteção ambiental desigual (Acselrad et al., 

2009).  

Nesse contexto, torna-se necessária uma atuação mais efetiva do Estado em diversas 

questões relacionadas ao bem-estar da população, evitando que forças econômicas 



aloquem os pobres e as “minorias” em locais economicamente desvalorizados, 

socialmente exclusos e ambientalmente frágeis (Acselrad, 2009).  

Ajudaria a superar esse problema uma mobilização social ativa por parte dos grupos 

sociais excluídos, com enfoque na discussão dos direitos universais dos indivíduos 

em relação aos bens ambientais; a participação desses grupos nos processos 

decisórios levará em conta princípios de justiça ambiental, como por exemplo, o direito 

de acesso e consumo de água em quantidade e qualidade suficiente e adequadas a 

todos. 

1.3. A perspectiva da justiça hídrica e a água como direito humano 

Tema de profundo interesse para a tese aqui apresentada, haja vista os próprios 

propósitos de se analisar a questão da água como bem público de direito comum. 

A formulação de uma política hídrica e as estruturas de decisão envolvem uma ampla 

variedade de atores institucionais nos âmbitos legislativo e executivo do governo; 

todos eles com relativamente estreitas responsabilidades no campo dessa política. Na 

implementação das políticas formuladas, múltiplos atores também participam com a 

administração pública, desempenhando um papel fundamental. 

De maneira geral, a forma pela qual os serviços públicos são produzidos/prestados à 

população tem efeitos extremamente importantes sobre seus custos e na 

possibilidade de participação cidadã em tomadas de decisão. Sendo assim, a chave 

da decisão política muitas vezes está na forma de prestação, se ela é pública ou 

privada. O fator final é a necessidade de coordenar os vários agentes que participam 

de tais políticas. Em cada nível de governo, múltiplas instâncias e órgãos públicos são 

exigidos para implementar programas que são complementares e, ao mesmo tempo, 

são o resultado de inúmeros conflitos de interesse. A evolução e eventual introdução 

de mudanças para a política hídrica são estágios finais do ciclo. A verdadeira 

capacidade de avaliar e mudar a política depende da qualidade dos sistemas de 

informação disponível, assim como da atual viabilidade de participação popular na 

tomada de decisão e no processo de monitoramento (Teixeira, 1996; Rocha, 2001). 

As estratégias mais progressivas adotam a tática de reformar em vez de abolir a 

governança do estado, promovendo e compartilhando modelos locais alternativos de 

gerenciamento de recursos. Em alguns casos, pode-se fazer associações com alguns 

aspectos das agendas neoliberais, como a descentralização, através da qual o maior 



controle da comunidade pode ser adotado. Mais do que isso, eles podem se basear 

no gerenciamento de recursos locais e nas normas comunitárias. Em cada caso 

emerge um modelo específico do lugar, o que a ativista indiana Vandana Shiva 

denominou "democracia da água”.  

Numa abordagem mais específica, Silva e Britto (2002), apontam diversos riscos 

potenciais advindos do envolvimento privado na prestação de serviços de água e 

esgotamento sanitário. Dentre suas conclusões, é possível destacar que: 

 A regulação política do saneamento deixaria de ser baseada na lógica dos 

direitos sociais, sendo subordinada à lógica econômica do mercado. Os 

principais prejudicados seriam as populações mais pobres que vivem em 

favelas e assentamentos urbanos irregulares nas periferias das cidades, cuja 

exclusão seria mantida ou aprofundada, na medida em que o atendimento a 

essas áreas demanda complexas intervenções integradas nos planos 

urbanístico e social, que fogem à capacidade gerencial e aos interesses do 

setor privado;  

 A ênfase na prestação privada dos serviços através de novas concessões 

poderia resultar no aviltamento da noção de saneamento ambiental, agravando 

a falta de integração entre as infraestruturas e os serviços de abastecimento 

de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e resíduos sólidos, 

especialmente nas áreas pobres e desprovidas destes equipamentos e 

serviços.  

Além das considerações acima, uma ênfase acentuada na prestação privada levaria 

a uma fragmentação da oferta de serviços outrora integrados em sistemas mais 

abrangentes, que garantiam a viabilidade econômica dos sistemas menores e o 

acesso da população de baixa renda através de subsídio cruzado e tarifação 

progressiva ou social. Haveria, portanto, um risco de dumping social que se associa 

ao interesse exclusivo do capital privado pelas regiões e segmentos mais rentáveis, 

deixando para os governos o ônus de arcarem sozinhos com o atendimento das áreas 

e populações mais pobres. 

Uma discussão importante a esse respeito está relacionada à noção do direito 

humano à água, o qual não chega a excluir a gestão do setor privado dos sistemas de 

abastecimento de água; existindo estudos, inclusive, que demonstram que a provisão 



do setor privado é compatível com os direitos humanos em muitos países ao redor do 

mundo. Embora também se reconheça que a privatização completa é inconsistente 

com um direito humano à água, a menos que seja acoplado (como é na Inglaterra) 

com um requisito de universalidade (leis que proíbem as desconexões dos 

consumidores residenciais), e com um forte quadro regulamentar para controles de 

preços e padrões de qualidade. 

No Quarto Fórum Mundial da Água na Cidade do México em dois mil e seis (2006), 

por exemplo, representantes de empresas privadas emitiram uma declaração 

reconhecendo a água como um direito humano e lembrando que este setor já tinha 

aprovado oficialmente o direito à água em dois mil e cinco (2005) na décima terceira 

(13ª) sessão da Comissão de Desenvolvimento Sustentável da ONU (Aquafed, 2006). 

No Fórum da Cidade do México, um consenso entre a sociedade civil, o setor privado 

e os governos sobre o direito à água surgiram. Apesar das opiniões distintas de 

governos como o da Bolívia, uma interpretação diluída do direito humano à água 

prevaleceu na Declaração Ministerial do Quarto Fórum Mundial da Água, em relação 

ao qual as empresas privadas tiveram um papel oficialmente sancionado.  

Ironicamente, porém, isso ocorreu ao mesmo tempo em que as empresas privadas 

tinham reconhecido as barreiras significativas à expansão do mercado no setor de 

abastecimento de água no Sul Global (ADB 2003; PNUD 2003). Cancelamentos de 

contratos de concessão de fornecimento de água – incluindo Atlanta, Buenos Aires, 

Jacarta, La Paz e Manila - parecem confirmar a hipótese de que a água apresenta 

problemas difíceis e talvez intratáveis para a gestão do setor privado.  

O setor privado realmente recuou no fornecimento de água para as comunidades do 

Sul Global, mas isso se deveu principalmente à falta de retorno aceitável sobre o risco 

de investimento e controle; e não em função das campanhas anti-privatização, pró-

direitos humanos. As empresas continuam a insistir que a água é um direito humano, 

que elas são competentes e dispostas a fornecer, se os riscos de retorno forem 

aceitáveis. 

Empresas privadas podem gerenciar e gerir com eficiência os sistemas de 

abastecimento de água, mas admite-se que nessa forma de provisão dos serviços a 

água figura mais como um bem econômico do que como um bem público, os usuários 

são redefinidos como clientes individuais e não como um coletivo de cidadãos.  



Em contrapartida, tem-se a visão da água dos “comuns”, que considera suas 

qualidades únicas: a água é um recurso de fluxo essencial para a vida, não substituível 

e fortemente ligada às comunidades e aos ecossistemas através do ciclo hidrológico 

(Shiva 2002; TNI 2005, apud). Nesta perspectiva, o gerenciamento coletivo pelas 

comunidades não é apenas o preferível, mas também o necessário. Para tanto, 

aponta-se três razões: primeiro, o abastecimento de água está sujeito a múltiplas 

falhas do mercado e do estado; sem envolvimento da comunidade, não se 

administrará a água sabiamente; em segundo lugar, a água tem importância cultural 

e espiritual, dimensões que estão estreitamente articuladas com práticas baseadas 

nos locais; como tal, a sua provisão não pode ser deixada para empresas privadas ou 

para o estado; em terceiro lugar, a água é um recurso de fluxo local cujo uso e saúde 

são mais profundamente impactados no nível comunitário; proteção da saúde pública 

só ocorrerá se as comunidades forem mobilizadas e habilitadas a governar seus 

próprios recursos.  

Em particular, aqueles que consideram a visão dos "comuns" afirmam que a 

conservação é mais efetivamente incentivada através de uma ética ambiental coletiva 

de solidariedade. Países como a Dinamarca, com uma longa tradição de gestão 

cooperativa da economia local, prefere o modelo de provisão de cooperativa por uma 

associação de usuários sem fins lucrativos em que a responsabilidade local é um 

incentivo-chave.  

Essa visão é pouco difundida no Sul Global, onde os sistemas públicos de 

abastecimento de água, isto é, gerenciados pelo poder público, geralmente fornecem 

apenas para bairros mais ricos nas áreas urbanas, deixando áreas pobres e rurais 

para se auto organizarem através de cooperativas comunitárias ou provisão informal. 

Essas, muitas vezes, organizam-se através de vendedores de água que operam como 

empresas privada, muitas vezes cobrando taxas volumétricas muito superiores às 

disponíveis através do sistema público de abastecimento de água.  

Diferentes estudos mostram que em parte significativa das cidades do Sul, a maioria 

dos moradores usa várias fontes de água nas residências e confia numa mistura de 

rede e fontes de abastecimento de água artesanal, através do setor estatal e privado 

e fornecida por diferentes sistemas de entrega, usando uma combinação de rede 

doméstica canalizada, conexões, poços rasos e profundos, hidrantes públicos e 

fornecedores de água para as suas necessidades de abastecimento.  



Ahlers et al (2014) designam essa forma de coprodução de serviços, onde há 

modalidades de prestação híbrida de serviço. Para os autores, “ao contrário da 

aplicação mais familiar, como a cooperação entre atores estatais e não-estatais, a 

coprodução está longe de ser colaborativa; sendo, em vez disso, tensa e cheia de 

assimetrias de poder e de aspirações políticas, produzindo, assim, serviços de água 

desiguais” (Ahlers et al 2014). Assim, o binário público/privado, mesmo quando admite 

a possibilidade de uma terceira alternativa, a cooperativa, é claramente insuficiente 

para capturar a complexidade de provisão de água nas cidades do Sul (Swyngeouw, 

2004). 

De toda forma, ao abrir espaço para o reconhecimento conceitual de economias 

comunitárias alternativas, essa tática deveria ser bem-vinda. No entanto, há riscos de 

romantizar o controle da comunidade. Muito ativismo a favor de formas coletivas de 

abastecimento de água baseadas no gerenciamento da comunidade tende a 

romantizar as comunidades como estruturas sociais equitativas coerentes, apesar das 

relações de poder desiguais e a alocação de recursos existirem dentro das mesmas. 

O direito à água, neste sentido, refere-se ao reconhecimento formal e legal do direito 

de um indivíduo ou grupo à água; isso difere um pouco do direito humano à água, que 

reconhece o direito de todas as pessoas a água o suficiente para satisfazer as 

necessidades básicas e a dignidade humana, independentemente da sua cidadania. 

E é claro que estes não devem ser confundidos com direitos de água, que são direitos 

mais limitados e individualizados à mesma, ligados diretamente à relação de 

propriedade.  

Como Bakker (2007, 2010) e outros apontaram, não há nada no direito humano à 

água que impede a comercialização ou a privatização da mesma. Em sua crítica aos 

debates sobre o direito humano à água, a autora sugere que a visão da água como 

bem coletivo e um recurso comum, em vez de um bem econômico, altera os termos 

do debate e as possibilidades de conceitualizar a equidade em governança da água. 

Para os defensores da privatização do serviço de água, a equidade significa eficiência 

econômica, de modo que os consumidores devem pagar o custo total do fardo que 

impõem ao sistema, também conhecido como recuperação total dos custos. Em 

contraste, aqueles que veem a água como um bem coletivo, definem preços em 

termos sociais, de acordo com a capacidade de pagamento. Isso implica uma 



necessidade de subsídio cruzado e um reconhecimento do direito à reprodução social 

(Bakker, 2010). 

É reconhecido que, em um cenário de globalização intensa, industrialização pungente 

e forte interferência no meio ambiente, a água doce torna‐se um bem precioso para a 

manutenção da vida humana. Sendo, neste aspecto, necessária uma mudança de 

ótica acerca da temática, doravante em função do futuro da espécie humana e de 

muitas outras espécies ficar comprometido, exceto se houver uma melhora 

significativa na administração dos recursos hídricos terrestres. Com isso, a situação 

vivenciada no que diz respeito à escassez de água potável inaugura uma nova faceta 

da injustiça ambiental – a injustiça hídrica –, limitando diretamente os fatores que 

levam ao desenvolvimento socioeconômico de muitas regiões. 

Neste aspecto, é relevante apontar que a ausência ou contaminação da água 

influencia na redução dos espaços de vida e ocasiona, além de imensos custos 

humanos, uma perda, em âmbito global, de produtividade social. Segundo Castro e 

Scariot (2008), a competição de usos pela agricultura, geração de energia, indústria e 

o abastecimento humano tem gerado conflitos geopolíticos e socioambientais, 

afetando diretamente grande parte da população da Terra. Segundo a Organização 

Mundial da Saúde em dois mil e quatorze (2014), mais de setecentos e cinquenta 

(750) milhões de pessoas sofriam com a falta de acesso a fontes adequadas para 

consumo de água e mais de dois bilhões e meio (2.500.000.000) de pessoas não 

tinham condições adequadas de saneamento. Mais de quarenta por cento (40%) da 

população do planeta viverá a curto prazo em regiões crescentemente afetadas por 

stress hídrico. Ao lado disso, há que reconhecer que a injustiça hídrica passa a se 

manifestar na disponibilidade em qualidade e quantidade de água que impacta os 

meios de vida das populações mais pobres, produzindo efeitos em suas saúdes e 

vulnerabilidades. Igualmente, as consequências são percebidas no meio ambiente, na 

capacidade dos ecossistemas de fornecer serviços ambientais e a probabilidade de 

desastres ambientais.  

Por toda parte do mundo, a falta de medidas sanitárias e de tratamento de esgotos 

tem provocado danos, muitas vezes irreversíveis, aos ecossistemas – poluição de rios 

e lagos, esgotamento e contaminação de lençóis freáticos por explorações 

inadequadas, rios e outros ecossistemas reguladores de águas são drenados, 

canalizados, represados e desviados sem planejamento, dentre outros. Os estoques 



de água doce estão sendo intensamente diminuídos pelo despejo diário de milhões 

de toneladas de poluentes (dejetos humanos, lixo, venenos e muitos outros efluentes 

agrícolas e industriais) nos corpos hídricos. A salinidade, assim como a contaminação 

por arsênico, fluoretos e outras toxinas também têm ameaçado o fornecimento de 

água potável em muitas regiões do mundo (Castro; Scariot, 2008). 

Diante desse cenário, uma das consequências mais perversas é a exclusão hídrica. 

Atualmente, apenas metade da população das nações do Sul Global tem acesso 

seguro à água potável, sendo que a tendência da escassez de água é aumentar 

significativamente nos próximos anos, impulsionado, sobremodo, pela elevação do 

uso per capita da mesma. Uma simples análise denota que essa escassez hídrica, 

quer seja econômica quer seja física, tende a estar concentrada nos países do Sul. 

Ou seja, as populações vulneráveis desses países é que suportarão os encargos e 

passivos advindos da má gestão das reservas hídricas para atendimento do mercado 

global. 

A necessidade de gerir os conflitos pelos usos da água e definir os seus usos priori-

tários tornam-se questões fundamentais. É justamente nesse enfoque que se 

considera importante analisar a governança da água, não compreendendo somente 

aspectos de gestão, mas também possibilidades de uso de recursos naturais que 

reflitam a sustentabilidade em sua vertente social. Nesse sentido, a participação de 

novos atores sociais deveria ser alargada, desde a gestão da água até ao seu uso e 

apropriação. Um dos maiores desafios na governança da água é garantir uma 

abordagem aberta, transparente, inclusiva, coerente, integrativa, equitativa e ética.  

A complexidade do processo, assim como as dificuldades de se consolidar um 

parâmetro de cidadania ambiental, leva à prevalência de lógicas de gestão que ainda 

se centram, na maioria dos casos, em forte predominância do componente técnico na 

garantia da demanda da água como referencial de controle do processo. O acesso à 

informação mais a transparência dos processos de negociação se tornam altamente 

relevantes na redução das assimetrias de poder recorrentes nos espaços de 

negociação, quando estes existem e são considerados durante os processos de 

tomada de decisão. 

Para Jacobi e outros (2016), a transparência ocorre pelo acesso à informação que 

deve ser pública e disponibilizada de forma acessível. O surgimento de novas práticas 

de governança reflete os novos fluxos de informação e as suas diferentes maneiras 



de acesso e disseminação por meio das novas tecnologias. Nestas práticas, o acesso 

à informação e conhecimento têm papel fundamental como estratégias para 

influenciar a tomada de decisão. Para a governança, o acesso à informação pode 

reposicionar atores que terão maior impacto nos processos de negociação e 

discussão. Os problemas são expostos por meio da divulgação de dados, o que torna 

possível aumentar o controle sobre os atores responsáveis pela execução de ações e 

respectivos resultados. Isto se tornou hoje possível em função de muitos dos 

problemas ambientais contemporâneos serem identificados e tratados a partir da 

divulgação de informações.  

O autor aponta ainda que a participação pública permite que pessoas ou grupos de 

pessoas influenciem o resultado de decisões que vão afetá-las ou as interessam, e 

promove a melhoria na qualidade os processos de governança da água, permitindo 

que os atores interessados possam se apropriar da problemática e daí se engajar e 

cooperar em direção às ações de mitigação ou de solução. 

A definição do que é uma boa governança da água pode levar a diferentes vertentes 

da discussão sobre políticas públicas e participação da sociedade civil na gestão da 

mesma. A vertente que melhor se encaixa neste trabalho leva em conta aquela que 

considera a integração entre políticas públicas, almejando o atendimento adequado de 

serviços ambientais de saneamento para populações de baixa renda, assim como a 

diminuição de disparidades socioeconômicas entre a população (Campos e 

Fracalanza, 2010). 

Um tema importante a se tratar na questão da justiça hídrica diz respeito à cobrança 

pelo uso da água, que, de acordo com estudos desenvolvidos por Britto (2010), os 

custos relacionados ao acesso à água e aos serviços de esgoto podem criar novas 

desigualdades sociais. Em tempos pretéritos, as regiões habitadas pelas camadas 

sociais de mais baixa renda não eram atendidas pelas companhias de saneamento, as 

quais priorizavam o investimento nas áreas mais nobres e valorizadas da cidade, 

certos da garantia do retorno financeiro. Atualmente, apesar da expansão do sistema 

de saneamento, pessoas que vivem nessas regiões ainda convivem com o risco de 

não contar com esses serviços (Britto, 2010).  

A autora afirma que muitos moradores não possuem condições financeiras para pagar 

as tarifas cobradas por esses serviços, recorrendo consequentemente a meios 

alternativos, através de ligações clandestinas nas redes de abastecimento, utilização 



inapropriada de poços artesianos e disposição incorreta dos esgotos, medidas que 

colocam em risco a saúde dessas populações e a integridade do meio ambiente, 

levando a um persistente ciclo de injustiça socioambiental. Como se percebe, qualquer 

aumento que recaia sobre as despesas financeiras das camadas mais carentes da 

população, como o repasse por parte das companhias de saneamento dos custos 

provenientes da cobrança pelo uso dos recursos hídricos, pode acarretar no 

agravamento da situação, intensificando o estado de vulnerabilidade dessas 

populações caso não sejam adotadas medidas que as protejam. 

No caso dos serviços de saneamento, como solução poderia ser considerada a 

implantação de tarifas diferenciadas para usuários de baixa renda na busca pela 

universalização do acesso aos serviços, minimizando os efeitos causados pelas 

desigualdades socioeconômicas. Entretanto, não existe consenso sobre a real 

eficiência dessa iniciativa em proteger os mais pobres. Segundo Britto (2010), a adoção 

dessas tarifas não garantiria o acesso universal, pois as condições financeiras dos 

consumidores de baixa renda podem ser tão precárias, que eles continuariam 

impossibilitados de acessar tais serviços. Hübner (2010) acrescenta que mesmo 

pagando pelos serviços, áreas menos valorizadas correm o risco de receberem 

serviços e redes de infraestrutura de qualidade inferior se comparados aos 

disponibilizados nas áreas mais valorizadas, unicamente pela diferença de valores 

pagos. A autora conclui que a universalização desses serviços pode apenas mascarar 

novas faces da desigualdade social. Por fim, outro obstáculo enfrentado pelos 

consumidores de baixa renda está relacionado ao acesso às informações, visto que as 

prestadoras desse serviço nem sempre oferecem as informações necessárias para que 

os consumidores de baixa renda possam tomar conhecimento e requisitar o direito às 

tarifas de cobrança diferenciadas (Britto, 2010). 

Estudos de caso no campo da Ecologia Política podem ilustrar diferentes formas 

empíricas de injustiça hídrica, sendo aqui selecionados alguns, como as mudanças 

constitucionais ocorridas em determinados países latino-americanos e a evolução dos 

problemas de água na área da Baixada Fluminense/RJ. 

No que se refere às mudanças constitucionais, essas se caracterizam por serem 

inovadoras, com destaque para aquelas alcançadas pelo Equador em 2008; e Bolívia, 

Colômbia e Uruguai em 2009. Tais mudanças incluíram, a água como um direito 

humano e fizeram provisões que os serviços de saneamento e água devem continuar 



sendo de responsabilidade direta e exclusiva do Estado – explicitamente proibindo a 

privatização. 

No Equador, a reforma constitucional também foi precedida por forte oposição à 

privatização da água. Além disso, a nova constituição estabeleceu uma ordem de 

prioridade explícita para a alocação de água: (1) água para uso doméstico (2) irrigação 

para soberania alimentar (3) fluxos ecológicos e, finalmente (4) atividades produtivas. 

Como parece, essa linguagem é bastante provocativa num contexto neoliberal ou 

capitalista na medida em que as atividades produtivas ficaram por último. 

A nova linguagem constitucional estabelece ainda um vínculo entre 

seguridade/sobrevivência de água e comida, e também sustenta que as tarifas devem 

ser guiadas por princípios de equidade. 

Mesmo com algumas avaliações críticas, as mudanças constitucionais muitas vezes 

foram interpretadas como importante vitória para os movimentos sociais e ambientais, 

embora carregar este estilo através da adoção de uma nova lei da água continua sendo 

um desafio significativo (Buitrón, 2009).  

Na Bolívia, as mudanças na constituição vieram logo após a pressão dos movimentos 

sociais que forçou o presidente Evo Morales (2006 aos dias atuais) a retirar a Bolívia 

do Tribunal Internacional de Disputas de Liquidação e Investimentos (ICSID), o 

Tribunal de Comércio do Banco Mundial em 2008 (Spronk e Crespo, 2008). 

A nova constituição boliviana foi aprovada por referendo em janeiro dois mil e nove 

(2009), reunindo propostas de diversos movimentos sociais, incluindo aqueles que 

lutaram contra a privatização da água em Cochabamba e em outros lugares (Fundação 

Solón, 2010). O referendo constitucional declara o acesso à água um direito 

fundamental e nomeia o Estado como responsável por garantir e proteger a água, 

dando prioridade à vida (artigo 373). Além disso, o texto esclarece que o acesso à água 

potável e ao saneamento não pode estar subordinado à concessão ou privatização e 

estará sujeito a registros e licenças de acordo com a lei.  

O quadro regulamentar para o setor da água no caso boliviano é bastante complexo, 

dado particularmente que algumas prioridades criaram conflitos diretos com outras leis. 

Por exemplo, a nova estrutura está em tensão com elementos das leis anteriores de 

reforma agrária, de exportação, de eletricidade e de código de mineração - tudo isso 

implicando certas prioridades e esquema de alocação que estão em conflito direto com 



a noção do direito humano à água. Prevê-se que os elementos dessas leis sejam 

adaptados para serem compatíveis com o texto da nova lei da água, mas ainda não 

está claro como isso vai acontecer (Bustamante, 2011, apud). Ainda segundo o autor, 

ao normalizar e legalizar os direitos e as organizações da água, incluindo as regras 

definidas pela participação direta das organizações indígenas e camponesas, a relação 

de mudança entre essas entidades e o Estado traz risco de cooptação política. A 

vulnerabilidade do sistema legal de se influenciar por elites governantes ainda corre o 

risco de diluir as diversas contribuições e objetivos dos movimentos sociais. 

Na Colômbia, os movimentos sociais encontraram vários contratempos para incluir a 

água como um direito humano na constituição, uma vez que o referendo visou 

diretamente a privatização do setor. Em várias cidades colombianas, de médias a 

grandes, a entrega de água por empresas privadas é vista como tendo contribuído para 

uma situação de serviço contínuo, modernização da infraestrutura e tarifas favoráveis, 

o que é particularmente notável após anos de provisão pública ineficaz (Patiño-

Guzmán, 2010). Ao invés de apostar seu movimento em falhas na provisão privada da 

água, os promotores do referendo neste caso basearam suas sugestões em críticas à 

Lei 142 (Lei de 1994 de serviços públicos) que introduziu a liberalização dos serviços 

públicos que até então tinham sido exclusivamente de responsabilidade do Estado 

(Urrea e Cárdenas, 2009). Eles também criticaram a intervenção do Banco Mundial, 

que em dois mil e quatro (2004) introduziu o programa de saneamento e água potável 

na Colômbia para melhorar a cobertura em áreas urbanas e rurais. 

Em suma, o fracassado referendo colombiano de dois mil e nove (2009) pode ser 

entendido como a busca em alcançar vários objetivos bastante distintos: desmantelar 

a PSP (Provisão do Setor Privado) estabelecida no setor da água; trazer maior atenção 

aos desafios de qualidade de vida e de acessibilidade das taxas médias voltadas aos 

colombianos empobrecidos (sobretudo em um amplo conjunto de reformas 

neoliberais), e para promover o reconhecimento e apoio aos milhares de organizações 

não-pro-lucro que há muito tempo estão envolvidas na provisão de água. Mesmo com 

a falha em alcançar a reforma, este movimento social apresenta fortes semelhanças 

com os casos equatorianos, bolivianos e uruguaios. 

No Uruguai, o referendo incluiu vários adendos à constituição: o acesso à água potável 

e aos serviços de esgoto são direitos humanos fundamentais; serviços públicos de 

água e saneamento serão operados exclusivamente e diretamente pelas organizações 



estatais; e os usuários da água e as organizações da sociedade civil participarão 

ativamente de todas as instâncias de planejamento, gestão e controle de recursos 

hídricos. O referendo e as mudanças exigiram que o Estado Uruguaio adquirisse as 

ações detidas pelas duas empresas privadas para sistemas de distribuição de água na 

província de Maldonado. Cinco anos depois, em dois mil e nove (2009), uma Política 

da Água Nacional foi adotada, com características importantes consolidando 

elementos do referendo anterior, incluindo a priorização de benefícios sociais sobre os 

econômicos para a provisão de água potável e saneamento; a transversalidade dos 

princípios da política da água para outras políticas públicas; priorização da provisão de 

água potável para a população acima de qualquer outro uso (cuja priorização seria 

estabelecida de acordo com as condições das regiões, bacias hidrográficas e 

aquíferos); e a responsabilidade do Estado em criar capacidade de participação social 

no planejamento, gestão e controle dos recursos hídricos. Algumas das tendências 

contraditórias desses tipos de reformas é que a linguagem da nova constituição 

também exigia o uso de tarifas de água com o objetivo de incentivar a sustentabilidade 

ambiental e uso eficiente da água. 

Apesar das conquistas das mudanças constitucionais que desafiam certas dimensões 

do neoliberalismo (privatização ou priorização de usos produtivos da água), suas 

implementações continuam sendo um desafio considerável nesses contextos. 

Particularmente interessantes são os casos do Equador e da Bolívia que têm sido 

considerados a exibir elementos de pós-neoliberalismo.  

A constituição equatoriana de dois mil e oito (2008) marca uma nova fase de 

deslegitimação de antigos atores políticos e práticas e constrói espaços para 

participação mais ativa e significativa de grupos indígenas e camponeses. 

No setor de água, outros desafios em relação à realização das aspirações da 

constituição do Equador de dois mil e oito (2008) ainda são evidentes. A proibição dos 

serviços privatizados de água não foi observada – a cidade de Guayaquil ainda é 

atendida pela Bechtel através de sua subsidiária Interagua. Os movimentos sociais 

parecem ter sido fatigados após a árdua batalha pelo texto da constituição, e acreditava 

que a constituição iria ser automaticamente posta em prática pelo governo. 

No contexto boliviano, enquanto a constituição proíbe a privatização da água, não 

proíbe a privatização da provisão – deixando a porta aberta para parcerias público-

privadas (PPPs). Mesmo quando o governo Morales se opôs às políticas e condições 



das Instituições Financeiras Internacionais (IFIs), demonstrou-se repetidamente 

favorável à orientação para a extração dos recursos de petróleo, minerais, florestais e 

hídricos do país. 

É interessante que mesmo com claros desafios de implementação, essas reformas 

constitucionais têm um potencial pós-neoliberal notável: primeiro, todos os movimentos 

discutidos (bem-sucedidos ou não) têm pontos comuns em termos do modo que eles 

oferecem o desafio para facetas específicas da neoliberalização anterior no domínio 

da água; como segunda consideração tem-se que, mesmo como elementos das 

recentes ondas de reformas constitucionais na América Latina estão na vanguarda da 

resistência à privatização da água e outros elementos da governança neoliberal da 

mesma; em terceiro lugar, ainda que essas reformas não passem de reformas 'no 

papel', elas podem ter peso e importância particular num contexto internacional onde 

os países são repetidamente confrontados com a influência inegável das IFIs e ETNs. 

Num contexto de maior proximidade com a área de estudos, destaca-se as análises de 

Ioris (2012) em seu artigo - Applying the Strategic-Relational Approach to Urban 

Political Ecology: The Water Management Problems of the Baixada Fluminense, Rio 

de Janeiro, Brazil, onde demonstrou como a evolução dos problemas de água na 

Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, fornece um paradigmático exemplo de como a 

gestão da água se incorpora à política fluida entre Estado, natureza e sociedade, 

formando o que denominou de trialética (conceito já visto nesta análise teórica). Os 

resultados empíricos mostram que, em uma situação de abastecimento de água 

precária, inundações e grave degradação dos rios, aliados às intervenções estatais 

que tendem a favorecer certos grupos e áreas, só se intensifica a politização da gestão 

da água. 

A evolução da gestão da água urbana na Baixada Fluminense tipifica a complexidade 

das relações entre o Estado, a natureza e a sociedade, bem como as lutas pelas 

oportunidades sociais e influência política. O objetivo do trabalho de Ioris, como ele 

mesmo afirma, era discutir as conexões entre as causas histórico-geográficas dos 

problemas da água e a persistência das controvérsias sob os novos arranjos 

institucionais. O autor usou as questões de gestão da água da Baixada Fluminense 

como um estudo de caso para exemplificar processos que são comuns para outras 

aglomerações brasileiras e latino-americanas.  



A principal contribuição deste estudo de Ioris é uma tentativa de ligar o campo da 

ecologia política urbana com o quadro desenvolvido por Bob Jessop em 2008, o 

chamado "enfoque estratégico-relacional”, a trialética, onde o Estado aparece como o 

terceiro termo – conceito de certa forma retratado noutro ponto desta revisão de 

literatura, mas que neste momento ressurge numa abordagem mais empírica. Em vez 

de ser apenas mais um entre outros sujeitos da ecologia política, o Estado é, de fato, 

a expressão das hegemonias políticas e a imanência das relações sociais inscritas na 

gestão da água.  

Se a resolução de problemas de gestão da água depende tanto de como os cidadãos 

percebem suas reivindicações e também sobre como eles são capazes de negociar 

coletivamente suas demandas através da identidade, atividade econômica e 

localização espacial (Anand 2007), o Estado continua a ser o protagonista central da 

avaliação de (socionaturais) sistemas de água e coordenação de respostas. 

Os estudos de Ióris (2012) demonstram que a história da gestão da água na Baixada 

está diretamente relacionada aos impactos de política nacional e desenvolvimento 

econômico sobre a produção do espaço metropolitano, no sentido de que os problemas 

de água estão profundamente enraizados nas relações assimétricas entre a Baixada e 

os centros de poder na cidade do Rio de Janeiro.  

Contribui para a complexidade dos problemas de água na região as políticas mal 

concebidas e uma falta de resposta ou incompetência de órgãos públicos. A magnitude 

e o sofrimento relacionados aos problemas de gestão da água na Baixada Fluminense 

não é algo novo e certamente não é desconhecido para políticos e gestores públicos. 

Pelo contrário, a situação local tem sido repetidamente mencionada em planos e 

relatórios (por exemplo, FEEMA 1989, Rio de Janeiro 2005) e, mais importante ainda, 

serviu como uma justificativa convincente para o lançamento de uma série de 

programas de investimentos (normalmente financiados por empréstimos estrangeiros).  

O anúncio sistemático de novos projetos para os mesmos problemas e os mesmos 

locais – sem resolver as deficiências estruturais e sem nunca mudar a relação 

hierárquica e autoritária entre as agências estaduais e as comunidades locais – serve 

ao duplo propósito de conter críticas populares e criar uma fonte permanente de lucro 

político.  



O que se observa é que a perpetuação de uma condição de água precária transformou 

as demandas populares em uma situação duradoura e lucrativa, máquina política que 

opera intermitentemente tanto durante as campanhas eleitorais (por exemplo, com as 

promessas de novos investimentos) quanto entre eleições (por exemplo, ocasionais 

provisão paternalista de caminhões de água por políticos em troca de votos na 

próximas eleições, que são pagas com dinheiro público ou fornecidas pela empresa de 

água de acordo com a influência política). Na verdade, a trialética entre Estado, 

sociedade e água na Baixada foi influenciada pela manipulação política das 

intervenções governamentais. Como assina Ioris, através da evolução das relações 

trialéticas entre Estado, sociedade e natureza, é possível perceber como os recentes 

apelos à governança ambiental e à participação pública foram contidos pelo longo 

legado do autoritarismo e da exclusão social, que historicamente caracterizaram a 

alocação e uso da água na Região da Baixada. 

Está na ação do Estado, como o terceiro termo da trialética - tanto como mediador de 

confrontos quanto como um executivo das demandas hegemônicas - que a contradição 

e as complexidades da gestão da água se tornam mais evidentes. Os problemas 

diários da água não parecem atrair a atenção adequada das autoridades públicas, mas 

servem como uma justificativa convincente para os planos de investimentos regulares 

e programas de desenvolvimento regional. 

Esses projetos, instáveis em sua essência, são o único momento em que os problemas 

de água da Baixada recebem consideração específica por agências estatais e ocupam 

algum espaço na mídia. Tais iniciativas, no entanto, quase nunca são debatidas 

antecipadamente com as comunidades locais. 

1.4. Intersetorialidade na Gestão de Políticas Públicas: considerações sobre 

abastecimento de água e educação 

O que se propõe com o estudo aqui desenvolvido é, sobretudo, compreender as 

interfaces que se estabelecem entre dois serviços públicos – o abastecimento de água 

e a educação – de modo a esclarecer questões relacionadas à forma como a 

precariedade daquele serviço pode afetar este. 

Neste sentido, o conceito de intersetorialidade constitui-se numa importante 

ferramenta de análise, tendo em vista sua pertinência em estabelecer relações entre 

diferentes setores que envolvem políticas públicas, aqui reconhecidas como diretrizes, 



princípios norteadores de ação do poder público, regras e procedimentos para as 

relações entre poder público e sociedade, mediações entre atores da sociedade e do 

Estado. 

A priori, vale ressaltar que a intersetorialidade constitui um vetor analítico ainda pouco 

explorado pela literatura de políticas públicas, podendo ser considerada um modelo 

de gestão dessas políticas que se baseia principalmente na contratualização de 

relações entre diferentes setores, onde responsabilidades, metas e recursos são 

compartilhados, compatibilizando uma relação de respeito à autonomia de cada setor, 

buscando também uma interdependência (Santos, 2011). Quando se trata 

especificamente da intersetorialidade entre políticas públicas de abastecimento de 

água e educação, a escassez de estudos é ainda maior, sendo necessário 

desenvolver pesquisas mais significativas e emergentes sobre o tema. 

Para Rose Marie Inojosa (1998) as estruturas organizacionais em nossa realidade 

ainda se apresentam, em geral, com formato piramidal, composto de vários escalões 

hierárquicos, e departamentalizadas setorialmente por disciplinas ou áreas de 

especialização. Esse desenho e as práticas que o realizam foram moldados, 

historicamente, pelos grupos hegemônicos na sociedade, atendendo aos seus 

interesses. Trata-se de um modelo de organização tradicional, compatível com a ação 

de caráter assistencialista e que fragmenta a ação do Estado na prestação dos 

serviços à sociedade.  

Na segunda metade da década de mil novecentos e oitenta (1980), no contexto da 

redemocratização, começa a emergir no Brasil o movimento de redefinição da relação 

entre o Estado e a sociedade, buscando transformar em direito o que era tratado como 

carência. A necessidade de promover o desenvolvimento social e reduzir a exclusão 

implicava uma ação para a qual o até então modelo do aparato do governo, que 

planeja, regula, realiza e avalia de acordo com os paradigmas, mostrava-se 

inadequado. 

Passa a ser importante uma abordagem intersetorial dos problemas de determinado 

grupo populacional, reconhecendo que é preciso moldar a ação governamental por 

um novo paradigma, de modo a promover a inclusão dos grupos alijados dos mínimos 

sociais e de elevar os padrões de qualidade de vida (Junqueira et alii, 1997). O modelo 

que tem como paradigma de organização a intersetorialidade, deste modo, visa 

propiciar a introdução de práticas de planejamento e avaliação participativas e 



integradas, na perspectiva situacional, de compartilhamento de informações e de 

permeabilização ao controle social. 

Enquanto no modelo tradicional o trabalho era organizado por equipes especializadas 

para o planejamento, para a realização e para a avaliação de ações e serviços 

específicos em cada secretaria setorial; a dinâmica intersetorial supõe um 

planejamento geral, com base territorial acima das secretarias, que articule os planos 

particulares de cada uma delas e as respectivas redes de serviço. 

Não se trata de excluir as equipes especializadas por serviços – escolas, hospitais, 

centros de assistência, casas de cultura, equipamentos de esporte e lazer, usinas de 

asfalto, núcleos de fiscalização de obras etc. – que continuarão a existir com suas 

equipes especializadas, com a diferença de que as equipes e serviços estarão 

integrados em uma única rede regional. 

No caderno temático número três (nº 3) – Intersetorialidade e Transversalidade – do 

Panorama do Saneamento Básico do Brasil, Inojosa (2011) propõe situar a transição 

paradigmática da construção do conhecimento e sua relação com o conteúdo 

Saneamento. Aborda a lógica disciplinar na história do conhecimento e o 

questionamento do modelo disciplinar face à percepção da complexidade. Afirma que 

se chegou à lógica disciplinar recentemente, mas, que na aceleração típica da 

contemporaneidade, já se caminha para outra transformação paradigmática. 

A introdução da transversalidade, para promover a articulação matricial das estruturas 

setoriais, e a intersetorialidade, com o compartilhamento e o diálogo entre tecnologias 

e práticas setoriais, são estratégias que visam a preparar o Estado para o processo 

de metamorfose das instituições. Se não há diálogo, a produção tende a se 

enclausurar em espaços disciplinares e perde a oportunidade de potencializar as 

mudanças necessárias na sociedade. 

Silva (2008) coloca que, apesar dos avanços da sociedade, que se organiza cada vez 

mais com base num paradigma pós-moderno, o Estado continua a seguir uma lógica 

weberiana tecnocrática, vertical, hierárquica e até mesmo autoritária nas suas 

relações intragovernamentais. Aponta que para uma sociedade pós-moderna, deve-

se construir um Estado pós-moderno, devendo a organização do Estado acompanhar 

a dinâmica de organização da sociedade. 



Levando em consideração a hipótese de que a sociedade atual busca se organizar de 

um modo cada vez mais horizontal e por princípios de democracia participativa; uma 

questão que se faz presente diz respeito ao como governar e gerir políticas públicas 

num contexto de democracia participativa, com um Estado que continua sendo 

burocrático e dotado de uma tecnocracia hierarquizada, setorizada e baseada em 

princípios verticais? 

Neste sentido, o estudo sobre as técnicas de coordenação das políticas públicas 

multisetoriais, ou intersetoriais, tem se revelado muito importante para melhor 

compreender a gestão da administração do Estado (Bryson, Crosby e Stone, 2006). 

O desafio desse modelo de gestão consiste em sistematizar as demandas recolhidas 

junto à população através de uma coordenação governamental intersetorial, com a 

participação de representantes de diversos setores ou secretarias; processo esse que 

passa pela democratização das relações internas do governo. 

Para Ckagnazaroff e Melo (2005) a intersetorialidade, entendida como uma 

articulação de saberes e experiências no planejamento, na realização e avaliação de 

ações para alcançar efeito sinérgico em situações complexas visando ao 

desenvolvimento social, é considerada a abordagem mais adequada para a resolução 

de problemas sociais. 

Partindo deste pressuposto, o tratamento setorializado dos problemas públicos passa 

a ser objeto de crítica, que se refere principalmente ao fato de que esses problemas 

são considerados de acordo com a especialização dos profissionais responsáveis pelo 

serviço sem envolvimento de outros setores. Em consequência, a intervenção na 

realidade tende a ser insatisfatória seja em termos da capacidade de resolução seja 

em termos dos gastos incorridos. 

A abordagem intersetorial em políticas públicas, embora recente, já está sendo 

considerada uma alternativa de resolução de problemas com os quais a administração 

pública tem que lidar, uma vez que o modelo tradicional pelo qual as políticas públicas 

são gerenciadas reflete o modelo burocrático de gestão das mesmas. 

Segundo Bourguignon (2001), o que se tem são políticas públicas básicas (educação, 

saúde, assistência social, cultura, habitação) que são implementadas de forma 

setorial, com cada área contando com instituições e serviços próprios e isolados. 

Consequentemente, tal forma de gestão acaba gerando a fragmentação no tratamento 



das demandas sociais, paralelismo de ações, centralização de decisões, recursos e 

informações, divergências de objetivos e funções de cada área, além do 

fortalecimento de poderes políticos e hierarquias, em detrimento do cidadão. 

A estrutura governamental, nesse contexto, possui um caráter competitivo ao invés 

de cooperativo. Esta lógica de competição reflete, inclusive, a disputa entre os grupos 

de interesses, como ocorre na hora de dividir o orçamento. No entanto, este tipo de 

atuação, não tem nada a ver com a necessidade das pessoas, que com suas 

demandas diferentes, precisam de condições integradas de desenvolvimento social, 

de condições ambientais e de infraestrutura. Este modelo burocrático de gestão de 

políticas públicas impede que os problemas vivenciados pelo cidadão sejam 

abordados de forma intersetorial. 

Ao se trabalhar com o conceito de intersetorialidade busca-se fazer uma leitura da 

forma como as necessidades dos cidadãos estão sendo satisfeitas, interpretando-as 

como realmente são, em sua totalidade. Esta ação implica, então, na articulação dos 

diferentes setores que, em ação conjunta, tentarão, além de resolver os problemas da 

sociedade, protegê-la do processo de exclusão social. O trabalho intersetorial, então, 

supõe não apenas o diálogo ou o trabalho simultâneo entre os atores envolvidos, mas 

sim a busca por resultados integrados (Inojosa, 2001). 

Dois conceitos que podem ser associados ao de intersetorialidade são 

descentralização e participação social nas políticas públicas. Esses são conceitos 

básicos da estrutura federativa pós Constituição de mil novecentos e oitenta e oito 

(1988). Eles figuram como uma das possíveis estratégias para superação de faltas 

decorrentes de políticas implementadas de modo centralizado. Este processo 

descentralizador e participativos do Estado pode fazer com que as decisões passem 

a ser tomadas pelas diversas esferas sociais, permitindo uma visão mais completa 

das necessidades dos cidadãos. Na verdade, a ideia de intersetorialidade surge como 

forma de gestão das unidades descentralizadas, que devem trabalhar articuladas e 

integradas, de forma a atender às demandas e aos problemas em sua totalidade. 

Portanto, a lógica intersetorial surge, buscando dinamizar a relação do governo com 

o cidadão, considerando as demandas em sua totalidade e buscando resultados que 

promovam o desenvolvimento social e a inclusão de grupos discriminados na 

sociedade. 



Contudo, como aponta Bogason (2000, apud Ckagnazaroff e Mota 2003), neste 

processo de implementação e utilização da lógica intersetorial podem surgir alguns 

problemas, haja vista que a articulação dos diversos atores pode gerar maior 

complexidade do processo de trabalho, desafiando as organizações a encontrarem 

uma maneira de “articular diferentes setores na resolução de um mesmo problema” 

(Ckagnazaroff e Mota, 2003). Pode ainda haver divergências entre os profissionais 

quanto às prioridades de cada região, e conflitos entre estes, devido aos diferentes 

níveis de conhecimentos. Outro ponto que pode gerar problemas diz respeito à 

descentralização, tal como o uso dos recursos existentes neste nível segundo os 

interesses dos responsáveis pelas unidades descentralizadas, seja político ou 

burocrata, em detrimento da resolução dos problemas vivenciados pelos cidadãos. 

Podem ainda surgir dificuldades de diálogo entre os funcionários das unidades 

descentralizadas, caso eles não tenham formação adequada nas suas respectivas 

áreas de atuação e conteúdo teórico necessário para a execução de suas tarefas, 

enfraquecendo a abordagem intersetorial. 

Para Fernandes et ali (2013) a intersetorialidade para a implementação das políticas 

públicas necessita de estratégias que promovam a relação entre atores de diferentes 

setores por meio da comunicação, interação e compartilhamento de saberes em torno 

de objetivos comuns. As autoras apontam ainda que quando se busca implementar 

uma estrutura de gestão pública que permite a atuação intersetorial, a questão da 

hierarquia é o primeiro desafio que se apresenta. 

Considerando que a introdução da intersetorialidade e a exigência da flexibilização 

das estruturas hierárquicas dela decorrente podem ser consideradas como uma 

inovação em termos de Reforma do Estado, cabe analisar o impacto dessas 

mudanças na relação entre o Estado e o cidadão. Ora, se até dentro do Poder Público 

as distâncias entre o corpo técnico e o corpo político são diminuídas pela utilização 

da intersetorialidade, também são reduzidas as linhas que separam a Administração 

do cidadão, tornando mais eficiente e responsivo o serviço público. 

O enfrentamento desse desafio passa não só pela sensibilização contínua e 

abrangente, em busca de uma mudança paradigmática, mas também pela adoção de 

novas rotinas de gestão que privilegiam a troca de saberes. O uso de ferramentas de 

tecnologia de comunicação também pode ser extremamente útil nesse contexto e 

servir como instrumento complementar no enfrentamento desse desafio. 



Junqueira (2004) sustenta que a partilha de conhecimento no interior das 

organizações depende da mudança das práticas institucionais e das relações sociais 

que se estabelecem entre os diversos atores organizacionais e societários, criando 

uma nova realidade. 

Heller (2013), numa análise mais prática, desenvolve a discussão das relações que 

existem entre abastecimento de água e o esgotamento sanitário com outras áreas do 

conhecimento e com outros setores das políticas públicas. Com isso, procura mostrar 

evidências de caráter essencial dessas relações para o êxito das ações sanitárias, 

mediante a prática da visão interdisciplinar e de ações transversais no âmbito das 

políticas públicas. Tal estudo parte da experiência sobretudo dos países do Sul Global, 

onde os desafios são talvez mais importantes, sem, contudo, deixar de considerar os 

países do Norte. 

Ao analisar o percurso histórico dos serviços de saneamento nos países do Sul Global, 

foi possível identificar uma marca comum entre eles: uma herança de uma matriz 

tecnológica e gerencial advinda dos países colonizadores. Um padrão tecnológico, em 

geral, muito pouco mediado pela realidade local. De modo que, as especificidades 

físico-geográficas, meteorológicas, urbanas, sociais e culturais, dentre outras, não 

eram devidamente consideradas no processo. 

Tal matriz tecnológica predomina ainda hoje, sendo que muito pouco se efetivou no 

sentido da construção de visões tecnológicas genuinamente regionais ou nacionais, 

salvos importantes, porém pontuais, esforços do setor acadêmico. As constatações 

são preocupantes, haja vista que diferentes níveis de desenvolvimento determinam 

diferentes agendas. Dessa forma, se na atual agenda tecnológica dos países do Norte 

observam-se temas próprios de realidades que já superaram o problema da 

universalização da cobertura pelos serviços, na agenda dos países do Sul necessita-

se colocar em destaque a conhecida dívida social acumulada (Heller, 2013). 

O autor procura dar foco às deficiências da gestão decorrentes da fragmentação de 

visão entre abastecimento de água e o esgotamento sanitário. Entende-se que o não 

reconhecimento das referidas interfaces, leva ao impedimento de maiores e melhores 

resultados em favor da saúde humana e do ambiente, entre outros benefícios. 

Ademais, a crescente complexidade das situações caracterizada pelos serviços, 

requer cada vez mais uma visão interdisciplinar e uma atuação intersetorial, 

independentemente do nível de desenvolvimento do país. 



Mesmo naqueles países, onde já se alcançou a universalização dos serviços, a visão 

das interfaces científicas e a atuação intersetorial vêm se apresentando como 

condição para enfrentar os novos desafios da sociedade moderna, como os novos 

riscos detectados à saúde humana e as preocupações ambientais da atualidade. 

Heller, a partir dessas constatações, defende que a importância da atuação das 

interfaces demanda equipes compostas por profissionais de formações distintas e de 

várias áreas de conhecimento e, requer, desses profissionais, a habilidade de dialogar 

com colegas de diferentes formações. Por outro lado, a organização gerencial e 

institucional dos serviços precisa considerar mecanismos de diálogo e trabalho 

articulado com outros setores relacionados. 

O autor, então, desenvolve formulações sobre a relação entre saneamento e outras 

áreas de conhecimento e políticas públicas. Neste seu particular estudo, enfatiza 

especificamente a relação com a saúde, dada a prioridade requerida por tal 

intercessão. Para o caso específico desta tese, a ênfase será dada à relação de um 

aspecto do saneamento (abastecimento de água) com a educação, daí a importância 

de considerar suas análises. 

É reconhecida a necessidade de uma abordagem sistêmica do saneamento, 

compreendendo suas interfaces com o ambiente, as condições sociais e os recursos 

hídricos, superando a visão estrita de que ele constitui uma mera prestação de 

serviços (Lindqvist, Narain e Turton, 2001). Ênfase vem sendo dada à importância de 

uma integração da área com as políticas públicas de saúde, meio ambiente, 

habitação, energia, transporte e planejamento urbano (More; Gould; Keary, 2003). A 

proposta desta tese busca analisar uma outra integração, com a educação, que 

parece carecer significativamente de estudos mais aprofundados; o que confere um 

significado extra à importância dos estudos aqui desenvolvidos. 

Estudos mais práticos desenvolvidos por Soares et al (2013), Josh e Amadi (2013), 

Cradock et al (2012) e Jasper et all (2012), ainda que de forma relativamente breve, 

respeitam uma perspectiva intersetorial, de muita relevância para este trabalho, uma 

vez que aponta a intrínseca relação existente entre a questão da água e a educação 

escolar.  

Tais estudos demonstram que, apesar dos relativamente poucos trabalhos 

desenvolvidos sobre a relação entre acesso à água e educação, é necessário 



reconhecer que o tema já foi abordado de alguma maneira por diferentes autores, 

demonstrando uma preocupação pretérita sobre a temática, como constatam os 

estudos a seguir.  

Segundo Soares et al (2013), promover a educação requer a garantia de um ambiente 

com condições para que a aprendizagem possa ocorrer. Para tanto, é importante 

proporcionar um ambiente físico, denominado pelos autores de infraestrutura escolar, 

de modo que estimule e valorize o aprendizado, além de favorecer as interações 

humanas. Os autores tomaram como base o Censo Escolar da Educação Básica de 

dois mil e onze (2011), onde estabeleceram quatro categorias: Elementar, Básica, 

Adequada e Avançada. Dentre os blocos de itens do Censo Escolar utilizados para 

caracterizar a infraestrutura, as variáveis trinta e dois (32), que trata da água 

consumida pelos alunos; e trinta e três (33), do abastecimento de água, foram 

consideradas, tendo em vista a importância desses pontos para garantir um ambiente 

propício ao processo de ensino-aprendizagem. 

Josh e Amadi (2013) exploraram em seu artigo o impacto do tratamento da água, 

higiene e intervenções sanitárias na melhoria da saúde dos alunos. Dentre os 

principais resultados avaliados, quatro se destacaram em relação ao efeito da água e 

prática de higiene sanitária nas crianças no espaço escolar: aumento do absentismo 

associado ao acesso irregular da água, de infecções intestinais e respiratórias agudas 

relacionadas à falta de tratamento adequado, mudança de atitudes/práticas a partir do 

acréscimo de conhecimento sobre questões relacionadas à água, e adoção de locais 

próprios para uso de água tratada, como bebedouros com filtros. Observaram que a 

relação dos alunos com o espaço escolar apresentou melhoras consideráveis após os 

cuidados tomados com a questão do acesso à água, o que demonstra a importância 

desse aspecto estrutural para o bom andamento do ensino. 

Para Cradock et al (2012), a ingestão adequada de água pode trazer benefícios 

importantes para a saúde dos alunos. Neste sentido, políticas federais, estaduais e 

locais são relevantes para a provisão de água dentro das escolas. Propõem rever as 

políticas de bem-estar do distrito local de Massachusetts relacionando-as ao acesso 

à água, assim como fornecer estimativas de custos de três estratégias de provisão e 

discutir implicações para a política, relevante para o acesso adequado à água potável. 

Antes de dois mil e dez (2010), a maioria das escolas públicas de Massachusetts, não 

abordavam a política de bem-estar sobre o acesso à água potável gratuitamente. 



Levaram dez (10) anos para que as escolas fornecessem água durante as refeições 

dos estudantes, incluindo unidade de distribuição, instalação, teste de água e 

copos/recipientes. Observaram que, a longo prazo, as estratégias de provisão da 

água, baseando-se na água da torneira eram mais econômicas do que a água 

engarrafada. Concluíram que recomendações políticas e considerações de custos 

merecem atenção nos diferentes níveis de governo (federal, estadual e local) a fim de 

garantir acesso seguro e gratuito de água potável nas escolas, essencial para o 

sucesso das atividades de promoção da água. 

Jasper et al (2012) em seus estudos analisaram os efeitos da água e da higienização 

em escolas, tendo como objetivo caracterizar os impactos das inadequações da água 

e da higienização naquele ambiente. Os estudos provaram que havia aumento da 

ingestão de água quando havia aumento da provisão da mesma e do acesso às 

instalações adequadas. As análises também demonstraram um aumento de faltas das 

meninas às aulas nas escolas dos países em desenvolvimento durante o período 

menstrual, devido às inadequadas instalações de higienização.  Por fim, há relato de 

decréscimo de doenças gastrointestinais e diarreias com o aumento do acesso 

adequado às instalações de higienização nas escolas.  

O fato é que, em muitas escolas, seja de países desenvolvidos ou em 

desenvolvimento, faltam serviços de higienização e água adequados, surtindo efeitos 

prejudiciais associados à saúde e ao atendimento escolar. 

Um dos objetivos da revisão desenvolvida pelos autores era caracterizar como 

inadequações nos serviços de água e higienização no ambiente escolar tem potencial 

para impactar a saúde das crianças e seu atendimento nas escolas. O ambiente 

escolar representa um cenário importante porque muitos hábitos e comportamentos 

sociais das crianças são aprendidos ali.  

Identificaram os efeitos da água e da higienização nas escolas no que se refere à 

saúde e à educação, concluindo que estudos documentam altas taxas de infecções, 

doenças gastrointestinais, neurocognitivas e psicológicas, onde alunos eram expostos 

a instalações sanitárias e de água inadequados. 

A fim de permitir o acesso universal à educação a todas as crianças, os fatores 

fundamentais da provisão da água e sanitária no ambiente escolar e seus impactos 



nos resultados da saúde e na educação devem ser abordados através de investigação 

mais rigorosa, atenção política e intervenção efetiva. 

A revisão de literatura aqui apresentada, trouxe categorias e conceitos que serão 

mobilizados na pesquisa sobre acesso à água nas escolas de Duque de Caxias. 

A abordagem da ecologia política urbana e mais particularmente da ecologia política 

da água traz aspectos relevantes como a inter-relação entre sociedade e natureza, 

estas consideradas de forma conjunta, imbricadas. O espaço da cidade e o processo 

de urbanização são considerados, neste sentido, uma rede de processos 

entrelaçados, a um só tempo, humanos e naturais; uma coisa híbrida socio-natural e 

cheia de contradições, tensões e conflitos. Dentre os conflitos, destacam-se aqui 

aqueles relacionados aos serviços de água e aos direitos dos cidadãos; que num 

contexto de desigualdade, como é o estudo de caso em questão, revelam estruturas 

de relações de poder que passam a se encaixar no fluxo e nos metabolismos da água 

corrente (Swyngedouw, 2001). 

A discussão em torno da justiça ambiental e da justiça hídrica ilumina a discussão de 

exclusão social, fundamental para a compreensão do contexto sócio ecológico da 

Baixada Fluminense e mais particularmente do contexto de Duque de Caxias  

O conceito de hiperperiferia traz uma outra dimensão para o entendimento da 

exclusão e do contexto sócio ecológico de Duque de Caxias. 

Um pressuposto dessa tese é de que um dos fatores que contribuiu para a 

precariedade no acesso à água nas escolas públicas de Duque de Caxias, que reforça 

um quadro de desigualdade entre escolas públicas e privadas é ausência de diálogo 

entre as políticas setoriais. Esse diálogo, que está na base de uma possível 

integração, pode ser examinado pelo conceito de intersetorialidade. Pode-se entender 

o espaço escolar como o lugar onde poderiam se articular diferentes políticas 

setoriais: (i) a política de saneamento básico, com serviços de qualidade e 

experimentação de tecnologias inovadoras como aproveitamento de água de chuvas, 

separação e reciclagem de lixo associada a uma educação ambiental que discuta o 

direito humano à água (ii) a política de saúde partindo dos alunos para a família, 

articulando com programa de saúde da família (iii) política ambiental, associada às 

disciplinas curriculares e a um programa de educação ambiental (iv) a política urbana, 

sendo um espaço de discussão das diferentes dimensões do direito à cidade, de 



cadastro de necessidade das famílias. Vale lembrar que em diferentes contextos fora 

do Brasil, as escolas funcionam como espaços de articulação da vida comunitária. 

Por último esse capítulo procurou ainda revisar análises existentes sobre a temática 

– acesso à água nas escolas. Os estudos identificados tratam sobretudo do consumo 

de água nesses espaços, dos usos dessa água e da qualidade da mesma. Apesar de 

tangenciarem o tema da pesquisa aqui apresentada, trata-se aqui de uma situação 

que pode ser considerada mais grave: a possibilidade de uma ausência de 

funcionamento da escola pela ausência do abastecimento com água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 2 – NOTAS SOBRE O PERCURSO METOLÓGICO DA PESQUISA 

Para desenvolver esta importante parte da tese, foram analisados sobretudo os 

trabalhos de Gerhardt e Silveira (2009); Deslandes e Minayo (2009); e Minayo (2011). 

Autores esses que trataram sobre o tema da pesquisa propriamente dita, levando em 

consideração sua trilha metodológica. Metodologia aqui entendida como o caminho 

do pensamento e a prática exercida na abordagem da realidade. Uma metodologia 

que engloba de forma simultânea o método, as técnicas e a experiência, a capacidade 

e a sensibilidade do pesquisador. Não significa, porém, que trabalhos de outros 

teóricos não tenham sido considerados, valendo destacar ainda Ferreira (2009), 

Fonseca (2002), dentre outros. 

A priori, vale ressaltar que há diferentes tipos de pesquisa, sendo cada tipo 

relacionado a alguma variável, de modo que quanto à abordagem, a pesquisa pode 

ser qualitativa ou quantitativa; quanto à natureza, pode ser básica ou aplicada; quanto 

aos objetivos, exploratória, descritiva ou explicativa; quanto aos procedimentos, 

experimental, bibliográfica, documental, de campo, ex-post-facto, de levantamento, 

com survey, estudo de caso, participante, pesquisa-ação, etnográfica e 

etnometodológica. 

Seguindo essa lógica, especificamente este trabalho, apoiou-se nos seguintes tipos 

de pesquisa: 

 Qualitativa, sobretudo em função do respeito ao caráter interativo entre os 

objetivos da pesquisadora, suas orientações teóricas e seus dados empíricos. 

 Aplicada, haja vista que objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, 

dirigidos à solução de problemas específicos, envolvendo verdades e 

interesses locais. 

 Descritiva, uma vez que pretende descrever os fatos e os fenômenos de uma 

área determinada, através de práticas de questionários e entrevistas, dentre 

outras técnicas. 

 Explicativa, porque se preocupa em identificar os fatores que determinam ou 

que contribuem para a ocorrência dos fenômenos, podendo ser a continuação 

de uma descritiva. 



 Exploratória, por se referir ao resultado de um inquérito ou exame minucioso, 

que objetiva buscar soluções para um problema, recorrendo a procedimentos 

científicos. 

 Bibliográfica, uma vez que está sendo feita a partir de levantamento de 

referências teóricas já analisadas e publicadas, seja por meios escritos ou 

eletrônicos, tais como livros, artigos científicos, páginas de web sites; 

permitindo à pesquisadora conhecer o que já se estudou sobre o assunto.  

 Documental, tendo em vista que também recorre a fontes mais diversificadas e 

dispersas (se comparada à bibliográfica), sem tratamento analítico 

necessariamente, como tabelas estatísticas, jornais, revistas, relatórios, 

documentos oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas, tapeçarias, relatórios 

de empresas, vídeos de programas de televisão, dentre outras.  

 Pesquisa de Campo, por ser caracterizada por investigações em que se realiza 

coleta de dados junto a pessoas, com recurso de diferentes tipos de pesquisa. 

 Pesquisa de Levantamento, pois se utiliza de estudos exploratórios e 

descritivos, permitindo o conhecimento direto da realidade, e a obtenção de 

dados agrupados em tabelas que possibilitam uma riqueza na análise 

estatística. 

 Pesquisa com Survey, já que se refere à obtenção de dados ou informações 

sobre as características ou as opiniões de determinado grupo de pessoas, 

indicado como representante de uma população alvo, utilizando um 

questionário como instrumento de pesquisa. 

 Estudos de Caso, considerando-se que visa conhecer em profundidade o como 

e o porquê de uma determinada situação que se supõe ser única em muitos 

aspectos, procurando descobrir o que há nela de mais essencial e 

característico. O pesquisador não pretende, neste sentido, intervir sobre o 

objeto a ser estudado, mas revelá-lo como ele o percebe.  

Respeitando a ideia de Ferreira (2009), para efeitos mais práticos, o processo de 

trabalho científico em pesquisa qualitativa, que é o caso aqui em foco, pode ser 

dividido em três etapas: 

Fase exploratória: 

Consiste na produção do projeto de pesquisa e de todos os 

procedimentos necessários para preparar a entrada em campo. (...) É o 



tempo dedicado a definir e delimitar o objeto, a desenvolvê-lo teórica e 

medologicamente, a colocar hipóteses ou alguns pressupostos para seu 

encaminhamento, a escolher e a descrever os instrumentos de 

operacionalização do trabalho, a pensar o cronograma de ação e a fazer 

os procedimentos exploratórios para escolha do espaço e da amostra 

qualitativa (Ferreira, 2009, p. 26). 

Trabalho de campo: 

Consiste em levar para a prática empírica a construção teórica elaborada 

na primeira etapa. Essa fase combina instrumentos de observação, 

entrevistas ou outras modalidades de comunicação e interlocução com 

os pesquisados, levantamento de material documental e outros. Ela 

realiza um momento relacional e prático de fundamental importância 

exploratória, de confirmação e refutação de hipóteses e de construção 

de teoria(...) (Ferreira, 2009, p. 26). 

Análise e tratamento do material empírico e documental: 

Diz respeito ao conjunto de procedimentos para valorizar, compreender, 

interpretar os dados empíricos, articulá-los com a teoria que 

fundamentou o projeto ou com outras leituras teóricas e interpretativas 

cuja necessidade foi dada pelo trabalho de campo. 

O tratamento do material nos conduz a uma busca da lógica peculiar e 

interna do grupo que estamos analisando, sendo esta a construção 

fundamental do pesquisador. Ou seja, a análise qualitativa não é uma 

mera classificação de opinião dos informantes. (...) A busca da 

compreensão e da interpretação à luz da teoria aporta uma contribuição 

singular e contextualizada do pesquisador (Ferreira, 2009, p. 27). 

Partindo do que foi exposto, sumariamente, a pesquisa respeitou de certa maneira 

essa proposta de divisão metodológica mais prática, apresentando três etapas: uma 

exploratória; outra que envolve intensivos trabalhos de campo; e outra ainda 

relacionada à análise e tratamentos dos materiais empíricos (adquiridos durante os 

campos) e bibliográficos/documentais (obtidos através da pesquisa bibliográfica e 

documental).  



Acredita-se que dessa forma possível a realização de uma pesquisa completa, capaz 

de examinar a temática em diferentes escalas e perspectivas, condizente com a 

complexidade do tema. 

A fase exploratória foi ligada à produção do projeto de pesquisa e aos procedimentos 

necessários para preparar os trabalhos de campo. Naquele primeiro momento, foram 

determinados o objeto da pesquisa, as hipóteses e os pressupostos, escolhidos e 

descritos os instrumentos de operacionalização, programou-se um cronograma de 

ação e foram feitos os procedimentos exploratórios para a seleção do espaço e da 

amostra qualitativa.  

No que se refere à investigação empírica, esta ocorreu através de estratégias mais 

práticas de trabalhos de campo para a obtenção de dados, que posteriormente, foram 

plotados e analisados em gabinete. Para desenvolver a análise empírica foram 

empregadas técnicas de aplicação de questionários, tabulação dos dados e 

mapeamentos. Através desses estudos mais experimentais, tornou-se possível 

caracterizar com mais precisão o ambiente estudado e seu entorno. Alguns autores 

se destacam, diante do exposto, podendo ser dada ênfase aos estudos de Laurence 

Bardin (2004), Sérgio Augusto Freire (2006), Michel Foucault (1998), Roberto 

Nogueira (2002), Manzato e Santos (2008) e Henri Ascelrad (2000). 

Avançando nessa ideia, pode-se afirmar que a pesquisa de campo utiliza técnicas 

específicas, cujo objetivo é recolher e registrar, de maneira ordenada, os dados sobre 

o assunto em estudo. As técnicas específicas da pesquisa de campo são aquelas que 

integram o rol de documentação direta: a observação direta e a entrevista.  No caso 

aqui especificado, a técnica da entrevista se fez através da aplicação dos 

questionários. Para efeito de esclarecimento, a entrevista é uma técnica muito 

utilizada na pesquisa, nos vários ramos das Ciências Sociais. Embora ela não seja a 

técnica mais fácil de ser aplicada, talvez seja a mais eficiente para a obtenção das 

informações, conhecimentos ou opiniões sobre o assunto.   

Segundo Manzato e Santos (2008), ao planejar um questionário, deve-se obedecer a 

algumas regras básicas onde o principal é que possua uma lógica interna na 

representação exata dos objetivos e na estrutura de aplicação, tabulação e 

interpretação.  As perguntas, neste sentido, devem ser muito claras e objetivas, para 

evitar interpretações errôneas, não devendo ser invasivas ou indutivas, procurando 

respeitar sempre o ponto de vista do respondente. 



De posse do questionário, é possível iniciar a pesquisa de campo a partir do 

planejamento do trabalho efetuado com todos os critérios definidos: o universo a ser 

investigado; áreas a serem pesquisadas; amostra estabelecida por área e mapas de 

controle; número de elementos que irão compor a equipe (entrevistadores, 

supervisores e coordenadores); especialização dos profissionais envolvidos.  

Em relação à coleta dos dados, é importante que já tenha sido elaborado 

anteriormente um plano especificando os pontos de pesquisa e os critérios para 

seleção dos possíveis entrevistados e dos informantes que responderão aos 

questionários. Todas as etapas da coleta de dados devem ser esquematizadas, a fim 

de facilitar o desenvolvimento da pesquisa, bem como assegurar uma ordem lógica 

na execução das atividades. Essa coleta constitui uma etapa importantíssima da 

pesquisa de campo, mas não deve ser confundida com a pesquisa propriamente dita. 

Os dados coletados serão posteriormente elaborados, analisados e interpretados. 

Depois será feita a discussão dos resultados da pesquisa, com base na análise e 

interpretação dos mesmos. 

Na elaboração desses dados, que pode compreender seleção, categorização e 

tabulação, é importante observar que, em grande parte dos planejamentos de 

pesquisas, a estrutura dos questionários deve ser montada tendo em vista a tabulação 

dos mesmos. Esta pode ser manual ou eletrônica; sendo que a eletrônica é indicada 

no caso de dados muito numerosos – como é o caso dos aqui apresentados – para 

garantir uma boa análise num espaço de tempo curto. A tabulação de dados depende 

dentre outras coisas de: recursos computacionais – equipamentos; recursos 

humanos; treinamento de pessoal; do software a ser utilizado tanto para 

armazenamento como para análise estatística; e disponibilidade financeira.  

Levando em conta estritamente esta tese, a fase relacionada ao trabalho de campo 

foi realizada a partir de intensivas visitas às áreas selecionadas para estudo – todas 

as escolas municipais de Duque de Caxias e algumas da rede privada, onde foram 

realizadas as entrevistas através de aplicação de questionários. 

Esses questionários, aplicados nas escolas de Duque de Caxias, foram elaborados 

em conjunto com membros do LEAU - Laboratório de Estudos de Águas Urbanas, 

coordenado pela Doutora Ana Lúcia de Paiva Nogueira Britto, orientadora deste 

trabalho (Figura 2.1).  



Figura 2.1. Modelo de Questionários 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Professora Maria Helena do Carmo (matrículas 11196-4 e 21113-0) 
Doutoranda em Urbanismo (PROURB/UFRJ – mat. 114003605) 
Questionário de Pesquisa para Tese de Doutorado 
NOME DA ESCOLA:___________________________ 
ANO DA FUNDAÇÃO: ___________ 
ENDEREÇO:______________________________________ 
DISTRITO:______ 
TELEFONE:____________________________  
E-MAIL:_____________________________ 
DIREÇÃO: Geral: __________________________________  
Adjunta: ___________________________ 
 
1) Aspectos gerais 
Nº de salas de aula: _________   Nº total de alunos: ________  
Nº de turmas: _________  Nº de turnos: ___________ 
Número de alunos por ano de escolaridade: 
Diurno: 
Pré-escolar 1 (4 anos): __________ alunos 
Pré-escolar 2 (5 anos): __________ alunos 
1º Ano: ___________ alunos 
2º Ano: ___________ alunos 
3º Ano____________alunos 
4º Ano____________alunos 
5º Ano____________alunos 
6º Ano____________alunos 
7º Ano____________alunos 
8º Ano____________alunos 
9º Ano____________alunos 
Noturno (EJA – Educação de Jovens e Adultos): 
Etapa 1:________  Etapa 2: _____________  Etapa 3: __________   
Etapa 4: __________  Etapa 5:__________ 
Nº de funcionários:  
Professores: ___________   Demais funcionários: ______________ 
 
2 ) Equipamentos sanitários: 
Nº de Banheiros na Escola  
Alunos________ 
Alunas________ 
Professores / Funcionários____________ 
Outros: ___________________ 
Nº de banheiros em condições de uso:____________________ 
Como você qualificaria as condições físicas dos banheiros 
( ) boa 
( ) razoável 
( ) precária 
Existe vazamento nas torneiras e sanitários 
(   )Sim 
(   ) Não 

 

3 ) Aspectos ligados ao abastecimento de água da escola 
- Qual a principal fonte de abastecimento da escola? 
Rede pública (   ) 
Poço (   ) 
Caminhão-pipa (   ) 
Outros:______________________ 
- A Escola possui: 
Ligação de água na rede pública: Sim ( ) Não ( ) 
Hidrômetro: Sim ( ) Não ( ) 
Cisterna  Sim ( ) Não ( ) 
Caixa d’Agua Sim ( ) Não ( ) 
Poço Sim ( ) Não ( ) 
- A água da rede pública entra : 
Todos os dias [   ] 4 vezes na  semana [   ]  3 vezes na semana [   ]    2 vezes 
por semana [   ]    1 vez por semana [   ]   Menos de 1 vez por semana [  ] 
Nunca entrou [   ] 
- A escola recorre a caminhão-pipa para suprir o abastecimento? 
Não [   ]   Sim [   ] 
- Quantas vezes na semana a escola recebe água por caminhão-pipa? 
4 vezes na  semana [   ]  3 vezes na semana [   ]    2 vezes por semana [   ]    
1 vez por semana [   ]   Menos de 1 vez por semana [  ] 
Outros:____________________________ 
- A quem é solicitado o  caminhão pipa: 
Prefeitura [  ]    CEDAE  [  ]      
Outros________________________________ 
- Procedência da água para BEBER: 
Poço [   ]     Água encanada (rede) [   ]   Caminhão-pipa [    ]   Nascente [    ]   
Chuva [   ]    Garrafão/ Agua Mineral [  ] 
- A escola realiza algum tratamento da água para beber? 
Filtragem [   ]  Fervura [   ]  Hipoclorito/ água sanitária [   ]  Nenhum [   ] 
- Procedência da água para COZINHAR: 
Poço [   ]     Água encanada (rede) [   ]   Caminhão-pipa [   ]   Nascente [    ]   
Chuva [   ]    Garrafão/ Agua Mineral [  ] 
- Procedência da água para HIGIENE PESSOAL e LIMPEZA GERAL: 
Poço [   ]     Água encanada (rede) [   ]   Caminhão-pipa [   ]   Nascente [    ]   
Chuva [   ] Outros:____________________ 
- Existem problemas de abastecimento de água que afetam o funcionamento 
da escola? 
Sim [   ] Não [   ] 
- Turno mais prejudicado com a irregularidade do abastecimento:  
Manhã [   ]     Tarde [   ]     Noite [   ]     Todos turnos são prejuducados [   ] 
 
4- Aspectos ligados ao sistema de esgotamento sanitário na escola 
A escola está ligada à rede pública de coleta de esgotos? 
 Sim ( ) Não ( ) 
Caso não, como  funciona o sistema de coleta de esgoto? 
Fossa séptica ( ) 
Vala a céu aberto ( ) 
Outros:___________________________________________________ 
 
5- Prejuízos gerais provocados pela irregularidade do abastecimento de 
água na escola: 
____________________________________________________________ 

Fonte: LEAU – Laboratório de Estudos de Águas Urbanas, 2015. (Adaptação). 

No que diz respeito aos aspectos gerais, levou-se em consideração itens que 

pudessem fazer um levantamento sobre como se estrutura o espaço escolar de cada 

unidade de ensino, tais como quantidade de salas, turmas, turnos, alunos, professores 

e funcionários. Além de sua situação em relação ao direito de difícil ou dificílimo 

acesso, no caso das escolas públicas. Para preencher este item um (1) do 

questionário – Aspectos Gerais – o representante da escola consultou informações 

em documento oficial denominado Mapa Estatístico; para os itens seguintes, 

prevaleceram suas declarações diretas para responder as perguntas.  

No item dois (2), equipamentos sanitários, privilegiou-se a investigação sobre a 

quantidade de banheiros e suas condições físicas. 

Os dados sobre os aspectos ligados ao abastecimento de água foram obtidos no item 

três (3), onde se destacaram as informações sobre a principal fonte de água, se existe 

ligação com a rede pública de abastecimento, se a escola recorre ao caminhão-pipa 



e quantas vezes por semana, a procedência da água consumida e se a maneira que 

acontece o abastecimento afeta o funcionamento da Unidade Escolar pesquisada. 

O item quatro (4) trata do tipo de sistema de coleta de esgotamento sanitário de cada 

escola. E no item cinco (5) foi reservado um espaço para descrever os possíveis 

prejuízos causados pela irregularidade de abastecimento de água. 

Para aplicar os questionários nas Unidades de Ensino da Rede Municipal de Duque 

de Caxias foi preciso solicitar autorização na Secretaria Municipal de Educação 

(SME), concedida através de pedido formal da pesquisadora mediante apresentação 

do Projeto de Pesquisa, o qual ficou arquivado para que os diretores, que acharem 

necessário, possam consultar e analisar. Nos casos das escolas particulares, as 

entrevistas foram realizadas diretamente com as equipes diretivas e pedagógicas de 

cada unidade escolar, não sendo necessária autorização por parte de terceiros. 

O mapeamento das escolas por distrito foi realizado tendo como base seus endereços 

e informações do aplicativo Google, fornecidos pela SME, no caso das unidades 

públicas municipais; e por suas próprias secretarias, no caso das instituições privadas.  

Para aplicação dos questionários, foi necessário visitar pessoalmente cada unidade 

escolar, apresentando o encaminhamento fornecido pela Secretaria Municipal de 

Educação (caso das escolas municipais). Como os acessos às escolas são 

diferenciados, foram necessárias estratégias diferenciadas para chegar até as 

mesmas. De modo que em algumas unidades foi possível chegar facilmente; noutras, 

que apresentam acessibilidade mais complexa – seja pela presença da violência, seja 

pela falta de infraestrutura básica – foi preciso utilizar meios de transporte 

diversificados para visitá-las, como transporte público, transporte específico dos 

alunos cedido pela prefeitura e vans. 

Após serem coletados, os dados foram tabulados; valendo lembrar que a tabulação 

constitui uma técnica, que consiste em dispor os dados em tabelas, para maior 

facilidade de representação e verificação das relações entre eles.  

No caso desta tese, as tabelas foram construídas com os dados coletados sobre as 

escolas, dando uma visão mais direta e comparativa das situações das unidades de 

ensino perante à questão do abastecimento de água e outros aspectos relacionados 

às suas infraestruturas. 



Num primeiro momento, as tabelas e suas análises respeitaram as peculiaridades de 

cada distrito, servindo para realizar comparações entre as escolas dos mesmos.  

Num momento posterior, foi privilegiado o estudo comparativo entre os distritos e entre 

as instituições públicas e privadas, sendo possível observar com mais clareza as 

diferenciações de áreas e de situações socioeconômicas dentro de um mesmo 

município, que acaba por gerar diferentes condições de infraestruturas no espaço 

escolar. 

A fase da investigação que cuida da análise e tratamento do material empírico e 

documental avançou à medida que os trabalhos de campo e as pesquisas bibliográfica 

e documental se desenvolveram. Tratou-se de valorizar, compreender e interpretar os 

dados empíricos, articulando-os com a teoria que fundamentou o projeto e/ou com 

outras leituras teóricas e interpretativas mais relacionadas aos trabalhos de campo. 

Inúmeras análises enriqueceram a parte conceitual do trabalho, sendo empregadas 

diferentes fontes de informações para embasamento científico – pesquisa documental 

– como obras literárias, reportagens, leis, programas, projetos, dentre outros. 

Essa fase contou ainda com as expressivas contribuições do professor doutor da 

Universidade Autônoma de Barcelona, David Sauri, que enriqueceu 

consideravelmente o trabalho indicando bibliografias e oportunizando discussões e 

debates, durante a permanência da autora naquela Universidade no segundo 

semestre do ano de dois mil e dezessete (2017). Bibliografias sobretudo relacionadas 

ao conceito de Ecologia Política da Água. Inclusive, foi sobretudo a partir dessas 

contribuições, somadas às características locais constatadas em campo, que se 

construiu o ciclo hidrossocial do município de Duque de Caxias, ilustrado na figura 3.7, 

capítulo três (3). 

Como os dados obtidos diretamente do campo, foram construídas sete (7) tabelas, 

que deram origem a uma tabela síntese para cada distrito, que por sua vez gerou um 

gráfico e um mapa destacando as peculiaridades das unidades escolares de cada 

espaço distrital e a quantidade de escolas que sofrem com o problema do 

abastecimento.  

Para cada distrito, as escolas municipais foram distribuídas pelos seus bairros, sendo 

suas quantidades apontadas nas figuras: 

4.1. Primeiro Distrito de Duque de Caxias: distribuição das escolas por bairro. 



4.2. Primeiro Distrito de Duque de Caxias: principais fontes de abastecimento das 

escolas. 

4.5. Segundo Distrito de Duque de Caxias: distribuição das escolas por bairro. 

4.6. Segundo Distrito de Duque de Caxias: principais fontes de abastecimento das 

escolas. 

4.9. Terceiro Distrito de Duque de Caxias: distribuição das escolas por bairro. 

4.10. Terceiro Distrito de Duque de Caxias: principais fontes de abastecimento das 

escolas. 

4.13. Quarto Distrito de Duque de Caxias: distribuição das escolas por bairro. 

4.14. Quarto Distrito de Duque de Caxias: principais fontes de abastecimento das 

escolas. 

Visando a caracterização do espaço de entorno das escolas, construiu-se as tabelas 

e os quadros referentes ao abastecimento dos bairros de cada distrito: 

Tabela 4.1. Escolas do Primeiro Distrito de acordo com os bairros. 

Tabela 4.2. Primeiro Distrito: abastecimento de água nos bairros. 

Tabela 4.10. Escolas do Segundo Distrito de acordo com os bairros. 

Tabela 4.11. Segundo Distrito: abastecimento de água nos bairros. 

Tabela 4.19. Escolas do Terceiro Distrito de acordo com os bairros. 

Tabela 4.20. Terceiro Distrito: abastecimento de água nos bairros. 

Tabela 4.28. Escolas do Quarto Distrito de acordo com os bairros. 

Tabela 4.29. Quarto Distrito: abastecimento de água nos bairros. 

As tabelas citadas a seguir foram aquelas construídas com os dados obtidos 

diretamente em campo a partir da aplicação dos questionários:  

Tabela 4.3. Escolas do Primeiro Distrito de Duque de Caxias: aspectos gerais. 

Tabela 4.12. Escolas do Segundo Distrito de Duque de Caxias: aspectos gerais. 

Tabela 4.21. Escolas do Terceiro Distrito de Duque de Caxias: aspectos gerais. 

Tabela 4.30. Escolas do Quarto Distrito de Duque de Caxias: aspectos gerais. 



Tabela 4.4. Escolas do Primeiro Distrito de Duque de Caxias: equipamentos 

sanitários/número de banheiros. 

Tabela 4.13. Escolas do Segundo Distrito de Duque de Caxias: equipamentos 

sanitários/número de banheiros. 

Tabela 4.22. Escolas do Terceiro Distrito de Duque de Caxias: equipamentos 

sanitários/número de banheiros. 

Tabela 4.31. Escolas do Quarto Distrito de Duque de Caxias: equipamentos 

sanitários/número de banheiros. 

Tabela 4.5. Escolas do Primeiro Distrito de Duque de Caxias: Equipamentos 

sanitários/condições físicas dos banheiros. 

Tabela 4.14. Escolas do Segundo Distrito de Duque de Caxias: Equipamentos 

sanitários/condições físicas dos banheiros. 

Tabela 4.23. Escolas do Terceiro Distrito de Duque de Caxias: Equipamentos 

sanitários/condições físicas dos banheiros. 

Tabela 4.32. Escolas do Quarto Distrito de Duque de Caxias: Equipamentos 

sanitários/condições físicas dos banheiros. 

Tabela 4.6. Escolas do Primeiro Distrito de Duque de Caxias: principal fonte de 

abastecimento de água. 

Tabela 4.15. Escolas do Segundo Distrito de Duque de Caxias: principal fonte de 

abastecimento. 

Tabela 4.24. Escolas do Terceiro Distrito de Duque de Caxias: principal fonte de 

abastecimento de água. 

Tabela 4.33. Escolas do Quarto Distrito de Duque de Caxias: principal fonte de 

abastecimento. 

Tabela 4.7. Escolas do Primeiro Distrito de Duque de Caxias: procedência da água 

para diferentes usos e funcionamento das unidades de ensino.  

Tabela 4.16. Escolas do Segundo Distrito de Duque de Caxias: procedência da água 

para diferentes usos e funcionamento das unidades de ensino.  

Tabela 4.25. Escolas do Terceiro Distrito de Duque de Caxias: procedência da água 

para diferentes usos e funcionamento das unidades de ensino. 



Tabela 4.34. Escolas do Quarto Distrito de Duque de Caxias: procedência da água 

para diferentes usos e funcionamento das unidades de ensino. 

Tabela 4.8. Escolas do Primeiro Distrito de Duque de Caxias: coleta de esgotamento 

sanitário. 

Tabela 4.17. Escolas do Segundo Distrito de Duque de Caxias: coleta de esgotamento 

sanitário. 

Tabela 4.26. Escolas do Terceiro Distrito de Duque de Caxias: coleta de esgotamento 

sanitário. 

Tabela 4.35. Escolas do Quarto Distrito de Duque de Caxias: coleta de esgotamento 

sanitário. 

Quadro 4.1. Escolas do Primeiro Distrito de Duque de Caxias: questões relacionadas 

à irregularidade do abastecimento de água outras observações. 

Quadro 4.2. Escolas do Segundo Distrito de Duque de Caxias: questões relacionadas 

à irregularidade do abastecimento de água outras observações. 

Quadro 4.3. Escolas do Terceiro Distrito de Duque de Caxias: Questões relacionadas 

à irregularidade do abastecimento de água outras observações. 

Quadro 4.4. Escolas do Quarto Distrito de Duque de Caxias: Questões relacionadas 

à irregularidade do abastecimento de água outras observações. 

Através das análises dessas tabelas e desses quadros, foram criadas as seguintes: 

Tabela 4.9. Escolas do Primeiro Distrito de Duque de Caxias: situação das unidades 

em função do abastecimento e esgotamento sanitário. 

Tabela 4.18. Escolas do Segundo Distrito de Duque de Caxias: situação das unidades 

em função do abastecimento e esgotamento sanitário. 

Tabela 4.27. Escolas do Terceiro Distrito de Duque de Caxias: situação das unidades 

em função do abastecimento e esgotamento sanitário. 

Tabela 4.36. Escolas do Quarto Distrito de Duque de Caxias: situação das unidades 

em função do abastecimento e esgotamento sanitário. 

Com base nos dados das últimas quatro tabelas – 4.9, 4.18, 4.27 e 4.36 – tornou-se 

possível a produção das seguintes figuras: 



4.3. Escolas do Primeiro Distrito de Duque de Caxias: situação das unidades em 

função do abastecimento e esgotamento sanitário. 

4.7. Escolas do Segundo Distrito de Duque de Caxias: situação das unidades em 

função do abastecimento e esgotamento sanitário. 

4.11. Escolas do Terceiro Distrito de Duque de Caxias: situação das unidades em 

função do abastecimento e esgotamento sanitário. 

4.15. Escolas do Terceiro Distrito de Duque de Caxias: situação das unidades em 

função do abastecimento e esgotamento sanitário. 

4.4. Escolas do Primeiro Distrito de Duque de Caxias: problemas de funcionamento 

em razão da irregularidade de abastecimento de água. 

4.8. Escolas do Segundo Distrito de Duque de Caxias: problemas de funcionamento 

em razão da irregularidade de abastecimento de água. 

4.12. Escolas do Terceiro Distrito de Duque de Caxias: problemas de funcionamento 

em razão da irregularidade de abastecimento de água. 

4.16. Escolas do Quarto Distrito de Duque de Caxias: problemas de funcionamento 

em razão da irregularidade de abastecimento de água. 

O principal diferencial metodológico na análise de cada distrito foi relacionado à 

caracterização das áreas a partir dos dados obtidos, respeitando a peculiaridade de 

cada região distrital em relação à questão da irregularidade da oferta de água; que 

ora se constituiu problema de infraestrutura da área como um todo; ora consistiu em 

problema especificamente do espaço escolar. Valendo ressaltar que, com exceção do 

Primeiro Distrito, o problema de oferta de água nas escolas está relacionado à 

infraestrutura da sua área de localização como um todo.  

Foram confrontados os resultados obtidos de cada distrito relacionados ao 

abastecimento de água das escolas municipais, de modo que foram construídas as 

figuras: 

Figura 4.17. Visão simultânea da quantidade de unidades escolares segundo os 

distritos. 

Figura 4.18. Principais fontes de abastecimento segundo os distritos. 



Figura 4.19. Escolas que declararam apresentar problemas de funcionamento em 

razão da irregularidade de abastecimento de água, segundo os distritos. 

Figuras essas que apresentam de maneira conjunta os aspectos diferenciados típicos 

de cada área estudada, numa visão panorâmica dos espaços distritais. 

Construiu-se ainda as tabelas: 

Tabela 4.37. Quantitativo das principais fontes de abastecimento de água das escolas; 

Tabela 4.38. Principais fontes de abastecimentos das escolas segundo os distritos 

(%); 

Tabela 4.39. Quantitativo de escolas que declararam apresentar problemas de 

abastecimentos segundo os distritos;  

Tabelas 4.40, 4.41, 4.42, 4.43 referentes às escolas cujo abastecimento por carro-

pipa é permanente, segundo cada distrito; 

Tabela 4.44. Quantidade total de água necessária para guarnecer mensalmente as 

escolas cujo abastecimento por carro-pipa é permanente (L e %) 

Tabela 4.45. Quantitativo de litros de água transportados por caminhão-pipa para 

abastecer as escolas de Duque de Caxias no período entre junho e outubro de 2017 

(litros). 

Tabela 4.46. Quantidade de carro-pipa utilizada entre os meses junho e outubro de 

2017. 

Tabela 4.47. Custo da prestação de Serviço de água nas escolas municipais de Duque 

de Caxias – agosto a novembro de 2017; 

Tabela 4.48. Valor total da verba do PDDE recebida pelas escolas municipais de 

Duque de Caxias, por distrito, 2017. 

Em cada distrito, duas escolas da iniciativa privada foram selecionadas, levando em 

conta principalmente o relativamente alto padrão econômico de sua clientela. Os 

questionários foram aplicados, sendo seus dados plotados e analisados utilizando-se 

os mesmos critérios das escolas públicas. De posse dos dados tabulados, foi possível 

estabelecer comparações entre as diferentes realidades dentro de uma mesma área 

distrital.  



Com os dados referentes às escolas privadas, foram criadas as tabelas 4.49, 4.50, 

4.51 e 4.52, as quais apresentam peculiaridades dessa rede de ensino, segundo cada 

distrito. 

Destaca-se ainda a figura 4.20, relacionada ao sistema de aproveitamento de água 

da chuva do Colégio Aplicação da Unigranrio (CAP Unigranrio), unidade Santa Cruz 

da Serra, dando a ideia de que o setor busca formas diferenciadas para ter acesso à 

água. 

A partir de diferenciações entre escolas privadas e públicas, e mesmo entre as 

próprias escolas públicas, que se apresentam de maneira diversa segundo suas áreas 

de ocupação, buscou-se uma breve análise do processo de democratização do 

ensino, levando em consideração artigos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Brasileira (LDB) e através do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), 

gerando as seguintes tabelas: 

Tabela 4.53. Primeiro Distrito: situação das escolas quanto ao índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). 

Tabela 4.54. Segundo Distrito: situação das escolas quanto ao índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). 

Tabela 4.55. Terceiro Distrito: situação das escolas quanto ao índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). 

Tabela 4.56. Quarto Distrito: situação das escolas quanto ao índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). 

Tabela 4.57. Primeiro Distrito: Ideb(s) de Escolas que apresentam irregularidades de 

abastecimento de água. 

Tabela 4.58. Segundo Distrito: Ideb(s) de Escolas que apresentam irregularidades de 

abastecimento de água. 

Tabela 4.59. Terceiro Distrito: Ideb(s) de Escolas que apresentam irregularidades de 

abastecimento de água. 

Tabela 4.60. Quarto Distrito: Ideb(s) de Escolas que apresentam irregularidades de 

abastecimento de água. 



Considerando-se os Ideb(s) das escolas municipais de Duque de Caxias buscou-se 

estabelecer algumas relações entre os índices obtidos e a realidade do acesso à água 

nas localidades. 

O conflito e a mobilização em prol do acesso à água foram tratados sobretudo a partir 

de trabalhos desenvolvidos por membros da comunidade escolar e de associações 

de moradores, além de estudos prévios sobre tais movimentos na região de estudo. 

No intuito de demonstrar a mobilização da população na luta por melhorias de acesso 

à água, apresentou-se as seguintes figuras: 

Figura 4.21. Mobilização social em prol da água em Duque de Caxias. 

Figura 4.24. Oficina para construção do Plano Municipal de Saneamento Básico de 

Duque de Caxias. 

Figura 4.25. Programação preliminar da construção do Plano Municipal de 

Saneamento de Duque de Caxias. 

O presente capítulo, portanto, apresenta detalhadamente o procedimento realizado 

para desenvolver os estudos propostos, como pesquisas bibliográficas e empíricas de 

modo a alcançar os objetivos traçados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 3 – A QUESTÃO DO ACESSO À ÁGUA EM DUQUE DE CAXIAS: 

INSUFICIÊNCIA DO ABASTECIMENTO E DESIGUALDADES INTRAMUNICIPAIS 

Neste capítulo, é apresentado um panorama do acesso à água em Duque de Caxias 

mobilizando fontes primárias e trabalhos acadêmicos sobre o tema. O objetivo é 

caracterizar o sistema de abastecimento de água, indicando as causas da 

precariedade no acesso à mesma que atinge grande parte do município em foco, 

buscando construir, a partir dessa caracterização, a estrutura do ciclo hidrossocial no 

mesmo. Esse é o pano de fundo para compreender o problema do acesso à água nas 

escolas, examinado de forma aprofundada no capítulo quatro (4). 

3.1. Duque de Caxias: características gerais 

Duque de Caxias é um município localizado na Baixada Fluminense, Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro, cuja formação compreende quatro distritos, sendo 

Duque de Caxias a sede do Primeiro Distrito ou Distrito Sede; Campos Elíseos a sede 

do Segundo Distrito; Imbariê a sede do Terceiro Distrito; e Xerém a sede do Quarto 

Distrito. Segundo a Secretaria Municipal de Planejamento, a ocupação urbana 

compromete cerca de trinta e sete por cento (37%) ou cento e sessenta e três 

quilômetros quadrados (163 Km²) da área do território municipal, sendo mais 

adensada nos Primeiro e Segundo Distritos, e mais dispersa no Quarto Distrito (Figura 

3.1).  

O município apresenta o terceiro (3º) maior PIB do Estado, o que não o livra dos 

consideráveis problemas de infraestrutura urbana presentes em diversas localidades. 

Significa que o expressivo crescimento econômico, sobretudo na virada do milênio, 

não condiz com sua situação social. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDHM) calculado em dois mil e dez (2010) era de setenta e um décimos (0,71), 

garantindo o quadragésimo nono (49º) lugar do Estado e a posição de milésimo 

quingentésimo septuagésimo quarto (1574º) na escala nacional. Possui quatrocentos 

e sessenta e sete quilômetros quadrados e seiscentos e dezenove centímetros 

quadrados (467,619 Km²), população absoluta em dois mil e dezessete (2017) de 

oitocentos e noventa mil e novecentos e noventa e sete (890.997) habitantes e 

densidade demográfica de mil novecentos e cinco e trinta e nove décimos (1.905,39) 

habitantes por Km² (IBGE, 2017), concentrando maior contingente populacional no 

Primeiro Distrito. 



Segundo Simões (2015), a história da ocupação de Duque de Caxias se confunde 

com a história da ocupação da cidade do Rio de Janeiro e suas imediações. O 

município, em tempos pretéritos, pertenceu ao grande município do Rio de Janeiro, 

passando, após as reformas políticas do Período Regencial, a pertencer ao município 

de Iguassú. 

  
Figura 3.1. Área de Estudos: Duque de Caxias, Baixada Fluminense / Região Metropolitana do Rio de 
Janeiro. (Fonte: Plano Municipal de Saneamento de Duque de Caxias (PMSB/DC), 2017). 

A ocupação efetiva da região se iniciou a partir da expulsão dos franceses e extermínio 

dos seus aliados, os Tamoios, e a instalação do regime de sesmarias – extensas 

propriedades que foram inicialmente ocupadas com a cultura da cana de açúcar e 

produção de alimentos para a cidade do Rio de janeiro. 



Entretanto, a população era concentrada nos engenhos e nas proximidades das 

igrejas – São Bento (1596) e Nossa Senhora do Pilar (1612). Os primeiros núcleos 

urbanos significativos surgem com os portos fluviais como Pilar e Estrela, que eram 

caminhos que serviam para trazer o ouro das Minas Gerais e para levar os produtos 

que chegavam pelo Porto do Rio de Janeiro para o interior do país. 

Os portos fluviais da região da Baixada ganharam força e se tornaram pontos de 

concentração de atividades econômicas e de pessoas; e o Rio de Janeiro foi 

crescendo com novas funções e atividades, inclusive se tornando capital da Colônia 

em mil setecentos e sessenta e três (1763). 

A chegada da Corte Portuguesa fez com que os fluxos comerciais aumentassem, 

tornando importantes os portos fluviais da Baixada Fluminense. Por outro lado, o 

assoreamento dos rios com o desmatamento, a falta de manutenção das estradas e 

a insegurança causada pela presença de quilombos tornavam cada vez menos 

eficiente o transporte por esses rios. Além disso, a região sofria com sucessivas 

epidemias de febre amarela provocadas pela existência de brejos e alagados, levando 

ao esvaziamento populacional.  

A partir de mil oitocentos e cinquenta e quatro (1854), a construção das primeiras 

ferrovias atrai o transporte de mercadorias, causando o abandono das vias fluviais e 

a decadência dos portos de Pilar e Estrela. O município de Estrela inclusive se 

extingue e o norte de Duque de Caxias volta a fazer parte do município de Iguassú. 

O eixo de ocupação de desloca para o ramal Estrada de Ferro (EF) Pedro II, 

posteriormente, EF Central do Brasil, produzindo intenso despovoamento no território 

caxiense. A construção da RJ Northern Railway ou EF do Norte (futura EF Leopoldina) 

chega em mil oitocentos e oitenta e seis (1886) na localidade de Merity, iniciando a 

reversão do processo, que somente começou a se intensificar com as obras de 

saneamento voltadas para a canalização de rios e o aterro de áreas alagadiças a partir 

de mil novecentos e dez (1910). 

Entre mil novecentos e dez (1910) e mil novecentos e dezesseis (1916) é instalada a 

primeira Comissão de Saneamento da Baixada Fluminense, por determinação do 

Ministério de Viação e Obras Públicas. O saneamento consistia na dragagem de 

vários rios que deságuam na Baía de Guanabara e na eliminação dos pântanos, que 

eram na realidade extravasamentos naturais dos leitos dos rios, considerados foco de 



malária, para tornar as terras atrativas para as atividades agrícolas. Com as obras de 

saneamento, as condições de ocupação da área para fins residenciais e agrícolas 

melhoraram provocando adensamento e multiplicação dos loteamentos. Tal 

crescimento levou ao desmembramento do distrito de São João de Merity, criando, 

em mil novecentos e trinta e um (1931), um oitavo distrito denominado Duque de 

Caxias, em homenagem ao patrono do exército. 

Em julho de mil novecentos e trinta e três (1933), com o objetivo de promover a 

integração da Baixada à economia nacional, o governo federal cria a Comissão de 

Saneamento da Baixada Fluminense, sob a responsabilidade do Departamento 

Nacional de Portos e Navegação. As intervenções na Baixada da Comissão e 

posteriormente do Departamento Nacional de Obras de Saneamento (DNOS) deram 

continuidade à lógica da Comissão de Saneamento instalada no início do Século XX; 

drenagem de áreas alagadas, dragagem do leito dos rios e canais, intervenções de 

canalização. O cultivo da laranja começa quando as primeiras obras de saneamento 

surtem efeito, eliminando os brejos e alagados, permitindo a ocupação dessas áreas 

antes alagadas, já que os rios estavam sendo retificados nos seus médios e altos 

cursos. O auge da citricultura na região acontece entre os anos mil novecentos e trinta 

(1930) e mil novecentos e cinquenta (1950). 

Na segunda metade do Século XX, algumas chácaras tentam substituir a produção 

por outros produtos, mas não encontrando a mesma rentabilidade, muitos produtores 

foram à falência. Com poucas alternativas, muitos acabaram por vender suas terras 

que seriam transformadas em loteamentos para fins habitacionais. Os loteamentos 

passam a ser ocupados por migrantes que vinham do interior dos Estados do Rio de 

Janeiro e de Minas Gerais, além do Nordeste; que produziram suas casas através da 

autoconstrução, resultando num espaço marcado pela precariedade e ausência de 

serviços públicos. 

O movimento pela emancipação do Distrito de Duque de Caxias foi se intensificando, 

haja vista que os governos iguaçuanos, dominados pelos exportadores de laranjas, 

não atendiam mais aos interesses das nascentes classes urbanas (Simões, 2007). 

Porém, a emancipação vem através de um decreto do interventor estadual Amaral 

Peixoto em trinta e um (31) de dezembro de mil novecentos e trinta e um (1931), 

levando junto o distrito de São João de Meriti, que se emancipou de Duque de Caxias 

em mil novecentos e quarenta e sete (1947). 



A construção das Rodovias Washington Luís (BR 040) e Presidente Dutra (BR 116), 

além da Refinaria Duque de Caxias (REDUC) e das diversas indústrias ao seu redor, 

permitiu a aceleração do crescimento populacional. 

Os loteamentos que se formaram próximos aos eixos ferroviários e rodoviários surgem 

carregando como principal característica a falta de infraestrutura. Prevalece a 

autoconstrução com familiares e amigos construindo além da casa própria, boa parte 

dos equipamentos coletivos dos bairros insurgentes. Gerou-se, com isso, uma 

significativa segregação socioespacial tanto com relação ao núcleo da metrópole, 

como no interior de Duque de Caxias, com área de população de maior renda, melhor 

atendidas pelas infraestruturas, e áreas de extrema precariedade. 

No período de construção da refinaria – década de mil novecentos e sessenta (1960), 

a cidade teve um crescimento populacional de aproximadamente cento e sessenta e 

seis por cento (163%), conforme apresentado na tabela a seguir (tabela 3.1).  

Tabela 3.1. População Residente e crescimento populacional aproximado em Duque de Caxias. 

Anos População Residente Crescimento Aproximado 

1940 29.613  

1950 
 

92.459 212% 

1960 243.619 163% 

1970 431.397 77% 

1980 
 

575.814 33% 

1990 
 

667.821 16% 

2000 
 

775.456 16% 

2010 
 

855.046 10% 

Fonte: Anuário Estatístico do Estado do Rio de Janeiro, 2010. 

A Refinaria Duque de Caxias (REDUC) foi responsável ainda por alavancar 

significativamente o Produto Interno Bruto (PIB) municipal desde então. Constitui uma 

das maiores refinarias do Brasil com capacidade instalada de refino de petróleo que 

chega a duzentos e trinta e nove mil (239.000) barris por dia ou trinta e oito mil metro 

cúbicos por dia (38.000m³/dia), instalada no Segundo Distrito de Duque de Caxias – 

Campos Elíseos – motivou a instalação de diversas outras indústrias na região, dando 

origem ao polo petroquímico de Duque de Caxias (Raulino, 2009). (Figura 3.2). 



O bairro de Campos Elíseos, na época uma parte completamente rural de Duque de 

Caxias, foi escolhido como o local onde a nova refinaria seria construída. A escolha 

da localização no quilômetro cento e treze e sete hectômetros (km 113,7) da Rodovia 

Washington Luís deveu-se a diversos fatores, dentre eles: (i) facilidades para o 

recebimento e escoamento do petróleo e derivados devido à proximidade com 

diversas rotas, como a Rodovia Washington Luís, a Presidente Dutra e a Avenida 

Brasil; (ii) as características e o isolamento da área, adequados para um complexo 

industrial e com possibilidade de expansão; e (iii) proximidade com rios e riachos para 

suprir a necessidade de água e o esgotamento dos resíduos industriais 

(BR/PETROBRAS, 2001). 

 
Figura 3.2. Petrobrás - Refinaria Duque de Caxias - REDUC - Duque de Caxias / RJ. (Fonte: Digital 
Globe (2007)). 



Um fator de preocupação a ser considerado com o desenvolvimento da refinaria, e de 

muita pertinência ao trabalho aqui desenvolvido, diz respeito a grande quantidade de 

água utilizada, tendo em vista que para garantir o desenvolvimento de suas atividades, 

a REDUC necessita de muita água. Das fontes de abastecimento que ela dispunha, a 

água do mar utilizada no passado para abastecer o sistema aberto de refrigeração foi 

sendo substituída por água doce; de modo que, atualmente, as únicas fontes de 

abastecimento de água é o Rio Guandu e o reservatório do Rio Saracuruna. 

Em relação à água doce, no momento da implantação, a água vinha somente de 

Xerém (Sistema Saracuruna), quarto distrito de Duque de Caxias. Com o tempo, a 

expansão das instalações da REDUC aumentou a sua demanda por água, levando à 

Refinaria a optar por um manancial que garantisse o atendimento às suas demandas 

atuais e futuras. Após um estudo de possibilidades, foi escolhido o rio Guandu. O 

sistema de captação da REDUC é composto por uma elevatória, com capacidade de 

até sete mil e duzentos metro cúbicos por hora (7.200 m3/h); uma adutora de trinta e 

duas polegadas (32”) de diâmetro percorre quarenta e oito quilômetros (48 km), 

atravessando os municípios de Nova Iguaçu, Belford Roxo e Duque de Caxias até 

chegar à REDUC. Esta água é captada pela CEDAE, mas não passa por todos os 

processos na Estação de Tratamento (ETA) Guandu, apenas por tanques de 

decantação. Em dois mil e sete (2007), esse sistema respondia pelo suprimento de 

quarenta e oito por cento (48%) das necessidades da REDUC (1.246 m3/h) e ointenta 

e cinco por cento (85%) das necessidades das indústrias do pólo gás-químico (850 

m3/h) totalizando uma vazão total de dois mil e noventa e seis metros cúbicos por 

hora (2.096 m3/h) (Lemes, 2007). 

Contudo, diversos motivos levam a REDUC a optar pelo Sistema Saracuruna, 

destacando o fato deste sistema pertencer a própria refinaria e sua água ser mais 

limpa, ao passo que o Guandu é da CEDAE e precisa ser pago, além da água 

necessitar de seis (6) vezes mais elementos químicos do que o Saracuruna. Apesar 

do tratamento de água realizado pela REDUC, para cada metro cúbico (m³) de 

petróleo processado, há um consumo de mais de um metro cúbico (1 m³) de água 

(Costa, 2009), o que significa que demanda grande quantidade de água em seus 

processos. 

A riqueza e a abundância de água para o abastecimento do polo petroquímico 

contrastam com a situação dos moradores do entorno, que vivem em condições 



precárias, sem acesso aos serviços básicos de cidadania, como moradia apropriada, 

os serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto. Para ter acesso à água, é 

comum moradores, sobretudo os que vivem próximos à refinaria, realizarem por conta 

própria ligações nas adutoras que conduzem a água para o polo petroquímico. Tal 

atitude, porém, pode acarretar problemas de diferentes naturezas. Primeiramente, é 

considerada como furto de água, podendo expor os infratores a cortes e penalidades. 

Em segundo lugar, tendo em vista que as ligações são feitas de forma precária pelos 

próprios moradores, estes ficam submetidos a riscos de contaminação (Britto, Quintsrl 

e Maiello, 2015). 

Quintsrl (2014), verificou, em visitas a campo, que as canalizações que conduzem a 

água da adutora às casas por vezes passam por dentro de rios poluídos, o que 

acarreta sérios riscos à saúde, uma vez que o fluxo de água não é constante e a 

queda da pressão no interior das canalizações favorece a infiltração de água poluída 

nas mesmas. 

Seguindo a análise da ocupação do solo, atualmente, apesar dos reconhecidos 

avanços das últimas décadas, a desigualdade intra-urbana persiste, com o surgimento 

de prédios de luxo no entorno do centro de Duque de Caxias (1o Distrito) e a 

proliferação de loteamentos extremamente precários ao longo das rodovias e de 

favelas nas margens dos brejos, manguezais e pequenas colinas do município. 

Silveira (2014), por meio da comparação de dois bairros de Duque de Caxias, buscou 

comprovar a presença de territórios desiguais dentro do município. Selecionou dois 

bairros de características socioeconômicas opostas e demonstrou de que forma o 

poder público e as políticas públicas implementadas no espaço municipal colaboraram 

para a presença de desigualdades socioeconômicas e infraestruturais no município. 

Os bairros Jardim Vinte e Cinco de Agosto e Pilar foram escolhidos pelo autor 

sobretudo em função da época concomitante do início dos loteamentos (começo da 

década de 1950) e da diferença de desenvolvimento e rumo que cada um tomou. O 

mapa seguinte (Figura 3.3) localiza bairros nos distritos de Duque de Caxias, 

destacando os dois citados por Silveira (2014). 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.3. Abairramento de Duque de Caxias, destacando os bairros de Jardim Vinte e Cinco de 
Agosto e Pilar. (Fonte: Elaboração própria com base no Atlas Geográfico Escolar do Município de 
Duque de Caxias, 2012; IBGE, 2010). 

No bairro Jardim Vinte e Cinco de Agosto, o rigor quanto ao cumprimento dos padrões 

e normas urbanísticas, acabou por elevar o custo dos terrenos e imóveis construídos; 

tornando-se inacessíveis à população de baixa renda e estimulando a ocupação 

somente por aqueles de maior poder aquisitivo. Tal rigor está relacionado ao próprio 

interesse do capital imobiliário em tornar a localidade acessível a uma parcela restrita 

da população municipal, ou seja, aquela que possui condições financeiras elevadas 

para ali se estabelecer. 



No Pilar, por outro lado, a ocupação se deu por uma população de renda mais baixa, 

possuindo uma infraestrutura inferior daquela encontrada no Jardim Vinte e Cinco de 

Agosto. Ali, no Pilar, parece não ter ocorrido o rigor do poder público quanto ao 

cumprimento de normas e padrões de habitação. Somada a isso, a falta de 

fiscalização pública e a negligência com a qual a localidade foi tratada, acabaram 

incentivando uma ocupação relativamente irregular sobre uma área de infraestrutura 

precária, com vários terrenos inundáveis ao passo que a concentração de 

investimentos públicos se dava sobre uma pequena parcela do território municipal, 

incluindo o bairro nobre do Jardim Vinte e Cinco de Agosto. 

A desigualdade que se percebe entre um bairro e outro é possível de ser constatada 

numa outra perspectiva escalar, como por exemplo ao se comparar os distritos. De 

modo que, no primeiro distrito (em que está localizado o bairro Jardim Vinte e Cinco 

de Agosto), a presença de maior infraestrutura urbana é notória. Situação que vai se 

degradando à medida que se afasta das áreas centrais. Percebe-se que os domicílios 

cujo entorno possui maior densidade de urbanização adequada – com iluminação, 

pavimento, calçamento, meio fio e boca de lobo (PMSB/DC, 2017) – estão situados 

principalmente no Primeiro Distrito, área mais central do município. Como demonstra 

o mapa a seguir (figura 3.4), é neste distrito que se encontra o maior percentual de 

domicílios cujo entorno possui urbanização adequada. Situação que se modifica em 

direção aos demais distritos. No bairro Jardim Vinte e Cinco de Agosto, por exemplo, 

de oitenta seis a noventa e sete por cento (86% a 97%) dos domicílios possuem 

urbanização adequada em seu entorno; enquanto que no Pilar, esse percentual cai 

para um intervalo entre quarenta e seis e sessenta e cinco por cento (46% e 65%) dos 

domicílios. Do segundo distrito em diante, inúmeras são as localidades com 

percentuais relativamente baixos de domicílios cujo entorno possui infraestrutura 

urbana adequada. No distrito de Xerém (quarto distrito), por exemplo, o percentual de 

domicílios nesta condição de adequação não passa de sessenta e cinco por cento 

(65%), sendo que na maioria das localidades deste distrito zero a quarenta e cinco 

por cento (0 a 45%) dos domicílios possuem entorno com urbanização adequada. 



 
 
 
 
 
Figura 3.4. Percentual de domicílios particulares permanentes cujo entorno possui urbanização 
adequada (iluminação, pavimentação, calçamento, meio fio e boca de lobo) por bairro e por Distrito de 
Duque de Caxias. (Fonte: Plano Municipal de Saneamento de Duque de Caxias (PMSB/DC), 2017). 

3.2. O Abastecimento de Água em Duque de Caxias 

De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2010), no que se refere ao abastecimento de água no município como um todo, 

aproximadamente sessenta e dois inteiros e quarenta e três centésimos por cento 

(62,43%) dos domicílios são atendidos pela rede geral de abastecimento, enquanto 

trinta e dois inteiros e quatorze centésimos por cento (32,14%) são abastecidos por 

água de poço ou nascente dentro da propriedade, seis centésimos por cento (0,06%) 

por água de chuva armazenada em cisterna e cinco inteiros e quinze centésimos por 

cento (5,15%) através de outras formas de fornecimento menos usuais (Tabela 3.2). 



Tabela 3.2. Abastecimento de água em Duque de Caxias: Sistemas Guandu/Acari/Taquara 

Tipos de abastecimento Nº de 
domicílios 

% 

Por rede geral 168.535 62,43 
Por água de poço ou nascente dentro da propriedade   86.749 32,14 
Outras formas   14.061  5,21 
Total  269.944 99,78 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fonte: Fonte: Plano Municipal de Saneamento de Duque de Caxias (PMSB/DC), 2017; IBGE, Censo 
2010. 

Nota-se ainda que o acesso não é homogêneo ao longo de todo o território. O Primeiro 

Distrito – Duque de Caxias – apresenta melhor serviço, com cinquenta e nove inteiros 

e quatorze centésimos por cento (59,14%) dos domicílios ligados à rede; o Segundo 

Distrito – Campos Elíseos – dezoito inteiros e cinquenta e sete centésimos por cento 

(18,57%) dos domicílios está ligada à rede geral; em Imbariê, Terceiro Distrito, estes 

percentuais são de apenas três inteiros e três centésimos por cento (3,03%) para rede 

geral; e, em Xerém, Quarto Distrito, quatro inteiros e quinze centésimos por cento 

(4,15%) para a rede geral. Os dados demonstram que a água, em Duque de Caxias, 

é um recurso ainda não acessível a toda a população do município, fato que suscita 

diversos debates sobre a questão (Tabela 3.3). 

Por outro lado, constata-se, na prática, que o fato de os domicílios estarem ligados à 

rede pública de abastecimento não indica necessariamente que os mesmos recebem 

água dessa rede. É comum, em diversas áreas, sobretudo naquelas afastadas do 



centro, existirem estabelecimentos nessa condição, mas que não recebe água; alguns 

inclusive recebendo contas para pagar regularmente.  

Tabela 3.3. Percentual de domicílios ligados por rede geral de água canalizada segundo os distritos. 

Distritos Domicílios atendidos por 
 Rede Geral de Água 
Canalizada (%) 

Duque de Caxias 59,14 
Campos Elíseos 18,57 
Imbariê 3,03 
Xerém 4,15 

Fonte: IBGE, 2010. 

A priori, reconhece-se que a questão do abastecimento de Duque de Caxias está 

intrinsecamente associada ao município do Rio de Janeiro e seu entorno, a área da 

Baixada Fluminense, que são atendidos pelo Sistema Integrado Guandu- Lajes- Acari.  

Desse modo, é quase impossível tratar das questões de abastecimento de água do 

município sem levar em consideração as áreas adjacentes. O município que convive 

com as dificuldades relacionadas ao seu abastecimento, assiste às áreas nobres da 

capital fluminense usufruir da água que atravessa seu subsolo através das adutoras, 

alcançando longas distâncias e deixando um rastro de desigualdade de acesso. 

O acesso desigual a este bem público de direito de todos, porém, não ocorre única e 

exclusivamente numa escala intermunicipal, haja vista que mesmo dentro do 

município há áreas mais bem servidas do que outras. 

No caso específico de Duque de Caxias, há três sistemas principais responsáveis pelo 

abastecimento de seu território: Guandu, Acari e Taquara. Sendo assim, o Primeiro 

Distrito (Duque de Caxias) e parte do Segundo Distrito (Campos Elíseos), que está 

entre os rios Sarapuí e Iguaçu, são abastecidos pelo Sistema Guandu. Outra parte do 

Segundo Distrito, localizada do lado esquerdo da margem do rio Sarapuí, assim como 

o Terceiro e o Quarto Distritos são abastecidos pelos Sistemas Acari e Taquara 

(Figura 3.5). 

Vale ainda sinalizar que os Sistemas Guandu e Saracuruna abastecem a Refinaria 

Duque de Caxias, sendo este último, contruído exclusivamente para atender suas 

demandas. Importante também é esclarecer que o Sistema Taquara se apresenta 

como ponto chave no abastecimento da fábrica da Coca-Cola, que está sendo 

instalada nas suas proximidades (Figura 3.6). 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O Sistema Acari 

Dos estudos realizados pelo engenheiro Antônio Rebolças (1870, apud Revista de 

Engenharia, 1880), resultou no que é hoje denominado Sistema Acari, cujas cinco 

linhas captam água na serra de Petrópolis e Teresópolis. A primeira linha desse 

sistema, a adutora de São Pedro, ficou pronta em mil oitocentos e setenta e sete 

(1877). Passados três anos, em mil oitocentos e oitenta e oito (1880), finaliza-se a 

adutora do Rio D’Ouro. Outros reservatórios importantes são inaugurados na década 

de mil oitocentos e setenta (1870), como por exemplo, o de Pedregulho e os dos 

Morros de São Bento e da Viúva (CEDAG, 1970).  

Em mil oitocentos e noventa e três (1893), foi inaugurada a terceira linha do sistema 

Acari: a adutora de Tinguá. A quarta (Xerém) e quinta (Mantiquira) linhas ficaram 

prontas no início do século XX, em mil novecentos e oito (1908) e mil novecentos e 

nove (1909), respectivamente; sob direção do Engenheiro José Matoso de Sampaio 

Correia (Ibid.). 

As novas aduções exigiram a construção de outros reservatórios, tais como, morro do 

Livramento (1882); França, em Santa Teresa (1883), Caixa Nova da Tijuca (1883); 

Engenho de Dentro (1908); e morro do Costalat, na ilha de Paquetá (1908). 

As obras de abastecimento, por outro lado, não acompanharam o crescimento 

acelerado da capital. O desmatamento das serras do entorno contribuiram para a 

redução das vazões dos mananciais utilizados e as frequentes rupturas das adutoras 

de ferro fundido ocasionavam interrupções no abastecimento.  

Após a conclusão das cinco adutoras, apenas a construção de reservatórios e 

pequenas obras foram realizadas. Em mil novecentos e trinta e três (1933), foi 

construída a estação elevatória de Acari a partir do projeto do Engenheiro Henrique 

de Novais, dando maior segurança ao abastecimento da cidade do Rio de janeiro e 

diminuindo a frequência dos acidentes nas adutoras de Xerém e Mantiquira (Ibid.). 

Apesar das melhorias alcançadas com a construção do Sistema Acari, o aumento 

populacional  no município do Rio de Janeiro continuava pressionando as redes, 

provocando a necessidade de se construir novas fontes de abastecimento. Entre as 

soluções, estava o uso das águas do rio Paraíba do Sul e de Ribeirão das Lages; 

sendo que o último manancial tinha como vantagem o fato de dispensar tratamento, 

pelo menos provisoriamente, ao contrário das águas do rio Paraíba do Sul que 



precisariam de tratamento. No ano de mil novecentos e quarenta (1940) foi inaugurada 

a primeira (1ª) Adutora de Ribeirão das Lajes e, em mil novecentos e quarenta e nove 

(1949), da segunda (2ª) Adutora da Usina de Fontes Velhas da LIGHT, o que oferecia 

uma indispensável garantia de abastecimento perene e ininterrupto. No início da 

década de mil novecentos e cinquenta (1950), o contínuo crescimento das demandas 

de água da cidade do Rio de Janeiro, levou à captação das águas do rio Guandu, já 

acrescidas de águas dos rios Paraíba, Piraí, Ribeirão das Lajes, Poços e Santana. 

(CEDAG, 1970; Santa Ritta, 2009).  

Em mil novecentos e setenta e cinco (1975), ocorre a fusão do estados do Rio de 

Janeiro e da Guanabara e a estrutura de gestão dos serviços de abastecimento de 

água passa por uma grande transformação. Com a fusão dos estados do Rio de 

Janeiro e da Guanabara, e a criação do novo estado, em mil novecentos e setenta e 

cinco (1975), foi criada a CEDAE, empresa pública responsável pela prestação dos 

serviços de água e esgoto no novo estado. A nova empresa teve origem na 

incorporação das três antigas empresas: a CEDAG, a ESAG e a SANERJ. 

Também é criada na época a Região Metropolitana do Rio de Janeiro (Lei 

Complementar nº 20, de 1º de julho de 1974). Com a fusão e a criação na Região 

Metropolitana, o governo do novo estado, sob o comando de Faria Lima, assume o 

projeto de integrar sistemas de serviços públicos que atendem o território 

metropolitano. Assim, foi concebido o Plano de Impacto, elaborado em mil novecentos 

e setenta e cinco (1975) e implementado no período de mil novecentos e setenta e 

sete/mil novecentos e oitenta (1977/1980), visando equacionar o abastecimento de 

água na região e organizar um grande sistema integrado que deveria fornecer água 

para a Baixada Fluminense e para o município do Rio de Janeiro. 

O Sistema Acari, que atendia parte do Rio de Janeiro e a Baixada, foi reestruturado 

para passar a atender exclusivamente essa região (Britto, 1995). De acordo com o 

relatório da CEDAG de mil novecentos e setenta (1970), essas cinco adutoras 

contribuíam, em média, com duzentos e quarenta milhões (240.000.000) de litros de 

água por dia dois metros e oito centímetros cúbicos por segundo (2,8 m³/s), o que 

poderia ser reduzido para cento e cinquenta milhões de litros por dia (150.000.000 de 

litros/dia) ou um metro e sete centímetros cúbicos por segundo (1,7 m³/s) nos períodos 

de estiagem. Atualmente, a vazão é muito irregular fazendo com que a sua área de 

influência seja limitada às regiões próximas das captações dos municípios de Nova 



Iguaçu e Duque de Caxias, chegando, no máximo, a abastecer algumas áreas no 

município de Belford Roxo (Perhi, 2014). 

No que tange mais especificamente a área de estudos, Duque de Caxias, a quarta 

(Xerém) e quinta (Mantiquira) linhas deste sistema atendem os seguintes bairros: 

Campos Elíseos, Saracuruna, Jardim Primavera, Parque Eldorado, Santa Cruz da 

Serra, Nova Campinas, Parque Paulista, Barro Branco, Chácara Maria Helena, Pilar, 

Figueira e Chácara Rio-Petrópolis (Nowaski, 2015). Bairros esses que estão 

localizados nos Segundo, Terceiro e Quarto Distritos. Quando ocorrem estiagens 

prolongadas, como a que ocorreu no verão de dois mil e quatorze/dois mil e quinze 

(2014/2015), a média de vazão, que usualmente é de mil e setecentos litros (1.700 l), 

pode ser reduzida para menos da metade, chegando, nos momentos mais críticos, a 

seiscentos litros por segundos (600 l/s) (Perhi, 2014), trazendo sérios prejuízos à 

população local. 

O Sistema Guandu  

Levando em consideração as condições naturais do Sistema Guandu, este somente 

se tornou possível com a transposição de águas do Rio Paraíba do Sul, que tornou o 

rio Guandu mais caudaloso. O objetivo original era a geração de energia elétrica na 

estação elevatória de Santa Cecília. Sendo a geração de energia elétrica um uso não 

consuntivo, a água, após passar pelo sistema Light, é lançada no rio Guandu, 

regularizando sua vazão (Quintslr e Britto, 2014). 

A segunda fase do Plano de Impacto, de médio prazo, tinha por objetivo ampliar a 

capacidade de adução de água para a região, pois sabia-se que o sistema Acari não 

seria capaz de fornecer água para toda a Baixada Fluminense. Essa ampliação 

deveria ser feita através da construção de uma nova linha de adução para a Baixada, 

com cinquenta quilômetros (50km) de extensão, partindo do Sistema Guandu, que 

atendia o município do Rio de Janeiro. Tal obra possibilitaria a unificação dos sistemas 

de abastecimento do município do Rio de Janeiro e dos municípios da Baixada (Britto, 

1998). 

A segunda etapa do Plano de Impacto vai ser concluída com a inauguração da 

primeira Adutora da Baixada, levando água do Sistema Guandu para a região, na 

gestão do governador Chagas Freitas (1979-1983). Quando a obra foi concluída, o 

então Secretário Estadual de Obras, Emílio Ibrahim, afirmou que ela atenderia a uma 



população de aproximadamente três milhões (3.000.000) de habitantes, resolverá 

definitivamente, segundo o secretário, o problema de abastecimento de água dos 

municípios de Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti e Nilópolis. 

Atualmente, o abastecimento da Baixada Fluminense é feito, em parte, com água dos 

mananciais próprios da região e parte pelo sistema Acari, que leva água da adutora 

Urucuia-Juramento, na Leopoldina, para aquela região. Com isso, apenas cerca de 

vinte e cinco por cento (25%) das residências têm água encanada. Com a nova 

adutora, segundo o secretário de Obras, há possibilidade de se instalar água 

encanada em todas as residências locais (Jornal O Globo, 13/12/81). 

Apesar do porte da obra e do montante de recursos gastos, o acesso dos moradores 

da Baixada continuou precário. No que diz respeito à reservação de rede de 

distribuição muito pouco foi realizado; as redes de abastecimento implementadas 

seguiam a lógica clientelista. De fato, no que diz respeito aos serviços urbanos, e 

particularmente aos serviços de abastecimento de água, era forte a presença desta 

prática política no estado do Rio de Janeiro. Os prefeitos da região negociavam com 

o governo do estado a extensão da rede de abastecimento para áreas consideradas 

por eles politicamente estratégicas. Portanto, esta era a lógica política que comandava 

a extensão das redes de distribuição; não havia, na prática, um planejamento global 

para a região (Britto, 1995). 

Nos anos subsequentes, a Baixada Fluminense foi objeto de novos planos visando a 

melhoria do sistema de abastecimento de água. Destaca-se o Plano de Setorização 

do Abastecimento de Água da Baixada Fluminense foi desenvolvido no âmbito da 

administração do governador Moreira Franco (1987-1991), sob a responsabilidade da 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) e da CEDAE. Esse plano tinha por 

objetivo dividir a região em quarenta e oito (48) áreas de influência e criar um sistema 

próprio de abastecimento, com uma subadutora ligando a adutora mais próxima a um 

reservatório de água, para cada uma delas (documento interno da Sedur, s/d). Nesse 

sentido, seriam assentados na Baixada Fluminense aproximadamente três mil e 

quatrocentos quilômetros (3.400 km) de tubulações, distribuídas entre troncos 

alimentadores e redes de abastecimento (distribuição), além de construídos trinta e 

um (31) novos reservatórios de água e a reforma de outros (Porto, 2001:104). 

O projeto foi dividido em duas etapas: a primeira, prevista para ser concluída em mil 

novecentos e noventa (1990), pretendia elevar os índices de abastecimento da região 



a noventa e cinco por cento (95%) da população e a segunda, universalizar o acesso 

aos serviços até o ano dois mil e dez (2010). As obras realizadas nos municípios 

estariam assim distribuídas: Nilópolis (redes de distribuição, 28.200 m – troncos 

alimentadores, 16.200 m; subadutoras, 1.800 m; e um reservatório de 5.000 m³); São 

João de Meriti (redes de distribuição, 105.010 m – troncos alimentadores, 65.511 m; 

subadutoras, 8.050 m; e cinco reservatórios com capacidade variando entre 2.500 e 

17.500 m³); Duque de Caxias (redes de distribuição, 439.110 m – troncos 

alimentadores, 407.390 m; subadutoras, 12.550 m; e dez reservatórios com 

capacidade variando entre 5.000 e 25.000 m³) e; Nova Iguaçu (redes de distribuição, 

1.595 km – troncos alimentadores, 750.854 m; subadutora, 43.950 m; e vinte e sete 

reservatórios com capacidade variando entre 5.000 e 37.500 m²). (CEDAE, s/d). 

O projeto foi efetivamente desenvolvido apenas na sua primeira fase, implantando 

oitenta e nove quilômetros (89 km) de rede – nos municípios de Nova Iguaçu (61 km), 

Nilópolis (9 km), Duque de Caxias (15 km) e São João de Meriti (4 km). Nesta fase, 

não foram construídos reservatórios e, como o volume de água disponibilizado pela 

Adutora do Guandu, juntamente com a proveniente do sistema Acari era insuficiente, 

parte da rede instalada não cumpriu sua função: levar água com frequência adequada 

para os moradores da região. (Britto, Maiello, Quintsrl, 2015). 

Além disso, a ETA Guandu sofreu nova ampliação, passando a operar em mil 

novecentos e oitenta e dois (1982) com a capacidade de tratamento de quarenta 

metros cúbicos (40m³/s). 

Na década de mil novecentos e noventa (1990), ocorrem alguns investimentos 

importantes para a Baixada Fluminense, sobretudo com o Programa de Despoluição 

da Baía de Guanabara, sendo previstas e executadas diversas intervenções para a 

melhoria do abastecimento de água. O objetivo era  equilibrar a oferta e a demanda 

de água na Baixada Fluminense, através da construção de reservatórios e novas 

linhas de distribuição, e da adoção de mecanismos para o controle de gastos e perdas 

de água, entre os quais destaca-se a hidrometração. Este componente envolvia trinta 

e sete por cento (37%) dos recursos mobilizados originalmente pelo programa. Nestas 

áreas, notadamente na Baixada, o programa identificava um sistema funcionando de 

forma precária pois não existia uma separação física entre adução e distribuição, o 

que significa a ausência de reservatórios e de uma setorização do sistema de 

distribuição. Isto provoca falta de água ou distribuição irregular em diversos pontos, e 



ainda ocasiona pressão excessiva em outros. Essa situação conduz ao aumento de 

vazamentos provocando danos às tubulações e grande desperdício.  

As sucessivas ampliações da produção e da adução de águas, não chegaram a gerar 

um volume suficiente para abastecer a região da Baixada Fluminense. Por outro lado, 

essas ampliações foram feitas sem a construção de reservatórios e sem a definição 

de suas áreas de influência, levando um sistema com alto grau de incertezas, que 

funciona precariamente, baseado em permanentes manobras de água. Cabe lembrar 

que a questão da setorização do abastecimento de água na Baixada já havia sido 

prevista no governo Moreira Franco (1987-1990), quando foi formulado o Plano de 

Setorização de Abastecimento de Água da Baixada Fluminense, que no entanto só foi 

implantado parcialmente (Britto, Maiello, Quintsrl, 2015). 

As obras de abastecimento de água eram parte do contrato com o Banco Internacional 

de Desenvolvimento (BID), assinado em novembro de mil novecentos e noventa e três 

(1993), liberado a partir de mil novecentos e noventa e quatro (1994) se desenvolveu 

quase que completamente ao longo dos anos entre mil novecentos e noventa e cinco 

(1995) e mil novecentos e noventa e oito (19980, cobrindo todos os componentes. No 

que tange o abastecimento de água, o programa previa para Duque de Caxias a 

construção de três reservatórios (Palmira, Vinte e Cinco de agosto e Parque 

Fluminense); para São João de Meriti dois (Éden e Coelho da Rocha); para Belford 

Roxo três (Belford Roxo, Retiro Feliz e Lote XV). Nestes municípios também deveriam 

ser instaladas, na primeira fase, as subadutoras e rede tronco e, posteriormente redes 

distribuidoras e ligações domiciliares 

As obras de construção dos reservatórios foram dadas como concluídas no final de 

mil novecentos e noventa e oito (1998). No entanto, devido a problemas no sistema 

de adução para a Baixada, os reservatórios permaneceram vazios e as redes 

instaladas não levaram efetivamente água à população. Este problema é crucial até 

hoje na Baixada pois sem a solução da questão da reservação, não se resolve o 

problema da descontinuidade do abastecimento. A solução proposta para o problema 

foi a construção da Segunda Adutora da Baixada Fluminense. Essa obra passou por 

vários governos, sendo finalmente concluída em dois mil e treze (2013) com recursos 

do governo federal, via Programa de Aceleração do Crescimento Um (PAC 1) (Britto, 

Maiello, Quintsrl, 2015). 



No caso de Duque de Caxias, a água do Guandu chega ao município através da 

Adutora Principal da Baixada Fluminense e da Nova Adutora da Baixada Fluminense 

que, juntas, aduzem em torno de nove metros e cinco centímetros cúbicos por 

segundo (9,5 m³/s) de água. Entretanto, por se localizar na ponta do abastecimento 

da Baixada Fluminense, o município recebe a água com pressão na rede muito baixa, 

ocasionando uma série de dificuldades técnicas de abastecimento, uma vez que estas 

adutoras distribuem a água primeiramente para Nova Iguaçu, Mesquita, Belford Roxo 

e São João de Meriti (Nowaski, 2015). Dentro do município, a regularização da vazão 

é feita através de quatro reservatórios: Vinte e Cinco de agosto, Centenário, Olavo 

Bilac e Parque Fluminense. 

Sistema Taquara 

Além de utilizar dois dos três principais sistemas, o município conta ainda com o 

Sistema Taquara que constitui um sistema fechado, uma vez que não possui 

comunicação com os demais, sendo composto pela captação da ETA da Taquara, 

com capacidade de cem (100) litros por segundo. Suas águas são distribuídas para 

os seguintes bairros: Imbariê, Santa Lúcia, Parada Angélica e Taquara, todos situados 

no Terceiro Distrito.  

O quadro técnico da CEDAE informou que atualmente não realiza a cobrança da água 

nessa região, pois, além de estar com problemas na captação, a represa apresentou 

por diversas vezes contaminação por cianobactéria, o que obrigou a companhia a 

interromper o abastecimento destes bairros por até sete (7) meses em dois mil e 

quatorze (Nowaski, 2015).  

A análise demonstra a significativa fragilidade do abastecimento de Duque de Caxias, 

tanto ao se levar em consideração o Sistema Guandu quanto ao se considerar os 

Sistemas Acari e Taquara. Segundo a CEDAE, há diversas obras previstas para a 

região; mas, na verdade, o que se assiste é a relevante situação de abandono da área 

no que diz respeito ao abastecimento de água.  

Sistema Saracuruna/REDUC 

Além dos sistemas anteriormente citados, existe o Sistema Saracuruna/Reduc. Com 

capacidade de seis mil metros cúbicos (6.000.000 m³), a represa de Saracuruna foi 

construída pela própria Refinaria Duque de Caxias (REDUC), entre mil novecentos e 

sessenta (1960) e mil novecentos e sessenta e dois (1962), exclusivamente para seu 



abastecimento. Esta represa é formada pelas águas dos rios Carqueja, Mantiquira e 

Pedra Branca, na região leste da Reserva Biológica do Tinguá e à jusante dos pontos 

de captação do sistema Acari da CEDAE. Após a captação, a água percorre vinte 

quilômetros (20 km) através de uma adutora de trinta e duas polegadas (32”) de 

diâmetro, por ação da gravidade, até chegar à Refinaria.  

Apesar de ser contemplado com mais de um sistema, acima descritos, Duque de 

Caxias apresenta problemas graves de frequência no abastecimento. Grande parte 

do município recebe água apenas duas ou três vezes por semana. Nas áreas mais 

críticas, onde a rede não chega ou os períodos sem água se estendem por mais 

tempo, é comum os moradores buscarem outras formas de abastecimento, havendo 

grande número de poços e de ligações clandestinas nas adutoras. 

Um conceito tratado pela Ecologia Política, analisado na parte teórica desta tese e 

que tem importante significado na pesquisa sobre acesso à água na área de estudo 

constitui a noção de Ciclo Hidrossocial. Trata-se de um estudo inovador e de grande 

contribuição para futuras pesquisas sobre a problemática da água na localidade, 

ajudando significativamente na compreensão da complexa distribuição da água 

naquele território. 

Em uma tentativa sustentada de transcender o modernismo binário natureza-

sociedade, o conceito de ciclo hidrossocial concebe a circulação da água como uma 

combinação de processos físico e social, como um fluxo híbrido que combina a 

natureza e a sociedade de maneira inseparável.  

Nessa lógica, considera-se a água como um híbrido socionatural. Ela como H2O 

circula através do ciclo hidrológico – processos de precipitação, evaporação, 

escoamento –; e como um recurso circula através do ciclo hidrossocial – uma rede 

complexa de tubos, leis de água, medidores, padrões de qualidade, mangueiras de 

jardim, consumidores, torneiras com vazamento. 

Seguindo essa ideia, nota-se que a mobilização da água para diferentes usos na 

localidade, muitas vezes, constitui um processo complexo e conflituoso. Em Duque de 

Caxias, o acesso a água potável é precário para um grande número de pessoas 

apesar de haver uma parcela da população com maior poder econômico geralmente 

tendo mais água disponível do que o necessário. Além disso, assiste-se a um fluxo de 

água, que através dos canos subterrâneos, atravessa significativas distâncias até 



alcançar bairros nobres da capital do Rio de Janeiro, deixando marcas de 

desigualdade pelo caminho percorrido.  

Atenção ainda deve-se dar ao fato de grandes empresas possuírem sistemas 

exclusivos de abastecimento dentro desse ciclo hidrossocial, em áreas onde a 

população têm problemas de abastecimento, indicando uma lógica do poder do setor 

empresarial/industrial no território municipal, que reforça a exclusão de parte da 

população ao acesso à água, sobretudo aquela de baixo poder aquisitivo, localizada 

na maioria das vezes em bairros afastados dos centros ou em suas periferias.  

A figura seguinte (3.7) faz referência ao fluxo de água em Duque de Caxias na 

perspectiva do conceito de Ciclo Hidrossocial, onde são considerados os fatores 

socioambientais. É possível perceber que nesta área da Baixada Fluminense, a 

circulação hídrica revela uma realidade heterogênea, haja vista que a água que chega 

para consumo populacional percorre, até então, um caminho complexo, associado à 

existência de espaços desiguais de acesso à mesma.  

Com base nos dados da tabela 3.2 e das informações das figuras 3.1 e 3.2, foi possível 

construir um esquema de Ciclo Hidrossocial da área de estudo apresentado na figura 

3.7, respeitando o fluxo de água de Duque de Caxias, que, neste caso, vai além dos 

limites territoriais municipais. Nota-se que o percurso principal da água é definido 

principalmente pela empresa estatal de abastecimento (CEDAE), responsável pelo 

abastecimento dos sessenta e dois inteiros e quarenta e três centésimos por cento 

(62,43%) atendidos pela rede geral pública. Associam-se a esse percurso outros, 

definidos por usuários privados. Um desses percursos é definido pela própria 

população, através dos poços (32,14%) e do aproveitamento de água da chuva 

(0,06%). Vale lembrar que essas outras formas ocorrem sobretudo em função da 

precariedade do setor público que não consegue universalizar o acesso à água na 

localidade. Um outro percurso é definido pelas indústrias, que possuem outorga para 

o uso da água, sendo o mais importante aqui perceber o quanto essas empresas 

podem impactar na questão do acesso à água, sobretudo numa área que já apresenta 

problemas de abastecimento. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Neste sentido, além das desigualdades de acesso relacionadas às áreas centrais e 

periféricas, em Duque de Caxias convive-se com os contrastes entre o abastecimento 

humano e os sistemas de abastecimento estruturados para atender as indústrias. Um 

exemplo primordial diz respeito ao polo petroquímico, organizado em torno da 

Refinaria de Duque de Caxias (REDUC), já caracterizada noutro momento deste 

capítulo. 

Uma outra empresa é a Coca-Cola que está se instalando nas dependências da antiga 

Fábrica de Tecidos Nova América, região do Parque Natural Municipal da Taquara, 

em Duque de Caxias. Parque que faz fronteira com a Área de Proteção Ambiental 

(APA) Petrópolis, que, por sua vez, faz fronteira com a Reserva Biológica do Tinguá; 

constituindo parte do Mosaico Central Fluminense. Com importante trecho de Mata 

Atlântica preservada, é visitado por inúmeras pessoas sobretudo no verão, pois é a 

principal área de lazer da região. O local conta ainda com casas históricas de 

operários da antiga fábrica, além da também histórica Capela Nossa Senhora do 

Rosário, de mil novecentos e quarenta e dois (1742).  

A escolha do município de Duque de Caxias para a instalação da firma se deu por 

conta de sua localização estratégica, a oito quilômetros (8 km) do Arco Rodoviário 

Metropolitano, o que facilitará operações logísticas da mesma. 

Uma reunião do Subcomitê da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara Trecho 

Oeste foi convocada em fevereiro de dois mil e dezessete (2017), a fim de tratar das 

ameaças da captação de água pela CEDAE no interior do Parque. Segundo 

informações obtidas com conselheiros municipais de meio ambiente, as obras que a 

estatal vem realizando na área não é para atender a demanda dos moradores, os 

quais sofrem com o abastecimento precário ou inexistente de água; mas sim para 

atender exclusivamente as necessidades da nova fábrica da Coca-Cola. Valendo 

lembrar que ainda que fosse para abastecimento da população local, a captação e 

tratamento deveriam respeitar a área limite do Parque Municipal, dada sua 

importância na proteção da fauna e flora locais, dos rios, na realização de atividades 

de Educação Ambiental, de lazer e contato com a natureza (Mosaico Carioca, 2014).  

A população da região que usa, em sua maioria, poços artesianos, teme ainda que a 

fábrica contamine o lençol freático com as unidades industriais ou que ela utilize 

também poços industriais para extração de água, o que poderia causar o 

desaparecimento da água nos poços artesianos das residências. Sendo válido aqui 



sinalizar que o abastecimento humano é prioridade sobre o uso industrial, segundo a 

Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos. 

Ainda com base nas informações do Mosaico Carioca (2014), existem também 

denúncias de que a empresa teria desviado um trecho do Rio Taquara para o 

reservatório. A antiga fábrica utilizava apenas parte da água e a devolvia ao leito 

original, onde ainda corria água e tinha uma fauna rica. A empresa atual ainda 

devolveria a água, mas estaria desviando tudo à montante. Seguranças da empresa 

não permitiram que as pessoas se aproximassem para bater fotos que pudessem 

comprovar tais denúncias. 

Na verdade, parece que o reservatório que a Coca-Cola adquiriu para suprir suas 

demandas está contaminado por cianobactérias, que liberam toxinas. Como sua 

limpeza tem alto custo e as cianobactérias podem voltar, a CEDAE teria a incumbência 

de fazer a obra de captação dentro do Parque Natural, como forma de garantir o 

abastecimento da nova empresa, reforçando a lógica industrial no território do 

município. 

Vale ressaltar ainda a existência de empresas que exploram água mineral em algumas 

áreas do município, sobretudo nas proximidades dos contrafortes da região serrana, 

como a empresa de água mineral Vale das Águas e a Mineradora Herondina 

(responsável pela água mineral Ouro da Serra); ambas localizadas em Xerém, quarto 

distrito. Uma reportagem publicada pelo O Globo (2017) apontava que órgãos 

fiscalizadores encontraram irregularidades nas duas empresas. Na Vale das Águas, 

os principais problemas encontrados pelos fiscais referem-se à falta de higiene do 

local de envase dos garrafões e à existência de obras inacabadas em espaços de 

manuseio do produto que é comercializado, levando à interdição das atividades. Na 

Mineradora Herondina, reportagem também publicada pela Defesa do Consumidor do 

Globo (2017) denunciava, inclusive, que nem toda água engarrafada era mineral e 

para a maioria dos consumidores este detalhe não estava claro.  

Em dois mil e dezessete (2017), a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 

(Alerj) votou dois projetos de lei de autoria da deputada Lucinha (PSDB) que visavam 

a um maior controle da produção e da comercialização de águas minerais e águas 

adicionadas de sais (preparadas e envasadas com compostos químicos) em todo o 

território fluminense. Com as normas, a deputada pretendia criar um selo oficial de 

controle e estabelecer modelos diferenciados de embalagens para a venda de cada 



tipo de água. O projeto de lei 2.790/17 institui um selo fiscal de controle para afixação 

em galões. De acordo com a norma, esse selo deverá conter itens eficazes de 

segurança contra fraude. Já o projeto de lei 2.791/17 determina parâmetros e padrões 

mínimos para a correta identificação e diferenciação das embalagens, deixando claro 

o que é água natural e o que é água adicionada de sais. Dessa forma, o texto define 

que a água mineral deve ser comercializada em galões de dez (10) ou vinte (20) litros, 

com a embalagem azul. Já as águas adicionadas de sais devem ser vendidas em 

galões de quinze (15) litros na cor vermelha. Rótulos em copos, garrafinhas e garrafas 

também devem esclarecer a diferença. 

Os últimos exemplos citados reforçam a ideia de que a água é objeto de disputa em 

Duque de Caxias e seu uso e/ou exploração por empresas de diferentes naturezas 

tendem a negligenciar o uso para o abastecimento humano. São diferentes percursos 

que se entremeiam de forma complexa no ciclo hidrossocial. Interessante perceber 

que as empresas industriais estão ligadas ao fluxo artificial da CEDAE, que 

disponibiliza água sem restrição para as mesmas. E que as empresas de água mineral 

só se interessam por explorar as fontes naturais do município. Todas, neste sentido, 

visam a obtenção da mais-valia. 

Uma outra característica importante deste ciclo é o fraco reaproveitamento da água 

depois do uso. Parte significativa vai para as redes de coleta, em um sistema prensado 

como separador, mas que funciona efetivamente como sistema misto, onde as águas 

servidas se dirigem para a rede de águas pluviais. Dados do Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento (SNIS) de dois mil e dezesseis (2016) indicam que 

apenas quarenta e um por cento (41%) da água distribuída é coletada pela rede de 

esgoto. Desse volume apenas nove por cento (9%) é tratado. Assim, no ciclo 

hidrossocial, o volume de água mobilizado para diferentes usos, oriundo tanto de 

Duque de Caxias, como de áreas fora do município (a água que vem do sistema 

Guandu) tem uma parte que retorna de forma poluída aos corpos hídricos que fazem 

parte da Bacia do Iguaçu Sarapuí, sub-bacia da macro bacia da Baía de Guanabara. 

Grande parte do fluxo é artificial (CEDAE+POÇOS = 94,57%), mas há que se 

considerar a importância do natural, como as águas disponíveis nos rios para 

captação (Rios Paraíba do Sul, Guandu, Taquara, Saracuruna), além do 

aproveitamento da água da chuva, ainda que de modo relativamente modesto 

(0,06%). Vale ressaltar ainda que, aqui, não estão retratados os casos de captação 



clandestina das tubulações da rede geral, prática relativamente comum sobretudo nas 

proximidades do complexo petroquímico. 

Na verdade, como se percebe, compreender a dinâmica da água em Duque de Caxias 

requer um esforço que vai além da noção de ciclo hidrológico, o que dá lugar ao 

conceito de ciclo hidrossocial, uma vez que, para uma análise mais ampla da questão, 

recomenda-se que sejam levados em conta a relação dos processos naturais e sociais 

próprios do local, entendendo como ciclo hidrossocial, onde a circulação da água é 

parte integrante da circulação de dinheiro e de capital; como outros bens e serviços 

urbanos, a circulação da água em Duque de Caxias é parte e parcela da economia 

política que estrutura relações de poder, que dá uma forma e uma coerência ao 

espaço urbano (Swyngedouw 2004 e 2009). No caso de Duque de Caxias, essa forma 

tem como marca as desigualdades de poder entre as empresas e os moradores, onde 

as primeiras acumulam poder e direito ao uso da água metabolizada nas redes de 

infraestrutura hidráulica, e os meios financeiros. Os arranjos institucionais e os atores 

públicos com poder de decisão na gestão da água tendem a privilegiar os interesses 

dos que acumulam poder. Entre os moradores, são as elites locais que vivem em 

determinados bairros, principalmente do Primeiro Distrito que conseguem participar 

com ganhos desse processo de circulação da água. Seus ganhos são a possibilidade 

de um abastecimento mais contínuo. Por outro lado, seus interesses introduzem um 

outro ciclo de acumulação, o das empresas de caminhão-pipa que vendem água para 

os condomínios, suprindo possíveis intermitências do abastecimento. O ciclo tem 

ainda os mais despossuídos, os que não têm acesso à água de forma contínua com 

qualidade, em um esquema organizado através de mecanismos de mercado e poder 

do dinheiro, 

É nesse ciclo que se insere um serviço público essencial, não mercantil, direito de 

todos, que é a educação. A análise detalhada do acesso à água nos espaços 

escolares que são a base desse serviço será apresentada no capítulo seguinte. 

 

CAPÍTULO 4. SITUAÇÃO DAS ESCOLAS DE DUQUE DE CAXIAS SEGUNDO O 

CRITÉRIO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

4.1 – Um primeiro retrato do problema 



Seguindo o problema que afeta os moradores de Duque de Caxias descrito no capítulo 

anterior, as unidades escolares do município apresentam significativos problemas de 

abastecimento de água. Uma importante aproximação com a questão, que despertou 

o desejo de realizar um estudo sobre o tema aconteceu em quatorze de março de dois 

mil e quatorze (14/03/2014), no Museu Ciência e Vida, no Centro do município, quando 

diretores de várias unidades escolares participaram de uma reunião com os então 

secretários municipais Luiz Edmundo da Costa Leite (Planejamento, urbanismo e 

habitação), representando o prefeito Alexandre Cardoso, Marluce Gomes (Educação), 

o subsecretário Omar Kichmeyer de Lima (Obras) e Marcelo Novais, representando a 

CEDAE. O encontro teve como objetivo buscar soluções para que as escolas públicas 

tivessem regularizado o fornecimento de água (figura 4.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.1. Encontro entre Secretarias de Educação e de Planejamento, Urbanismo e Habitação; 
diretores de escolas e CEDAE para discutir o problema da falta d’água nas escolas de Duque de 
Caxias.  
(Fonte: Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, março de 2012). 

Segundo a Secretaria de Educação de Duque de Caxias, o problema no fornecimento 

de água das escolas do município é antigo, que desde sempre se enfrentou esta 

questão. É relativamente comum, segundo ela, se chegar às escolas e se deparar 

com horários diferenciados de funcionamento da unidade, por causa da falta d’água. 

O fato é que, nas escolas, quando falta água, comumente aulas são suspensas e/ou 

merendas não podem ser feitas, prejudicando o ensino. As contas da CEDAE, no 

entanto, nunca atrasaram. 



Outro órgão preocupado com a falta de água nas escolas é o Sindicato dos 

Profissionais de Educação de Duque de Caxias (SEPE/Caxias), que tem realizado 

uma série de denúncias e protestos contra essa situação (Figura 4.2). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Figura 4.2. Cartaz produzido pelo Sindicato dos Profissionais de Educação de Duque de Caxias 

(SEPE/Caxias) reivindicando em sua pauta, dentre outras coisas, água potável nas escolas; e 

denunciando as sua falta e/ou sua contaminação nas unidades escolares. (Fonte: SEPE, novembro de 

2012). 

Na audiência pública sobre abastecimento de água nas escolas, realizada no centro 

de Duque de Caxias em março de 2012, o Sindicato organizou uma manifestação de 

professores e pais de alunos para reivindicar a regularização do abastecimento nas 

unidades de ensino (Figura 4.3). Na ocasião, educadores ocuparam a audiência e 

cobraram solução para falta d'água nas escolas municipais. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3. Manifestação de professores e pais de alunos exigindo regularização do abastecimento de 

água nas escolas de Duque de Caxias durante a audiência pública com a CEDAE. (Fonte: SEPE, março 

de 2012). 

Em sua fala, a professora Soneli Antunes, que na ocasião era da direção do Sindicato, 

questionou, a priori, a ausência do presidente da CEDAE num evento de tal 

importância, o que dificultaria a exigência de soluções através de técnicos 

representantes. Expôs em seu discurso que a falta d’água nas escolas provoca sérios 

problemas no cotidiano escolar, uma vez que sem ela não há merenda, banheiro 

limpo, criando um ambiente de insalubridade, dentre outros aspectos; sendo 

impossível manter as aulas. Numa de suas observações, questionou sobre quem vai 

responder perante ao Ministério Público em relação aos dias sem aula neste caso, já 

que são exigidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB – Lei 9394 

de 20/12/1996), duzentos (200) dias letivos, que não têm sido garantidos com as 

constantes dispensas dos alunos por falta d’água. 

A empresa de abastecimento do estado, CEDAE, credita ao crescimento desordenado 

da região metropolitana a dificuldade em manter o atendimento regular. Contudo, 

obras inacabadas, ligações inexistentes e incompletas, além de reservatórios 

defasados,  como descrito no capítulo anterior, ilustram melhor o descaso da empresa 

e dos governos quando o assunto é abastecimento de água de um município da 

periferia metropolitana.   



4.2. Abastecimento de Água nas Escolas de Duque de Caxias: diferenciação 

entre os distritos 

O acesso desigual ao abastecimento de água em Duque de Caxias repercute também 

na oferta às unidades escolares. Em dois mil e quinze (2015), a Secretaria Municipal 

de Educação (SME) propôs realizar um estudo para identificar as escolas que são 

efetivamente atendidas pela empresa concessionária CEDAE (responsável pelo 

abastecimento) e aquelas que sofrem com a ausência do serviço ou mesmo o 

recebem precariamente, de forma descontínua. Segundo o Plano Municipal de 

Educação (PME, 2015), de um universo de cento e setenta e sete (177) unidades de 

ensino, cento e dezessete (117) recebiam água pela CEDAE, sendo as demais 

abastecidas por carro-pipa. Cabe ainda ressaltar que dessas cento e dezessete (117) 

escolas que recebiam água pela CEDAE, uma média de dezoito (18) solicitavam 

mensalmente abastecimento à SME, em função de descontinuidade de recebimento 

pela concessionária. 

Estudos recentes, como o aqui proposto, por outro lado, demonstram que esses dados 

são questionáveis. Um número significativo de escolas está ligado à rede pública de 

abastecimento, mas não recebem água dessa fonte, sendo a maioria muito 

dependente do carro-pipa. Face ao exposto, vivencia-se, atualmente, uma realidade 

em que a verba da Educação vem sendo utilizada para aquisição de um serviço que 

não compõe o escopo da Pasta, quando muitas são as necessidades de viés 

educativo. Trata-se de um cenário consideravelmente preocupante, que alerta para a 

necessidade de se pensar em conjunto – Secretaria, CEDAE e Sociedade Civil – 

estratégias que venham minimizar o efeito dessa atual defasagem.  

Ao analisar os dados obtidos através das pesquisas empíricas, percebe-se com 

clareza que o município de Duque de Caxias apresenta uma relevante diferenciação 

de área no que diz respeito ao abastecimento de água, seja numa escala mais geral 

dos distritos e bairros, ou mais específica, como é o caso do espaço escolar. 

Através do estudo desenvolvido em cada distrito, é possível constatar tais 

diferenciações e promover uma análise comparativa entre as diversas realidades 

existentes dentro de um mesmo território. 

 

 



4.1.2. Primeiro Distrito: Duque de Caxias 

O Primeiro Distrito, cuja sede é Duque de Caxias, apresenta características de área 

predominantemente urbana, ocupa quarenta e um quilômetros quadrados (41 Km²) e 

está situado na porção sul, fazendo limites com os municípios do Rio de Janeiro ao 

sul e de São João de Meriti a oeste; além de ser banhado pela Baía de Guanabara a 

leste. Como visto no capítulo anterior, esse é o distrito que apresenta melhor situação 

com relação ao abastecimento de água; o que repercute no acesso à água das 

escolas. 

Os dados aqui analisados têm como base sobretudo os questionários (figura 2.1) 

aplicados nas sessenta e cinco (65) escolas situadas no Primeiro Distrito de Duque 

de Caxias, assim distribuídas através de seus bairros (figura 4.4; tabela 4.1). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4. Primeiro Distrito de Duque de Caxias: distribuição das escolas por bairro. (Fonte: Elaboração 
própria sobre base do Atlas Geográfico Escolar do Município de Duque de Caxias, 2012). 

 

 

 



Tabela 4.1. Escolas do Primeiro Distrito de acordo com os bairros. 

BAIRROS ESCOLAS QUANTIDADE 
Centro Ana de Souza Herdy, Carlota Machado, Dr. 

Álvaro Alberto, Professora Zilla Junger da 
Silva 

04 escolas 

 
Vinte e Cinco de 
Agosto 

Professor Motta Sobrinho, Manoel Joaquim 
Salgueiro, Creche Laura Menezes de 
Freitas Lima 

 
03 escolas 

 
 
Parque Duque 

Professor Oneres Nunes de Oliveira, Vila 
Operária, Creche Elisa Matias, Castro 
Alves, Joaquim da Silva Peçanha, 
Laurentina Cardoso Duarte, Aline 
Gonçalves de Lima, Creche Gandur Assed, 
José de Souza Herdy 

 
 
09 escolas 

 
 
Gramacho  

José Medeiros Cabral, Creche Ubaldina 
Alves da Silva, Mauro de Castro, CCAIC 
Jardim Gramacho, Creche e Escola Poetisa 
Cecília Meirelles, CIEP 097 – Carlos 
Chagas, Rui Barbosa, Cora Coralina, Barão 
do Rio Branco, Jardim Gramacho 

10 escolas 

Parque Sarapuí - - 
 
Dr. Laureano 

Creche Graciesse Luiza da Silva Lourenço, 
Creche Comunitária São Sebastião, 
Sergipe, General Sampaio, General 
Tibúrcio, Ana Nery, Wilson de Oliveira 
Simões 

 
7 escolas 

Vila São Luís Dr. Gastão Reis, Anysio Spídola Teixeira, 
Creche Profº João de Oliveira, Alto da Boa 
Vista 

4 escolas 

 
Centenário 

CIEP 405 – Ministro Santiago Dantas, 
Lions, Expedicionário Aquino de Araújo, 
Vinte e Um de Abril, Marechal Mallet, 
Creche Tereza de Lisieux 

 
6 escolas 

 
 
Olavo Bilac 

Creche Maria José da Conceição, Darcy 
Vargas, CCAIC Olavo Bilac, Parteira Odete 
Maria de Oliveira, Dr. Ricardo Augusto de 
Azeredo Vianna, Gustavo Armbrust, 
Professora Laura D’Aquino Longo 

 
 
7 escolas 

 
Periquito 

Helena Aguiar de Medeiros, Hermínia 
Caldas da Silva, Benísio José da Silva, 
Creche Abne Marques de Abreu, Maria 
José de Oliveira 

 
5 escolas 

 
 
Bar dos Cavaleiros 

Oswaldo Cruz, Santa Terezinha, Professora 
Olga Teixeira, Creche Iracy Moreira 
Theodoro, Jair Alves de Freitas, Visconde 
de Itaboray, Hilda do Carmo Siqueira, 
Todos os Santos, Darci Ribeiro, Professor 
Romeu Menezes dos Santos 

 
 
10 escolas 

Fonte: Elaboração própria, 2018). 

 



 
Tabela 4.2. Primeiro Distrito de Duque de Caxias: abastecimento de água nos bairros (%). 

 
Bairros 

 
Rede 
 Geral 

 
Poço ou  
nascente 

Água de chuva  
armazenada  
em cisterna 

 
Outras  
Formas 

Centro 98,12 1,08 0,02 0,5 
25 de Agosto 96,80 2,06 0,00 0,12 
Parque Duque 88,08 8,19 0,05 3,52 
Bar do 
Cavaleiros 

92,26 7,13 0,04 0,55 

Periquito 96,94 1,46 0,05 1,44 
Centenário 94,76 4,76 0,00 0,46 
Olavo Bilac 97,89 1,18 0,03 0,86 
Vila São Luís 93,04 5,84 0,03 0,86 
Parque Sarapuí 54,16 13,35 0,00 32,5 
Dr.º Laureano 76,60 21,30 0,01 2,04 
Gramacho 83,73 12,95 0,00 3,18 

        Fonte: IBGE, 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rede Pública     Caminhão-pipa     Rede Pública e Caminhão-pipa     Poço 
Figura 4.5. Primeiro Distrito de Duque de Caxias: principais fontes de abastecimento das escolas. 
(Fonte: Elaboração própria sobre base do Atlas Geográfico Escolar do Município de Duque de Caxias, 
2012). 
 



Os bairros Dr.º Laureano e Gramacho, por exemplo, são áreas cujas escolas 

apresentam consideráveis problemas de abastecimento, o que confirma essa ligação 

entre a infraestrutura local e a situação do espaço escolar. O bairro Parque Sarapuí 

não entra nessa estatística pelo fato de sequer existirem escolas no mesmo, o que 

retrata sua falta de infraestrutura urbana e de serviços públicos de modo generalizado.  

Embora tenham sido identificadas neste distrito escolas com problemas de 

abastecimento, mesmo em localidades com bons índices percentuais – Centro, 

Centenário e Bar dos Cavaleiros, de maneira geral, os bairros do Primeiro Distrito que 

apresentam boas condições de abastecimento, pela rede geral, tendem a propiciar 

um ambiente mais equilibrado quanto à oferta de água para o espaço escolar. São os 

casos de escolas localizadas nos bairros Vinte e Cinco de Agosto, Periquito, Vila São 

Luís e Parque Duque, onde inexistem unidades escolares com problemas de 

abastecimento. Os problemas das escolas situadas nos bairros denominados Centro 

e Centenário – que apresentam bons percentuais de abastecimento por rede pública 

– estão mais relacionadas à questão da violência urbana, que dificulta a entrada do 

poder público dentro de determinadas comunidades. A escola do bairro Centro que 

convive com problemas relacionados ao fornecimento de água, sequer está ligada à 

rede pública de esgotamento sanitário, por exemplo; sendo seu esgoto lançado num 

valão à céu aberto em frente à mesma. As demais escolas que se encontram nesses 

bairros, não apresentam problemas de abastecimento, reforçando o quanto a 

condição infraestrutural local exerce influência sobre o ambiente escolar. As escolas 

de Bar dos Cavaleiros com problemas de abastecimento sofrem com questões 

infraestruturais internas (encanamentos de água danificados em função do uso 

intensivo e falta de manutenção) que não têm associação com a situação do bairro de 

forma geral.  Vale lembrar que o acesso à água precisa de infraestrutura interna das 

edificações em condições adequadas para ser viabilizado e que nem todas as escolas 

de Duque de Caxias possuem essa infraestrutura. 

O conjunto de tabelas 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8 (Anexo 1) ajuda a organizar os dados 

coletados a partir da aplicação dos questionários, facilitando suas análises. Tais dados 

são referentes aos anos de dois mil e quinze (2015), dois mil e dezesseis (2016) e 

dois mil e dezessete (2017), período de aplicação dos questionários, não somente no 

Primeiro Distrito como nos demais. 



Na tabela 4.3 (Anexo 1), no que diz respeito aos aspectos gerais, levou-se em 

consideração itens que pudessem fazer um levantamento sobre como se estrutura o 

espaço escolar de cada unidade de ensino, tais como quantidade de salas, turmas, 

turnos, alunos, professores e funcionários. 

É possível perceber na tabela como as escolas do Primeiro Distrito de Duque de 

Caxias apresentam espaços consideravelmente diferenciados. As sete unidades que 

constituem apenas creche, atendendo crianças de um a três anos, possuem horário 

integral. As onze (11) creche-escolas, que atendem crianças de um a cinco anos ou 

mais, funcionam em horário integral para aquelas entre um e três anos, e parcial para 

as maiores dessa idade. Considerando as demais quarenta e sete unidades, tem-se 

vinte e nove com dois turnos, dezessete com três e apenas uma com quatro.  

A creche que atende mais crianças é a Professor João de Oliveira, bairro Centenário, 

com cento e dezesseis (116) alunos em média. A creche e escola que se destaca 

neste aspecto é a Gandur Assed, bairro Parque Duque (localidade Parque das 

Missões), com a média de quatrocentos e oitenta e oito (488) alunos. Com dois turnos 

e oitocentos e oitenta e nove (889) alunos, o destaque é para o CIEP 097 – Carlos 

Chagas. Para aquelas unidades que possuem três (3) turnos, a escola Professora 

Olga Teixeira de Oliveira apresenta a maior quantidade com mil quinhentos e setenta 

(1570) alunos, aliás se destacando como a unidade de ensino do Primeiro Distrito com 

maior número de discentes matriculados, ultrapassando até mesmo a escola Helena 

Aguiar de Medeiros, única com quatro turnos. Ressalta-se que a quantidade de alunos 

aqui expressa a realidade do momento da entrevista. 

No que diz respeito ao abastecimento de água, evidentemente as escolas/ creches 

que recebem mais alunos e funcionam em mais de um turno necessitam de mais água 

para atender as suas necessidades. 

Os dados das tabelas 4.4 e 4.5 (Anexo 1) são analisados em conjunto, uma vez que, 

dessa forma, permite uma maior contextualização. 

Levando em conta a quantidade de banheiros e suas condições físicas, oito escolas 

apresentam algum banheiro sem condições de uso. Destaque para a escola Joaquim 

da Silva Peçanha, onde nenhum banheiro parece estar em condições de uso, apesar 

de estarem sendo usados. A escola alega problemas na infraestrutura geral do prédio, 

como encanamentos muito danificados, vazamentos, rachaduras. Essa escola recebe 

diariamente quinhentos e quarenta (540) alunos, o que indica um número expressivo 



de crianças do bairro Parque Duque e imediações frequentando um estabelecimento 

escolar com condições de saneamento inadequadas. 

Vinte duas (22) unidades de ensino apresentam vazamentos em torneiras ou 

sanitários, o que gera grande desperdício de água. 

Trinta e cinco (35) escolas dizem ser boas as condições físicas de seus banheiros, 

apesar de algumas reconhecerem que há vazamentos. São vinte e duas (22) as que 

apresentam seus banheiros em condições razoáveis. Sete (7) declararam como 

precárias as condições dos seus banheiros. 

É relevante notar que em algumas creches e creche-escola não há diferenciação entre 

banheiros masculinos e femininos, sobretudo em função da faixa etária das crianças 

e necessidades diferenciadas do uso: banho, trocas de fraldas, dentre outros. 

Na tabela 4.6 (Anexo 1) no que diz respeito à fonte de abastecimento de água, 

observa-se que quarenta e cinco (45) unidades são abastecidas somente pela rede 

pública, onze (11) contam unicamente com o caminhão-pipa, oito (8) se abastecem 

pela rede pública e pelo caminhão-pipa conjuntamente, e apenas uma (1) utiliza água 

de poço.  

Das quarenta e cinco (45) que se utilizam da rede pública, vinte e oito (28) nunca 

precisam solicitar caminhão-pipa para suprir suas necessidades e trinta e sete (37) 

recorrem a essa fonte ainda que de modo raro. 

Das onze (11) unidades escolares que têm como fonte principal o caminhão-pipa, o 

qual é solicitado à própria prefeitura, oito (8) não recebem definitivamente água da 

rede pública e em três (3) a água chega em momentos esporádicos, não sendo o 

suficiente para suprir as necessidades diárias.  

Em oito (8) escolas, a água da rede pública chega, mas não em quantidade suficiente 

para suprir suas demandas, necessitando ser oficialmente abastecidas por duas 

fontes de água – rede pública e caminhão-pipa. Sete delas, inclusive, constam na lista 

de escolas que necessitam de abastecimento permanente por carro-pipa. 

A única escola do Primeiro Distrito que possui como principal fonte a água do poço, 

não apresenta qualquer problema de falta d’água desde que este foi perfurado. 

Valendo ressaltar que outras unidades próximas sofrem com a falta do recurso. 



Apesar de existirem unidades escolares não abastecidas pela rede pública de água, 

todas elas são ligadas a essa rede, a maioria possuindo inclusive hidrômetro; cinco 

(5) não possuem cisternas; todas têm caixa d’água; duas (2) têm poços, mas apenas 

numa este se encontra em uso. 

Com base nas informações da tabela 4.7 (Anexo 1), todas as escolas informaram que 

a empresa Insetbom é que realiza o controle de qualidade da água, fazendo coleta 

periódica para posterior análise. 

Vinte (20) escolas dizem ter seu funcionamento afetado pela irregularidade do 

abastecimento de água, sendo cinco (5) de modo raro e quinze (15) com mais 

frequência. 

No que diz respeito ao esgotamento, apenas uma (1) escola declarou não estar ligada 

à rede pública de esgotamento sanitário, sendo seu esgoto jogado em vala à céu 

aberto (valão passa em frente à escola E. M. Ana de Souza Herdy) (Tabela 4.8). 

O quadro 4.1 foi preenchido levando em conta apenas as escolas cujos entrevistados 

declararam informações peculiares relacionadas à irregularidade de abastecimento de 

água. As unidades escolares que não têm informações a esse respeito não estão 

representadas na tabela, haja vista que não chegam a ter seus funcionamentos 

afetados por qualquer problema de acesso à água. 

A partir das análises das tabelas 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8 (Anexo 1) foi possível 

construir a tabela 4.9, como forma de organizar uma sucinta análise sobre a situação 

das escolas no que diz respeito às suas infraestruturas de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, o que foi complementada a partir da construção do gráfico 

(Figura 4.6.). 

A figura 4.7, por outro lado, mostra o total das escolas do Primeiro Distrito de Duque 

de Caxias, por bairro, que declararam ter problemas de abastecimento de água. 

Percebeu-se que o entorno das escolas exerce significativa influência na sua situação 

de abastecimento de água, uma vez que acompanham a realidade de sua localidade. 

Com pouquíssimas exceções, não há diferença entre as escolas e os demais 

estabelecimentos comerciais ou residenciais de determinado lugar no que diz respeito 

ao acesso à água. Mapear as escolas que apresentam dificuldades de abastecimento 

de água é importante para identificar áreas onde a situação é mais crítica em relação 

à oferta desse bem para a população em geral, sendo importante na resolução de 



problemas locais. Nesse sentido o trabalho apresentado nessa tese contribui para um 

diagnóstico mais fino e preciso do acesso à água nos distritos de Duque Caxias, que 

até hoje, mesmo depois da realização e aprovação do PMSB em dois mil e dezessete 

(2017), ainda não foi realizado. 

Quadro 4.1. Escolas do Primeiro Distrito de Duque de Caxias: questões relacionadas à irregularidade 
do acesso à água e outras observações. 

Escolas Prejuízos em função da irregularidade do abastecimento de água e 
outras observações 

CRECHE ABNE MARQUE DE ABREU Bomba puxa água da rua em dias alternados para toda a comunidade. 
CRECHE COMUNITÁRIA SÃO SEBASTIÃO Problemas sobretudo durante o verão. 
CRECHE E PRÉ-ESCOLA ELISA MATIAS 
DE ARAÚJO 

Bomba d’água puxa água para toda a comunidade. Quando falha, 
vereador local, Osvaldo Lima (na época), sempre garantiu a chegada 
do caminhão-pipa. 

CRECHE GRACIESSE LUIZA DA SILVA 
LOURENÇO 

Raríssimas vezes apresenta problemas 

CHECHE IRACY MOREIRA THEODORO Já houve sérios problemas de abastecimento. Mas uma regularidade 
maior do carro-pipa amenizou a questão. 

CRECHE E E M DR ÁLVARO ALBERTO Ultimamente, abastecimento ocorre só por carro-pipa, mas a 
quantidade que chega via essa alternativa é  suficiente. 

CRECHE PROFª LAURA D’AQUINO LONGO Sim. No dia da entrevista (21/09/2015), inclusive, duas turmas tinham 
sido dispensadas por falta d’água. 

CRECE UBALDINA ALVES DA SILVA Vários dias sem aula, sobretudo no verão. 
CIEP 405 – MINISTRO SANTIAGO DANTAS Algumas vezes, há dispensa integral ou parcial dos alunos por falta 

d’água. 
E M ANA DE SOUZA HERDY ½ período de aula e problemas para fazer e servir a merenda. 
E M ANA NERY ½ período quando há problemas de abastecimento. 
E M DARCI RIBEIRO ½ período de aula e problemas para garantir a merenda. 
E M EXPEDICIONÁRIO AQUINO DE ARAÚJO Independentemente de cair água ou não, a prefeitura envia o 

caminhão-pipa toda semana. 
E M GENERAL SAMPAIO A partir de 2015, caminhão-pipa chega com mais regularidade. 
E M GENERAL TIBÚRCIO A partir de 2015, caminhão-pipa tem chegado com mais frequência, 

diminuindo a falta d’água. 
E M HERMÍNIA CALDAS DA SILVA Raras vezes acontece, sendo necessário dispensar os alunos. 
E M JARDIM GRAMACHO Desde 2015 é mais raro, mas ainda acontece. 
 
E M JOAQUIM DA SILVA PEÇANHA 

Problemas com a oferta da merenda e prejuízos na rotina dos turnos. 
Prédio com sérios problemas de vazamentos e rachaduras. 

E M JOSÉ MEDEIROS CABRAL Às vezes, há prejuízos em relação às aulas e à merenda. 
E M LIONS Quando não chega água, afeta as turmas e a merenda. No dia da 

entrevista (16/09/2015) não tinha água e o segundo turno sairia mais 
cedo. 

E M MARECHAL MALLET Afeta turnos e merenda. 
E M PROFº JAIR ALVES DE FREITAS Problema apenas quando fecha a bica do Capivari. Atualmente, tem 

ocorrido menos incidentes. 
E M PROFº ROMEU MENEZES DOS 
SANTOS 

Escola solucionou o problema da falta d’água instalando uma bomba 
para puxar água da rua.. 

E M PROFª HILDA DO CARMO SIQUEIRA A chegada do carro-pipa com mais regularidade diminuiu os 
problemas de abastecimento. 

E M PROFª ZILLA JUNGER DA SILVA Muito raro. Quando falta, turnos são suspensos. 
E M RUY BARBOSA Atualmente não. Mas quando havia obra na Avenida Presidente 

Kennedy, era constante a falta d’água. 
E M SERGIPE A água do poço é de boa qualidade e abundante. Somente faltava 

água antes da instalação do poço. 
E M TODOS OS SANTOS Caminhão-pipa só é solicitado quando há problema na bomba que 

leva água até aos reservatórios, não por falta d’água no bairro. 
E M VILA OPERÁRIA Raríssimas vezes dispensa ½ período. Problemas mais associado a 

bomba interna do que à rede pública. 
E M VINTE E UM DE ABRIL Quando falta água, alunos e professores contribuem com um valor em 

dinheiro para compra-la e garantir as aulas. 
E M WILSON DE OLIVEIRA SIMÕES É raro ter problemas atualmente, pois o caminhão-pipa tem chegado 

com mais regularidade. 
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Tabela 4.9. Escolas do Primeiro Distrito de Duque de Caxias: situação das unidades em função do 
abastecimento e esgotamento sanitário. 

 Questões de Infraestrutura Quantidad
e 

1 Um ou mais banheiros sem condições de uso 04 
2 Banheiros em boas condições 36 
3 Banheiros em condições razoáveis 21 
4 Banheiros em condições precárias 08 
5 Vazamentos nas torneiras e/ou sanitários 14 
6 Caminhão-pipa como fonte principal de abastecimento de água  11 
7 Rede pública como principal fonte de abastecimento de água 45 
8 Caminhão-pipa e rede pública como fonte de abastecimento de 

água 
08 

9 Poço como principal fonte de abastecimento 01 
10 Tem cisterna 61 
11 Tem caixa d’água 65 
12 Não está ligada à rede pública de esgotamento sanitário  01 
13 Funcionamento é afetado em função da irregularidade de 

abastecimento 
15 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
1 Possuem um ou mais banheiros sem condições de uso 
2 Banheiros se encontram em boas condições 
3 Banheiros se encontram em condições razoáveis 
4 Os banheiros estão em condições precárias 
5 Apresentam vazamentos nas torneiras e sanitários 
6 Caminhão-pipa como principal fonte de abastecimento 
7 Rede Pública como principal fonte de abastecimento 
8 Poço como principal fonte de abastecimento 
9 Não ligadas à rede pública de abastecimento de água 
10 Tem cisterna 
11 Tem caixa d’água 
12 Não estão ligadas à rede pública de esgotamento sanitário 
13 Funcionamento é afetado pela irregularidade de abastecimento 

 

Figura 4.6. Escolas do Primeiro Distrito de Duque de Caxias: situação das unidades em função do 
abastecimento e esgotamento sanitário. (Fonte: Carmo, M. H. C., 2016). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Olavo Bilac = 1 escola   /  2. Dr Laureano = 5 escolas  /  3. Gramacho = 3 escolas   /   4. Centro = 1 
escola   /   5. Centenário = 2 escolas  /  6. Bar dos Cavaleiros = 3 escolas 
Figura 4.7. Escolas do Primeiro Distrito de Duque de Caxias: problemas de funcionamento em razão 
da irregularidade de abastecimento de água. (Fonte: Elaboração própria sobre base do Atlas 
Geográfico Escolar do Município de Duque de Caxias, 2012). 

A partir do exposto, no caso do Primeiro Distrito, convencionou-se denominar de 

Localidades Críticas, aquelas onde a fonte de abastecimento de água das escolas é 

principalmente caminhão-pipa, percebendo-se que a questão da irregularidade da 

oferta desse bem constitui problema de infraestrutura da área e não especificamente 

das escolas. De modo que, regularizar o fornecimento das escolas depende da 

regularização da situação do local de modo geral. Podem ser aqui citados os bairros 

Gramacho e Dr.º Laureano, sobretudo nas localidades de Jardim Gramacho e 

Copacabana, respectivamente. 



Os chamados Casos Isolados, por outro lado, constituem as unidades escolares que 

apresentam irregularidades no abastecimento de água, que parece mais relacionado 

à própria infraestrutura do espaço escolar e não à dos bairros em que se encontram. 

Nota-se, por exemplo, que as demais escolas públicas municipais situadas nessas 

áreas não sofrem com problemas de abastecimento. Destacam-se aqui algumas 

escolas situadas nos bairros Centro, Bar dos Cavaleiros, Olavo Bilac e Centenário, 

que apesar de seus domicílios apresentarem bons índices de abastecimento de água 

por rede pública geral, algumas de suas unidades municipais de ensino sofrem com a 

dificuldade de acesso a esse bem público. Observa-se aqui que o problema está na 

qualidade da manutenção do equipamento público de educação. 

Localidades Críticas 

Levando-se em consideração que nestas localidades a fonte de abastecimento de 

água das escolas é principalmente caminhão-pipa, percebe-se que a questão da 

irregularidade da oferta desse bem constitui problema de infraestrutura da área e não 

especificamente das escolas. Regularizar o fornecimento das escolas depende da 

regularização da situação local de modo geral. 

Na localidade do Jardim Gramacho (bairro Gramacho), as escolas são abastecidas 

por carro-pipa, sendo muito dependente da regularidade de distribuição deste tipo de 

fonte. Das cinco (5) unidades municipais de ensino, três (3) costumam apresentar 

problemas de funcionamento em função da falta d’água – Creche Ubaldina Alves da 

Silva, E. M. Jardim Gramacho e E. M. José Medeiros Cabral; e duas (2) declararam 

não ter prejuízos nas suas rotinas, uma vez que recebem pipa d’água regularmente 

por três (3) vezes na semana, quantidade suficiente para suprir suas demandas – 

CCAIC Jardim Gramacho e E. M. Mauro de Castro – ambas inclusive compartilham o 

mesmo reservatório de água.  

Cinco (5) das oito (8) escolas situadas no bairro Dr. Laureano – Creche Comunitária 

São Sebastião, General Sampaio, General Tibúrcio, Ana Nery e Wilson Simões – 

apresentam dificuldades em relação à oferta de água. Assim como ocorre no Jardim 

Gramacho, a questão parece mais ligada à infraestrutura local, isto é do sistema de 

abastecimento que atende ao bairro, do que especificamente à das escolas. Ali, as 

unidades escolares também dependem do caminhão-pipa para serem abastecidas, 

gerando problemas de irregularidades na oferta e na demanda. 



Apesar das escolas serem ligadas à rede pública de abastecimento nas duas 

localidades, essa fonte não funciona, levando a uma situação de total dependência da 

água transportada pelo caminhão-pipa. Quando há regularidade deste transporte, as 

unidades escolares conseguem suprir suas demandas sem maiores transtornos; do 

contrário, veem-se obrigadas a modificar suas rotinas em função da falta d’água.   

Caso Isolados 

As unidades escolares Ana de Souza Herdy (Centro), Laura D’Aquino Longo (Olavo 

Bilac), Hilda do Carmo Siqueira, Jair Alves de Freitas e Darci Ribeiro (Bar dos 

Cavaleiros), Lions e Mallet (Centenário) podem ser caracterizadas como casos 

isolados, haja vista que a questão da irregularidade do abastecimento parece mais 

relacionada à própria infraestrutura do espaço escolar e não à dos bairros em que se 

encontram. Nota-se, por exemplo, que as demais escolas públicas municipais 

situadas nessas áreas não sofrem com problemas de abastecimento da rede pública. 

A E. M. Ana de Souza Herdy encontra-se numa zona periférica do bairro Centro, mais 

especificamente dentro de uma comunidade de ocupação irregular que apresenta 

pouca infraestrutura geral, além de outras questões relacionadas a qualidade do 

ambiente urbano e à violência decorrente do tráfico de drogas. A irregularidade da 

água da rede pública não vem sendo suprida pela chegada do carro-pipa, uma vez 

que o acesso é significativamente complicado. Há inclusive locais onde barricadas 

foram instaladas para dificultar o acesso da polícia e/ou grupos rivais ligados ao tráfico 

de drogas, mas que acabam por bloquear a entrada de outros veículos, como por 

exemplo a pipa d’água.  

Na Creche Profª Laura D’Aquino Longo, o problema na rede pública ocorre a partir de 

julho de dois mil e quinze (2015), aproximadamente. Tal problema parece mais 

associado à infraestrutura dos encanamentos internos da creche por onde corre a 

água, necessitando de obras de reparo e manutenção. Além disso, a água  do sistema 

público de abastecimento tem chegado muito esporadicamente e com pouca força 

para encher os reservatórios, o que pode indicar uma prática ilegítima de ter acesso 

a esse bem na área, como o uso de bomba de sucção nos encanamentos para puxar 

água da rua para os domicílios; provocando sua falta no estabelecimento. Esse fato 

foi detectado por pesquisas de campo realizadas pela equipe do Laboratório de 

Estudos de Águas Urbanas (LEAU) em outros bairros do município: a intermitência e 



o fraco volume faz com que moradores instalem bombas mais potentes em partes das 

ruas, impedindo que a água chegue as outras edificações existentes na rua. 

Apesar de em Bar dos Cavaleiros existirem três (3) unidades escolares – Profª Hilda 

do Carmo Siqueira, Profº Jair Alves de Freitas e Darcy Ribeiro – com problemas de 

abastecimento, cada escola apresenta considerável especificidade, o que as coloca 

dentro da análise dos casos isolados e não das localidades críticas. O mesmo ocorre 

para as duas (2) unidades do bairro Centenário – Lions e Marechal Mallet. 

O caso da E. M. Profª Hilda do Carmo Siqueira também não está associado à situação 

do bairro onde está localizada. A escola, que está ligada à rede pública de 

abastecimento, recebe regularmente a água da rua, mas esta chega sem força para 

encher os seus reservatórios, gerando uma dependência do caminhão-pipa. Algumas 

hipóteses podem ser lançadas neste caso: a questão pode estar relacionada às 

condições físicas da rede de abastecimento; ou ainda à possibilidade de, nas 

proximidades, ocorrerem instalações clandestinas de bombas que puxam água para 

as residências, diminuindo a pressão na rede da mesma e causando problemas na 

sua distribuição. A E. M. Jair Alves de Freitas também apresenta situação semelhante 

à E. M. Profª Hilda do Carmo Siqueira, haja vista que recebe regularmente a água da 

rede geral, mas de forma relativamente precária. Segundo a direção da escola, o 

problema na rede geral ocorre na verdade quando fecham a bica do Capivari, de onde 

origina o abastecimento. Quando isso ocorre, ficam dependentes do caminhão-pipa, 

que nem sempre consegue suprir as necessidades da unidade escolar, provocando 

transtornos na rotina. 

Apesar de localizada em Bar dos Cavaleiros, a E. M. Darcy Ribeiro constitui um caso 

similar ao que ocorre na E. M. Ana de Souza Herdy do Centro, uma vez que está 

localizada numa das entradas daquela mesma comunidade. O irregular 

abastecimento pela rede geral não chega a ser suprido de forma eficiente pelo carro-

pipa, dadas as dificuldades de acesso, sobretudo em função da violência urbana.  

 

 

 

 



4.1.3. Segundo Distrito: Campos Elíseos 

O Segundo Distrito, cuja sede é Campos Elísios, é o segundo mais extenso, ocupando 

uma área de noventa e oito quilômetros quadrados (98 Km²) na região centro-oeste 

do município. Também apresenta características de área predominantemente urbana 

e limita-se com os municípios de Belford Roxo a sudoeste e de Magé a nordeste; 

sendo ainda banhado pela Baía de Guanabara ao sul. 

As escolas aqui localizadas, assim como no caso do Primeiro Distrito, não apresentam 

características homogêneas em termos de acesso à água, denunciando uma 

diferenciação de áreas dentro de um mesmo distrito.  

Os dados a seguir se referem aos questionários aplicados nas suas cinquenta e cinco 

(55) escolas municipais, distribuídas pelos seus bairros da seguinte maneira (figura 

4.8; tabela 4.10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.8. Segundo Distrito de Duque de Caxias: distribuição das escolas por bairro. (Fonte: 
Elaboração própria sobre base do Atlas Geográfico Escolar do Município de Duque de Caxias, 2012). 
 
 



Tabela 4.10. Escolas do Segundo Distrito de acordo com os bairros. 

BAIRROS ESCOLAS QUANTIDADE 
Campos 
Elíseos (sede): 

CCAIC Campos Elíseos, Drº Manoel Reis, 
Monteiro Lobato, Maria Anger Dias Guarino, 
Marilândia, Maria Rita Cardoso Pinto (Padrão) 

 
6 escolas. 

 
Jardim 
Primavera 

Creche Ayrton Senna, Bom Retiro, Marechal 
Mascarenhas de Moraes, Wanda Gomes, 
Regina Celi do S. Cedeira, Anton Dworsak 

 
6 escolas 

 
Saracuruna 

Creche Ver. José Carlos Theodoro, Alberto 
Santos Dumont, CIEP 318 Paulo Mendes 
Campos, Jayme Fichman, Marcílio Dias, Maria 
da Graça Cardoso Bighi. Zilda Arns Neumann 

 
7 escolas 

Santa Cruz da 
Serra 

Nilcelina dos Santos Ferreira, Professor João 
Faustino F. Sobrinho  

2 escolas. 

 
 
Parque 
Fluminense 

CCAIC Parque Muísa, Minas Gerais, Nísia 
Vilela Fernandes, Paulo Roberto de M. Loureiro, 
Professor Alberto Ribeiro Vasconcellos, 
Professora Elizabeth Lopes Cabral, Professor 
Paulo Freire 

 
 
7 escolas 

 
 
Pilar 

Creche Professora Jesuína Fátima de Andrade, 
Creche Rosa Angélica F. de Oliveira, Bairro 
Califórnia, Professora Amélia Câmara dos 
Santos, Professora Sonia Regina Scudese, 
Solano Trindade, Nossa Senhora do Pilar, 
Escola Nova do Pilar 

 
 
8 escolas 

 
Vila São José 

Coronel Eliseu, Eulina Pinto de Barros, Maria 
Clara Machado, Professor Vilmar Bastos 
Furtado 

 
4 escolas 

São Bento José Camilo dos Santos, Sete de Setembro  2 escolas 
Cidade dos 
Meninos 
(parte) 

Nenhuma Nenhuma 

 
Figueira 

Creche Maria Lucia Andrade Ribeiro, Creche 
Severina dos Ramos da Silva, Imaculada 
Conceição, Presidente Costa e Silva, Walter 
Russo 

 
5 escolas 

Cangulo Albert Sabin, Gov. Mario Covas, Pedro 
Rodrigues do Carmo 

3 escolas. 

Chácara Rio-
Petrópolis 
(parte): 

CIEP 120 Monteiro Lobato, Nossa Senhora 
Aparecida 

2 escolas 

Chácara 
Arcampo 

CIEP 328 Marie Curie, Jornalista Moacyr 
Padilha  

2 escolas 

Parque 
Eldorado 
(parte): 

Tancredo Neves  1 escola. 

Os índices de abastecimento de água nos bairros do Segundo Distrito de Duque de 
Caxias, assim como acontece no Primeiro, apresentam situações diferenciadas, 
sendo, neste caso, o bairro Figueira aquele que apresenta o maior percentual de 
domicílios ligados à rede geral (93,89%); e o bairro Cangulo com o pior índice 



(11,01%). A tabela 4.11 expressa essa realidade, inclusive trazendo os percentuais 
de abastecimento de água através de outras formas, como poço ou nascente, 
aproveitamento da água da chuva, dentre outras. É evidente o declínio dos índices 
percentuais se comparados aos apresentados no Primeiro Distrito, com um número 
significativo de áreas bem distantes da universalização da oferta de água. Como a 
situação das unidades escolares costuma variar de acordo com sua localização 
pelos bairros, os dados apresentados na tabela podem ajudar a compreender o 
entorno dessas unidades e sua influência dentro do espaço escolar.  

Tabela 4.11. Segundo Distrito de Duque de Caxias:  abastecimento de água nos bairros (%). 

 
Bairros 

 
Rede 
Geral 

 
Poço ou 
nascente 

Água de 
chuva 

armazenada 
em cisterna 

 
Outras 
formas 

Campos Elíseos 21,63 35,09 0,15 43,05 
Jardim Primavera 45,57 45,86 0,00 8,40 
Saracuruna 40,83 51,60 0,00 7,14 
Santa Cruz da Serra 
(parte) 

76,86 20,61 0,04 1,73 

Parque Fluminense 49,80 38,13 0,15 11,71 
Pilar 87,73 10,49 0,12 1,56 
Vila São José 51,41 37,57 0,12 10,86 
São Bento 77,07 18,01 0,27 4,31 
Cidade dos Meninos 
(parte) 

89,56 10,10 0,00 0,34 

Figueira 93,89 4,45 0,00 1,21 
Cangulo 11,01 66,71 0,00 22,20 
Chácara Rio-Petrópolis 
(parte) 

72,21 25,16 0,00 2,37 

Chácara Arcampo 52,83 44,50 0,45 2,58 
Parque Eldorado (parte) 60,63 36,92 0,00 0,00 

IBGE, 2010. 

É possível perceber neste distrito que a quantidade de escolas abastecidas por 

caminhão-pipa é significativamente maior se comparada ao Primeiro, constituindo-se 

agora na principal fonte de abastecimento (figura 4.9). 

De maneira geral, os bairros que apresentam melhores condições de abastecimento, 

sobretudo pela rede geral, tendem a propiciar um ambiente mais equilibrado quanto à 

oferta de água para o espaço escolar. Especificamente neste distrito, a situação do 

abastecimento se apresenta muito defasada de maneira geral, com pouquíssimas 

áreas que não possuem escolas com problemas de abastecimento – Chácara 

Arcampo, Chácara Rio-Petrópolis, São Bento e Parque Eldorado – sendo a maioria, 

bairros onde apenas parte deles se situa dentro do território distrital. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rede Pública      Caminhão-pipa     Poço 
Figura 4.9 Segundo Distrito de Duque de Caxias: principais fontes de abastecimento de água das 
escolas. (Fonte: Elaboração própria sobre base do Atlas Geográfico Escolar do Município de Duque 
de Caxias, 2012). 

Bairros como Cangulo, Saracuruna, Campos Elíseos, Jardim Primavera – para citar 

alguns – apresentam sérios problemas de abastecimento, o que afeta também as 

escolas.  Mesmo os bairros com índices melhores – Figueira, Pilar, Santa Cruz da 

Serra – não escapam da situação de falta d’água em todas as suas escolas, uma vez 

que seus melhores percentuais se encontram ainda muito distantes da 

universalização. Sem contar que, como já foi mencionado anteriormente, estar ligado 

à rede geral, não significa necessariamente garantia de fornecimento da água por 

essa fonte.  

Os dados referentes às escolas do distrito em análise foram organizados nas tabelas 

4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16 e 4.17 (Anexo 1) facilitando a visão de forma mais ampla 

de suas peculiares características. 



Como se observa na tabela 4.12 (anexo 1), no Segundo Distrito, apenas os dois (2) 

CCAICs funcionam somente em turno integral. As seis (6) creche-escolas existentes 

atendem crianças de um a três anos em horário integral, e em horário parcial as 

maiores dessa idade. Considerando as demais quarenta e seis (46) unidades, vinte e 

seis (26) funcionam com dois turnos, quinze (15) com três turnos, e três (3) com 

quatro. 

A creche-escola que atende mais crianças é a Vereador José Carlos Theodoro, bairro 

Saracuruna, com cento e oitenta e um (181) alunos. Com dois (2) turnos, o destaque 

é para a E. M. Nísia Vilela Fernandes com novecentos e noventa e oito (998) alunos, 

bairro Parque Fluminense. Para aquelas unidades que possuem três (3) turnos, a 

escola Maria Clara Machado, na Vila São José, apresenta a maior quantidade com 

mil trezentos e cinquenta (1350) alunos; aliás se destacando como a unidade de 

ensino do Segundo Distrito com maior número de discentes matriculados, 

ultrapassando inclusive as escolas de quatro (4) turnos, cujo maior número de aluno 

é encontrado na E. M. Pedro Rodrigues do Carmo, em Saracuruna (Tabela 4.11). 

Sendo que esse quantitativo de alunos se refere ao período das entrevistas nas 

unidades escolares. 

Os dados das tabelas 4.13 e 4.14 (Anexo 1) são analisados em conjunto, uma vez 

que, dessa forma, permite uma maior contextualização.  

Levando em conta a quantidade de banheiros e suas condições físicas, quatro (4) 

escolas apresentam algum banheiro sem condições de uso. Quinze (15) unidades de 

ensino apresentam vazamentos em torneiras ou sanitários, ocasionando desperdício 

de água. Vinte e três (23) escolas dizem ser boas as condições físicas de seus 

banheiros, apesar de algumas reconhecerem que há vazamentos. São vinte e oito 

(28) as que apresentam seus banheiros em condições razoáveis.  Apenas uma (1) 

declarou como precárias as condições dos seus banheiros. 

É relevante notar que além dos CCAICs, em quatro (4) creche-escolas, a situação é 

a mesma do Primeiro Distrito, não há diferenciação entre banheiros masculinos e 

femininos, sobretudo em função da faixa etária das crianças e necessidades 

diferenciadas do uso das toaletes: banho, trocas de fraldas, dentre outros. 

Na tabela 4.15 (Anexo 1), no que diz respeito à fonte de abastecimento de água, 

observa-se que dezessete (17) unidades são abastecidas principalmente pela Rede 

Pública, trinta e cinco (35) por caminhão-pipa, duas (2) se abastecem por água de 



poço e uma (1) se utiliza de outras formas de abastecimento, caso da escola 

Professora Nilcelina dos Santos Ferreira, que usa a água cedida por um vizinho.  

Das dezessete (17) que se utilizam da rede pública, nove (9) nunca precisam solicitar 

caminhão-pipa para suprir suas necessidades e sete (7) recorrem a essa fonte embora 

de modo raro. 

Trinta e cinco (35) unidades escolares têm como fonte principal o caminhão-pipa, o 

qual é solicitado à própria prefeitura, sendo trinta e três (33) de forma permanente, 

pois não recebem definitivamente água da rede pública, encontrando-se totalmente 

dependentes dessa via de abastecimento. 

Duas (2) escolas do Segundo Distrito possuem como principal fonte a água do poço, 

não apresentando qualquer problema de falta d’água desde que estes foram 

perfurados.  

Assim como no Primeiro Distrito, a empresa Insetbom realiza o controle de qualidade 

da água de todas as escolas, fazendo coleta periódica para posterior análise.  

Quinze (15) escolas declararam ter seu funcionamento frequentemente afetado pela 

irregularidade do abastecimento de água; valendo acrescentar mais sete (7) que 

dizem que são afetadas de modo raro (Tabela 4.16; Anexo 1). 

No que tange ao esgotamento, como pode ser verificado na tabela 4.17, três (3) 

escolas declararam não estar ligadas à rede pública de esgotamento sanitário, sendo 

o esgoto de uma unidade jogado em vala à céu aberto (canal passa próximo à escola 

E. M. Maria das Graças Cardoso Bighi), o de outra em sumidouro e de uma terceira 

escola em fossa séptica (Tabela 4.17; Anexo 1). Contudo, vale lembrar que como 

indicam dados da SEA e do PMSB (2017) de Duque de Caxias o Segundo Distrito não 

possui sistema específico para coleta do esgotamento sanitário, sendo considerada 

rede pública a rede de drenagem de águas pluviais. 

O quadro 4.2 foi preenchido levando em conta apenas as escolas cujos entrevistados 

demostraram preocupações a respeito da irregularidade de abastecimento de água. 

As unidades escolares que não têm informações não estão representadas na tabela, 

tendo em vista que não chegam a ter seus funcionamentos afetados por algum 

problema de acesso à água. 

 



Quadro 4.2 Escolas do Segundo Distrito de Duque de Caxias: questões relacionadas à irregularidade 
do acesso à água e outras observações. 

Escolas Prejuízos em função da irregularidade do abastecimento de água 

CRECHE AYRTON SENNA Muito raro não ter água. 
CRECHE E PRÉ-ESCOLA PROFª MARIA LÚCIA 
ANDRADE RIBEIRO 

Problemas maior no verão. 

CRECHE PROFª JESUÍNA FÁTIMA DE 
ANDRADE 

Não tem problema de abastecimento. Mas sofre com refluxo 
durante as chuvas fortes (área mais baixa que o entorno). 

CRECHE PROFª ROSA ANGÉLICA FONSECA 
DE OLIVEIRA 

Havia problema antes da obra da CEDAE (regularizou e instalou 
hidrômetro). Antes, a ligação era clandestina. 

CRECHE E PRÉ-ESCOLA SEVERINA DOS 
RAMOS DA SILVA 

Raríssimo. 

CHECHE VEREADOR JOSÉ CARLOS 
THEODORO 

Raro. Ocorre quando há problema na bica de abastecimento do 
caminhão. 

CIEP 120 – MONTEIRO LOBATO Já houve, mas atualmente o caminhão chega com regularidade. 
CIEP 318 – PAULO MENDES CAMPOS Sim, passa a haver meio período de aula. 
CIEP 328 – MARIE CURIE Já teve problemas, mas o abastecimento está mais regularizado. 
E M ALBERO SANTOS DUMONT Sim, passa a haver meio período. Este ano está mais regular. Água 

do poço não é boa para beber, mas é usada para limpeza. 
E M ALBERT SABIN A escola faz um monitoramento muito forte, evitando que falte. Liga 

para o caminhão constantemente. 
E M BAIRRO CALIFÓRNIA Já houve, mas atualmente está mais regular. 
E M BOM RETIRO Já teve, mas a chegada do caminhão está mais regularizada. 
E M CAMPOS ELÍSEOS (PADRÃO MARIA RITA 
CARDOSO PINTO) 

Raro. Este ano (2015) está mais regular. 

E M CORONEL ELISEU Atualmente não tem faltado. 
E M DR MANOEL REIS Sim, mas hoje está mais raro. 
E M EULINA PINTO DE BARROS Sim, embora hoje menos. Mas ainda há problemas. 
E M GOVERNADOR MÁRIO COVAS JÚNIOR No verão, costuma ter problemas. 
E M JAYME FICHMAN No verão, costuma ter problemas.  
E M MARCÍLIO DIAS Desde 2012, caminhão chega com mais regularidade. 
E M MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES Sim, apesar do caminhar chegar com mais regularidade. No dia da 

entrevista, 20/10/2015, caminhão que deveria chegar desde o dia 
16/10/2015, ainda não havia chegado.  

E M MARILÂNDIA Sim, mas chegada do caminhão está mais regularizada. 
E M MINAS GERAIS Já houve, mas nesta gestão (Alexandre Cardoso) está melhor. 
E M MONTEIRO LOBATO Até 2012, faltava muita água. Caminhão tem chegado com mais 

regularidade. 
E M NOSSA SENHORA DO PILAR Com a desativação do poço, que tinha água muito boa, começou a 

ter problemas de falta d’água. O poço foi proibido pelo do INEA. 
E M PEDRO RODRIGUES DO CARMO Já teve, mas agora há regularidade do caminhão-pipa. 
E M PROF VILMAR BASTOS FURTADO Atualmente, está mais regular, mas já houve muitos problemas. Em 

2013, chegaram a entrar com recurso no Ministério Público em 
função dos muitos dias sem aula. 

E M PROFª ELIZABETH LOPES CABRAL No verão, costuma ter problemas. 
E M PROFª MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO 
BIGHI 

Já houve muito, mas hoje está mais regular. / Esgoto: acreditam 
que seja jogado num rio próximo, sem tratamento. 

E M PROFª NILCELINA DOS SANTOS 
FERREIRA 

Água do carro-pipa vinha muito suja. Então, escola fez opção de 
pegar água com o vizinho, que puxa água da rua com uma bomba.  

E M SETE DE SETEMBRO Raríssimos problemas. 
E M SOLANO TRINDADE Já houve, mas este ano (2015) está mais regularizado. 
E M WANDA GOMES SOARES Poço é excelente; não deixa faltar água. Prefeitura quer desativar,, 

alegando que não pode haver poços na rede pública. Vai passar a 
ter caminhão-pipa. 

A partir das análises das tabelas 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16 e 4.17 (Anexo 1), foi 

construída a tabela 4.18 como forma de organizar uma sucinta análise sobre a 

situação das escolas no que diz respeito às suas infraestruturas de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário, o que foi complementada a partir da construção do 

gráfico (Figura 4.10). 
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Tabela 4.18. Escolas do Segundo Distrito de Duque de Caxias: situação das unidades em função do 
abastecimento e esgotamento sanitário. 

 Questões de Infraestrutura Quantidade 
1 Um ou mais banheiros sem condições de uso 04 
2 Banheiros em boas condições 23 
3 Banheiros em condições razoáveis 31 
4 Banheiros em condições precárias 01 
5 Vazamentos nas torneiras e/ou sanitários 15 
6 Caminhão-pipa como fonte principal de abastecimento de 

água  
35 

7 Rede pública como principal fonte de abastecimento de água 17 
8 Poço como principal fonte de abastecimento  02 
9 Tem cisterna 55 
10 Tem caixa d’água 55 
11 Não está ligada à rede pública de esgotamento sanitário  03 
12 Funcionamento é afetado em função da irregularidade de 

abastecimento 
15 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Possuem um ou mais banheiros sem condições de uso 
2 Banheiros se encontram em boas condições 
3 Banheiros se encontram em condições razoáveis 
4 Os banheiros estão em condições precárias 
5 Apresentam vazamentos nas torneiras e sanitários 
6 Caminhão-pipa como principal fonte de abastecimento 
7 Rede Pública como principal fonte de abastecimento  
8 Poço como principal fonte de abastecimento 
9 Tem cisterna 
10 Tem caixa d’água 
11 Não estão ligadas à rede pública de esgotamento sanitário 
12 Funcionamento é afetado pela irregularidade de abastecimento 

Figura 4.10. Escolas do Segundo Distrito de Duque de Caxias: situação das unidades em função do 
abastecimento e esgotamento sanitário.(Fonte: Costa, M.H.C.S. (2018)). 



As escolas que apresentam dificuldades de abastecimento de água foram mapeadas 

a fim de identificar áreas onde a situação é mais crítica em relação à oferta desse bem 

para a população em geral. A figura 4.11 mostra o total das unidades de ensino 

municipais que declararam apresentar problemas de abastecimento de água no 

território ocupado pelo Segundo Distrito de Duque de Caxias, sendo três (3) em 

Saracuruna, duas (2) no Pilar, duas (2) em Campos Elíseos, uma (1) no Cangulo, duas 

(2) em Jardim Primavera, duas (2) no Parque Fluminense, duas (2) na Vila São José, 

uma (1) em Santa Cruz da Serra. Esses seriam os casos que regularmente sofrem 

com a falta d’água; havendo outras escolas que declararam passar por dificuldades 

em determinadas épocas do ano (verão, sobretudo) e outras que, esporadicamente 

enfrentam o problema. O que de fato é raro são os casos de total regularidade no 

abastecimento. 

Neste distrito, também foi possível perceber, de forma relativamente clara, a 

compatibilidade da situação das escolas com seu entorno no que tange a sua situação 

de acesso à água, uma vez que estas parecem acompanhar a realidade de sua 

localidade. No Segundo Distrito há apenas Localidades Críticas, ou seja, locais onde 

a fonte de abastecimento de água das escolas é principalmente caminhão-pipa, 

percebendo-se que a questão da irregularidade da oferta desse bem constitui 

problema de infraestrutura da área e não especificamente das escolas. De modo que, 

regularizar o fornecimento de água das escolas depende da regularização da situação 

do abastecimento no bairro. 

Os chamados Casos Isolados, presentes no Primeiro Distrito, não foram aqui 

identificados, haja vista que não há unidades escolares que apresentam 

irregularidades no abastecimento de água que esteja relacionado unicamente à 

infraestrutura do espaço escolar e não à dos bairros em que se encontram. 

Chama a atenção no segundo distrito que existem escolas cujo abastecimento poderia 

ser feito por poços. No entanto esse tipo de sistema é proibido tanto pelo INEA como 

pela prefeitura. Fica a questão de porque não usar os poços, efetuando um controle 

efetivo da qualidade da água. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Santa Cruz da Serra = 1 escola                    2 Pilar = 2 escolas 
3 Saracuruna = 3 escolas                                4. Jardim Primavera = 2 escolas 
5.Cangulo = 1 escolas                                      6. Campos Elíseos = 2 escolas  
7 Parque Fluminense = 2 escolas                    8. Vila São José = 2 escolas 
Figura 4.11. Escolas do Segundo Distrito de Duque de Caxias: problemas de funcionamento em 
razão da irregularidade de abastecimento de água. (Fonte: Elaboração própria sobre base do Atlas 
Geográfico Escolar do Município de Duque de Caxias, 2012). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1.4. Terceiro Distrito: Imbariê 

O Terceiro Distrito de Duque de Caxias tem Imbariê como sede e ocupa uma área de 
sessenta e quatro quilômetros quadrados (64 km²) na região nordeste do município, 
limitando-se com Magé a leste/nordeste e Petrópolis ao norte. Diferente dos distritos 
anteriormente analisados, é ocupado por grandes áreas rurais, além dos espaços 
urbanos.  

As escolas localizadas neste distrito, assim como nos casos dos distritos 
anteriormente analisados, não apresentam características homogêneas, o que leva a 
perceber uma diferenciação de áreas dentro de um mesmo distrito. 

Os dados a seguir são referentes aos questionários aplicados nas vinte e oito (28) 
escolas, três (3) creches e um (1) CCAIC do Terceiro Distrito, distribuídos segundo 
seus bairros (figura 4.12; tabela 4.19): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.12. Terceiro Distrito de Duque de Caxias: distribuição das escolas por bairros. (Fonte: 
Elaboração própria sobre base do Atlas Geográfico Escolar do Município de Duque de Caxias, 2012). 
 
 
 
 



 
 
Tabela 4.19. Escolas do Terceiro Distrito de acordo com os bairros. 

BAIRROS ESCOLAS QUANTIDADE 
 
 
Imbariê 
(sede): 

Almirante Tamandaré, Creche Monsenhor 
Librelloto, Roberto Weguelin, Carlos 
Drumond de Andrade, Paulo Rodrigues 
Pereira, Carmem Corrêa de Carvalho 
Reis Braz 

 
 
6 escolas 

 
Jardim 
Anhangá 

CCAIC Jardim Anhagá, E M Jardim 
Anhagá, General Mourão Filho, CIEP 319 
Oduvaldo Viana Filho, Dulce Trindade 
Braga 

 
5 escolas 

 
Parada 
Angélica 

Márcio Fiat, Marechal Floriano Peixoto, 
CIEP 407 Neuza Goulart Brizola 

 
3 escolas 

Parada Morabi CFN Eduardo Gomes de Oliveira 1 escola 
Barro Branco E M Barro Branco 1 escola 
 
 
Parque 
Paulista 

CIEP 227 Procópio Ferreira, Nova 
Campinas, Senador Afonso Arinos, Santa 
Luzia, Creche e Pré-escola prof Armanda 
Álvaro Alberto, Luiz Gama Borges, CIEP 
015 HENFIL 

 
 
7 escolas 

Santa Cruz da 
Serra (parte) 

Pedro Paulo da Silva, Carmem Lúcia 
Resende Alvin da Silva, Rotary 

 
3 escolas 

 
Taquara 

Creche Irmã Arnalda da Silva Neves, 
Barão da Taquara, Dalva Borges, 
Francisco Barbosa Leite, Maria de Araújo 
da Silva, CIEP 330 Maria da Glória 
Corrêa Lemos 

 
6 escolas 

Santa Lúcia - - 
Meio da Serra 
(parte 

- - 

Santo Antônio 
(parte) 

- - 

 

Neste distrito, os índices de abastecimento de água apresentam situações 

diferenciadas, mas é notório que grande parte da área ainda não se encontra ligada à 

rede geral de abastecimento, com declínio significativo dos índices percentuais se 

comparados aos apresentados no Primeiro Distrito, com inúmeras áreas bem 

distantes da universalização da oferta de água. 

Aqui, a parte do bairro Santa Cruz da Serra, que está dentro do Terceiro Distrito, é 

aquela que apresenta o maior percentual de domicílios ligados à rede geral com 

cinquenta e seis inteiros e setenta e sete centésimos por cento (56,77%), valor 

próximo ao do pior índice do Primeiro Distrito. O bairro com o pior índice no Terceiro 

Distrito é Parada Morabi com apenas setenta e um centésimos por cento (0,71%) dos 



domicílios ligados à rede geral. A tabela 4.20 expressa essa realidade, inclusive 

trazendo os percentuais de abastecimento de água através de outras formas, como 

poço ou nascente, aproveitamento da água da chuva, dentre outras.  

Tabela 4.20. Terceiro Distrito de Duque de Caxias: abastecimento de água nos bairros (%). 

 
Bairros 

 
Rede 
Geral 

 
Poço ou  
Nascente 

Água de chuva 
armazenada  
em cisterna 

 
Outras 

 
Formas 

Imbariê 5,00 92,72 0,02 2,90 
Parara Morabi 0,71 97,14 0,00 17,00 
Jardim Anhangá 8,55 88,31 0,00 2,95 
Santa Lúcia 2,41 93,22 0,00 0,05 
Barro Branco 7,23 90,31 0,11 2,34 
Taquara 0,73 95,93 0,00 3,19 
Parada Angélica 1,20 96,62 0,00 1,94 
Parque Paulista 38,39 56,94 0,14 4,28 
Santa Cruz da Serra 
(parte) 

56,77 35,64 0,11 7,05 

Santo Antônio (parte) 4,51 81,51 0,00 13,91 
Meio da Serra (parte) 3.55 88,83 0,00 7,61 

Fonte: IBGE, 2010. 

Como a situação do acesso à água nas unidades escolares costuma variar de acordo 

com sua localização pelos bairros, os dados apresentados na tabela podem ajudar a 

compreender os sistemas no entorno dessas unidades e sua influência dentro do 

espaço escolar.  

Situação muito peculiar do distrito em discussão é o fato de que nenhuma de suas 

escolas seja abastecida por rede geral, sendo a maioria dependente dos caminhões-

pipa e algumas com poços instalados. A garantia do bom abastecimento, neste 

sentido, constitui uma relação direta com a regularidade da pipa d’água (Figura 4.13). 

Os dados da tabela 4.20 são praticamente confirmados pela figura 4.10, a qual mostra 

com clareza a ausência de unidades abastecidas pela rede pública e impressionante 

quantidade de escolas que dependem do abastecimento do caminhão-pipa. Como 

este pode se constituir num alto custo para a população, que é majoritariamente de 

baixa renda, a opção dos domicílios passa a ser os poços ou nascentes, o que ajuda 

a explicar os maiores percentuais desse tipo de acesso em relação às outras formas. 

No caso das escolas municipais, o poder público arca com os custos da pipa d’água, 

onerando ainda mais as contas públicas e mobilizando recursos que deveriam servir 



à Pasta da Educação. Vale lembrar que no sistema tarifário da CEDAE, as escolas 

estão incluídas na categoria pública, sendo que o valor varia segundo dois blocos de 

consumo: até quinze metros cúbicos (15 m³) ao mês e acima de quinze metros cúbicos 

(15 m³) ao mês. Esse aspecto dos valores será abordado mais adiante.  

Os dados referentes às escolas deste distrito, assim como nos anteriores, foram 

organizados em tabelas 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25 e 4.26 (Anexo 1), facilitando a 

visão de forma mais ampla de suas peculiares características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caminhão-pipa                        Poço 
Figura 4.13 Terceiro Distrito de Duque de Caxias: principais fontes de abastecimento das escolas. 
(Fonte: Elaboração própria sobre base do Atlas Geográfico Escolar do Município de Duque de 
Caxias, 2012). 
 



No Terceiro Distrito, apenas o único CCAIC funciona somente em turno integral. A 

creche e pré-escola e mais duas (2) creches existentes atendem crianças de um a 

três anos em horário integral, e em horário parcial as maiores dessa idade. 

Considerando as demais vinte e oito (28) unidades, treze (13) funcionam com dois (2) 

turnos, quatorze (14) com três (3) turnos, e apenas uma (1) com quatro (4). 

Das unidades com turno integral/parcial, a creche e pré-escola Professora Armanda 

Álvaro Alberto é a que atende mais crianças, bairro Parque Paulista, com cento e 

cinquenta e quatro (154) alunos. Com dois (2) turnos, o destaque é para o CIEP 319 

– Oduvaldo Viana Filho com mil (1000) alunos, bairro Jardim Anhagá. Das unidades 

que possuem três (3) turnos, a escola Roberto Weguelin, em Imbariê, apresenta a 

maior quantidade com mil e sessenta (1060) alunos; sendo inclusive a unidade de 

ensino do Terceiro Distrito com maior número de discentes matriculados, 

ultrapassando até mesmo a escola CFN Eduardo Gomes de Oliveira, única de quatro 

(4) turnos, cujo número de alunos é de novecentos e vinte e nove (929) discentes 

(Tabela 4.21; Anexo 1). Lembrando sempre que o quantitativo de alunos se refere ao 

período das entrevistas nas unidades escolares. 

Assim como nos casos anteriores, os dados das tabelas 4.22 e 4.23 (Anexo 1) são 

analisados em conjunto, uma vez que, dessa forma, permite uma maior 

contextualização. Levando em conta a quantidade de banheiros e suas condições 

físicas, três (3) escolas apresentam algum banheiro sem condições de uso. Dezoito 

(18) unidades de ensino apresentam vazamentos em torneiras ou sanitários, 

ocasionando grande desperdício de água. Dez (10) escolas dizem ser boas as 

condições físicas de seus banheiros, apesar de algumas reconhecerem que há 

vazamentos. Dezoito (18) são as que apresentam seus banheiros em condições 

razoáveis. Quatro (4) declararam como precárias as condições dos seus banheiros. 

Nota-se que além do CCAIC, nas duas (2) creches não há diferenciação entre 

banheiros masculinos e femininos, sobretudo em função da faixa etária das crianças 

e necessidades diferenciadas do uso dos banheiros: banho, trocas de fraldas, dentre 

outros. Porém, na creche e pré-escola Armanda Álvaro Alberto, os banheiros já são 

separados entre meninos e meninas. 

Observa-se que no Terceiro Distrito não há escola abastecida pela Rede Pública, 

sendo vinte e seis (26), das trinta e duas (32) unidades, abastecidas por caminhão-

pipa; e seis (6) por água de poço (tabela 4.24, Anexo 1). Significa que oitenta e um 



inteiros e vinte e cinco centésimos por cento (81,25%) das unidades de ensino são 

literalmente dependentes do caminhão-pipa, que a regularidade de seus 

abastecimentos está diretamente relacionada à assiduidade desse tipo de 

fornecimento. As demais unidades, que constituem os outros dezoito inteiros e setenta 

e cinco centésimos por cento (18,75%), possuem poços. Todas as instituições de 

ensino, cujas rotinas são prejudicadas por irregularidades do abastecimento, são 

abastecidas por pipa d’água. As escolas que dispõem de poços não apresentam 

problemas de abastecimento. 

Como nos outros distritos a empresa Insetbom realiza o controle de qualidade da água 

de todas as escolas, fazendo coleta periódica para posterior análise. Dezoito (18) 

escolas declararam ter seu funcionamento frequentemente afetado pela irregularidade 

do abastecimento de água (tabela 4.25; Anexo 1).  

O Terceiro Distrito não possui rede de esgoto. Nove (9) escolas declararam não estar 

ligadas à rede pública de esgotamento sanitário, sendo o esgoto de uma unidade 

jogado em vala à céu aberto (E. M. Barão da Taquara); e o das outras oito (8) em 

sumidouros (Tabela 4.26; Anexo 1). 

O quadro 4.3 foi preenchido levando em conta apenas as escolas cujos entrevistados 

demonstraram alguma preocupação relacionada à irregularidade de abastecimento de 

água. As unidades escolares que não têm informações não estão representadas na 

tabela, haja vista que não chegam a ter seus funcionamentos afetados por algum 

problema de acesso à água. 

A tabela 4.27 foi construída levando em conta as informações das tabelas 4.21, 4.22, 

4.23, 4.24, 4.25 e 4.26 (Anexo 1), de modo a sintetizá-las. Para complementar seus 

dados, foi construído ainda o gráfico indicado na figura 4.14. 

No Terceiro Distrito, a existência de localidades críticas é praticamente uma regra. 

Aqui, nessa localidade, a população se depara com uma rude realidade, precisando 

recorrer a diferentes formas de acesso para suprir suas necessidades de água. 

No caso das escolas, a principal fonte é majoritariamente caminhão-pipa. A 

regularidade no abastecimento de água da maioria das escolas depende da 

regularidade do caminhão.  

A presença de poços em algumas unidades escolares é outro dado importante neste 

distrito. Essas escolas, segundo o levantamento das entrevistas, não apresentam 



problemas de abastecimento, sugerindo que a instalação de poços pode se constituir 

numa boa recomendação para sanar problemas de água nas escolas. Mesmo aquelas 

onde os poços não fornecem água de qualidade adequada para beber, podem ser 

úteis para outros usos, como limpeza de banheiros, salas, pátios, dentre outros. 

Diante da precariedade do abastecimento, os poços poderiam diminuir a dependência 

da pipa d’água.  

A figura 4.15 mapeia um total de quinze (15) unidades de ensino municipais do 

Terceiro Distrito que declararam apresentar problemas de abastecimento de água 

(46,87%), sendo quatro (4) em Parque Paulista, uma (1) no Jardim Anhangá, cinco (5) 

em Imbariê, quatro (4) em Taquara e uma (1) em Santa Cruz da Serra. Um dado 

curioso diz respeito à sede distrital, Imbariê, onde somente uma (1) de suas seis (6) 

unidades escolares não sofre com a irregularidade de abastecimento. Sua condição 

de sede distrital não preservou essa área dos sérios problemas de acesso à água que 

assola esse Distrito de Duque de Caxias. 

Quadro 4.3. Escolas do Terceiro Distrito de Duque de Caxias: questões relacionadas à irregularidade 
do acesso à água e outras observações. 

 
 

Escolas 

 
Prejuízos em função da irregularidade do 

abastecimento de água 
CCAIC – JARDIM ANHAGÁ Problemas quando a água não chega na data prevista. 
CRECHE E PRÉ-ESCOLA PROFª ARMANDA 
ÁLVARO ALBERTO 

Quantidade de água abaixo das necessidades da 
escola. 

CIEP 015 – HENFIL Quando falta água, há meio período de aula e serve-se 
merenda fria. 

CIEP 330 – MARIA DA GLÓRIA CORREA LEMOS Água do poço ferruginosa / este ano (2015) não faltou. 
CIEP 407 – NEUZA GOULART BRIZOLA Caminhão-pipa é solicitado, mas tem dificuldade de 

chegar em função da presença da violência. 
E M ALMIRANTE TAMANDARÉ Quando não chega, as aulas ocorrem em meio período 

ou são suspensas. 
E M BARÃO DA TAQUARA Poço supre a falta de água, embora seja apenas usada 

para limpeza. Só em casos de emergência se bebe. 
E M CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE Sim. A água tem que chegar todos os dias no mesmo 

horário. Se não, já dá problema. 
E M FRANCISCO BARBOSA LEITE Sim. Quando falta água, há dispensa dos alunos e 

suspende merendas. 
E M GENERAL MOURÃO FILHO Sim. Meio período de aula quando falta água. 
E M JARDIM ANHAGÁ Poço supri, embora a água não seja muito boa. 
E M MARCIO FIAT Poço muito bom, não deixa faltar água. 
E M NOVA CAMPINAS Suspensão das aulas parcial ou integralmente. 
E M PAULO RODRIGUES PEREIRA Meio período quando falta água. 
E M PEDRO PAULO DA SILVA Já teve mais problemas. Neste governo (Alexandre 

Cardoso) teve menos. 
E M PROFª MARIA DE ARAÚJO DA SILVA Este ano (2015) não; mas teve. Quando chove, alaga 

em função dos vazamentos nos tetos. 
E M ROTARY Caminhão precisa abastecer a escola três vezes na 

semana para não ocorrer problema. 
 
 
 



3

10

18

4

15

26

0

6

27

32

9

15

0

5

10

15

20

25

30

35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tabela 4.27. Escolas do Terceiro Distrito de Duque de Caxias: situação das unidades em função do 
abastecimento e esgotamento sanitário. 

 Questões de Infraestrutura Quantidade 
1 Um ou mais banheiros sem condições de uso 03 
2 Banheiros em boas condições 10 
3 Banheiros em condições razoáveis 18 
4 Banheiros em condições precárias 04 
5 Vazamentos nas torneiras e/ou sanitários 15 
6 Caminhão-pipa como fonte principal de abastecimento de água  26 
7 Rede pública como principal fonte de abastecimento de água 00 
8 Poço como principal fonte de abastecimento 06 
9 Tem cisterna 27 
10 Tem caixa d’água 32 
11 Não está ligada à rede pública de esgotamento sanitário  09 
12 Funcionamento é afetado em função da irregularidade de 

abastecimento 
15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Possuem um ou mais banheiros sem condições de uso 
2 Banheiros se encontram em boas condições 
3 Banheiros se encontram em condições razoáveis 
4 Os banheiros estão em condições precárias 
5 Apresentam vazamentos nas torneiras e sanitários 
6 Caminhão-pipa como principal fonte de abastecimento 
7 Rede pública como principal fonte de abastecimento 
8 Poço como principal fonte de abastecimento 
9 Tem cisterna 
10 Tem caixa d’água 
11 Não estão ligadas à rede pública de esgotamento sanitário 
12 Funcionamento é afetado pela irregularidade de abastecimento 

Figura 4.14. Escolas do Terceiro Distrito de Duque de Caxias: situação das unidades em função do 
abastecimento e esgotamento sanitário. 
Fonte: Costa, M.H.C.S. (2018). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Parque Paulista = 4 escolas  /  2. Jardim Anhangá = 1 escola  /  3. Imbariê = 5 escolas                              
4. Taquara = 4escolas  /  5. Santa Cruz da Serra (parte) = 1 escola                         
Figura 4.15. Escolas do Terceiro Distrito de Duque de Caxias: problemas de funcionamento em razão 
da irregularidade de abastecimento de água. (Fonte: Elaboração própria sobre base do Atlas 
Geográfico Escolar do Município de Duque de Caxias, 2012). 

O fato demonstra que a prefeitura não consegue manter o abastecimento uniforme, 

gerando uma desigualdade de acesso entre as unidades escolares de um mesmo 

distrito. Os bairros que possuem mais escolas são aqueles que apresentam mais 

dificuldades em uniformizar o abastecimento das mesmas, apresentando uma 

quantidade maior de instituições com problemas de acesso à água. 

 

 



4.1.5. Quarto Distrito: Xerém 

O Quarto e último distrito de Duque de Caxias, cuja sede é Xerém, possui 

características predominantemente rurais e ocupa uma área de duzentos e trinta e 

nove quilômetros quadrados (239km²), sendo o maior em extensão territorial. Situado 

a noroeste do município, limita-se com Petrópolis a nordeste, com Miguel Pereira a 

noroeste e com Nova Iguaçu a oeste. Relevante ressaltar que abriga ainda uma 

extensa área de preservação ambiental, tais como a Reserva Municipal, a Reserva 

Biológica do Tinguá e a Floresta Protetora da União (nas proximidades da Barragem 

de Saracuruna), ao norte; e a Área de Preservação Ambiental de Petrópolis, a 

nordeste. 

As escolas localizadas neste distrito, assim como nos casos dos Distritos anteriores, 

não apresentam características homogêneas em termos de abastecimento de água, 

o que leva a perceber uma possível diferenciação das redes de infraestrutura para 

abastecimento de áreas dentro de um mesmo distrito. 

Os dados a seguir são referentes aos questionários aplicados nas vinte e cinco (25) 

unidades escolares do Quarto Distrito, sendo dois (2) CCAICs, duas (2) creches e 

vinte e uma (21) escolas, distribuídos segundo seus bairros (tabela 4.28; figura 4.16). 

Tabela 4.28. Escolas do Quarto Distrito de acordo com os bairros. 
BAIRROS ESCOLAS QUANTIDADE 

 
Xerém (sede) 

CCAIC Xerém, CIEP 338 Célia Rabelo, 
Creche e Pré-escola Marília S. Siqueira, 
Osvaldo Aranha, Leni Fernandes, 
Municipalizada Sergipe 

 
6 escolas 

Santo Antônio 
(parte) 

Brasília, Castro Alves, Santo Amaro, 
Mariana Nunes, Montese 

5 escolas 

Capivar Parque Capivari 1 escola 
Mantiquira Drº Ely Combat, Aila Saldanha do Couto, 

Santo Agostinho 
3 escolas 

Chácara Rio-
Petrópolis 

Coração de Jesus 1 escola 

Amapá CCAIC Amapá, Barão do Amapá 2 escolas 
 
Xerém/Rebio 

Bairro Tabuleiro, Presidente Vargas, 
Sargento João Délio, Raul de Oliveira, Santo 
Izidro, Brasil-Itália, Santa Rita 

 
7 escolas 

Cidade dos 
Meninos 
(parte) 

- - 

Meio da Serra 
(parte 

- - 



Neste distrito, os índices de abastecimento de água apresentam situações 

diferenciadas, com número significativo de áreas bem distantes da universalização da 

oferta de água. Algumas localidades como Santo Antônio (0,60%), Parque Eldorado 

(8,86%) e Meio da Serra (1,02%) apresentam índices muito baixos de domicílios 

ligados à rede geral de abastecimento; e apenas três bairros apresentam índices 

acima de 90% - Amapá (97,60%), Lamarão (92,31%) e Capivari (96,97%). A tabela 

4.29 expressa essa realidade, inclusive trazendo os percentuais de abastecimento de 

água através de outras formas, como poço ou nascente, aproveitamento da água da 

chuva, dentre outras.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.16. Quarto Distrito de Duque de Caxias: distribuição das escolas por bairro. 
(Fonte: Elaboração própria sobre base do Atlas Geográfico Escolar do Município de 
Duque de Caxias, 2012). 



Como a situação do acesso à água nas unidades escolares costuma variar de acordo 

com sua localização pelos bairros, os dados apresentados na tabela podem ajudar a 

compreender as características de abastecimento do entorno dessas unidades e sua 

influência dentro do espaço escolar.  

Tabela 4.29. Quarto Distrito de Duque de Caxias: abastecimento de água nos bairros (%). 

 
Bairros 

 
Rede 
Geral 

 
Poço ou  
nascente 

Água de chuva 
armazenada 
 em cisterna 

 
Outras 
 formas 

Xerém 66,89 26,84 0,04 6,02 
Mantiquira 61,62 36,00 0,03 2,27 
Santo Antônio 0,60 61,75 0,00 37,65 
Amapá 97,60 1,87 0,00 0,48 
Lamarão 92,31 5,77 0,00 1,92 
Parque Eldorado 
(parte) 

8,86 87,77 0,00 3,30 

Chácara Rio-
Petrópolis 

72,11 22,33 0,00 5,55 

Capivari 96,97 1,63 0,00 0,70 
Xerém/Rebio X X X X 
Cidade dos Meninos 81,10 1,22 0,00 0,61 
Meio da Serra 1,02 74,19 0,00 24,62 

Fonte: IBGE, 2010. 

O Quarto Distrito é aquele que apresenta as formas mais variadas de abastecimento 

de água de suas escolas. Ali, existem escolas bastecidas pela rede pública, outras 

que necessitam de carro-pipa para suprir suas necessidades e as que possuem poços 

instalados em seus terrenos. Nesta localidade, há ainda unidades escolares que 

recebem abastecimento híbrido – rede pública em conjunto com água de poço e carro-

pipa em conjunto com água de poço. A garantia do bom abastecimento, neste sentido, 

varia segundo as diferentes fontes de fornecimento, sendo as unidades que possuem 

poços aquelas que não sofrem com problemas de abastecimento (Figura 4.17). 

Os dados referentes às escolas deste distrito, assim como nos anteriores, foram 

organizados em tabelas (4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34 e 4.35; Anexo 1), facilitando a 

visão de forma mais ampla de suas características peculiares. 

No distrito em análise, funcionam em horário integral os CCAICs, a E M Presidente 

Vargas e as creches; sendo que na creche e pré-escola Professora Marília da Silva 

Siqueira, as crianças maiores de três anos estudam em horário parcial. Considerando 

as demais vinte (20) unidades, quatorze funcionam com dois (2) turnos e seis (6) com 

três (3) turnos. 



Das unidades com turno integral/parcial, a creche e pré-escola Professora Marília da 

Silva Siqueira é a que atende mais crianças, bairro Xerém, com cento e oitenta e seis 

(186) alunos. Com dois (2) turnos, o destaque é para o CIEP 338 – Célia Rabelo – 

com setecentos (700) alunos, bairro Xerém. Das unidades que possuem três (3) 

turnos, a escola Santo Agostinho com setecentos e noventa e cinco (795) alunos, 

bairro Mantiquira, apresenta a maior quantidade; sendo inclusive a unidade de ensino 

do Quarto Distrito com maior número de discentes matriculados (tabela 4.30; Anexo 

1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Rede Pública/Poço /    Caminhão-pipa/Poço /  Rede Pública / Caminhão-pipa     

Poço                
Figura 4.17. Quarto Distrito de Duque de Caxias: principais fontes de abastecimento das escolas. 
(Fonte: Elaboração própria sobre base do Atlas Geográfico Escolar do Município de Duque de 
Caxias, 2012). 

 



 

Assim como nos casos anteriores, os dados das tabelas 4.31 e 4.32 (Anexo 1) são 

analisados em conjunto, uma vez que, dessa forma, permite uma maior 

contextualização. Levando em conta a quantidade de banheiros e suas condições 

físicas, nenhuma escola declarou algum banheiro sem condições de uso, embora 

nove (9) unidades dizem apresentar vazamentos em torneiras ou sanitários, que 

ocasionam desperdício de água. Quinze (15) escolas dizem ser boas as condições 

físicas de seus banheiros, oito (8) são as que apresentam seus banheiros em 

condições razoáveis e duas (2) declararam como precárias as condições dos seus 

banheiros. 

Somente no CCAIC Xerém não há diferenciação entre banheiros masculinos e 

femininos, sobretudo em função da faixa etária das crianças e necessidades 

diferenciadas do uso das toaletes: banho, trocas de fraldas, dentre outros. 

A tabela 4.33 (Anexo 1) assim como a figura 4.15 trazem dados sobre as fontes de 

abastecimento de água do distrito, revelando uma realidade muito diversificada, com 

sete (7) unidades abastecidas somente pela rede pública (28%), dez (10) 

dependentes do carro-pipa (40%), cinco (5) que se utilizam unicamente de água de 

poço (20%), uma (1) que se utiliza de água do caminhão-pipa e do poço em conjunto 

(4%) e duas (2) que se abastecem de água da rede pública e do poço conjuntamente 

(8%).  

A empresa Insetbom, como nos outros distritos, realiza o controle de qualidade da 

água de todas as escolas, fazendo coleta periódica para posterior análise. Oito (8) 

escolas declararam ter seu funcionamento frequentemente afetado pela irregularidade 

do abastecimento de água (tabela 4.34; Anexo 1). 

Apenas nove (9) escolas declararam estar ligadas à rede pública de esgotamento 

sanitário, sendo o esgoto das demais dezesseis (16) unidades, destinado às fossas 

sépticas (Tabela 4.35; Anexo 1). 

O quadro 4.4 foi preenchido levando em conta apenas as escolas cujos entrevistados 

declararam informações específicas relacionadas à irregularidade de abastecimento 

de água. As unidades escolares que não têm informações não estão representadas 

na tabela, haja vista que não chegam a ter seus funcionamentos afetados por algum 

problema de acesso à água. 



Quadro 4.4. Escolas do Quarto Distrito de Duque de Caxias: questões relacionadas à irregularidade 
do acesso à água e outras observações. 

Escolas Prejuízos em função da irregularidade do 
abastecimento de água 

CCAIC – AMAPÁ As aulas acontecem em meio período, mas é raro 
faltar. 

CRECHE E PRÉ – ESCOLA PROFª 
MARÍLIA DA SILVA SIQUEIRA 

Creches têm prioridades, por isso não falta. 

CIEP 338 – CÉLIA RABELO Problemas de falta de água no verão. 
E M BRASIL – ITÁLIA É raro, mas acontecem problemas de abastecimento 
E M CASTRO ALVES A água é do poço, por isso não apresenta problemas. 
E M CORAÇÃO DE JESUS No prédio emprestado não falta água. 
E M EMBAIXADOR OSVALDO ARANHA Área muito próxima à CEDAE, não falta água. 
E M LENI FERNANDES DO NASCIMENTO Poço não deixa faltar água. 
E M MONTESE Água do poço é usada para limpeza, equilibrando o 

consumo. 
E M PRESIDENTE VARGAS Sim. Depois que desativou o poço, passou a ter 

problemas. Área de dificílimo acesso dificulta a 
chegada do caminhão-pipa. 

E M PROFª AILA SALDANHA DO COUTO A água do poço é usado para limpeza, equilibrando o 
consumo. 

E M PROFª MARIANA NUNES PASSOS Muito raro. Só quando dá problema na bica da 
CEDAE. 

E M SANTO AGOSTINHO Quando não tem água da rede pública, é usada a do 
poço. 

E M SANTO IZIDRO Só quando fecha a bica. 
E M SERGIPE Este ano (2015) caminhão-pipa está mais regular, 

mas já esteve problemas outrora. 

A tabela 4.36 foi construída levando em conta as informações das tabelas 4.30, 4.31, 

4.32, 4.33, 4.34 e 4.35 (Anexo 1), de modo a sintetizá-las. Para complementar seus 

dados, foi construído ainda o gráfico indicado na figura 4.18. 

É possível identificar no quarto distrito cinco (5) formas diferentes de abastecimento 

das escolas – rede pública, caminhão-pipa, poço, rede pública/poço e caminhão-

pipa/poço. Tantas formas podem indicar uma maneira de driblar as dificuldades 

pertinentes ao acesso à água no local, uma vez que, se a rede pública funcionasse 

de modo eficaz, isso não seria necessário. De fato, os dados mostram que um grande 

percentual de domicílios ainda se utiliza de poços e nascentes, além de outras formas 

de acesso, o que aponta para um distanciamento relevante no que diz respeito à 

universalização do acesso por rede geral. Nessa região, fica evidenciado o sistema 

híbrido e a coprodução de serviços mencionadas no Capítulo Um (1). 
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Tabela 4.36. Escolas do Quarto Distrito de Duque de Caxias: situação das unidades em função do 
abastecimento e esgotamento sanitário. 

 Questões de Infraestrutura Quantidade 
1 Um ou mais banheiros sem condições de uso 00 
2 Banheiros em boas condições 15 
3 Banheiros em condições razoáveis 08 
4 Banheiros em condições precárias 02 
5 Vazamentos nas torneiras e/ou sanitários 09 
6 Caminhão-pipa como fonte principal de abastecimento de água  10 
7 Rede pública como principal fonte de abastecimento de água 07 
8 Poço como principal fonte de abastecimento 05 
9 Rede pública e poço como fonte de abastecimento de água 02 
10 Caminhão-pipa e poço como principal fonte de abastecimento 01 
11 Tem cisterna 19 
12 Tem caixa d’água 25 
13 Não está ligada à rede pública de esgotamento sanitário  17 
14 Funcionamento é afetado em função da irregularidade de 

abastecimento 
08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Possuem um ou mais banheiros sem condições de uso 
2 Banheiros se encontram em boas condições 
3 Banheiros se encontram em condições razoáveis 
4 Os banheiros estão em condições precárias 
5 Apresentam vazamentos nas torneiras e sanitários 
6 Caminhão-pipa como principal fonte de abastecimento 
7 Rede pública como principal fonte de abastecimento 
8 Poço como principal fonte de abastecimento 
9 Rede pública/poço como principal fonte de abastecimento 
10 Caminhão-pipa/poço como principal fonte de abastecimento 
11 Tem cisterna 
12 Tem caixa d’água 
13 Não ligadas à rede pública de esgotamento sanitário 
14 Funcionamento é afetado pela irregularidade de abastecimento 

Figura 4.18. Escolas do Quarto Distrito de Duque de Caxias: situação das unidades em função do 
abastecimento e esgotamento sanitário. (Fonte: Costa, M.H.C.S. (2018). 



As escolas onde os poços existem não apresentam problemas de abastecimento, 

estes então surgem novamente como uma forma de acesso à água muito relevante, 

podendo ser uma recomendação substancial na solução de problemas de 

abastecimento. Para isso deve haver um controle da qualidade da água, com 

tratamento da mesma quando usada para consumo humano. 

É fundamental atentar para a situação do sistema de coleta de esgotamento sanitário. 

Dados da SEA e do PMSB (2017) indicam que não existe rede de coleta no distrito.  

As entrevistas revelaram que um número significativo de escolas não está ligado à 

rede, que no caso é a de águas pluviais (64% das escolas). O dado pode sinalizar 

uma precariedade generalizada na escala distrital, se extrapolado para além das 

fronteiras do espaço escolar. 

A figura 4.19, por outro lado, mapeia as oito (8) unidades de ensino municipais do 

Quarto Distrito que declararam apresentar problemas de abastecimento de água, 

sendo três (3) em Xerém, uma (1) na Mantiquira, uma (1) no Capivari e três (3) na 

área de Xerém/Rebio; perfazendo um percentual de vinte e oito inteiros e cinquenta e 

sete centésimos por cento (28,57%) do total das escolas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Xerém = 3 escolas / 2. Mantiquira = 1 escola / 3. Xerém/Rebio = 3 escolas  /  4. Capivari = 1 escola 
Figura 4.19. Escolas do Quarto Distrito de Duque de Caxias: problemas de funcionamento em razão 
da irregularidade de abastecimento de água. (Fonte: Elaboração própria sobre base do Atlas 
Geográfico Escolar do Município de Duque de Caxias, 2012). 
 



4.2. Confrontando os dados distritais 

Ao observar simultaneamente os quatro (4) distritos duquecaxienses, percebe-se 

claramente que o Primeiro Distrito concentra o maior número de unidades escolares, 

o que vai diminuindo à medida que se afasta dessa área central (figura 4.20). 

O maior número de unidades escolares corresponde a maior concentração de 

população, que está no Primeiro Distrito. Contudo, mesmo sendo a área melhor 

atendida pelo sistema público de abastecimento, no conjunto, com pequenas 

exceções, o Primeiro Distrito ainda apresenta sérios problemas de abastecimento de 

água; o que repercute nos espaços de suas unidades escolares. Os problemas de 

abastecimento das escolas se diferenciam segundo os distritos, mas é possível 

identificá-los em todos eles. Mesmo o mais bem abastecido, que é o Primeiro, não se 

encontra completamente livre do problema, e com bairros apresentando índices 

relativamente distantes da universalização de acesso à água. 

Mantendo essa visão geral e respeitando o período dos trabalhos de campo para a 

aplicação dos questionários nas unidades de ensino (2015 a 2017), o abastecimento 

por rede pública (RP) e por caminhão-pipa (CP) constituíram as formas mais comuns 

encontradas nas escolas municipais de Duque de Caxias, com uma predominância 

da última forma. Foram trinta e oito inteiros e noventa e oito centésimos por cento 

(38,98%) das unidades de ensino abastecidas exclusivamente por rede pública e 

quarenta e seis inteiros e trinta e três centésimos por cento (46,33%) exclusivamente 

por caminhão-pipa. Os demais quatorze inteiros e setenta e cinco centésimos por 

cento (14,75%) das escolas se abasteceram por outras formas, incluindo algumas 

combinadas com mais de uma fonte, tais como poço (P), rede pública mais caminhão-

pipa (RP/CP), rede pública mais poço (RP/P), caminhão-pipa mais poço (CP/P) 

(tabela 4.37). 

Tabela 4.37. Quantitativo das principais fontes de abastecimento de água das escolas. 

Distritos RP CP P RP/CP RP/P CP/P Outros 
Primeiro 45 11 1 8 0 0 0 
Segundo 17 35 2 0 0 0 1 
Terceiro 0 26 6 0 0 0 0 
Quarto 7 10 5 0 2 1 0 
Total 69 82 14 8 2 1 1 

% 38,98 46,33 7,95 4,52 1,14 0,57 0,57 
Fonte: Costa, M. H. S. C. (2017). 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A tabela 4.38, assim como a figura 4.21 apresentam uma síntese comparativa entre 

os distritos no que tange às formas de abastecimento de água. Como se percebe, em 

todos eles, sem exceção, a rede pública não foi suficiente para abastecer as escolas, 

sendo necessário buscar outras formas de acesso à água. A própria busca por outros 

modos já indica uma irregularidade no fornecimento. 

Tabela 4.38. Principais fontes de abastecimentos das escolas segundo os distritos (%). 

Distritos RP CP P RP/CP RP/P CP/P Outros 
Primeiro 69,23 16,92 1,54 12,31 0,00 0,00 0,00 
Segundo 30,91 63,64 3,64 0,00 0,00 0,00 1,82 
Terceiro 0,00 81,25 18,75 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quarto 28,00 40,00 20,00 0,00 8,00 4,00 0,00 

Fonte: Costa, M. H. S. C. (2017). 

Neste sentido, a quantidade de escolas que se utiliza de caminhão-pipa é fator que 

requer muita atenção por uma série de motivos, sobretudo pelos altos custos que a 

uma regularidade através dessa fonte de abastecimento exige. Verifica-se também 

que essa obrigação se insere na esfera municipal, revelando o descompromisso da 

prestadora pública, CEDAE, para a qual o município delegou a prestação dos 

serviços. A prefeitura arca, portanto, com a ineficiência do prestador; aspecto esse 

que não é tratado na regulação dos serviços. A regulamentação dos contratos da 

CEDAE pela AGENERSA foi iniciada em dois mil e quinze (2015) e funciona ainda de 

forma incipiente. 

Como pode ser observado nas tabelas 4.37 e 4.38, no total, oitenta e duas (82) 

escolas são exclusivamente abastecidas por caminhões-pipa, sendo onze (11) no 

Primeiro Distrito, trinta e cinco (35) no Segundo, vinte e seis (26) no Terceiro e dez 

(10) no Quarto Distrito; dezesseis inteiros e noventa e dois centésimos por cento 

(16,92%), sessenta e três inteiros e sessenta e quatro centésimos por cento (63,64%), 

oitenta e um inteiros e vinte e cinco centésimos por cento (81,25%) e quarente por 

cento (40%) do total das escolas de cada distrito, respectivamente.  

Das unidades escolares que declararam apresentar problemas de abastecimento por 

distrito, tem-se quinze (15) escolas no Primeiro Distrito, dezesseis (16) no Segundo 

Distrito, quinze (15) no Terceiro e oito (8) no Quarto. Perfazem, por distrito, vinte e três 

inteiros e oito centésimos por cento (23,08%); vinte e nove inteiros e nove centésimos 

por cento (29,09%); quarenta e seis inteiros e oitenta e sete centésimos por cento 

(46,87%) e vinte e oito inteiros e cinquenta e sete centésimos por cento (28,57%), 

respectivamente (figura 4.22; tabela 4.39). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 4.39. Quantitativo de escolas que declararam apresentar problemas de abastecimento 
segundo os distritos. 

Distritos Quantidade de 
Escolas 

% 

Primeiro 15 23,08 
Segundo 16 29,09 
Terceiro 15 46,87 
Quarto 08 28,57 

Fonte: Costa, M. H. S. C. (2017). 

A fim de complementar e, por vezes, contrapor as análises desenvolvidas a partir dos 

dados adquiridos por meio das entrevistas, foram consideradas ainda informações 

obtidas junto a Coordenadoria de Transporte (COTRAN), setor que faz parte da 

Subsecretaria de Infraestrutura da Secretaria Municipal de Educação, constituindo-se 

no responsável pela política de transporte da rede municipal de ensino, incluindo o 

gerenciamento do transporte de água por meio de carro-pipa. É para este setor que 

as direções escolares ligam para solicitar esse tipo de serviço, o qual é fornecido por 

empresas particulares, mediante contrato com a prefeitura. Todos os dias, os 

caminhões-pipa levam água a alguma escola. Primeiro, porque existem aquelas que 

são unicamente abastecidas por essa fonte; segundo, porque há os casos em que a 

intermitência da rede pública provoca a necessidade da complementação pelo 

caminhão, constituindo aquele grupo que recebe água por essa fonte ocasionalmente.  

Em princípio, as escolas deveriam ser abastecidas pela CEDAE, que possui contrato 

de prestação de serviços com o município de Duque de Caxias, pagando a tarifa 

pública, na área de abrangência que corresponde a faixa B da companhia. No entanto, 

o serviço não é adequadamente prestado, sendo necessária a contratação de mais 

um serviço, o transporte da água pelo carro-pipa. Vale sinalizar que a conta chega 

mensalmente (embora não seja paga pela prefeitura), ainda que na maioria das 

escolas não haja hidrômetro. Outra observação importante diz respeito ao fato da 

água utilizada para encher os caminhões ser retirada de bicas de abastecimento da 

CEDAE por um valor muito modesto. 

Observando o portal de transparência de Duque de Caxias, verifica-se a frequência e 

os valores da licitação, via pregão eletrônico para a contratação dos caminhões-pipa. 

Em dois mil e quinze (2015), o objeto do pregão eletrônico 001/2015 de janeiro 

daquele ano era a contratação de empresa especializada para prestação de serviços 

de transporte de água potável em atendimento às necessidades da Secretaria 

Municipal de Educação. O contrato tinha vigência de vinte e quatro (24) meses, para 



transporte de água de proveniência da CEDAE em um total de cento e quarenta e 

quatro milhões (144.000.000) de litros. O valor máximo era de três milhões oitocentos 

e oitenta e nove mil e oito reais (R$ 3.889.008,00), sendo a escolha do contratado 

pelo menor valor. No anexo do edital estão as escolas que devem receber a água. 

(Anexo 2). A empresa contratada foi a Cris Duque de Caxias Transportes Eireli – ME, 

sendo o valor do contrato de dois milhões e oitocentos e oitenta mil reais (R$ 

2.880.000,00) (Anexo 2). 

Em dois mil e dezessete (2017), com a mudança do governo, foi identificado um novo 

edital (007/2017) na mesma modalidade, de nove (9) de agosto de dois mil e 

dezessete (2017) com o valor um milhão seiscentos e setenta e seis mil e cem reais 

(1.676.100,00) para o fornecimento de noventa milhões (90.000.000) de litros de água 

potável, durante doze (12) meses, sendo sete milhões e quinhentos mil (7.500.000) 

litros por mês. Esse novo edital também traz a lista das escolas a serem atendidas. 

(Anexo 2) 

Observa-se que o contrato não envolve distâncias percorridas pelos caminhões-pipa, 

mas volume transportado. Nesse sentido, houve um aumento significativo do valor. 

No edital de janeiro de dois mil e quinze (2015), a prefeitura estava disposta a pagar 

até trinta e sete reais e dois centavos (R$ 37,02) por litro de água transportado; no de 

dois mil e dezessete (2017), esse valor sobe para cinquenta e três reais e sessenta e 

nove centavos (R$ 53,69). Por outro lado, considerando a estrutura tarifária da 

CEDAE de junho de dois mil e dezessete (2017), o valor a ser pago pelo metro cúbico 

(m³) de água, considerando a categoria “público” seria de nove reais e quarenta 

centavos (R$ 9,40), para um consumo na faixa de mais de quinze metros cúbicos 

(15m³). O consumo em litros de água de uma escola depende, evidentemente, do 

número de alunos, professores e funcionários e das instalações hidrossanitárias 

existentes e das atividades realizadas. De toda forma, os dados revelam que, se os 

serviços fossem prestados regularmente pela CEDAE e a prefeitura pagasse as 

tarifas, o custo seria provavelmente menor. 

A partir do exposto, chama a atenção aqui, como o ciclo hidrossocial em Duque de 

Caxias é capaz de envolver elementos diversificados, que neste caso, constitui o setor 

da economia, num processo de acumulação de capital, com garantia de considerável 

mais valia para a empresa contratada para o transporte de água.  



Além do custo, é relevante considerar a movimentação que esse tipo de serviço requer 

para funcionar de modo a atender todas as demandas diárias de forma eficaz – 

quantidade e qualidade dos caminhões e dos litros d’água por eles transportados, 

manutenção das viaturas e vias por onde passam, combustíveis, motoristas, dentre 

outras. 

Segundo a Coordenadoria de Transporte (COTRAN), das escolas que receberam 

visita do caminhão-pipa em dois mil e dezessete (2017), setenta e oito (78) formaram 

uma listagem de unidades cujo abastecimento por essa fonte era permanente, sendo 

treze (13) no Primeiro Distrito, trinta e três (33) no Segundo, vinte e seis (26) no 

Terceiro e seis (6) no Quarto; valor equivalente a quarenta e quatro inteiros e sete 

centésimos por cento (44,07%) das instituições municipais de ensino (tabelas 4.40, 

4.41, 4.42, 4.43; Anexo 1). Quantitativo este muito próximo do que foi constatado em 

campo no período entre dois mil e quinze (2015) e dois mil e dezessete (2017). 

Significa que, embora possa variar, a quantidade de escolas que dependem 

terminantemente do abastecimento de água via carro-pipa se manteve na média, 

ultrapassando os quarenta por cento (40%) das unidades escolares. 

A tabela 4.44 apresenta uma síntese dos valores totais por mês necessários (em litros 

e seus respectivos percentuais) para assegurar o abastecimento das unidades 

escolares que precisaram ser guarnecidas de forma permanente por carro-pipa em 

dois mil e dezessete (2017). 

Tabela 4.44. Quantidade total de água necessária para guarnecer mensalmente as escolas cujo 
abastecimento por carro-pipa é permanente (L e %) 

Distritos Litros % 
Primeiro 990.000 16,86 
Segundo 2.580.000 43,95 
Terceiro 2.020.000 34,41 
Quarto 280.000 4,77 
Total 5.870.000 100,00 

Fonte: Coordenadoria de Transporte (COTRAN)/SME, 2017. 

Os dados salientam que, todos os meses, a prefeitura, de antemão, teve que garantir 

o transporte de cerca de cinco milhões oitocentos e setenta mil (5.870.000) litros de 

água; uma vez que se tratavam de unidades que permanentemente deveriam ser 

abastecidas por caminhão-pipa, seja como única fonte seja como forma 

complementar. Foram novecentos e noventa mil (990.000) litros de água para o 

Primeiro Distrito, dois milhões quinhentos e oitenta mil (2.580.000) litros para o 



Segundo, dois milhões e vinte mil (2.020.000) litros para o Terceiro e duzentos e 

oitenta mil (280.000) litros para o Quarto Distrito. 

Nota-se que, num período de cinco (5) meses, vinte e nove milhões oitocentos e 

quarenta e oito mil (29.848.000) litros de água foram transportados pelos caminhões 

para abastecer as escolas nos quatro distritos. O Segundo Distrito, com doze milhões 

duzentos e cinquenta e oito mil (12.258.000) litros, foi o que mais consumiu água por 

esse tipo de fonte, seguido de perto pelo Terceiro Distrito, com onze milhões cento e 

quarenta e cinco mil (11.145.000). O Primeiro Distrito, com cinco milhões e quarenta 

mil litros (5.040.000), é o terceiro que mais consumiu; sendo o Quarto Distrito o que 

menos consumiu água de caminhão-pipa, um milhão quatrocentos e cinco mil litros 

(1.405.000). Levando em consideração os percentuais, o Primeiro Distrito consumiu 

dezesseis inteiros e oitenta e oito centésimos por cento (16,88%) do total de litros; o 

Segundo absorveu quarenta e um inteiros e sete centésimos por cento (41,07%); o 

Terceiro, trinta e sete inteiros e trinta e quatro centésimos por cento (37,34%); e o 

Quarto, quatro inteiros e setenta e um centésimos por cento (4,71%). 

Seguindo nesta análise, a tabela 4.45 apresenta dados referentes aos últimos 

levantamentos de dois mil e dezessete (2017), especificamente os meses de junho, 

julho, agosto, setembro e outubro, referentes à quantidade de litros de água 

transportados por carro-pipa até às escolas, possibilitando uma análise sobre a 

dinâmica do abastecimento por esse meio num dado período. Aqui, foram 

consideradas as escolas permanentes e aquelas que receberam ocasionalmente 

água dessa fonte. Trata-se da análise dos dados que constam nas planilhas de 

controle de abastecimento, adquiridas na Coordenadoria de Transporte (COTRAN). A 

mudança de gestão dificultou a aquisição de dados anteriores; porém, ao analisar 

esses é possível ter uma ideia sobre o consumo diferenciado entre os distritos, o que 

confirma os estudos detalhados desenvolvidos em cada um deles através da 

aplicação dos questionários. 

Levando em conta que somente as escolas permanentes consomem mais de cinco 

milhões e meio de litros d’água mensalmente, os valores relativamente mais baixos 

nos meses de junho, julho e agosto são em função de períodos de greve e recesso 

escolar, com presença reduzida ou ausência de discentes. 

 
 



Tabela 4.45. Quantitativo de litros de água transportados por caminhão-pipa para abastecer as 
escolas de Duque de Caxias no período entre junho e outubro de 2017 (litros). 

Distrito Junho Julho Agosto Setembro Outubro Total % 
Primeiro 1.105.000 720.000 995.000 1.200.000 1.020.000 5.040.000 16,88 
Segundo 2.394.000 1.959.000 2.048.000 3.135.000 2.722.000 12.258.000 41,07 
Terceiro 1.905.000 1.610.000 2.295.000 2.585.000 2.750.000 11.145.000 37,34 
Quarto 305.000 215.000 230.000 305.000 350.000 1.405.000 4,71 
Total 5.709.000 4.504.000 5.568.000 7.225.000 6.842.000 29.848.000 100,00 

Fonte: Coordenadoria de Transporte (COTRAN)/Secretaria Municipal de Educação (SME) 

Outro dado importante na análise da dinâmica do abastecimento de água por carro-

pipa está relacionado ao quantitativo de carros que circulam pelo território durante a 

distribuição. Considerando ainda o período dos últimos levantamentos, foram 

necessários duas mil trezentos e setenta e três saídas (2.373) para transportar os 

vinte e nove milhões oitocentos e quarenta e oito mil (29.848.000) litros de água para 

o abastecimento das escolas através dessa fonte (tabela 4.46). Apesar do mês de 

outubro não ter sido o que mais se consumiu litros de água por pipa d’água, foi o que 

apresentou o maior quantitativo de caminhões circulando para realizar 

abastecimentos, haja vista que mais escolas necessitaram desse tipo de 

fornecimento, ainda que em menor quantidade de litros. 

O Extrato de Termo de Prestação de Serviços (Prefeitura Municipal de Duque de 

Caxias, 2017), emitido pela Procuradoria Geral do Município, trata do último contrato 

para realização do transporte de água para abastecimento das escolas, firmado entre 

a Prefeitura Municipal de Duque de Caxias e a empresa J.C.A dos Santos Transportes 

ME. A data é de trinta de agosto de dois mil e dezessete (30/08/2017) e tem validade 

de doze (12) meses; com termo de vigência previsto, pois, para trinta de agosto de 

dois mil e dezoito (30/08/2018). O objeto deste termo de prestação de serviços, como 

já sinalizado, é o transporte de água potável proveniente da CEDAE, cujo valor global 

do contrato é de um milhão quinhentos e oitenta e quatro mil reais (R$ 1.584.000,00), 

ficando um pouco abaixo do teto estipulado na licitação (1.676.100,00) (Anexo 2). 

De forma mais prática, considerou-se ainda o custo do caminhão-pipa para abastecer 

as escolas, tomando o período entre trinta (30) de agosto (início do contrato com a 

terceirizada J.C.A dos Santos Transportes ME) e trinta (30) de novembro de 

dezessete (2017), onde constatou-se um gasto de quatrocentos e trinta e um mil 

oitocentos e trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos (R$ 431.835,34); valor que 

poderia ser economizado caso a rede pública de abastecimento funcionasse de 

maneira eficaz, e fossem pagas as tarifas estabelecidas pela CEDAE (tabela 4.47). 



Tabela 4.46. Quantidade de carro-pipa utilizada entre os meses junho e outubro de 2017. 

Meses Dias da 
semana 

Quantitativo 
semanal 

Quantitativo 
mensal 

 
 

Junho 

05 a 09 126  
 

407 
12 a 16 18 
19 a 23 126 
26 a 30 137 

 
 

Julho 

03 a 07 128  
 

310 
10 a 14 120 
17 a 21 13 
24 a 28 29 

31 20 
 
 

Agosto 

01 a 04 74  
 

464 
07 a 11 102 
14 a 18 84 
21 a 25 98 
28 a 31 106 

 
 

Setembro 

01 29  
 

583 
04 a 08 93 
11 a 16 152 
18 a 23 145 
25 a 30 164 

 
 
 

Outubro 

02 a 06 160  
 
 

609 

09 a 13 115 
16 a 20 126 
23 a 27 153 
30 e 31 55 

   2.373 
Fonte: Coordenadoria de Transporte (COTRAN)/Secretaria Municipal de Educação (SME). 

Tabela 4.47. Custo da prestação de Serviço de água nas escolas municipais de Duque de Caxias – 
agosto a novembro de 2017. 

Período Quantidade de 
carros-pipa 

(média) 

Quantidade de litros 
de água (média) 

Custo 

30 de agosto a 30 de 
novembro 

1.800 21.500.000 431.835,34 

Fonte: Costa, M. H. C. S. (2018). 

Para efeitos comparativos, considera-se os valores referentes ao Programa Dinheiro 

Direto na Escola (PDDE) recebido pelas escolas municipais de Duque de Caxias em 

dois mil e dezessete (2017), indicados na tabela 4.48; e os valor do contrato de doze 

(12) meses para transporte de água por carro-pipa. Para fins de esclarecimento sobre 

o PDDE, trata-se de um programa do governo federal que destina recursos 

financeiros, em caráter suplementar, a escolas públicas da educação básica (e casos 

específicos) para uso em despesas de manutenção do prédio escolar e de suas 



instalações (hidráulicas, elétricas, sanitárias etc.); de material didático e pedagógico; 

e também para realização de pequenos investimentos, de modo a assegurar as 

condições de funcionamento da unidade de ensino, além de reforçar a participação 

social e a autogestão escolar.  

Os repasses são feitos anualmente, em duas parcelas iguais. Recebem tais recursos 

as escolas públicas de educação básica estaduais, do Distrito Federal e municipais; 

unidades de ensino privadas de educação especial qualificadas como beneficentes 

de assistência social ou de atendimento direto e gratuito ao público; e polos 

presenciais do sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) que ofertem programas 

de formação inicial ou continuada a profissionais da educação básica. 

Tabela 4.48. Valor total da verba do PDDE recebida pelas escolas municipais de Duque de Caxias, 
por distrito, 2017. 

Distritos PDDE Total 
Primeiro 
Segundo 
Terceiro 
Quarto 

672.600,00 
657.700,00 
429.100,00 
205.970,00 

 
1.965.370,00 

Fonte: Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Sistema de Ações 
e Assistência Educacional Programa Dinheiro Direto na Escola, 2017. 

O valor do PDDE recebido pelas escolas municipais de Duque de Caxias, num período 

de doze (12) meses, foi de um milhão novecentos e sessenta e cinco mil trezentos e 

setenta reais (1.965.370,00) e o valor do contrato de doze meses para transporte de 

água por carro-pipa, de um milhão quinhentos e oitenta e quatro mil reais 

(1.584.000,00). Como se percebe, o montante reservado somente para garantir o 

abastecimento de água por carro-pipa se aproxima consideravelmente do valor da 

verba destinada a assegurar as condições de funcionamento das unidades de ensino, 

que deve ser aplicada em diversos usos. Na verdade, o custo do abastecimento de 

água por essa forma poderia se constituir em mais uma fonte de recurso para compra 

de materiais escolares e manutenção dos prédios, praticamente dobrando esses 

valores para as escolas. A prefeitura, caso não tivesse que arcar com esse custo da 

água, poderia usá-lo como forma de complementar os recursos federais recebidos 

pelas unidades escolares, oferecendo mais condições às mesmas de investir em 

questões realmente relacionadas aos interesses educativos. 

Analisar os investimentos necessários para garantir o abastecimento de água nas 

escolas via carro-pipa exige entendimento de situações muito complexas, uma vez 

que envolve diversas responsabilidades, como quantidade e qualidade dos caminhões 



e dos litros de água por eles transportados, manutenção das viaturas e das vias, 

combustíveis, motoristas, dentre outras; como já foi sinalizado. Ainda que tais serviços 

sejam terceirizados, o comprometimento final é da prefeitura, pois é ela que 

responderá por qualquer irregularidade na garantia dos dias letivos junto ao Ministério 

Público. 

4.2.  Escolas Públicas Municipais x Escolas Privadas: realidades divergentes 

dentro de um mesmo território 

Além das escolas públicas municipais, foram selecionadas oito (8) escolas 

particulares, duas (2) de cada distrito, onde também se realizaram entrevistas, a fim 

de obter dados comparativos entre os setores público e privado. Procurou-se as 

unidades escolares que atendem a uma clientela de extratos sociais em princípio de 

maior renda, que buscam um ensino diferenciado, fora da rede pública. Foram 

constatadas realidades diferenciadas no que diz respeito ao acesso à água nas 

unidades segundo o tipo de oferta de ensino. Não se pode esquecer, por outro lado, 

que a realidade é diferente quanto a necessidade de água; as escolas privadas não 

precisam fazer merenda, por exemplo. 

Mesmo em locais onde a oferta de água da rede pública é relativamente precária, a 

rotina da escola é preservada em função da eficiência do abastecimento pelo 

caminhão-pipa (quando necessário), por instalação de poços artesianos ou pela 

compra de garrafões de água potável. Há escola que, inclusive, desenvolve sistema 

de aproveitamento de água da chuva; muito relevante como recomendação, 

sobretudo numa área que padece com o abastecimento irregular. O fato é que as 

administrações prontamente conseguem solucionar o problema da irregularidade do 

abastecimento da rede privada (quando há) sem afetar a rotina escolar, não se 

convertendo em prejuízos para os educandos. Até mesmo os problemas relacionados 

à manutenção das bombas d’água ou dos encanamentos são rapidamente resolvidos. 

Ainda assim é relevante apontar o fato de as escolas necessitarem, em determinadas 

áreas, desviar verbas da educação para solucionar um problema que caberia ao poder 

público resolver, uma vez que o abastecimento de água, é responsabilidade pública, 

partilhada entre o município e a concessionária CEDAE. 

A realidade das escolas privadas quanto ao acesso à água por rede pública de 

abastecimento substancialmente não muda. O que se altera são as estratégias para 

garantir que as aulas de forma alguma deixem de acontecer, pois isso constitui um 



expressivo diferencial entre os dois tipos de rede de ensino. Segundo relatos de 

administradores das instituições privadas, muitos responsáveis matriculam seus filhos 

nas escolas particulares fugindo das irregularidades das aulas do setor público, que 

inclui aquelas provocadas por sucessivas faltas de água, constituindo um excelente 

pretexto para atrair clientela.  

O problema de acesso à água fez, dentre outras coisas, com que algumas escolas 

municipais de Duque de Caxias fossem pejorativamente apelidadas pela comunidade 

escolar e por usuários do ensino privado de “escolas de meio-período”. O fato pode 

significar no mínimo um relevante constrangimento para seus usuários, que somente 

se mantém naquele espaço porque não tem recurso para pagar uma escola particular. 

Interessante ressaltar que a perda ou redução das aulas por tal motivo (que entra na 

categoria “por motivo de força maior”) não obriga as escolas a restituí-las como 

acontece, por exemplo, por razão de greve.  

No Primeiro Distrito, foram selecionados os colégios ELITE e SESI, este localizado no 

Bairro Vinte e Cinco de Agosto e aquele no Bairro Centro, ambos apresentando 

características de bom abastecimento, com mais de noventa e cinco por cento (95%) 

dos domicílios ligados à rede pública (RP). 

A principal fonte de abastecimento dessas unidades de ensino é a rede pública, com 

água chegando todos os dias. Tanto que o Colégio ELITE sequer tem cisterna, uma 

vez que não há necessidade de armazenar água. A necessidade rara de caminhão-

pipa só ocorre em caso de problemas de fornecimento generalizado, como o 

fechamento de sistemas pela CEDAE. Ambos os colégios, pois, não vivenciam 

problemas de funcionamento em função da falta d’água. 

O Colégio Flávio Casimiro (CFF) e a Associação Cultural e Educacional Pedro Ernesto 

(ACEPE) estão localizados em dois diferentes bairros do Segundo Distrito que 

passam por problemas de abastecimento de água – Campos Elíseos e Saracuruna, 

respectivamente. São unidades de ensino que atendem a uma clientela local com 

maior poder aquisitivo, se comparado aos alunos que frequentam as escolas públicas.  

O CFF recebe água da rede pública, mas necessita ter cisterna para estocar água em 

função da intermitência do abastecimento. A forma eficaz de armazenamento, porém, 

tem garantido a não suspensão das aulas por razão de falta d’água. Quando a pausa 

é grande, busca-se economizar ao máximo e comprar garrafões de água potável para 



beber. Na ACEPE, a principal fonte de abastecimento é o poço, o que afasta a unidade 

de problemas de falta d’água, tanto que não há necessidade de existir cisterna para 

armazenagem. De toda forma, nenhuma delas apresenta prejuízos nas suas rotinas 

em função da falta de fornecimento.     

No Terceiro Distrito, os colégios particulares selecionados, duas instituições grandes 

e bem-conceituadas em suas localidades, estão localizados nos bairros Santa Cruz 

da Serra (parte que pertence ao Terceiro Distrito) – Colégio Aplicação da Unigranrio 

(CAP); e Parque Paulista – Centro Integrado Objetivo (CIOB). Constituem os dois 

bairros com melhor índice de abastecimento por rede pública da área, este com trinta 

inteiros e trinta e nove centésimos por cento (38,39%) e aquele com cinquenta e seis 

inteiros e setenta e sete centésimos por cento (56,77%). 

A principal fonte de abastecimento dessas unidades diferencia-se, sendo rede pública 

no Colégio Aplicação Unigranrio (CAP) e poço artesiano no Centro Integrado Objetivo 

(CIOB). Por essa razão, vivenciam realidades diferentes apesar de estarem em 

bairros vizinhos, a pouca distância um do outro. 

O fato de receber água da rede pública não chega a poupar o CAP de problemas 

relacionados ao acesso à água. A significativa intermitência, unida à falta de força 

para chegar aos reservatórios obrigam a instituição desenvolver estratégias para 

driblar tais inconvenientes.  

A água da rua cai em geral três vezes na semana (sexta, sábado e domingo), o que é 

pouco sobretudo por se tratar de uma grande escola, que possui inclusive piscina 

semiolímpica em seu espaço. O fato de cair aos finais de semana também impõe uma 

necessidade de movimentar funcionários para garantir esse abastecimento em dias e 

horários que a instituição está fechada. Para que a água consiga chegar aos 

reservatórios, é preciso um sistema de bomba de sucção, uma vez que esta não chega 

com força para sozinha enchê-los. O colégio possui cisternas, mas quando falta água 

por muito tempo, precisa recorrer a outras fontes.  

Segundo a pessoa entrevistada, no ano de dois mil e dezessete (2017), foram 

sessenta e sete dias (67) seguidos sem cair água da rede pública, levando à 

necessidade de recorrer ao carro-pipa, solicitado a empresas particulares. Ademais, 

vale ressaltar um fato importante no espaço escolar do CAP Unigranrio de Santa Cruz 

da Serra que é seu sistema de aproveitamento da água da chuva (Figura 4.23). O 



colégio capta água da precipitação, armazena em reservatórios e a utiliza para 

limpeza e irrigação dos jardins, o que ajuda a economizar além de conscientizar 

discentes e docentes sobre diferentes formas de obter água; imprescindível sobretudo 

por se tratar de uma área que apresenta significativo problema de abastecimento, 

como é o caso do Terceiro Distrito de Duque de Caxias. Vale ressaltar que o Colégio 

Aplicação Unigranrio traz ainda o interesse peculiar de apresentar alto padrão 

infraestrutural de seu espaço, a fim de atrair sua clientela para os cursos oferecidos 

na graduação e pós-graduação. 

O poço artesiano do CIOB, com boa água e bons controle e tratamento, consegue 

suprir todas as necessidades de água do colégio, que está localizado numa área 

preservada de Parque Paulista próxima aos contrafortes da Serra do Mar com 

vegetação e fontes naturais de água, localidade denominada Parque Equitativa. 

Nenhuma dessas instituições, pois, apresentam problemas de abastecimento que 

afetam seus funcionamentos. Mesmo o CAP consegue driblar todos os seus 

infortúnios e garantir a regularidade das aulas, inclusive ostentando sua piscina cheia 

e limpa apesar de tantos transtornos relacionados ao acesso à água. 

Ambas as escolas do Quarto Distrito – Colégio Oliveira Araújo (COA) e Centro 

Educacional de Integração Cultural (CENIC) – estão localizadas no distrito-sede 

Xerém, cujo percentual de domicílios ligados à rede pública de abastecimento é de 

sessenta e seis inteiros e oitenta e nove centésimos por cento (66,89%). Uma questão 

relevante nos colégios do Quarto Distrito de Duque de Caxias está relacionada à 

grande enchente ocorrida em dois mil e treze (2013), presente nos relatos dos 

entrevistados das duas instituições. O desastre que assolou a área trouxe sérios 

problemas para o sistema de abastecimento por rede pública, dentre outros prejuízos, 

com consequências que perduram até os dias atuais. Segundo o entrevistado do 

COA, a água da rua que caia antes da enchente passou a não cair mais em função 

de danos sofridos pelas tubulações, que aguardam até hoje as obras de reparo. O 

diretor e proprietário do CENIC aponta que, ao contrário do que aconteceu na área do 

COA, seu colégio passou a receber água da rua depois das primeiras obras após 

enchente. O problema é que as obras não foram terminadas e tal abastecimento 

ocorre de forma tão precária que a escola não pode contar com esse tipo de 

fornecimento, que muitas vezes fica mais de duas semanas seguidas sem chegar 

água.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.23. Sistema de aproveitamento de água da chuva do Colégio Aplicação da Unigranrio (CAP 
Unigranrio), unidade Santa Cruz da Serra. (Fonte: Costa, M.H.C.S. (2018)). 

No CENIC, especialmente, os relatos demonstram momentos muito difíceis sofridos 

pela escola por razão da inundação que afetou a área decorrente das fortes chuvas – 

muros derrubados, salas alagadas e desativadas, espaços de lazer e de esportes 

arrasados, eletrodomésticos espalhados e carros soterrados no pátio da escola, 

descaso total do poder público, desvio de verbas para ajudar a população, perdas 

substanciais de alunos e matrículas. A escola fica muito próxima à margem de um rio, 

que, na verdade, ocupou sua área de extravasamento durante a inundação, formando 

um cenário complicado de ser revertido. 

Nas duas instituições, os poços artesianos, com água muito boa inclusive para beber, 

constituem as formas de abastecimento que garantem a regularidade de acesso à 

água e, por conseguinte, a regularidade de suas rotinas pedagógicas.  



Os equipamentos sanitários de todas as instituições privadas, do Primeiro ao Quarto 

Distrito, apresentam muito boas condições de uso, não evidenciando vazamentos nas 

torneiras e sanitários. As condições de seus banheiros em geral são excelentes, com 

instalações modernas e manutenção em dia, o que evita desperdícios com perdas por 

fuga, além de garantir um ambiente mais salubre para seus usuários.  

As tabelas 4.49, 4.50, 4.51, 4.52 (Anexo 1) apresentam dados obtidos através da 

aplicação de questionários em escolas do setor privado; sendo referentes ao Primeiro 

Distrito, ao Segundo Distrito, ao Terceiro Distrito e ao Quarto Distrito, 

respectivamente. 

É possível perceber que, assim como ocorre nas escolas municipais, há diferenças 

nos tipos de abastecimento de acordo com os distritos. As escolas localizadas no 

Primeiro Distrito estão ligadas à rede pública, necessitando raramente da presença 

do caminhão-pipa. Realidade essa que novamente se vê modificando à medida que 

se aproxima dos distritos mais afastados do centro, tornando facilmente identificáveis 

as áreas de Duque de Caxias que mais sofrem com problemas de acesso à água. 

Para que as unidades privadas consigam manter uma regularidade de abastecimento, 

torna-se necessário um esforço próprio considerável, tais como contratação de carro-

pipa, instalação de poços e de sistemas de aproveitamento de precipitação da chuva 

ou ainda compra de garrafões de água potável. 

Uma vez mais, não é possível contar com a rede pública de abastecimento de água 

no espaço duquecaxiense como um todo. Quando muito se consegue alguma 

regularidade em bairros considerados nobres do Primeiro Distrito. Com isso, as 

unidades escolares – públicas ou privadas – vão se deparando com realidades 

deveras diferenciadas ao longo do território, desenvolvendo formas de driblar as 

dificuldades para ter acesso a um bem de direito de todos. 

4.3. Injustiça Socioambiental e Desigualdade de Acesso à Água nas Escolas de 

Duque de Caxias 

Reconhece-se que problemas relacionados ao abastecimento de água das escolas 

de Duque de Caxias e em seus entornos ocorrem em todos os distritos. Mas é notório, 

por outro lado, que há diferenciação entre o que se verifica nas unidades escolares, 

sobretudo municipais, de cada um deles, demonstrando que dentro de uma mesma 

rede de ensino acontecem dinâmicas completamente distintas. Tais divergências 



revelam a existência de espaços marcados por desigualdades de acesso a um bem 

que deveria ser igualmente distribuído pelo território. A disparidade chega ao ponto 

de existir o Primeiro Distrito onde sessenta e nove inteiros e vinte e três centésimos 

por cento (69,23%) das escolas municipais têm como fonte principal de abastecimento 

de água a rede pública, ao mesmo tempo em que o Terceiro exibe a peculiar situação 

de todas as unidades escolares dessa mesma rede dependerem de caminhão-pipa 

ou poço artesiano, com nenhuma delas podendo contar com a rede pública para 

acesso à água. 

Como a realidade dos espaços escolares condiz com seus respectivos entornos, é 

possível se deparar em Duque de Caxias com uma população vivendo de maneira 

muito distinta em função da área que ocupa dentro do território municipal. O termo 

hiperperiferia (intrinsecamente relacionado a existência de periferias dentro das 

periferias), tratado na parte teórica deste trabalho, parece bastante pertinente, 

sobretudo quando se reconhece que o pior acesso a infraestrutura, dentre outras 

coisas, reproduz condições excedentes de exclusão social. Neste sentido, levar em 

consideração as formas diferenciadas de acesso aos bens de direito de cidadania, 

como a água, é de fundamental importância, pois evidenciam rastros de 

desigualdades espaciais.   

Em Duque de Caxias, as áreas mais afastadas do centro são as que mais se deparam 

com problemas relacionados às condições de acesso à infraestrutura urbana, de 

moradia e habitabilidade, dentre outros. São também as áreas mais acessíveis à 

população de baixa renda. O acesso à água segue esta lógica de desigualdade ao 

deixar grande parte da população dessas áreas em situação de precariedade e à 

margem do acesso à esse serviço público. 

A situação das escolas também está atrelada a essa desigualdade de acesso, fato 

facilmente constatado nos espaços das instituições de ensino dos distritos mais 

afastados do centro, com destaque para a situação preocupante dos Segundo e 

Terceiro Distritos. O Quarto Distrito apresenta índices um pouco melhores que os dois 

anteriormente citados, muito mais por sua ocupação mais rarefeita do que por 

possíveis investimentos públicos, os quais tendem a se concentrar definitivamente nas 

áreas centrais.  

A realidade das escolas privadas confirma, de certa maneira, a diferenciação de 

acesso à água por rede pública, haja vista que somente as unidades do Primeiro 



Distrito podem contar com essa fonte de forma contínua. Novamente, depara-se com 

situações injustas de acesso à água. O que muda em relação às unidades municipais 

nessas áreas são as estratégias desenvolvidas por essas instituições privadas para 

garantir o fornecimento de forma eficaz de modo que não altere suas rotinas 

pedagógicas, frequentemente prejudicadas nas escolas públicas. Essas estratégias 

são possíveis porque o ensino é pago e seu custo é diluído nas mensalidades pagas 

pelos alunos. 

De qualquer forma, as unidades particulares de ensino localizadas nos distritos mais 

afastados do centro também vivenciam situações de precariedade de acesso, como 

aumento da intermitência, perda de força para chegar aos reservatórios e até ausência 

total. Mas, como precisam fornecer um serviço eficiente para conquistar e manter sua 

clientela mais elitista, veem-se obrigadas a produzir maneiras de driblar os problemas; 

e conseguem.  Aqui, manifesta-se uma outra situação de injustiça socioambiental que 

separa usuários de poder aquisitivo diferenciado, uma vez que as táticas para superar 

as dificuldades de abastecimento não deixam que a parcela de estudantes da rede 

privada seja atingida. É o poder do dinheiro mais uma vez determinando as formas de 

alcançar os melhores serviços. Na verdade, todos os esforços das instituições 

privadas de ensino para que se tenha água regularmente, pode-se dizer, faz parte de 

uma política de busca pela permanência do aluno na escola. De toda maneira, os 

estudantes que frequentam essa rede de ensino se diferenciam dos que frequentam 

a escola pública, no mínimo, ao ter garantido o direito de usufruir os duzentos dias 

letivos previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB – Lei 9394, 

20/12/1996).  

Neste ponto, é relevante ainda destacar a questão da democratização da educação 

que estabelece o ensino como direito de todos, não se limitando somente ao acesso 

às instituições de ensino; mas também, indicando como necessário que todos que 

ingressam na escola tenham condições de permanecer com sucesso. Remete-se aqui 

a questão das interfaces entre políticas públicas promotoras de direitos: educação e 

acesso à água. 

Neste sentido, assegurar um ambiente com boa infraestrutura constitui fator 

fundamental para garantir a presença do educando no espaço das escolas, uma vez 

que sua ausência desencadeia sérios problemas relacionados à sua vida acadêmica, 

como repetência, distorção série-idade e evasão escolar. A jornada considerada 



mínima para o aprendizado, prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 

– Lei 9394/96), é de duzentos (200) dias letivos ou oitocentas (800) horas-aula. O 

problema de acesso à água em Duque de Caxias tem acarretado, pelo menos, o 

descumprimento deste importante conteúdo da norma que, em seu Art. 12, coloca nas 

mãos dos estabelecimentos de ensino a incumbência de “assegurar o cumprimento 

dos dias letivos e horas-aula estabelecidas”. 

Ainda com base nos princípios da LDB, as dificuldades de garantir a permanência do 

aluno na escola em função de questões que envolvem abastecimento de água no 

município acabam por atravessar outros preceitos. O Art. 3º que versa sobre os 

princípios que ministrarão o ensino, aponta ao menos dois pontos interessantes que 

podem ser relacionados à irregularidade das aulas, que neste caso, está associada à 

irregularidade de acesso à água: “I - Igualdade de condições para acesso e 

permanência na escola”; e “IX – garantia de padrão de qualidade”. Pontos polêmicos 

quando se compara as situações das redes públicas e privadas em Duque de Caxias, 

tendo em vista que os discentes da rede particular de ensino apresentam claramente 

melhores condições de permanecer no espaço escolar justamente por esta garantir 

maior padrão de qualidade em relação à rede pública. O Art. 34 levanta outro tópico 

relevante, neste sentido, ao determinar que “a jornada escolar no ensino fundamental 

incluirá pelo menos quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo 

progressivamente ampliado o período de permanência na escola”. Novamente, o que 

se assiste na rede municipal de ensino tende a ir de encontro ao que a lei prevê, uma 

vez que as “quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula” muitas vezes é 

interrompido pela irregularidade de funcionamento dos turnos em função da falta 

d’água. Quanto ao “período de permanência na escola ser progressivamente 

ampliado”, isso somente seria possível após solucionar questões básicas que possam 

permitir essa permanência que, no caso aqui analisado, inclui a instalação de um 

eficaz sistema de abastecimento, dentre outras coisas. 

Considerando o previsto na legislação nacional e nos dados apresentados nesta 

pesquisa, observa-se que ainda há um significativo distanciamento entre a lei e a 

realidade educacional. Políticas públicas que levem em conta o compromisso do 

acesso e permanência do aluno na escola constituem necessidades urgentes para 

que todos tenham êxito durante e ao concluir seus estudos, especialmente na escola 

pública. Comparando as duas redes de ensino, nota-se que as instituições privadas 



seguem na dianteira no que diz respeito ao cumprimento dos preceitos da Lei da 

Educação Nacional, sobretudo quanto à permanência dos seus alunos dentro da 

escola. Todos os esforços das administrações dessas unidades escolares vêm 

garantindo melhores condições para que sua clientela de estudantes possa usufruir 

de espaços mais estruturados e prazerosos, assegurando sua permanência. 

A infraestrutura precária dos espaços escolares da rede pública municipal de Duque 

de Caxias, que incorpora um deficiente abastecimento de água, pode ainda acarretar 

inúmeros outros problemas que prejudica o desempenho dos educandos. 

Coincidência ou não, oitenta por cento (80%) das escolas nos quatro distritos 

apresentaram em dois mil e quinze (2015) índices de Desenvolvimento da Educação 

Básica (Idebs) relativamente baixos, encontrando-se nas situações de alerta e de 

atenção. 

Para efeito de esclarecimentos, o Ideb é o Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica, criado em dois mil e sete (2007) pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), uma autarquia do Ministério da 

Educação e Cultura (MEC); constituindo-se numa das primeiras iniciativas brasileiras 

para medir a qualidade do aprendizado nacionalmente e estabelecer metas para a 

melhoria do ensino. 

O Ideb funciona como um indicador nacional que possibilita o monitoramento da 

qualidade da Educação pela população por meio de dados concretos, com o qual a 

sociedade pode se mobilizar em busca de melhorias. Para tanto, ele é calculado a 

partir de dois componentes: a taxa de rendimento escolar (aprovação) e as médias de 

desempenho nos exames aplicados pelo Inep. Os índices de aprovação são obtidos 

a partir do Censo Escolar, realizado anualmente. Uma questão que se impõe aqui é 

como aumentar o rendimento escolar e as médias nos exames com uma realidade 

que, de certo modo, não favorece. 

As médias de desempenho utilizadas são as da Prova Brasil, para escolas e 

municípios, e do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), para os estados 

e o País, realizados a cada dois anos. Na criação do Ideb, foram calculadas metas de 

melhoria da Educação. Ou seja, se o País tem mais estudantes com boas notas e 

mais aprovados na escola, isso é sinal de que houve melhora no aprendizado e no 

sistema educacional. O Ministério da Educação (MEC) tem metas para cada uma das 

escolas e também para os municípios, estados e para a federação. O objetivo 



principal, segundo o MEC, é que o Brasil conquiste seis (6) pontos no Ideb da primeira 

etapa do Ensino Fundamental até dois mil e vinte e dois (2022), ano do bicentenário 

da Independência do Brasil. Essa nota é equivalente à média dos estudantes dos 

países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

Em dois mil e cinco (2005), primeiro dado disponível (e anterior à criação do Ideb, em 

2007), a nota do Brasil para essa etapa do ensino era três inteiros e oito décimos (3,8). 

As metas são diferenciadas para cada rede e escola. Estados, municípios e escolas 

deverão melhorar seus índices e contribuir, em conjunto, para que o Brasil chegue à 

meta seis (6) em dois mil e vinte e dois (2022). Mesmo quem já tem um bom índice 

deve continuar a evoluir. No caso das redes e escolas com maior dificuldade, as metas 

preveem um esforço mais concentrado, para que elas melhorem mais rapidamente, 

diminuindo, assim, a desigualdade. 

Embora exista desde dois mil e sete (2007), ainda não é plenamente conhecido pelos 

brasileiros. Uma pesquisa do Ibope com a Fundação Victor Civita mostrou que muitos 

coordenadores pedagógicos de escolas não sabem o que significa o número. Pelo 

menos três projetos de lei no Congresso Nacional versam sobre a obrigatoriedade da 

divulgação do dado pelas escolas. A medida, de acordo com especialistas, pode 

ajudar a disseminar o indicador e fazer com que as famílias e profissionais das escolas 

busquem mais qualidade para a Educação. 

No entanto, há também os que são contrários à medida, pois escolas que atendem 

alunos com dificuldades socioeconômicas, como é o caso da maior parte dos 

estudantes da rede municipal de Duque de Caxias, podem enfrentar dificuldades para 

elevar seus indicadores, quando comparadas a outras instituições, cujos alunos são 

originários de famílias com condições mais favoráveis, caso da maior parte da 

clientela que estuda na rede privada. Além disso, um Ideb baixo poderia provocar 

desestímulo à comunidade escolar.  

A rede privada de ensino de Duque de Caxias ainda não participa do Ideb, 

impossibilitando estabelecer comparações usando esse indicador. A proposta do MEC 

é que, a partir de dois mil e dezoito (2018), as instituições particulares de ensino de 

todas as unidades da federação possam ser avaliadas através desse índice, assim 

como ocorre na rede pública. 



Ao analisar especificamente o Ideb do município de Duque de Caxias (ano de 2015) 

e a situação das suas escolas municipais, constata-se que houve crescimento do 

índice nos anos finais, mas não o suficiente para atingir a meta nem para alcançar a 

média seis (6,0). Ao município cabe, então, o desafio de garantir mais alunos 

aprendendo, além de um fluxo escolar mais adequado. Em Duque de Caxias, em dois 

mil e quinze (2015), os números eram os seguintes: Aprendizado (quanto maior a 

nota, maior o aprendizado) = quatro inteiros e quarenta e sete centésimos (4,47); fluxo 

(quanto maior o valor, maior a aprovação) = setenta e cinco centésimos (0,75) – a 

cada 100 alunos, 25 não foram aprovados; e Ideb = três inteiros e quatro décimos 

(3,4) – meta para o município = três inteiros e sete décimos (3,7). 

Ao observar as tabelas 4.53, 4.54, 4.55 e 4.56 (Anexo 1) viu-se que a situação de 

“alerta” indica que o Ideb da escola não cresceu, não atingiu a meta da escola, muito 

menos alcançou o tão desejado seis (6,0). Escolas que se encontram em situação de 

“atenção” viram seus índices crescerem, mas não o suficiente para atingir a meta da 

escola nem o seis (6,0). A situação “melhorar” indica que a escola conseguiu crescer 

a ponto de atingir a meta estabelecida para ela, mas não o suficiente para alcançar o 

seis (6,0). E a situação “manter” significa que todos os pontos foram alcançados. Tais 

tabelas trazem os Idebs das as escolas municipais de Duque de Caxias, mostrando a 

situação diferenciada em relação ao crescimento do índice e alcances das metas das 

escolas e média seis (6,0).  

Como as creches não participam de avaliação do Ideb, as mesmas não apresentam 

dados. Além das creches, outras escolas também não apresentaram dados, estando 

impossibilitadas de serem analisadas quanto ao Ideb. Portanto, as creches 

Comunitária São Sebastião, Ubaldina Alves da Silva e Professora Laura D’Aquino 

Longo  (Primeiro Distrito); a Escolas Municipais Dr. Manoel Reis e Maria Rita Cardoso 

Pinto (Segundo Distrito); CCAIC Jardim Anhangá e Creche e Pré-escola Profª 

Armanda Álvaro Alberto (Terceiro Distrito); CCAIC Xerém, Escolas Municipais Brasil-

Itália, Presidente Vargas e Santo Izidro (Quarto Distrito) constituem unidades de 

ensino que declaram apresentar problemas de abastecimento, mas não possuem 

Idebs para serem considerados nesta análise comparativa. 

Como foi sinalizado, oitenta por cento (80%) das escolas nos quatro distritos 

apresentaram Idebs nas situações “alerta” e “atenção”. A situação “manter” aparece 

em apenas duas escolas – Maria José de Oliveira e Imaculada Conceição –, uma no 



Primeiro e outra no Segundo Distrito, respectivamente. Coincidentemente, estão 

localizadas em bairros bem abastecidos, ambos com mais de noventa por cento (90%) 

de seus domicílios ligados à rede geral. Nenhuma escola nessa situação foi localizada 

no Terceiro e Quarto Distritos.  

As tabelas 4.57, 4.58; 4.59 e 4.60 (Anexo 1) destacam somente os Idebs das escolas 

que declararam apresentar problemas de abastecimento; segundo o distrito e 

respectivos bairros. Nota-se que em todos eles, a situação das escolas varia entre a 

condição de “alerta”, “atenção” e “melhorar”; haja vista que nenhuma delas conseguiu 

alcançar a nota seis (6,0), que é a meta nacional. Ou seja, as unidades escolares não 

conseguiram crescer, atingir suas metas e a nota seis (6,0) ao mesmo tempo; ora 

conseguindo crescer apenas, ora conseguindo crescer e atingir sua meta; mas nunca 

atingindo todas as variáveis. Por essa razão, não aparece nenhuma instituição de 

ensino em situação “manter”. De modo que, a melhor situação das escolas em relação 

aos Idebs, aqui, indica que necessitam melhorar. 

As unidades escolares do Primeiro Distrito que apresentam problemas de 

abastecimento apresentam índices e situações diferenciados, sendo seis (6) em 

situação de alerta, três (3) em situação de atenção e duas precisando melhorar. 

Significa que em seis (6) das onze (11) escolas, o Ideb não cresceu, não atingiu a 

meta da escola, muito menos alcançou o tão desejado seis (6,0). Três (3) dessas 

unidades escolares conseguiram que seus índices crescessem, mas não o suficiente 

para atingir a meta da escola e o seis (6,0). Duas (2) escolas aumentaram seus índices 

a ponto de atingir a meta estabelecida para a escola, mas ainda não conseguiram o 

seis (6,0). Neste distrito, oitenta e um inteiros e oitenta e um centésimos por cento 

(81,81%) das escolas encontra-se nas situações alerta (54,54%) e atenção (27,27%).  

As unidades escolares do Segundo Distrito que apresentam problemas de 

abastecimento também apresentam índices e situações diferenciados, sendo duas (2) 

em situação de alerta, sete (7) em situação de atenção, três (3) precisando melhorar 

e uma (1) não apresenta dados. Significa que em duas (2) das quinze (15) escolas, o 

Ideb não cresceu, não atingiu a meta da escola, nem alcançou o seis (6,0). Sete (7) 

delas conseguiram que seus índices crescessem, mas não o suficiente para atingir a 

meta da escola e o seis (6,0). Três (3) escolas aumentaram seus índices a ponto de 

atingir a meta estabelecida para a escola, mas ainda não conseguiram o seis (6,0). 



Em situação de alerta e atenção encontram-se setenta e sete inteiros e sessenta e 

cinco centésimos por cento (77,65%). 

No Terceiro Distrito, as escolas que declararam problemas de abastecimento 

apresentam três (3) unidades em situação de alerta e cinco (5) em situação de 

atenção, perfazendo sessenta e seis inteiros e sessenta e sete centésimos por cento 

(66,67%). Precisando melhorar têm quatro (4).  

Muitas das escolas que declararam apresentar problemas de acesso à água no Quarto 

Distrito não possuem dados. As quatro (4) que possuem exibem situação de atenção 

e de melhorar, sendo duas (2) de cada, ou seja, cinquenta por cento (50%) igualmente 

distribuídos; não havendo escolas em situação de alerta nem de manter. De toda 

maneira, estão aqui as escolas que declararam problemas de abastecimento que 

apresentam Idebs mais próximos da meta nacional que é o seis (6,0); embora ainda 

não atingiram à meta estabelecida para as próprias unidades escolares.  

Numa análise global, a questão da água, vista isoladamente, demonstra não ser 

suficiente para compreender problemas relacionados aos índices de desenvolvimento 

na educação básica (Idebs), mas indica, no mínimo, uma condição de falta de 

infraestrutura generalizada que prejudica a permanência e regularidade do aluno na 

escola. Os dados levam a crer que as escolas de Duque de Caxias necessitam com 

certa urgência melhorar seus indicadores e que o acesso a uma boa infraestrutura, 

incluindo o abastecimento de água, constitui fator importante para garantir a 

permanência dos educandos nas unidades escolares; o que pode melhorar seu 

desempenho global. O ambiente escolar e seu entorno com boas condições 

infraestruturais (o que abrange um bom abastecimento) pode proporcionar a 

regularidade das aulas e bom funcionamento das unidades de ensino. É relevante, 

porém, ressaltar a necessidade de desenvolver estudos mais aprofundados com vista 

a compreender melhor o tema e estabelecer relações. 

Aqui, a perspectiva da justiça ambiental traz luz sobre a maneira distinta da população 

local se apropriar de um bem comum. A escassez de água em Duque de Caxias afeta 

de modo desigual e, muitas vezes injusto, os diferentes grupos e lugares. 

Incontestavelmente, percebe-se no município que as populações melhor atendidas 

pelo setor público são aquelas que possuem maior nível de renda. Neste contexto, as 

áreas de maior falta d’água são destinadas aos segmentos sociais menos favorecidos. 

Por isso, é possível testemunhar bairros nobres como Vinte e Cinco de Agosto 



(Primeiro Distrito) praticamente livre de problemas de acesso à água com noventa e 

seis inteiros e oitenta centésimos por cento (96,80%) de domicílios ligados à rede 

geral de abastecimento; enquanto outros, como Parada Morabi (Terceiro Distrito) com 

apenas setenta e um centésimos por cento (0,71%) ligados a esse mesmo tipo de 

rede. 

Considerando os espaços das escolas, assiste-se aos alunos de uma mesma rede de 

ensino vivenciando tratamento diferenciado, o que deixa determinados grupos mais 

vulneráveis aos problemas de abastecimento e, consequentemente, ao risco de 

ficarem sem aulas em função dessa situação. Isso significa que os direitos à dois 

serviços básicos – educação e abastecimento de água – não estão sendo promovidos 

pelo poder público com equidade. 

O estudo desenvolvido sobre a dinâmica da água no espaço escolar, na verdade, 

sinaliza uma diferenciação socioespacial que vai além dos muros das escolas. 

Confirma-se na análise aqui apresentada, a perspectiva apontada por Swyngedouw 

(2009) – como o fluxo de água no contexto urbano expressa fluxos de poder entre 

grupos sociais e fluxos de recursos financeiros por meio da ocupação desigual do 

espaço e da decisão a respeito de investimentos públicos. Por outro lado, a questão 

do abastecimento das escolas públicas por carros-pipa revela que a precariedade do 

serviço público fornecido pela CEDAE estimula um outro circuito de acumulação, o de 

transporte da água. Realizado por empresas privadas, através de contratos com 

valores bastante altos, a precariedade do serviço público subsidia a acumulação de 

empresas que realizam tal transporte. 

4.4. Conflito e Mobilização em prol do Acesso à Água nas Escolas de Duque de 

Caxias 

Diante dos conflitos relacionados ao acesso à água em Duque de Caxias, a população 

se vê constantemente envolvida em mobilizações na busca por solucionar os 

problemas. Engana-se quem acredita no contrário. Moradores, sobretudo dos locais 

mais atingidos, têm travado verdadeiras batalhas em prol da água, ocupando trechos 

de vias importantes durante protestos, realizando reuniões com líderes comunitários, 

participando de audiências públicas; ou seja, fazendo tudo que esteja ao seu alcance.  

Tais mobilizações também ocorrem nos espaços escolares, pois novamente é a 

própria população local a sofrer com a problemática. O sindicato dos profissionais de 



educação, a própria secretaria de educação, além dos responsáveis dos alunos vêm 

se organizando ao longo dos anos para discutir soluções para regularizar o 

abastecimento das escolas. A população, organizada em diferentes grupos pois, não 

está inerte, assistindo as injustiças. Ao contrário, ela está mobilizada, lutando por 

melhores condições, seja na escola seja nos seu entorno (Figura 4.24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.24. Mobilização social em prol da água em Duque de Caxias. (Fonte: RJTV, 2012). 

A população do município, dessa forma, tende a se apropriar de diferentes estratégias 

para superar a problemática. Dentre essas, destacam-se: denúncias na mídia; eleição 

de líderes comunitários (vereadores) que se comprometem com o tema do 

saneamento; associação de moradores que se mobilizam pela melhoria dos serviços 

de abastecimento de água. 

Sempre que há oportunidades, a população denuncia os problemas de abastecimento 

de água sofrido por diferentes áreas de Duque de Caxias, incluindo o espaço de suas 

escolas. Alguns depoimentos, que datam da época de sua emancipação municipal, 

constituem bons exemplos desse tipo de atitude por parte da população local, a saber: 

“Água para Duque de Caxias é, indubitavelmente, o tema da conversa de quantos se 

refiram a Duque de Caxias e à sua marcante marcha evolutiva. (...) É que o município 



governado pelo Sr. Gastão Reis está fadado a parar em sua arrancada progressista 

se, conforme prevíamos antes, nós e toda gente, não for resolvido o problema da 

água. De fato, sem o líquido precioso, que move as máquinas e dá higiene, conforto 

e limpeza aos lares, impossível seria Duque de Caxias continuar ocupando a posição 

que desfruta. A posição de município moço, mas, no entanto, dos mais prósperos e 

futuros da comunidade fluminense”. (Goulart, Sylvio. “Água, o eterno motivo de todos 

os amigos de Caxias”. Jornal do Povo. Órgão oficial das prefeituras de Duque de 

Caxias e São João de Meriti, nº 90, p.1. 29 de maio de 1945, in: Acervo do Instituto 

Histórico de Duque de Caxias).  

“Infelizmente, a falta d’água nas escolas da rede municipal de ensino de Duque de 

Caxias já é rotina. A situação que a E.M. Aquino de Araújo vive desde outubro do ano 

passado é a mesma de muitas outras escolas da rede e de milhares de cidadãos 

duquecaxienses”.  (Depoimento de um professor da Rede Municipal de Ensino – Blog 

do professor Fabio Pereira, março de 2012). 

Segundo a prefeitura de Caxias, quinze escolas municipais enfrentam a falta d’água 

em toda a cidade. (...) Ainda de acordo com ela, na sexta-feira passada (24/08/2012), 

nove mil alunos ficaram sem aulas por causa do problema”. (Jornal G1, 27/08/2012). 

“Em Sarapuí, na cidade de Duque de Caxias, a E. M. Wilson de Oliveira Simões 

enfrenta problemas com o abastecimento de água desde o início do ano. Quando falta 

água, as aulas são suspensas ou o turno é alterado”. (Jornal R7, 19/10/2014). 

“Carro-pipa aqui para o nosso Brizolão é artigo de luxo. Não tem. Só quando alguma 

reportagem vem aqui. Somos esquecidos aqui nesse lugar. A rua Egito pede socorro. 

Saracuruna pede socorro. Tem professor, tem aluno, mas não tem água”. (Mãe de 

estudante cobrando fornecimento de água da CEDAE, Jornal R7, 22/10/2014). 

Outra estratégia de mobilização por parte dos moradores municipais para conseguir 

infraestrutura e serviços de saneamento para os bairros é o apoio a líderes 

comunitários para elegê-los como seus representantes na Câmara Municipal de 

Vereadores. O problema é que nem sempre tais representante conseguem de fato 

honrar seus compromissos com a comunidade que o ajudou a se eleger, seja por 

dificuldades em cumprir tantas demandas seja por descaso após a conquista da 

eleição. De toda forma, esse é uma maneira típica de organização social, com fortes 

raízes na cultura política local, para buscar melhorias infraestruturais nos bairros, 



incluindo o abastecimento de água. Esse tipo de relação pôde ser comprovado em 

algumas entrevistas em escolas, sobretudo as localizadas em morros, onde a água 

da rua não tem força para subir e chegar ao topo. As instalações de bombas para 

puxar água até os pontos mais altos dessas localidades ocorreram por influência de 

alguns vereadores, a partir de reivindicações por parte dos moradores, organizados 

pelas associações de moradores. 

Seguindo essa ideia, a organização das associações de moradores constitui uma 

outra forma estratégica de coletividade para conquistar melhorias para as localidades 

que sofrem com a precariedade de infraestruturas urbanas. Em Duque de Caxias, 

essa é uma forma de ordenação muito comum nos bairros e que tem funcionado 

relativamente bem no que diz respeito à luta por benfeitorias. Através da figura do 

presidente das associações, tem-se chegado de maneira mais sistemática aos líderes 

políticos que assumem as cadeiras na Câmara de Vereadores, o que permite que se 

discuta as demandas com mais efetividade. Contudo, essa prática é permeada por 

uma lógica clientelista, onde o legislativo assume uma função que não é sua de, em 

troca de votos pelo acesso a um serviço que como visto no primeiro capítulo deveria 

ser acessível a todos, disponível nas escolas, sendo parte dos direitos sociais 

universais. 

Apesar das mobilizações acima mencionadas, como acontece de modo geral, os 

movimentos populares em prol do abastecimento de água nas escolas ainda se 

encontra muito incipiente, restrito muitas vezes a reclamações de responsáveis de 

alunos, que mais sofrem com a questão; embora, o sindicato de profissionais de 

educação (SEPE) já tenha desenvolvido inúmeras ações e debates sobre o problema, 

tanto junto a Secretaria de Educação quanto junto à CEDAE. A presença de 

professores na elaboração do Plano Municipal de Saneamento, ao longo de dois mil 

e dezessete (2017), que pode ser verificada na participação nas reuniões, reforça a 

ideia de preocupação deste setor na solução dos problemas relacionados à água no 

município que tanto afeta as escolas. 

Um marco relevante ligado à mobilização em prol da água nas escolas municipais de 

Duque de Caxias foi a reunião que ocorreu no dia quatorze de março de dois mil e 

quatorze (14/03/2014), no Museu Ciência e Vida, no Centro do município, entre 

diretores de várias unidades e os secretários municipais de Planejamento, Urbanismo 

e Habitação, de Educação, o subsecretário de Obras e um representante da CEDAE. 



O encontro, já citado no início deste capítulo, teve como objetivo buscar soluções para 

que as escolas públicas tivessem o fornecimento regularizado. 

A secretária destacou que o prefeito vinha mantendo contato com a CEDAE em busca 

de uma solução para o abastecimento. O então secretário de Planejamento e 

Urbanismo lembrou que um terço da cidade não tinha água encanada. Ressaltou que 

ter água nas residências é prioritário em qualquer cidade, reconhecendo que a 

CEDAE tem uma história nesta questão com o município, uma vez que a rede de 

encanamento é antiga; mas que não vê motivo para não encontrar uma solução para 

este problema. 

Durante a reunião, os diretores questionaram os representantes da concessionária 

sobre a falta de água não só nas unidades escolares como em toda cidade, lembrando 

que algumas regiões não recebiam água há quase uma década.  O representante da 

companhia explicou que a empresa tem se empenhado na melhoria do serviço. 

Colocou que, em relação às escolas, estava sendo feito um levantamento em cada 

uma a fim de realizar ações que pudessem atender suas necessidades. Afirmou que 

a Secretaria de Educação estava fornecendo um detalhamento de cada uma das 

escolas, como número de alunos, professores, consumo, horário de funcionamento, 

dentre outros aspectos, o que vinha ajudando a buscar meios de melhorar o 

fornecimento. Ainda segundo o representante da CEDAE, como cada caso tem que 

ser analisado individualmente, isto exigia tempo. Finalizou dizendo que no Primeiro 

Distrito o trabalho está praticamente concluído e que até o final de abril (de 2014) 

acreditava que os resultados iriam aparecer. Porém, atualmente (ano de 2018), muitos 

problemas ainda permanecem, como demonstrado aqui nesta pesquisa. 

Mesmo tendo conhecimento das causas e admitindo os problemas, a companhia não 

apresentava um plano concreto que desse fim às torneiras secas. No contexto da 

Baixada Fluminense, o município de Duque de Caxias é um dos que mais sofre com 

a recorrente falta d’água. 



Quando se verifica a situação do acesso a esses serviços em alguns municípios da 

Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ), é possível notar que Duque de 

Caxias ainda tem um bom caminho a percorrer para atingir o acesso em sua plenitude, 

ficando atrás, inclusive, de outros municípios da Baixada Fluminense, cuja 

arrecadação é bem inferior à sua, casos de São João de Meriti, Nova Iguaçu e Belford 

Roxo. (Tabela 4.61). 

Tabela 4.61. Situação do acesso a serviços de abastecimento de água nas escolas de alguns 
municípios da RMRJ - 2008 

Ranking 
(escala do país) 

Municípios Abastecimento de água (rede pública) % 

15 Rio de Janeiro 99,49 
22 São João de Meriti 99,05 
38 Niterói 97,63 
59 Nova Iguaçu 91,53 
60 São Gonçalo 91,09 
64 Belford Roxo 86,29 
68 Duque de Caxias 81,17 

Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados do Censo Escolar 2008/INEP/MEC 

A insatisfação em relação à CEDAE é significativa, neste sentido, tanto que na OAB-

RJ transitam em torno de quarenta mil (40.000) processos contra a empresa devido a 

problemas de abastecimento. Já na Defensoria Pública do Estado, são dezessete (17) 

processos desde dois mil e onze (2011). Esse número inclui processos coletivos, 

sobre problemas de abastecimento em toda uma rua ou até mesmo em um bairro 

inteiro, representando a insatisfação de milhares de consumidores.  

Preocupado com a falta de água nas escolas, o Sindicato dos Profissionais de 

Educação de Duque de Caxias (SEPE/Caxias) vem realizando uma série de 

denúncias e protestos contra essa situação (Figura 4.22). Já também apontada na 

parte inicial do capítulo, quando aborda a audiência pública sobre abastecimento de 

água nas escolas, realizada no centro de Duque de Caxias em março de dois mil e 

doze (2012). 

Relevante ainda nesta discussão é considerar a construção do Plano Municipal de 

Saneamento Básico de Duque de Caxias (PMSB/DC, 2017), sobretudo no que diz 

respeito à participação da população. Ainda que de maneira superficial, a presença 

dos poucos moradores durante as audiências e oficinas, reforça a ideia de que as 

questões do saneamento de modo geral e, do abastecimento de água, de modo mais 

específico, constituem preocupações dos habitantes locais. Ali, os relativamente 

poucos representantes dos munícipes travaram relevantes debates, numa clara 



demonstração de luta pelo acesso à água, inclusive sinalizando a todo tempo 

estratégias que pudessem ampliar a participação do público na busca de efetiva 

solução dos problemas (Figura 4.25). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.25. Oficina para construção do Plano Municipal de Saneamento Básico de Duque de Caxias. 
(Fonte: Prefeitura Municipal de Duque de Caxias (duquedecaxias.rj.gov.br, novembro de 2017).   

O desenvolvimento do Plano Municipal de Saneamento Básico de Duque de Caxias, 

neste sentido, deveria contar com a participação e a contribuição da sociedade civil. 

No site elaborado pelos organizadores, inclusive, o cidadão encontrava informações 

sobre o andamento e o conteúdo do Plano Municipal, e também poderia contribuir por 

meio da solicitação de esclarecimentos e o envio de pleitos, sugestões e reclamações. 

Contudo, não houve divulgação suficiente das informações sobre o processo de 

elaboração do plano, audiências públicas e site. 

Embora o Plano declarasse que seu desenvolvimento contaria com a participação e a 

contribuição da sociedade civil, na prática esse ponto ficou muito aquém do 

recomendado. O que se percebeu foi uma participação popular com poucos 

representantes dos distritos municipais nas reuniões e oficinas de elaboração do 

mesmo. Um dos fatores foi o número restrito de audiências (apenas uma por distrito 

no processo participativo), considerando a área e as dificuldades de deslocamento da 

população no município. Um outro fator foi o horário da maior parte das audiências, 

as terças-feiras pela manhã, quando muitos moradores estão no trabalho. Esse fator 

foi relevante para inviabilizar a participação ampla da sociedade civil, resultando em 

encontros relativamente vazios e de difíceis debates (Figura 4.26). A reduzida 

participação popular, como já foi sinalizado, foi motivo de protestos e questionamentos 

por parte da plateia em todas as reuniões realizadas.  



A fraca participação do conjunto da população contrasta com os grupos pouco 

numerosos mas mobilizados do município, que têm buscado formas variadas de se 

organizar para alterar sua difícil condição perante aos serviços de infraestruturas 

urbanas. É importante destacar que essa luta por melhores condições de saneamento 

faz parte da própria história local, que vai além das fronteiras de Duque de Caxias, 

alcançando outras áreas da Região da Baixada Fluminense. Diferentes trabalhos 

acadêmicos foram elaborados sobre o Comitê Político de Saneamento da Baixada 

Fluminense, bastante ativo no final dos anos mil novecentos e oitenta (1980) e início 

dos anos mil novecentos e noventa (1990), que hoje encontra-se desmobilizado. 

Dentre esses trabalhos, destacam-se os de Oliveira (1988), Oliveira, Porto e Santos 

Junior (1995) Porto (2003) e Quintslr (2018).    

A partir do exposto, nota-se que o estudo aqui desenvolvido desmascara a difícil 

condição de acesso à água vivenciada pelas escolas de Duque de Caxias. Condição 

essa que retrata também a área do entorno dessas instituições; denunciando a 

existência de espaços marcados por desigualdades e injustiças dentro do município 

no que diz respeito ao abastecimento desse bem comum, de direito de todos. Como 

foi visto, a ineficiência da rede pública de abastecimento gera uma necessidade de 

buscar outras formas de acesso à água, que, no caso das unidades de ensino, 

constitui sobretudo o caminhão-pipa. Inúmeras questões envolvem esse tipo de 

fornecimento, destacando o custo que sobrecarrega a Pasta da Educação; além do 

fato das escolas ficarem até certo modo vulneráveis e dependentes da regularidade 

dessa fonte. De fato, quando a entrega da água pelo carro-pipa falha, deixa milhares 

de alunos parcial ou totalmente sem aulas, uma vez que ela constitui requisito 

imprescindível para o funcionamento da rotina escolar; sendo utilizada num universo 

amplo de atividades, como a limpeza do ambiente, bebedouros, banheiros, preparo 

da merenda escolar.  

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 5. CONDUZINDO EXPERIÊNCIAS BEM-SUCEDIDAS PARA O 

ESPAÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DUQUE DE CAXIAS  

A partir do que foi exposto até aqui, a busca por fontes alternativas que permitam a 

diminuição do déficit de água torna-se cada vez mais urgente. A utilização dessas 

fontes para atender sobretudo a usos pouco restritivos em relação à qualidade da 

água pode ser muito vantajosa, principalmente se for levada em consideração a 

grande demanda no caso dos fins não potáveis, como descargas sanitárias, limpeza 

de pisos e veículos, irrigação de jardins, dentre outros (Gimenes, 2017). 

No Brasil, estudos apontam que a dinâmica de uso da água costuma combinar 

abundância com desperdício e escassez. Apesar do país apresentar, segundo 

levantamentos oficiais, altos índices pluviométricos em grande parte do território 

nacional, dispor de vastas bacias hidrográficas e de enormes aquíferos, mais de 

cinquenta por cento (50%) dos municípios estão ameaçados com o desabastecimento 

de água. Realidade claramente constatada em Duque de Caxias, município periférico 

da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Ficou demonstrado até agora que a 

precariedade do abastecimento em Duque de Caxias não é decorrente da falta física 

de água. Ela existe, circula no ciclo hidrossocial, mas é apropriada de forma desigual, 

sendo os mais pobres, que vivem nas áreas mais precárias, os “despossuídos’’ da 

água. Os poderes públicos, estadual e municipal, são corresponsáveis nessa 

“despossessão”. 

Contudo, entendendo a urgência do problema da precariedade de abastecimento de 

água em Duque de Caxias pela rede pública geral, é mister pensar noutras formas de 

a população ter acesso à água. De acordo com os dados do IBGE sobre 

abastecimento, retratados nas tabelas 4.2, 4.11, 4.20 e 4.29 (capítulo 4), os 

moradores já buscam outras maneiras de provisão, como poços ou nascentes e 

aproveitamento da água da chuva, dentre outras. Noutros espaços, porém, como os 

das escolas municipais, essas outras formas ficam ainda muito limitadas ao 

dispendioso fornecimento pelo carro-pipa; o que sugere considerar a necessidade de 

encontrar formas alternativas para conseguir água. 

Dentre as inúmeras formas alternativas de provisão de água que existem, destacam-

se aqui a construção de poços artesianos e o aproveitamento da água da chuva. 

Ambas as maneiras são viáveis na localidade, levando-se em conta sobretudo suas 

características pluviométricas que, embora apresentam chuvas mais concentradas no 



verão, as precipitações ocorrem o ano inteiro (figura 5.1). Além do fato de ser 

contemplado com mais de uma bacia hidrográfica: Pavuna/São João de Meriti, Iguaçu  

e Estrela/Inhomirim/Saracuruna (figura 5.2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.1. Climograma de Duque de Caxias (Fonte: https://pt.climate-data.org/location/4040/) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2. Destaque das bacias hidrográficas do município de Duque Caxias dentro da Baixada 
Fluminense/RJ. 
(Fonte:http://estudosregionaisbaixadabq.bloqspot.com.br/2013/01mapadasbaciashidrográficas) 



Peixe (2012) desenvolveu em sua dissertação uma análise sobre o aproveitamento 

da água para usos não potáveis em sete escolas localizadas na Zona Oeste do Rio 

de Janeiro. O estudo consistia sobretudo em demonstrar formas de utilizar a água 

da chuva para fins de limpeza, descargas de vasos sanitários, dentre outras 

atividades que não exigissem a potabilidade para consumo humano. A autora reitera 

que a água pluvial não deve ser utilizada para o chamado consumo humano nobre, 

tais como beber e cozinhar alimentos, em função dos inúmeros organismos e 

substâncias presentes na atmosfera e na área de captação dessa água, que podem 

contaminá-la.   

Desse modo, a análise contribuiu para mostrar que água de chuva tem potencial para 

ser utilizada em irrigação de jardins e plantações, lavagem de veículos, lavagem de 

calçadas e pátios, descarga de vasos sanitários, sistemas de ar condicionado e 

sistemas de combate a incêndio. O aproveitamento desta água traz uma série de 

benefícios como redução do consumo de água potável fornecida pela companhia de 

saneamento, conservação da água e redução do risco de enchentes em aplicação em 

larga escala levando à economia de água e energia, além de contribuir para o 

abastecimento alternativo em áreas não assistidas pelo poder público. Esta prática 

em escolas também beneficia as aulas de educação ambiental e ciências através da 

prática e vivência. 

Em algumas escolas – públicas e privadas – de Duque de Caxias os poços artesianos 

já se constituem em principais e eficientes fontes de abastecimento, o que indica que 

essa pode ser uma forma segura de acesso à água em diversas localidades do 

município. Já a técnica de aproveitamento da água da chuva não foi identificada em 

nenhuma escola municipal, mas já é eficientemente utilizada numa escola da rede 

privada considerada neste trabalho – o CAP Unigranrio, unidade de Santa Cruz da 

Serra, constituindo-se também numa relevante forma alternativa de acesso à água a 

se considerar para a área. 

Sendo interessante, neste contexto, atentar para essas duas formas alternativas de 

acesso à água, uma vez que experiências bem-sucedidas foram verificadas inclusive 

dentro do próprio município. 

 

 



5.1. Construções de Poços Artesianos 

Os poços são formas de captação de água subterrânea que se caracterizam por 

provocar o escoamento que se processa radialmente no interior do maciço poroso que 

contém o aquífero ou lençol d’água subterrâneo (figura 5.3). Em condições normais 

de equilíbrio, é uma água com melhor qualidade física, química e biológica, protegida 

da contaminação humana, não sendo necessário tratamento para o consumo. Porém, 

caso a área de captação esteja em ambientes sujeitos a diferentes formas de poluição, 

a qualidade da água do poço pode ser comprometida, sendo necessário tratamento 

prévio específico antes do consumo ou até mesmo restrição de uso. Em muitas 

escolas visitadas que possuem poços, a água dos mesmos é de boa qualidade, não 

havendo necessidade de tratamento (segundo relato dos entrevistados); ainda assim, 

periodicamente uma empresa especializada faz o controle de qualidade. 

 
Figura 5.3. Esquema básico de instalação de poço artesiano/semiartesiano: equipamento de 
bombeamento, tubulações edutoras, sistemas de acumulação e de distribuição. (Fonte: CPRM, 1998). 

Etimologicamente, a palavra “artesiano” está associada ao fenômeno que faz com que 

a água do poço jorre do solo naturalmente, ou seja, sua própria pressão é suficiente 

para levá-la até a superfície, mantendo o equilíbrio do lençol subterrâneo. Entretanto, 

é comum também denominar de artesianos ou semiartesianos os poços profundos, 

em que a água não é capaz de jorrar de forma independente, precisando de um 

bombeamento para que se obtenha determinado volume de água. Importante 

salientar, porém, que são obras de engenharia que obedecem a Norma Técnica NBR 

12212 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a qual fixa as condições 

exigíveis para a elaboração de projeto de poço para captação de água subterrânea 

para abastecimento público.  

De acordo com a Norma, para desenvolvimento do sistema é necessário o projeto de 

captação de água subterrânea através de poço ou sistema de poços, que pressupõe 

o conhecimento de: a) estudo de concepção elaborado conforme a NBR 12211; b) 



vazão pretendida para o sistema; c) estudo hidrogeológico contendo as informações 

básicas geofísicas e geológicas dos aquíferos, características hidráulicas e qualidade 

das águas; em áreas onde não haja conhecimento hidrogeológico suficiente, deve ser 

elaborado um relatório técnico preliminar com os dados disponíveis; d) avaliação do 

risco do sistema; e) estimativa do número de poços a constituir o sistema; f) planta 

topográfica em escala adequada, com a localização e o cadastro das obras e dos 

poços existentes, e registro dos níveis de drenagem atual e piezométrico; g) planta da 

bacia hidrográfica, em escala reduzida, com localização e cadastro dos poços 

existentes; h) registro do nível máximo de cheias na área do sistema. 

Segundo Monteiro (2011), a principal preocupação do usuário do poço artesiano é 

conseguir água limpa e abundante. No entanto, como aponta a própria autora, a 

aparente satisfação com estes resultados visíveis e imediatos acabam escondendo a 

complexidade dos processos que envolvem a perfuração, a construção e o uso do 

mesmo. De modo que, questões como a capacitação do perfurador, qualidade dos 

materiais e dos equipamentos, que influenciam diretamente a vida útil do poço e a 

qualidade da água, passam despercebidos pelos contratantes deste tipo de serviço. 

Por isso, é imprescindível que o usuário siga alguns critérios no momento da 

contratação se informando sobre as normas legais vigentes para se prevenir quanto 

às complicações futuras, que podem ser muito mais onerosas do que os custos iniciais 

da construção. O mais seguro, neste sentido, é contratar um profissional, geólogo ou 

engenheiro de minas, para realizar os serviços. 

Reconhece-se que os poços artesianos podem contribuir para melhorar a qualidade 

de vida das pessoas, sobretudo em áreas que sofrem com questões de 

abastecimento, como é o caso do estudo aqui desenvolvido, porém é preciso 

considerar os cuidados que se deva ter na sua instalação e exploração a fim de evitar 

problemas futuros, que envolvem inclusivo falta d’água em função de um mau 

gerenciamento. Entende-se que no caso das escolas públicas de Duque de Caxias, 

onde houvesse possibilidade segura de água dos poços, o controle dessa água 

deveria ser de responsabilidade da prefeitura através do Vigiagua. Segundo o 

Ministério da Saúde “o Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para 

Consumo Humano (Vigiagua), estruturado a partir dos princípios do Sistema Único de 

Saúde (SUS), desempenha um papel importante para garantir a qualidade e 

segurança da água para consumo humano no Brasil. Instrumento de implementação 



das ações de vigilância da qualidade da água para consumo humano, o Vigiagua 

consiste no conjunto de ações adotadas continuamente pelas autoridades de saúde 

pública para garantir à população o acesso à água em quantidade suficiente e 

qualidade compatível com o padrão de potabilidade, estabelecido na legislação 

vigente, como parte integrante das ações de promoção da saúde e prevenção dos 

agravos transmitidos pela água” 1. A Secretaria Municipal de Saúde de Duque de 

Caxias é responsável pela gestão do Siságua/DC e do Vigiágua/DC. Os sistemas são 

mencionados no Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Duque de Caxias 

mas relatos dos conselheiros de meio ambiente e da cidade apontam dificuldades no 

contato com o os responsáveis dos sistemas.  

Dentre as vantagens deste método de obtenção de água, destacam-se: 

Higiene – o uso do poço artesiano, assim como de outras reservas hídricas 

subterrâneas, é crescente, pois a água obtida através deles é, em geral, de boa 

qualidade. A água oriunda do aquífero tende a ser menos vulnerável a agentes 

poluidores advindos da superfície, ficando mais livre do risco de contaminação, 

sofrendo menor influência das variações climáticas e possuindo em geral melhor 

qualidade física, química e biológica. 

Custo – embora o custo de instalação de um poço artesiano seja relativamente alto, o 

retorno desse investimento é muito positivo, trazendo compensações futuras, haja 

vista que o abastecimento de água não sofre impactos nas épocas de racionamento 

ou de maior consumo, como no verão, época em que, no caso de Duque de Caxias, 

os cidadãos mais sofrem com problemas de abastecimento. Além disso, comparado 

ao que se gasta com carro-pipa para abastecer as escolas, num médio prazo seria 

possível recuperar o custo com as instalações, o que não acontece com o caminhão, 

uma vez que não cessa o serviço. É possível solucionar, portanto, no mínimo dois 

problemas relacionados – os altos custos com caminhão-pipa e a falta d’água. 

Localização e espaço – praticamente não ocupa espaço em superfície, já que ele pode 

se tornar invisível com o uso do compressor. O local do poço artesiano pode ser 

próximo ao local de uso e de grande circulação de pessoas. 

                                                           
1 http://portalms.saude.gov.br/vigilancia-em-saude/vigilancia-ambiental/vigiagua/ 
 



Tempo – as obras para perfuração e construção têm curto período de duração, se 

comparado às outras maneiras de captação de água. Dependendo do uso, consumo 

e quantidade de consumo de água, o poço artesiano pode ter muitos anos de vida útil. 

Meio ambiente – o impacto ambiental causado pela construção de poços artesianos é 

bem menor do que o das demais estações de tratamento de esgoto, principalmente 

se forem respeitadas as normas para sua instalação. 

Segurança – o poço artesiano não corre o risco de desbarrancar ou mesmo passar 

por processos de erosão lateral. Portanto o ambiente onde o poço se localiza é de 

total segurança. 

Vazão – para a construção do poço artesiano, ocorre a perfuração do lençol 

subjacente, podendo atingir outros veios, e a consequência disso é uma vazão 

garantida 24 horas por dia, o que praticamente nenhum outro poço pode oferecer. 

Além disso, a chance de um poço semiartesiano secar é de praticamente 1%. 

Porém, para que sejam garantidas tais vantagens sobretudo quanto a maior vida útil 

do poço, depois de construído, ele precisa de manutenção, que deve ser feita 

regularmente. A frequência dessa manutenção vai depender da forma como os poços 

são usados, mas aconselha-se que anualmente sejam avaliadas a qualidade da água 

e dos equipamentos hidráulicos e elétricos. No caso das escolas onde fosse adotada 

a alternativa de água de poços, esses serviços deveriam ser feitos pela Secretaria de 

Obras, assim como os outros serviços de manutenção relacionados às instalações 

hidrossanitárias. A precariedade dessas instalações em uma parte importante das 

escolas identificadas ao longo da pesquisa mostra que seria necessária uma mudança 

na lógica da ação pública municipal. 

Retomando a discussão da intersetorialidade apresentada no início da tese, verifica-

se que as soluções alternativas, ou “fora das redes” não prescindem da ação pública 

e da articulação e coordenação entre diferentes setores da gestão municipal. 

Mesmo nos casos em que o poço não possua água de boa qualidade no sentido de 

potabilidade para consumo humano, pode ser de muita utilidade para outros fins, 

como limpeza e descarga de banheiros; atividades essas que, além de 

indispensáveis, acarretam grande desperdício. De toda maneira, os poços consistem 

em importantes fontes de provisão de água, seja numa perspectiva mais ampla de 

suprimento total das necessidades diárias, seja num sentido mais restrito de uso mais 



direcionado às atividades de limpeza e higienização dos espaços. Nesses casos, 

mesmo em um futuro contexto de abastecimento universalizado por rede pública, o 

uso da água dos poços para necessidades que não demandam água tratada poderia 

reduzir o consumo e, consequentemente, o valor das tarifas a serem pagas pela 

Secretaria de Educação.  

No Brasil, há inúmeros casos de construção de poços artesianos em escolas, sendo 

um exemplo interessante a instalação dos mesmos em três escolas de Venâncio 

Aires, Rio Grande do Sul, a saber: a Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa 

Catarina, em Linha Marechal Baixo; a Escola Municipal de Ensino Fundamental São 

Pedro, em Linha Antão Baixo; e a Escola Municipal Presidente Vargas, em Linha 

Stamm. As instituições foram contempladas com o Programa Dinheiro Direto na 

Escolas (PDDE) Água e Esgotamento Sanitário, que prevê recursos financeiros de 

custeio e de capital, nos moldes operacionais e regulamentares às escolas públicas 

municipais, estaduais e distritais, localizadas no campo e que tenham estudantes 

matriculados nas escolas de educação básica. Objetivo é propiciar adequação e 

benfeitoria na infraestrutura física dessas unidades educacionais, necessárias à 

realização de atividades educativas e pedagógicas voltadas à melhoria da qualidade 

do ensino e à elevação do desempenho escolar.  Apesar de consistir em recursos 

federais para escolas localizadas no campo, não deixa de ser um exemplo relevante 

a se considerar, tendo em vista que está cada vez mais clara a necessidade desse 

tipo de recurso também em áreas urbanas, sobretudo em áreas periféricas, como 

determinados bairros de Duque de Caxias. 

Especificamente em Duque de Caxias, o uso de poços para driblar a falta d’água já é 

uma realidade, inclusive no espaço de algumas escolas. Unidades escolares que, 

aliás, não apresentam qualquer problema de provisão, uma vez que seus poços 

conseguem suprir todas as necessidades, neste sentido. Admite-se, portanto, que se 

trata de uma alternativa muito viável no que diz respeito ao acesso à água no 

município (5.4). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Figura 5.4. Instalação de poço artesiano numa residência, Parque Paulista, Terceiro Distrito de Duque 
de Caxias. (Fonte: Costa, M.H.C.S., 2018). 

São quatorze (14) escolas municipais cuja principal fonte de abastecimento é a água 

de poço – E.M. Sergipe (Primeiro Distrito); E.M. Professora Sonia Regina Scudese 

Dessemone Pinto, E.M. Wanda Gomes Soares (Segundo Distrito); CIEP 407 – Neuza 

Goulart Brizola, E.M. Barro Branco, E.M. Jardim Anhangá, E.M. Márcio Fiat, E.M. 

Marechal Floriano Peixoto, E.M. Professora Dalva Borges da Cunha (Terceiro 

Distrito); CCAIC Xerém, E.M. Castro Alves, E.M. Leni Fernandes do Nascimento, E.M. 

Santo Amaro, E.M. Sargento João Délio (Quarto Distrito) (figura 5.5). Em todas elas, 

sem exceção, não há problemas relacionados ao abastecimento de água, ponto 

principal da questão. Sendo que muitas delas sofriam sérias complicações dessa 

natureza, antes da instalação dos poços. Para a prefeitura, significa uma preocupação 

a menos, uma vez que o processo de levar água até as escolas por meio de caminhão-

pipa, o qual requer alto custo e grande complexidade, seria extremamente reduzido 

ou até superado. Sem contar que, a médio prazo, caso haja interesse do governo 

municipal ou pressão da comunidade, os gastos com a pipa d’água podem ser usados 

para investimentos de viés educativos de fato. 



 
Figura 5.5. Instalação de poço artesiano na Escola Municipal Barro Branco, Duque de Caxias. (Fonte: 
M. H. C. S. Costa, 2018). 



A partir do exposto, a instalação de poços artesianos nas escolas municipais que 

dependem exclusivamente de carro-pipa constitui significativa recomendação com 

vistas sobretudo a solucionar problemas relacionados a falta d’água nas escolas, 

assim como reduzir os custos com a provisão efetuada pelo transporte do caminhão, 

dentre outros aspectos. 

5.2. Aproveitamento da Água da Chuva 

As precipitações naturais podem se constituir numa fonte importante de provisão de 

água, principalmente em áreas com problemas de abastecimento por rede pública, 

como é o caso aqui em estudo. A água da chuva, devidamente acumulada e tratada, 

pode suprir uma boa parte da necessidade de uma residência ou de algum 

estabelecimento, mormente em regiões com bons índices pluviométricos; sendo 

especialmente útil em situações que não seja preciso usar água potável. Embora, 

possa também ser utilizada para consumo humano, inclusive como água potável, 

sendo preciso evidentemente tratamento prévio. 

Segundo Gimenes (2017), a maior parcela de consumo residencial no Brasil é 

destinada ao banho, ao vaso sanitário e à pia de cozinha. A partir de observações 

empíricas, percebe-se que nos espaços escolares a demanda segue essa lógica, com 

exceção do uso do chuveiro. A quantidade de água gasta com essas atividades de 

fins não potáveis é demasiada, sendo de muito valor uma forma alternativa de 

provisão do líquido que possa suprir essas necessidades; evitando o desperdício. 

Ainda segundo a autora, a utilização da água de chuva como fonte alternativa constitui 

uma das soluções mais simples e baratas para preservar a água potável. Ela é viável 

principalmente nas regiões onde o regime pluviométrico é generoso em termos 

quantitativos e distributivos ao longo do ano. Aponta que a utilização dessa forma 

alternativa nas edificações é uma prática antiga que foi um pouco esquecida quando 

os sistemas públicos de abastecimento foram implementados. Prática essa que vem 

sendo revisitada justo em função da precariedade desses tais sistemas públicos que 

apresentam dificuldades em distribuir regularmente a água. 

Embora, a princípio, não seja própria para beber, tomar banho ou cozinhar, a água de 

chuva tem múltiplos usos numa residência. Entre eles, como já apontado neste 

trabalho, irrigação de canteiros e jardins, limpeza de pisos, calçadas e playgrounds e 

lavagem de carros, além de descarga de banheiros e lavagem de roupas. Gastos que 



podem representar cerca de cinquenta por cento (50%) do consumo de água nas 

cidades (http://diariodovale.com.br em fevereiro de 2017; apud Gimenes, 2017).  

Para fins de esclarecimentos, a Norma Brasileira ABNT NBR 15527/2007 fornece os 

requisitos para o aproveitamento de água de chuva de coberturas em áreas urbanas 

para fins não potáveis. Esta Norma se aplica a usos não potáveis em que as águas 

de chuva podem ser utilizadas após tratamento adequado para descargas em bacias 

sanitárias, irrigação de gramados e plantas ornamentais, lavagem de veículos, 

limpeza de calçadas e ruas, limpeza de pátios, espelhos d'água e usos industriais. 

Segundo os termos e definições da NBR 15527/2007, a água de chuva é aquela 

resultante de precipitações atmosféricas coletada em coberturas, telhados, onde não 

haja circulação de pessoas, veículos ou animais. No estudo devem constar o alcance 

do projeto, a população que utiliza a água de chuva e a determinação da demanda a 

ser definida pelo projetista do sistema. Incluem-se na concepção os estudos das 

séries históricas e sintéticas das precipitações da região onde será feito o projeto de 

aproveitamento de água de chuva. Neste sentido, há regras para todas as fases do 

projeto de construção visando maior segurança, como a instalação e uso de 

equipamentos, tais como: calhas e condutores, reservatórios, instalações prediais, 

bombeamento, dentre outros. A manutenção também é tratada pela Norma, devendo 

ser realizada em todo o sistema de aproveitamento de água de chuva de acordo com 

as orientações a seguir: dispositivo de descarte do escoamento inicial: Limpeza – 

mensal; calhas, condutores verticais e horizontais – semestral; dispositivos de 

desinfecção – mensal; bombas – mensal; limpeza e desinfecção – anual. Quando da 

utilização de produtos potencialmente nocivos à saúde humana na área de captação, 

o sistema deve ser desconectado, impedindo a entrada desses produtos no 

reservatório de água de chuva. A reconexão deve ser feita somente após lavagem 

adequada, quando não haja mais risco de contaminação pelos produtos utilizados. 

Em relação à configuração básica de um sistema de aproveitamento de água de 

chuva, esta consta de área de captação (telhado, laje, piso), sistemas de condução 

de água (calhas, condutores verticais e horizontais), unidade de tratamento da água 

(reservatório de coleta de primeira chuva, filtros e desinfecção) e reservatório de 

acumulação. Em alguns casos, pode ser necessário um sistema de recalque, o 

reservatório superior e a rede de distribuição (Figura 5.6). 



A qualidade da água de chuva pode ser afetada por diversos fatores, como a 

localização geográfica, presença de vegetação, condições meteorológicas, estação 

do ano, presença de carga poluidora (indústria) e condições da superfície de 

captação. Portanto, é de suma importância proceder a caracterização da água da 

chuva da região para melhor conhecê-la, possibilitando assim o seu aproveitamento 

de forma segura. Em Duque de Caxias, bairros próximos ao complexo industrial da 

Refinaria Duque de Caxias (REDUC) sofrem mais com problemas de poluição 

atmosférica, o que indica a necessidade de cuidados extras em relação ao 

aproveitamento da água da chuva dessas localidades em função da maior acidez de 

suas precipitações. 

 
Figura 5.6. Sistema de Aproveitamento da Água da Chuva  
(Fonte: http://ribeiraotopia.blogspot.com.br/2016/02/) 

Apesar de no Brasil ainda haver pouco incentivo para a adoção dessa prática, algumas 

cidades já adotaram medidas oficiais nesse sentido, destaque para as capitais atual e 

pretérita do Rio de Janeiro – cidades do Rio de Janeiro e de Niterói. Outras localidades 

também vêm apresentando interesse por essa fonte alternativa de acesso à água, 

embora de forma ainda um tanto isolada. Em Duque de Caxias, a Câmara Municipal 

decretou e sancionou a Lei Nº 2802 em vinte e quatro (24) de outubro de dois mil e 

dezesseis (2016), instituindo, no âmbito do município, o Programa de 

Reaproveitamento de Águas Pluviais nas escolas da Rede Pública Municipal. Tal 



programa compreende a captação, armazenamento e reuso de água das chuvas a 

serem utilizadas em atividades que não requeiram uso de água tratada, tais como 

irrigação (plantas, hortas, jardins); higiene (utilização em descarga sanitária); 

consumo animal; limpeza de calçadas, entre outras utilidades. Apesar de reconhecer 

a importância de uma legislação neste sentido, na prática, não houve avanço; 

continuando boa parte das unidades escolares dependente de precárias e 

dispendiosas formas de abastecimento através de carro-pipa. 

Vale sinalizar, no entanto, que essa forma de aproveitamento passa por algumas 

dificuldades em relação à sua instalação principalmente nas áreas urbanas em função 

de determinadas características que lhes são peculiares, como a falta de espaço e o 

relativamente alto custo das instalações necessárias, uma vez que, por segurança, 

deve ser acondicionada num reservatório diferente daquele que recebe a água 

tratada. Além disso, requer um obrigatório controle das primeiras águas de chuva 

coletadas, bastante perigosas, já que são o resultado da lavagem da poluição aérea 

e das sujeiras acumuladas nos telhados. Apesar de tudo, o ganho final é bastante 

valioso em termos de acesso à água e preservação dos recursos hídricos. 

Na área objeto de estudo, as características, sobretudo climáticas, são favoráveis à 

exploração dessa forma de aproveitamento da água. Tanto é verdade que já existem 

residências e estabelecimentos, ainda que em quantidade relativamente modesta, que 

fazem uso dessa técnica. O trabalho de pesquisa realizado apresenta um exemplo de 

escola da rede privada que utiliza essa forma de conseguir água de maneira eficaz, 

servindo para além da complementação do abastecimento, alcançando o processo de 

ensino-aprendizagem dos alunos ao contextualizar uma situação alternativa de 

acesso à água.  

Vale ressaltar, porém, que, no município, o uso dessa e de outras técnicas alternativas 

para obter água é, na maioria dos casos, realizado de forma ainda muito rudimentar 

por uma população que tenta se virar como pode para conseguir o básico para 

sobreviver. De modo que, não é difícil encontrar pessoas que se utilizam da água 

aproveitada dos seus telhados para além do uso com limpeza, descarga, irrigação; 

aproveitando-a também para beber, cozinhar, etc., mesmo sem passar por qualquer 

forma de tratamento. Fato que contribui para a exposição da população a diferentes 

formas de doenças relacionadas ao uso impróprio da água, em diversas localidades 

municipais. 



Em Duque de Caxias, a regularidade pluviométrica e a irregularidade de 

abastecimento de água configuram de maneira contraditória o espaço ocupado. 

Reforça, na verdade, a ideia de que a condição de escassez de água vivida por 

significativa parcela de seus cidadãos é sobretudo de natureza social, principalmente 

se for levado em consideração que a mais atingida é a população de baixa renda que 

vive mais afastada das áreas centrais. 

As perspectivas de melhoria da situação no curto e médio prazo são remotas. 

Segundo plano de investimentos da CEDAE proposto dentro do “Novo Guandu, 

Programa Mais Água para a Baixada” diversas áreas do município no Terceiro e 

Quarto Distrito só seriam atendidas na execução da terceira fase do projeto. As obras 

que beneficiariam áreas de abastecimento precário no Segundo Distrito ainda não 

foram licitadas. Ou seja, o atendimento pela CEDAE não virá no curto prazo. Além 

disso, histórico de investimentos da companhia no município, marcado por atrasos e 

adiamentos, indica um cenário pouco favorável ao atendimento das áreas ainda sem 

serviços adequados de abastecimento 

Assim, as soluções alternativas podem ser colocadas, pragmaticamente, como a 

forma viável de atendimento. Muitas são as vantagens que esse tipo de técnica 

fornece, podendo inclusive ser usada em conjunto com outras formas; o que permite 

com que a quantidade necessária de água por outra fonte, como a rede formal, possa 

ser diminuída. No caso em estudo, constatou-se, noutro momento que, em função da 

irregularidade de abastecimento por rede geral, muitas escolas públicas municipais se 

utilizam de mais de uma fonte de abastecimento no sentido de complementação. 

Nenhuma, porém, usa o aproveitamento de água da chuva. Esse tipo de fonte, por 

outro lado, foi encontrado numa instituição da rede privada – o CAP Unigranrio –, 

servindo para regar os jardins, descargas dos banheiros e limpeza pesada; 

contribuindo para diminuir a desperdício de água potável para esses fins (figura 5.7). 

Há outros exemplos no Brasil de aproveitamento da água da chuva em escolas, como 

é o caso de uma escola pública em Carmo da Mata que tem dado exemplo aos alunos 

de como ser consciente com o consumo de água, retratado por Anna Lúcia Silva (G1 

do Centro-Oeste de Minas, 2015). Desde a crise hídrica que atingiu boa parte do país,  a 

diretoria da unidade e funcionários pensaram em um projeto capaz de captar água da 

chuva, a fim de criar de forma conjunta, um sistema que iria reaproveitar água para ser 

utilizada na faxina. 



A proposta da Escola Estadual Joaquim Afonso Rodrigues envolveu o vice-diretor, que 

elaborou o sistema, além dos auxiliares de serviços gerais.  Segundo um dos 

participantes, o grupo levou em média uns 15 dias para finalizar o projeto que denominou 

de simples, sendo composto por uma caixa-d’água que capta água da chuva que cai das 

calhas do telhado e armazena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.7. Sistema de Aproveitamento de Água do Colégio Aplicação Unigranrio – Santa Cruz da 
Serra. (Fonte: Costa, M. H.C.S, 2018)  

A ação elaborada, porém, só foi possível depois de muito tempo adotando outras medidas 

de conscientização, que chegou a culminar na proibição do uso de mangueira.  Como a 

escola é muito grande e precisa ser limpa com frequência, foram necessárias medidas 

para complementar o abastecimento de modo a garantir a regularidade das aulas. 

Começaram a perceber que no encontro dos telhados havia queda de água e que em 

qualquer chuva sempre caia muita água.  

O pouco dinheiro investido foi da verba da manutenção da escola. Depois do projeto, a 

água agora está sendo usada para lavar o pátio, banheiro, molhar as plantas. Segundo a 



direção, a ideia agora é expandir o sistema, haja vista que na escola há espaço para 

implantação de mais cinco pontos de captação. Pensam ainda em aumentar a capacidade 

das caixas, passando de mil litros para cinco mil. Projeto dessa natureza é um exemplo 

para os alunos e tem mostrado que a própria escola procura meios de economizar e 

disseminar a ideia de que, através dos alunos, chega à comunidade.  

No caso específico da área de estudos, pode se constituir numa forma de 

complementar a água do poço ou de outras fontes de abastecimento, diminuindo 

principalmente a necessidade do caminhão-pipa. Ali, naquela região, a água da chuva 

pode ser fundamental para suprir justo em momentos em que a intermitência é maior, 

caso do verão. Durante os verões, os problemas de falta d’água no município 

aumentam. Mas é neste período também, como demonstra o climograma da figura 

5.1, que as precipitações se intensificam, fator principal para o funcionamento do 

sistema de aproveitamento da água da chuva. Essa fonte alternativa no caso de 

Duque de Caxias, pois, representa uma forma de extremo valor, devendo ser 

analisada com muito cuidado e atenção, desde que se queira de fato solucionar os 

problemas relacionados à água na área objeto deste trabalho. 

Seguindo esse raciocínio, para solucionar o problema de falta d’água na área de 

estudo, há que se buscar medidas que sejam eficientes para a população, porém que 

preserve o meio ambiente e colaborem com o desenvolvimento social. Para isso, é 

fundamental encarar a problemática como questão de política pública. A decisão de 

elaborar e implantar projetos de instalação de poços artesianos e/ou de mecanismos 

de aproveitamento de água da chuva para abastecimento das escolas públicas ou 

mesmo dos domicílios deve partir sobretudo do poder público, em especial da CEDAE 

em parceria com a prefeitura de Duque de Caxias. As referidas formas alternativas de 

acesso à água tendem a diminuir a demanda do dispendioso abastecimento por carro-

pipa, principalmente naqueles territórios onde o fornecimento por rede geral é 

significativamente precário. Podem, assim, ser instaladas em regiões mais afastadas 

do centro, as quais carecem mais de serviços públicos. 

 

 

 

 



CONCLUSÕES 

A partir de um problema vivenciado no cotidiano, o objetivo inicial dessa tese foi 

desenvolver análise de uma das dimensões do problema da precariedade no 

abastecimento de água potável que afeta municípios da periferia da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro: a insuficiência do abastecimento de água pelo 

sistema formal do município de Duque de Caxias. O objetivo foi duplo: dar visibilidade 

ao problema, explicando suas causas e discutindo de que forma ele se manifesta nos 

diferentes bairros do território municipal; e mostrar que existem desigualdades no 

acesso à água entre as diferentes escolas do munícipio. Tem-se como ponto de 

partida, pois, um contexto empírico, apresentado no preâmbulo do trabalho, 

vivenciado pela autora que retrata o cotidiano de boa parte das escolas de Duque de 

Caxias, cuja dificuldade de acesso à água é evidente. 

Na construção da estrutura teórica que orienta a pesquisa buscou-se apoio 

basicamente em quatro pilares principais que fundamentaram a análise do acesso à 

água naquele espaço urbano: a perspectiva da Ecologia Política Urbana, onde foram 

tratados a construção social e política da escassez; o papel do Estado/Poder Público 

nesta perspectiva, assim como os principais conceitos, categorias e instrumentos 

analíticos da ecologia política mobilizados na tese. Dentre esses destacam-se as 

abordagens da Justiça Ambiental e a da Justiça Hídrica, onde foram tratados os temas 

do direito à água e da negação desse direito pelos processos de mercantilização. 

Esses conceitos corroboram a ideia da  construção social da escassez de água, 

explicitada no caso de Duque de Caxias. Foram ainda tratados os impasses na 

construção da intersetorialidade entre políticas públicas que se materializam no 

espaço da cidade – saneamento básico e a política de educação –, que apesar de não 

seguir no contínuo da construção teórica dos três primeiros, trouxe uma questão que 

se considerou necessária abordar: uma discussão sobre abastecimento de água e 

educação. Verificou-se que no nível local existe uma frágil integração entre essas 

políticas. Duque de Caxias não possui política municipal de saneamento básico, mas 

possui um Plano Municipal de Saneamento Básico, aprovado em dezembro de dois 

mil e dezessete (2017), o qual significou um avanço nessa direção, além de trazer 

considerável contribuição teórica para a pesquisa. Por outro lado, percebe-se que tal 

Plano não se articula ao Plano Municipal de Educação, sendo as duas esferas tratadas 



de forma deveras separadas quando se pensa em política pública. A presente tese 

pode despertar, inclusive, um interesse neste sentido. 

 Na literatura que trata das desigualdades no acesso à água a partir da ecologia 

política, tem particular destaque o trabalho de Swyngedouw (2004; 2009) que traz o 

conceito de ciclo da água, incorporando dimensões naturais, econômicas, sociais e 

políticas. A pesquisa realizada, sistematizou um conjunto de informações tanto de 

outros trabalhos, como do levantamento empírico, sobre o sistema de abastecimento 

de água no território analisado. Os trabalhos evidenciam uma realidade árdua que 

remonta de épocas mesmo antes da emancipação do município na década de mil 

novecentos e quarenta (1940); fazendo, pois, parte da sua própria história. As 

questões relacionadas à água na região, na verdade, fazem parte de um conjunto de 

problemas infraestruturais urbanos que estão intrinsecamente ligados às formas de 

ocupação daquele espaço, marcado pela desigualdade, tanto na escala 

metropolitana, como na escala intramunicipal, considerando os diferentes distritos. 

Todo o processo de estruturação do sistema de abastecimento, da emancipação aos 

dias atuais é marcado por uma ação ineficaz do poder público, seja no nível estadual, 

considerando os atores do ciclo da água – governo estadual e CEDAE; seja no nível 

municipal, considerando o governo municipal. Essa ineficácia poderia ser interpretada 

como descaso, mas um descaso seletivo, posto que determinadas áreas e atividades 

do município são atendidas. Nesse sentido, os casos da Petrobrás no Segundo 

Distrito, e de determinadas áreas no Primeiro Distrito são emblemáticos. 

A análise realizada permitiu identificar atores e interesses, possibilitando, portanto, a 

construção de um quadro de ciclo hídrico urbano local ou ciclo hidrossocial, tendo 

como escala o município analisado, Duque de Caxias.  Esse quadro, apresentado no 

capítulo três, pode ser considerado um dos aportes da tese. Neste mesmo capítulo, 

estudos baseados em dados do IBGE, SNIS e nos trabalhos de campo ajudaram a 

mostrar o perfil do município como um todo no que tange ao abastecimento de água. 

A diversidade de formas para conseguir água surge como um indicativo de que o 

fornecimento oficial público é insuficiente. Insuficiência que muda dentro dos 

diferentes espaços, sendo mais acentuada nas áreas mais afastadas do centro. 

Apesar de ser contemplada com mais de um sistema de fornecimento, o estudo 

demontrou que a áreas de Duque de Caxias apresentam problemas graves de 

frequência no abastecimento. A construção do Ciclo Hidrossocial do município, 



importante contribuição desta pesquisa, ajudou a mostrar que a mobilização da água 

para diferentes usos na localidade, muitas vezes, constitui um processo complexo e 

conflituoso. O fluxo de água em Duque de Caxias na perspectiva deste conceito expôs 

uma circulação hídrica heterogênea, em que a água percorre um caminho complexo, 

associado à existência de espaços desiguais de acesso a mesma. Demonstrou ainda 

que, além das desigualdades de acesso relacionadas às áreas centrais e periféricas, 

no município se convive com os contrastes entre o abastecimento humano e os 

sistemas de abastecimento estruturados para atender as indústrias; a exemplo do polo 

petroquímico, organizado em torno da Refinaria de Duque de Caxias (REDUC), dentre 

outros. Uma outra característica importante observada neste ciclo foi o relativamente 

baixo reaproveitamento da água depois do uso, o que faz com que parte da mesma 

retorne de forma poluída aos corpos hídricos. 

Ao analisar os dados obtidos através das pesquisas empíricas, detalhados no capítulo 

quatro (4), foi possível perceber com clareza que o município de Duque de Caxias 

apresenta uma relevante diferenciação de área no que diz respeito ao abastecimento 

de água, seja numa escala mais geral dos distritos e bairros, ou mais específica, como 

é o caso do espaço escolar. Os problemas de abastecimento das escolas se 

diferenciaram segundo os distritos, mas foi possível identificá-los em todos eles. 

Quanto ao tipo, o abastecimento por rede pública (RP) e por caminhão-pipa (CP) 

constituíram as formas mais comuns encontradas nas escolas municipais de Duque 

de Caxias, com a predominância da última forma.  

Comparando os valores referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 

recebido pelas escolas municipais de Duque de Caxias em dois mil e dezessete (2017) 

e os valor do contrato de doze meses para transporte de água para as escolas por 

carro-pipa no mesmo ano, constatou-se que o montante reservado somente para 

garantir o abastecimento de água por essa fonte se aproximou consideravelmente do 

valor da verba destinada a assegurar as condições de funcionamento das unidades 

de ensino, que deve ser aplicada em diversos usos. Evidenciou-se com isso que a 

prefeitura, caso não tivesse que arcar com esse custo da água, poderia usá-lo como 

forma de complementar os recursos federais recebidos pelas unidades escolares, 

oferecendo mais condições às mesmas de investir em questões de fato relacionadas 

aos interesses educativos. 



Foi possível constatar, através de entrevistas realizadas em algumas escolas 

particulares, que a realidade dessas instituições de ensino quanto ao acesso à água 

por rede pública de abastecimento substancialmente não é diferente do que ocorre na 

rede pública. O que se alterou foram as estratégias para garantir que as aulas de 

forma alguma deixassem de acontecer, pois isso constitui um expressivo diferencial 

entre os dois tipos de rede de ensino, constituindo-se inclusive num excelente pretexto 

para atrair clientela. De toda forma, os estudantes que frequentam essa rede privada 

de ensino se diferenciaram dos que frequentam a escola pública, no mínimo, por não 

sacrificar, em função da falta de abastecimento de água, seu direito de usufruir os 

duzentos dias letivos previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB – Lei 

9394, 20/12/1996).  

Ainda debruçando-se na legislação nacional e nos dados apresentados nesta 

pesquisa, observou-se que ainda há um significativo distanciamento entre a lei e a 

realidade educacional. Comparando as duas redes de ensino, notou-se que as 

instituições privadas seguem na dianteira no que diz respeito ao cumprimento dos 

preceitos da Lei da Educação Nacional, sobretudo quanto à permanência dos seus 

alunos dentro da escola.  

A infraestrutura precária dos espaços escolares da rede pública municipal de Duque 

de Caxias, que incorpora um deficiente abastecimento de água, pode ainda acarretar 

inúmeros outros problemas que prejudicam o desempenho dos educandos. 

Coincidência ou não, oitenta por cento (80%) das escolas nos quatro distritos 

apresentaram em dois mil e quinze (2015) índices de Desenvolvimento da Educação 

Básica (Idebs) relativamente baixos, encontrando-se nas situações de alerta e de 

atenção. Apesar dessa percepção, observou-se que estudos mais aprofundados são 

necessários para confirmar tais analogias. 

Importante neste estudo ainda foi considerar as mobilizações populacionais na busca 

por solucionar os problemas relacionados ao acesso à água na área objeto de estudo. 

Seja através de protestos em vias importantes seja realizando reuniões com líderes 

comunitários ou ainda participando de audiências públicas; moradores, sobretudo dos 

locais mais atingidos, têm travado verdadeiras batalhas em prol da água na localidade. 

Seguindo nesta discussão, ao considerar a construção do Plano Municipal de 

Saneamento Básico de Duque de Caxias (PMSB/DC, 2017), sobretudo no que diz 

respeito à participação da população, observou-se que ainda que de maneira 



superficial, a presença dos poucos moradores durante as audiências e oficinas, 

reforçou a ideia de que as questões do saneamento de modo geral e, do 

abastecimento de água, de modo mais específico, constituem preocupações dos 

habitantes locais. Inclusive, a reduzida participação popular foi motivo de protestos e 

questionamentos por parte da plateia em todas as reuniões realizadas.  

A pesquisa mostrou como a dificuldade de acesso a um bem de direito de todos, que 

atinge diversos espaços se manifesta nas unidades escolares. Essas, em função da 

irregularidade de abastecimento de água, têm suas rotinas alteradas ocasionando 

prejuízos evidentes ao ensino e também ao cotidiano dos estudantes e suas famílias. 

Um estudo mais aprofundado desse aspecto, a partir da visão dos alunos e das suas 

famílias não foi possível no âmbito da pesquisa aqui apresentada, mas constitui um 

caminho possível para aprofundar a temática da intersetorialidade das políticas 

públicas (abastecimento de água e educação) a partir da percepção dos cidadãos que 

são objeto dessas políticas. 

A precariedade do sistema público de abastecimento faz com que a maior parte das 

escolas seja abastecida por caminhões-pipa, criando uma dependência preocupante 

desse tipo de fonte. Percebeu-se que uma rede complexa – caminhões, combustível, 

manutenção das estradas e das viaturas, motoristas, recepcionistas – precisa ser 

movimentada para que a água chegue em grande parte das escolas, levando em 

conta toda a operação exigida por essa forma de abastecimento. Observou-se ainda, 

através da análise dos contratos que a prefeitura estabelece com as firmas que 

distribuem água por caminhão-pipa, que esse sistema alternativo tem um alto custo 

para a prefeitura. Esse custo é assumido pela Pasta da Educação. Caso houvesse 

abastecimento regular das escolas pelo sistema formal, os custos seriam bem 

menores. Contudo, apesar das manifestações da comunidade escolar, não foi 

verificada uma inciativa concreta do governo municipal para resolver o problema do 

acesso à água nas escolas. O que seria um paliativo, o abastecimento via caminhão-

pipa, virou norma. Um estudo mais aprofundado da “economia da pipa d’água” em 

Duque de Caxias, seria um desdobramento possível da pesquisa realizada. 

A pesquisa nas escolas comprovou que essas, de modo geral, padecem dos mesmos 

problemas de seus entornos; indicando que para resolver os problemas relacionados 

ao acesso à água nas unidades escolares de Duque de Caxias é preciso considerar 

a questão dentro de um espaço mais abrangente, como os bairros onde estão 



localizadas.   Sendo assim, o problema do abastecimento das escolas pode ser um 

indicador da problemática de acesso à água em Duque de Caxias. 

Se a questão é estrutural, a solução só pode ser alcançada considerando as 

estruturas, sendo imprescindível os investimentos em infraestruturas do espaço 

ocupado. Nesse sentido, uma contribuição da pesquisa é um olhar mais fino sobre a 

qualidade do acesso à água em Duque de Caxias, identificando áreas onde existe 

situação de intermitência. Essa informação mais fina não está disponível nem no 

Plano Municipal de Saneamento Básico, aprovado em dois mil e dezessete (2017). 

A pesquisa ainda permitiu identificar que alternativas técnicas, como captação de 

água de chuvas são usadas por escolas de Duque de Caxias, com resultados 

positivos. Verificou-se ainda que muitas escolas possuem infraestruturas sanitárias 

interna em estado precário. Esses dois aspectos merecem ser considerados em uma 

política pública, voltada para melhoria dos equipamentos escolares existente e nas 

propostas de construção de novos equipamentos. Vale lembrar que Duque de Caxias 

recebeu empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida com grande número 

de unidades. A normativa indica que devem ser construídas escolas para atender o 

público desses conjuntos habitacionais, quando as unidades existentes no entorno 

não são suficientes para atender a nova demanda. Considerar esse aspecto – 

aproveitamento de água de chuvas- nos projetos dos novos equipamentos é uma 

contribuição da tese que merece ser destacada. 

O poder público, neste sentido, é o melhor agente para realizar tais investimentos de 

modo mais justo, alcançando diferentes grupos sociais. Junto ao poder público, a 

participação da população local se faz fundamental. Aliados, pois, em grupos 

responsáveis pelos diversos serviços sociais, governo, técnicos, cientistas formam 

uma equipe interdisciplinar que constitui um coletivo relevante na busca por soluções 

dos problemas, capaz de alcançar desfechos que respeitem os diferentes contextos. 
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Tabela 4.3. Escolas do Primeiro Distrito de Duque de Caxias: aspectos gerais. 
 
Escolas 

Aspectos Gerais 
Salas Turmas Alunos Professores Funcionários Turnos 

CCAIC – JD GRAMACHO 04 04 72 04 33 Integral 
CCAIC – OLAVO BILAC 05 05 60 04 23 Integral 
CRECHE ABNE MARQUE DE ABREU 03 03 57 03 17 Integral 
CRECHE COMUNITÁRIA SÃO SEBASTIÃO 05 05 120 05 40 Integral/parcial 
CRECHE E PRÉ-ESCOLA ELISA MATIAS DE ARAÚJO 06 07 135 07 30 Integral/parcial 
CRECHE GANDUR ASSED 17 24 488 24 47 Integral/Parcial 
CRECHE GRACIESSE LUIZA DA SILVA LOURENÇO 14 16 286 - - Integral/parcial 
CHECHE IRACY MOREIRA THEODORO O4 06 102 06 24 Integral/Parcial 
CHECHE LAURA MENEZES DE FREITAS LIMA 04 04 69 04 25 Integral 
CHECHE E PRÉ-ESCOLA MARIA JOSÉ DA 
CONCEIÇÃO 

05 07 132 06 23 Integral/parcial 

CHECHE PARTEIRA ODETE MARIA DE OLIVEIRA 05 05 108 05 27 Integral 
CHECHE E E M BENÍSIO JOSÉ DA SILVA 05 07 133 07 26 Integral/Parcial 
CRECHE E E M DR ÁLVARO ALBERTO 12 24 286 22 15 02 
CRECHE E E M POETISA CECÍLIA MEIRELES 23 23 367 32 70 Integral/parcial 
CRECHE PROFª LAURA D’AQUINO LONGO 05 07 140 07 32 Integral/parcial 
CRECHE TEREZA DE LISIEUX 05 05 100 05 30 Integral/parcial 
CRECE UBALDINA ALVES DA SILVA 05 05 102 08 18 Integral 
CRECHE PROFº JOAO DE OLIVEIRA 07 06 116 14 28 Integral 
CIEP 097 – CARLOS CHAGAS 19 36 889 63 36 02 
CIEP 405 – MINISTRO SANTIAGO DANTAS 20 29 500 40 15 02 
E M ALINE GONÇALVES DE LIMA 06 12 323 12 08 02 
E M ALTO DA BOA VISTA 04 08 171 05 06 02 
E M ANA DE SOUZA HERDY 06 12 251 13 08 02 
E M ANA NERY 07 22 540 23 17 03 
E M ANÍSIO SPÍNOLA TEIXEIRA 08 12 288 13 09 02 
E M BARÃO DO RIO BRANCO 07 21 627 46 20 03 
E M CARLOTA MACHADO 10 22 475 38 17 02 
E M CASTRO ALVES 03 06 159 06 05 02 
E M CORA CORALINA 06 12 373 12 06 02 
E M DARCI RIBEIRO 07 14 330 12 18 02 
E M DARCY VARGAS 06 10 282 18 09 02 
E M DR GASTÃO REIS 04 08 186 08 06 02 
E M DR RICARDO AUGUSTO DE AZEREDO VIANNA 14 37 981 54 23 03 
E M EXPEDICIONÁRIO AQUINO DE ARAÚJO 09 27 973 78 43 03 
E M GENERAL SAMPAIO 09 19 504 37 16 03 
E M GENERAL TIBÚRCIO 05 10 205 09 08 02 
E M GUSTAVO ARMBRUST 06 12 280 13 11 02 
E M HELENA AGUIAR DE MEDEIROS 09 32 812 76 28 04 
E M HERMÍNIA CALDAS DA SILVA 16 24 517 40 18 02 
E M JARDIM GRAMACHO 08 22 547 37 16 03 
E M JOAQUIM DA SILVA PEÇANHA 10 21 540 53 24 02 
E M JOSÉ MEDEIROS CABRAL 12 31 792 51 25 03 
E M LAURENTINA CARDOSO DUARTE 08 15 324 14 09 02 
E M LIONS 11 33 835 62 25 03 
E M MANOEL JOAQUIM SALGUEIRO 05 11 162 11 06 02 
E M MARECHAL MALLET 08 16 378 33 12 02 
E M MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA 08 16 378 33 12 02 
E M MAURO DE CASTRO 13 29 768 64 14 03 
E M OSWALDO CRUZ 06 12 280 12 14 02 
E M PROFº JAIR ALVES DE FREITAS 13 25 490 23 30 02 
E M PROFº JOSÉ DE SOUZA HERDY  06 11 290 11 09 02 
E M MOTTA SOBRINHO 09 23 509 31 33 03 
E M PROFº ONERES NUNES OLIVEIRA 12 28 570 59 24 03 
E M PROFº ROMEU MENEZES DOS SANTOS 13 31 937 57 21 03 
E M PROFª HILDA DO CARMO SIQUEIRA 06 12 343 30 11 02 
E M PROFª OLGA TEIXEIRA DE OLIVEIRA 26 53 1570 131 51 03 
E M PROFª ZILLA JUNGER DA SILVA 12 32 928 55 25 03 
E M RUY BARBOSA 14 41 770 52 23 03 
E M SANTA TEREZINHA 11 22 500 22 72 02 
E M SERGIPE 11 33 645 31 17 03 
E M TODOS OS SANTOS 05 10 249 10 10 02 
E M VILA OPERÁRIA 04 08 160 08 15 02 
E M VINTE E UM DE ABRIL 07 14 288 17 12 02 
E M VISCONDE DE ITABORAÍ 12 22 538 16 16 02 
E M WILSON DE OLIVEIRA SIMÕES 14 27 751 37 31 03 

 

 

 

 

 
 



Tabela 4.4. Escolas do Primeiro Distrito de Duque de Caxias: equipamentos sanitários/número de 
banheiros. 
Escolas Alunos Alunas Professores/ 

funcionários 
Outros Em condições de 

uso 
CCAIC – JD GRAMACHO 01 01 02 - Todos 
CCAIC – OLAVO BILAC 03 02 - Todos 
CRECHE ABNE MARQUE DE ABREU 02 01 - Todos 
CRECHE COMUNITÁRIA SÃO SEBASTIÃO 01 01 02 - Todos 
CRECHE E PRÉ-ESCOLA ELISA MATIAS DE ARAÚJO 03 02 - Todos 
CRECHE GANDUR ASSED 14 04 - Todos 
CRECHE GRACIESSE LUIZA DA SILVA LOURENÇO 03 03 03 01 Todos 
CHECHE IRACY MOREIRA THEODORO 01 01 02 - Todos 
CHECHE LAURA MENEZES DE FREITAS LIMA 01 01 01 - Todos 
CHECHE E PRÉ-ESCOLA MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO 04 03 - Todos 
CHECHE PARTEIRA ODETE MARIA DE OLIVEIRA 03 04 - Todos 
CHECHE E E M BENÍSIO JOSÉ DA SILVA 01 01 03 - Todos 
CRECHE E E M DR ÁLVARO ALBERTO 01 01 02 01 Todos 
CRECHE E E M POETISA CECÍLIA MEIRELES 02 02 06 02 (berc) Todos 
CRECHE PROFª LAURA D’AQUINO LONGO 01 01 02 - Todos 
CRECHE TEREZA DE LISIEUX 04 02 - Todos 
CRECE UBALDINA ALVES DA SILVA 01 01 - Todos 
CRECHE PROFº JOAO DE OLIVEIRA 01 01 02 - Todos 
CIEP 097 – CARLOS CHAGAS 03 03 02 01 (pré) 07 
CIEP 405 – MINISTRO SANTIAGO DANTAS 02 02 02 02 04 
E M ALINE GONÇALVES DE LIMA 01 01 01 - 02 
E M ALTO DA BOA VISTA 01 01 01 - Todos 
E M ANA DE SOUZA HERDY 01 01 02 - 03 
E M ANA NERY 01 01 02 - 03 
E M ANÍSIO SPÍNOLA TEIXEIRA 01 01 02 - Todos 
E M BARÃO DO RIO BRANCO 03 03 04 01 Todos 
E M CARLOTA MACHADO 02 02 02 03 Todos 
E M CASTRO ALVES 01 01 01 - Todos 
E M CORA CORALINA 02 02 03 - Todos 
E M DARCI RIBEIRO 01 01 02 - Todos 
E M DARCY VARGAS 01 01 02 - Todos 
E M DR GASTÃO REIS 01 01 02 - Todos 
E M DR RICARDO AUGUSTO DE AZEREDO VIANNA 01 01 02 - Todos 
E M EXPEDICIONÁRIO AQUINO DE ARAÚJO 01 01 02 - Todos 
E M GENERAL SAMPAIO 01 01 02 - Todos 
E M GENERAL TIBÚRCIO 01 01 02 - Todos 
E M GUSTAVO ARMBRUST 03 03 01 - Todos 
E M HELENA AGUIAR DE MEDEIROS 02 02 02 01 Todos 
E M HERMÍNIA CALDAS DA SILVA 04 04 02 02 Todos 
E M JARDIM GRAMACHO 01 01 02 - Todos 
E M JOAQUIM DA SILVA PEÇANHA 02 01 02 01 Nenhum 
E M JOSÉ MEDEIROS CABRAL 02 02 03 - Todos 
E M LAURENTINA CARDOSO DUARTE 02 02 01 - Todos 
E M LIONS 02 02 01 - Todos 
E M MANOEL JOAQUIM SALGUEIRO 02 02 01 - Todos 
E M MARECHAL MALLET 01 01 01 01 Todos 
E M MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA 01 01 02 - Todos 
E M MAURO DE CASTRO 02 02 03 01 Todos 
E M OSWALDO CRUZ 02 03 02 - Todos 
E M PROFº JAIR ALVES DE FREITAS 02 02 04 - Todos 
E M PROFº JOSÉ DE SOUZA HERDY 01 01 02 - Todos 
E M MOTTA SOBRINHO 03 03 01 - Todos 
E M PROFº ONERES NUNES OLIVEIRA 02 02 01 - Todos 
E M PROFº ROMEU MENEZES DOS SANTOS 01 01 04 - Todos 
E M PROFª HILDA DO CARMO SIQUEIRA 02 02 02 - Todos 
E M PROFª OLGA TEIXEIRA DE OLIVEIRA 03 03 03 01 Todos 
E M PROFª ZILLA JUNGER DA SILVA 01 01 02 01 (vest) Todos 
E M RUY BARBOSA 04 04 01 - Todos 
E M SANTA TEREZINHA 02 02 02 - Todos 
E M SERGIPE 01 02 02 - Todos 
E M TODOS OS SANTOS 02 02 02 - Todos 
E M VILA OPERÁRIA 01 01 01 - Todos 
E M VINTE E UM DE ABRIL 02 02 02 - Todos 
E M VISCONDE DE ITABORAÍ 01 01 02 02 05 
E M WILSON DE OLIVEIRA SIMÕES 03 03 04 - Todos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 4.5. Escolas do Primeiro Distrito de Duque de Caxias: equipamentos sanitários/condições 
físicas dos banheiros. 
Escolas Boa  Razoável Precária Vazamentos nas 

torneiras e 
sanitários 

CCAIC – JD GRAMACHO X   N 
CCAIC – OLAVO BILAC X   N 
CRECHE ABNE MARQUE DE ABREU X   S 
CRECHE COMUNITÁRIA SÃO SEBASTIÃO   X S 
CRECHE E PRÉ-ESCOLA ELISA MATIAS DE ARAÚJO X   N 
CRECHE GANDUR ASSED X   N 
CRECHE GRACIESSE LUIZA DA SILVA LOURENÇO X   N 
CHECHE IRACY MOREIRA THEODORO   X N 
CHECHE LAURA MENEZES DE FREITAS LIMA  X  N 
CHECHE E PRÉ-ESCOLA MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO  X  S 
CHECHE PARTEIRA ODETE MARIA DE OLIVEIRA X   N 
CHECHE E E M BENÍSIO JOSÉ DA SILVA  X  N 
CRECHE E E M DR ÁLVARO ALBERTO X   N 
CRECHE E E M POETISA CECÍLIA MEIRELES X   N 
CRECHE PROFª LAURA D’AQUINO LONGO X   S 
CRECHE TEREZA DE LISIEUX X   N 
CRECE UBALDINA ALVES DA SILVA  X  N 
CRECHE PROFº JOAO DE OLIVEIRA X   N 
CIEP 097 – CARLOS CHAGAS  X  S 
CIEP 405 – MINISTRO SANTIAGO DANTAS X   N 
E M ALINE GONÇALVES DE LIMA X   N 
E M ALTO DA BOA VISTA  X  S 
E M ANA DE SOUZA HERDY   X S 
E M ANA NERY   X S 
E M ANÍSIO SPÍNOLA TEIXEIRA X   N 
E M BARÃO DO RIO BRANCO X   S 
E M CARLOTA MACHADO X   N 
E M CASTRO ALVES X   N 
E M CORA CORALINA  X  S 
E M DARCI RIBEIRO   X S 
E M DARCY VARGAS  X  N 
E M DR GASTÃO REIS X   N 
E M DR RICARDO AUGUSTO DE AZEREDO VIANNA  X  S 
E M EXPEDICIONÁRIO AQUINO DE ARAÚJO X   N 
E M GENERAL SAMPAIO X   N 
E M GENERAL TIBÚRCIO X   N 
E M GUSTAVO ARMBRUST X   N 
E M HELENA AGUIAR DE MEDEIROS X   N 
E M HERMÍNIA CALDAS DA SILVA  X  S 
E M JARDIM GRAMACHO X   N 
E M JOAQUIM DA SILVA PEÇANHA   X S 
E M JOSÉ MEDEIROS CABRAL X   N 
E M LAURENTINA CARDOSO DUARTE X   N 
E M LIONS  X  N 
E M MANOEL JOAQUIM SALGUEIRO X   N 
E M MARECHAL MALLET X   N 
E M MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA X   N 
E M MAURO DE CASTRO  X  N 
E M OSWALDO CRUZ  X  S 
E M PROFº JAIR ALVES DE FREITAS   X S 
E M PROFº JOSÉ DE SOUZA HERDY   X  N 
E M MOTTA SOBRINHO  X  S 
E M PROFº ONERES NUNES OLIVEIRA X   S 
E M PROFº ROMEU MENEZES DOS SANTOS   X S 
E M PROFª HILDA DO CARMO SIQUEIRA  X  S 
E M PROFª OLGA TEIXEIRA DE OLIVEIRA X   N (1funcionário) 
E M PROFª ZILLA JUNGER DA SILVA  X  S 
E M RUY BARBOSA X   N 
E M SANTA TEREZINHA X   N 
E M SERGIPE  X  N 
E M TODOS OS SANTOS  X  N 
E M VILA OPERÁRIA  X  N 
E M VINTE E UM DE ABRIL X   N 
E M VISCONDE DE ITABORAÍ X   S 
E M WILSON DE OLIVEIRA SIMÕES  X  N 

 

 

 

 



Tabela 4.6. Escolas do Primeiro Distrito de Duque de Caxias: principal fonte de abastecimento de 
água. 
Escolas  Principal 

 Fonte de  
Abastecimento 

RP H C CD P Água da  
Rede  
Pública 

Recorre 
 À Pipa  
d’água 

Solicita  
Pipa 
 d’água 

CCAIC – JD GRAMACHO CP NS NS S S N N S (3X) PREF. 
CCAIC – OLAVO BILAC RP S S S S N S (7X) N - 
CRECHE ABNE MARQUE DE ABREU RP S S S S N S 3(X) Raro PREF. 
CRECHE COMUNITÁRIA SÃO SEBASTIÃO RP/CP S S S S N S (2X) S PREF. 
CRECHE E PRÉ-ESCOLA ELISA MATIAS DE ARAÚJO RP S S S S N S (7X) S VER 
CRECHE GANDUR ASSED RP S S S S N S (7X) N - 
CRECHE GRACIESSE LUIZA DA SILVA LOURENÇO RP S S S S N S (NS) Raro PREF. 
CHECHE IRACY MOREIRA THEODORO RP/CP S S S S N S (1X) S PREF. 
CHECHE LAURA MENEZES DE FREITAS LIMA RP S S S S N S (7X) Raro PREF. 
CHECHE E PRÉ-ESCOLA MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO RP S S S S N S (3X) Raro PREF. 
CHECHE PARTEIRA ODETE MARIA DE OLIVEIRA RP S S S S N S (7X) N - 
CHECHE E E M BENÍSIO JOSÉ DA SILVA CP S S S S N N N - 
CRECHE E E M DR ÁLVARO ALBERTO CP S S S S N N S PREF. 
CRECHE E E M POETISA CECÍLIA MEIRELES RP S S N S N S (7X) N - 
CRECHE PROFª LAURA D’AQUINO LONGO CP S S S S N Esp S (2X) PREF. 
CRECHE TEREZA DE LISIEUX RP S S S S N S (7X) N PREF. 
CRECE UBALDINA ALVES DA SILVA RP/CP S S S S N S (1X) S PREF. 
CRECHE PROFº JOAO DE OLIVEIRA RP S S S S N S (7X) N - 
CIEP 097 – CARLOS CHAGAS RP S S S S N S (7X) N - 
CIEP 405 – MINISTRO SANTIAGO DANTAS RP S S S S N S (2X) Raro PREF. 
E M ALINE GONÇALVES DE LIMA RP S S S S N S (7X) Raro PREF. 
E M ALTO DA BOA VISTA RP S S N S N S (7X) N - 
E M ANA DE SOUZA HERDY RP S N S S N S (3X) N - 
E M ANA NERY RP S S S S N S (3X) Raro PREF. 
E M ANÍSIO SPÍNOLA TEIXEIRA RP S S S S N S (7X) Raro PREF. 
E M BARÃO DO RIO BRANCO RP S S S S N S (4X) N - 
E M CARLOTA MACHADO RP S S S S N S (4X) N - 
E M CASTRO ALVES RP S S N S N S (7X) N - 
E M CORA CORALINA RP S S S S N S (2X) N - 
E M DARCI RIBEIRO RP S S S S N S (7X) Raro PREF. 
E M DARCY VARGAS RP S S N S N S (3X) N - 
E M DR GASTÃO REIS CP S S S S N Raro S (1x) PREF. 
E M DR RICARDO AUGUSTO DE AZEREDO VIANNA RP S S S S N S (6X) N - 
E M EXPEDICIONÁRIO AQUINO DE ARAÚJO RP/CP S S S S N S (2X) S (2X) PREF. 
E M GENERAL SAMPAIO CP S S S S N N S (3X) PREF. 
E M GENERAL TIBÚRCIO CP S S S S N N S (2X PREF. 
E M GUSTAVO ARMBRUST RP S S S S N S (4X) Raro PREF. 
E M HELENA AGUIAR DE MEDEIROS RP S S S S N S (7X) N - 
E M HERMÍNIA CALDAS DA SILVA RP S S S S N S (3X) Raro PREF. 
E M JARDIM GRAMACHO CP S S S S N N S (2x) PREF. 
E M JOAQUIM DA SILVA PEÇANHA RP S S S S N S (7X) Raro PREF. 
E M JOSÉ MEDEIROS CABRAL CP S S N S N S (às x) S (2x) PREF. 
E M LAURENTINA CARDOSO DUARTE RP S S S S N S (7x) N - 
E M LIONS RP/CP S S S S N S (1X) S PREF. 
E M MANOEL JOAQUIM SALGUEIRO RP S S S S N S (3X) N - 
E M MARECHAL MALLET RP/CP S S S S N S S PREF. 
E M MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA RP S S S S N S (7X) N - 
E M MAURO DE CASTRO CP S S S S N N S (3x) PREF. 
E M OSWALDO CRUZ RP S S S S N S (7X) N - 
E M PROFº JAIR ALVES DE FREITAS RP S S S S N S (7X) Raro PREF. 
E M PROFº JOSÉ DE SOUZA HERDY  RP S S S S N S (7X) Raro PREF. 
E M MOTTA SOBRINHO RP S S S S N S (7X) N PREF. 
E M PROFº ONERES NUNES OLIVEIRA RP S S S S N S (2X) N PREF. 
E M PROFº ROMEU MENEZES DOS SANTOS RP S S S S N S (7X) N - 
E M PROFª HILDA DO CARMO SIQUEIRA RP/CP S S S S N S S  
E M PROFª OLGA TEIXEIRA DE OLIVEIRA RP S S S S N S (7X) N - 
E M PROFª ZILLA JUNGER DA SILVA RP S S S S N NS N - 
E M RUY BARBOSA RP S S S S N S (6X) Às x PREF. 
E M SANTA TEREZINHA RP S S S S N S (7X) N - 
E M SERGIPE POÇO S S S S S N N - 
E M TODOS OS SANTOS RP S S S S N S (3X) Raro PREF. 
E M VILA OPERÁRIA RP S S S S N S (4X) Raro PREF. 
E M VINTE E UM DE ABRIL CP S S S S N N S (2X) PREF. 
E M VISCONDE DE ITABORAÍ RP S S S S N S (7X) Raro PREF. 
E M WILSON DE OLIVEIRA SIMÕES RP/CP S S S S N S (1X) S (3X) PREF. 

 

 

 

 



Tabela 4.7. Escolas do Primeiro Distrito de Duque de Caxias: procedência da água para diferentes 
usos e funcionamento das unidades de ensino. 
Escolas Beber  Tratamento  Cozinhar  Limpeza Afeta o 

funcionamento  
da escola 

CCAIC – JD GRAMACHO CP Filtro CP CP N 
CCAIC – OLAVO BILAC RP Insetbom RP RP N 
CRECHE ABNE MARQUE DE ABREU RP Insetbom RP RP Raro 
CRECHE COMUNITÁRIA SÃO SEBASTIÃO RP/CP Filtro RP/CP RP/CP S 
CRECHE E PRÉ-ESCOLA ELISA MATIAS DE ARAÚJO RP/CP Insetbom RP/CP RP/CP N 
CRECHE GANDUR ASSED RP Insetbom RP RP N 
CRECHE GRACIESSE LUIZA DA SILVA LOURENÇO RP Insetbom RP RP Raro 
CHECHE IRACY MOREIRA THEODORO RP Insetbom RP RP N 
CHECHE LAURA MENEZES DE FREITAS LIMA RP Insetbom RP RP N 
CHECHE E PRÉ-ESCOLA MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO RP Insetbom RP RP N 
CHECHE PARTEIRA ODETE MARIA DE OLIVEIRA RP Insetbom RP RP N 
CHECHE E E M BENÍSIO JOSÉ DA SILVA RP Insetbom RP RP N 
CRECHE E E M DR ÁLVARO ALBERTO CP Insetbom CP CP N 
CRECHE E E M POETISA CECÍLIA MEIRELES RP Insetbom RP RP N 
CRECHE PROFª LAURA D’AQUINO LONGO CP Insetbom CP CP S 
CRECHE TEREZA DE LISIEUX RP Insetbom RP RP N 
CRECE UBALDINA ALVES DA SILVA RP Insetbom RP RP S 
CRECHE PROFº JOAO DE OLIVEIRA RP Insetbom RP RP N 
CIEP 097 – CARLOS CHAGAS RP Insetbom RP RP N 
CIEP 405 – MINISTRO SANTIAGO DANTAS RP Insetbom RP RP N 
E M ALINE GONÇALVES DE LIMA RP Insetbom RP RP N 
E M ALTO DA BOA VISTA RP Insetbom RP RP N 
E M ANA DE SOUZA HERDY RP Insetbom RP RP S 
E M ANA NERY RP Insetbom RP RP S 
E M ANÍSIO SPÍNOLA TEIXEIRA RP Insetbom RP RP N 
E M BARÃO DO RIO BRANCO RP Insetbom RP RP N 
E M CARLOTA MACHADO RP Insetbom RP RP N 
E M CASTRO ALVES RP Insetbom RP RP N 
E M CORA CORALINA RP Insetbom RP RP N 
E M DARCI RIBEIRO RP Insetbom RP RP S 
E M DARCY VARGAS RP Insetbom RP RP N 
E M DR GASTÃO REIS CP Insetbom CP CP N 
E M DR RICARDO AUGUSTO DE AZEREDO VIANNA RP Insetbom RP  N 
E M EXPEDICIONÁRIO AQUINO DE ARAÚJO RP/CP Insetbom RP/CP RP/CP N 
E M GENERAL SAMPAIO CP Insetbom CP CP S 
E M GENERAL TIBÚRCIO CP Insetbom CP CP S 
E M GUSTAVO ARMBRUST RP Insetbom RP RP N 
E M HELENA AGUIAR DE MEDEIROS RP Insetbom RP RP N 
E M HERMÍNIA CALDAS DA SILVA RP Insetbom RP RP Raro 
E M JARDIM GRAMACHO CP Insetbom CP CP S 
E M JOAQUIM DA SILVA PEÇANHA RP Insetbom RP RP Raro 
E M JOSÉ MEDEIROS CABRAL CP Insetbom CP CP S 
E M LAURENTINA CARDOSO DUARTE RP Insetbom RP RP N 
E M LIONS RP/CP Insetbom RP/CP RP/CP S 
E M MANOEL JOAQUIM SALGUEIRO RP Insetbom RP RP N 
E M MARECHAL MALLET RP/CP Insetbom RP/CP RP/CP S 
E M MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA RP Insetbom RP RP N 
E M MAURO DE CASTRO CP Insetbom CP CP N 
E M OSWALDO CRUZ RP Insetbom RP RP N 
E M PROFº JAIR ALVES DE FREITAS RP Insetbom RP RP S 
E M PROFº JOSÉ DE SOUZA HERDY  RP Insetbom RP RP N 
E M MOTTA SOBRINHO RP Insetbom RP RP N 
E M PROFº ONERES NUNES OLIVEIRA RP Insetbom RP RP N 
E M PROFº ROMEU MENEZES DOS SANTOS RP Insetbom RP RP N 
E M PROFª HILDA DO CARMO SIQUEIRA CP Insetbom CP CP S 
E M PROFª OLGA TEIXEIRA DE OLIVEIRA RP Insetbom RP RP N 
E M PROFª ZILLA JUNGER DA SILVA RP Insetbom RP RP Raras vezes 
E M RUY BARBOSA RP Insetbom RP RP N 
E M SANTA TEREZINHA RP Insetbom RP RP N 
E M SERGIPE P Insetbom POÇO POÇO N 
E M TODOS OS SANTOS RP Insetbom RP RP N 
E M VILA OPERÁRIA RP Insetbom RP RP N 
E M VINTE E UM DE ABRIL CP Insetbom CP CP N 
E M VISCONDE DE ITABORAÍ RP Insetbom RP RP N 
E M WILSON DE OLIVEIRA SIMÕES RP/CP Insetbom RP/CP RP/CP S 

 
RP – Rede Pública;     CP – Caminhão-Pipa;    Insetbom – Empresa que presta serviço de limpeza dos reservatórios de água;   S – Sim;    N – 
Não  

 
 
 
 
 
 



Tabela 4.8. Escolas do Primeiro Distrito de Duque de Caxias: coleta de esgotamento sanitário. 
 
Escolas 

Sistema de Coleta de Esgotamento Sanitário 
Rede pública Fossa Séptica Vala a Céu Aberto Outros 

CCAIC – JD GRAMACHO S - - - 
CCAIC – OLAVO BILAC S - - - 
CRECHE ABNE MARQUE DE ABREU S - - - 
CRECHE COMUNITÁRIA SÃO SEBASTIÃO S - - - 
CRECHE E PRÉ-ESCOLA ELISA MATIAS DE ARAÚJO S - - - 
CRECHE GANDUR ASSED S - - - 
CRECHE GRACIESSE LUIZA DA SILVA LOURENÇO S - - - 
CHECHE IRACY MOREIRA THEODORO S - - - 
CHECHE LAURA MENEZES DE FREITAS LIMA S - - - 
CHECHE E PRÉ-ESCOLA MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO S - - - 
CHECHE PARTEIRA ODETE MARIA DE OLIVEIRA S - - - 
CHECHE E E M BENÍSIO JOSÉ DA SILVA S - - - 
CRECHE E E M DR ÁLVARO ALBERTO S - - - 
CRECHE E E M POETISA CECÍLIA MEIRELES S - - - 
CRECHE PROFª LAURA D’AQUINO LONGO S - - - 
CRECHE TEREZA DE LISIEUX S - - - 
CRECE UBALDINA ALVES DA SILVA S - - - 
CRECHE PROFº JOAO DE OLIVEIRA S - - - 
CIEP 097 – CARLOS CHAGAS S - - - 
CIEP 405 – MINISTRO SANTIAGO DANTAS S - - - 
E M ALINE GONÇALVES DE LIMA S - - - 
E M ALTO DA BOA VISTA S - - - 
E M ANA DE SOUZA HERDY N - S - 
E M ANA NERY S - - - 
E M ANÍSIO SPÍNOLA TEIXEIRA S - - - 
E M BARÃO DO RIO BRANCO S - - - 
E M CARLOTA MACHADO S - - - 
E M CASTRO ALVES S - - - 
E M CORA CORALINA S - - - 
E M DARCI RIBEIRO S - - - 
E M DARCY VARGAS S - - - 
E M DR GASTÃO REIS S - - - 
E M DR RICARDO AUGUSTO DE AZEREDO VIANNA S - - - 
E M EXPEDICIONÁRIO AQUINO DE ARAÚJO S - - - 
E M GENERAL SAMPAIO S - - - 
E M GENERAL TIBÚRCIO S - - - 
E M GUSTAVO ARMBRUST S - - - 
E M HELENA AGUIAR DE MEDEIROS S - - - 
E M HERMÍNIA CALDAS DA SILVA S - - - 
E M JARDIM GRAMACHO S - - - 
E M JOAQUIM DA SILVA PEÇANHA S - - - 
E M JOSÉ MEDEIROS CABRAL S - - - 
E M LAURENTINA CARDOSO DUARTE S - - - 
E M LIONS S - - - 
E M MANOEL JOAQUIM SALGUEIRO S - - - 
E M MARECHAL MALLET S - - - 
E M MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA S - - - 
E M MAURO DE CASTRO S - - - 
E M OSWALDO CRUZ S - - - 
E M PROFº JAIR ALVES DE FREITAS S - - - 
E M PROFº JOSÉ DE SOUZA HERDY  S - - - 
E M MOTTA SOBRINHO S - - - 
E M PROFº ONERES NUNES OLIVEIRA S - - - 
E M PROFº ROMEU MENEZES DOS SANTOS S - - - 
E M PROFª HILDA DO CARMO SIQUEIRA S - - - 
E M PROFª OLGA TEIXEIRA DE OLIVEIRA S - - - 
E M PROFª ZILLA JUNGER DA SILVA S - - - 
E M RUY BARBOSA S - - - 
E M SANTA TEREZINHA S - - - 
E M SERGIPE S - - - 
E M TODOS OS SANTOS S - - - 
E M VILA OPERÁRIA S - - - 
E M VINTE E UM DE ABRIL S - - - 
E M VISCONDE DE ITABORAÍ S - - - 
E M WILSON DE OLIVEIRA SIMÕES S - - - 

 
S – Sim;    N – Não 

 

 

 

 



Tabela 4.12. Escolas do Segundo Distrito de Duque de Caxias: aspectos gerais. 
 

Escolas 
 Aspectos Gerais  

Nº de 
salas 

Nº de 
turmas 

Nº de 
alunos 

Nº de 
professores 

Nº de 
funcionários 

Nº de 
turnos 

CCAIC – CAMPOS ELÍSEOS 04 04 54 04 16 I 
CCAIC – PARQUE MUÍSA 04 04 47 04 25 I 
CRECHE AYRTON SENNA 05 06 103 06 30 I/P 
CRECHE E PRÉ-ESCOLA PROFª MARIA LÚCIA ANDRADE RIBEIRO 04 05 104 05 24 I/P 
CRECHE PROFª JESUÍNA FÁTIMA DE ANDRADE 04 05 98 05 23 I/P 
CRECHE PROFª ROSA ANGÉLICA FONSECA DE OLIVEIRA 04 05 96 05 19 I/P 
CRECHE E PRÉ-ESCOLA SEVERINA DOS RAMOS DA SILVA 05 06 122 07 35 I/P 
CHECHE VEREADOR JOSÉ CARLOS THEODORO 07 10 181 11 33 I/P 
CIEP 120 – MONTEIRO LOBATO 21 26 575 34 23 02 
CIEP 220 – YOLANDA BORGES 12 23 598 30 20 02 
CIEP 318 – PAULO MENDES CAMPOS 21 47 1201 75 37 03 
CIEP 328 – MARIE CURIE 16 32 479 42 16 02 
E M ALBERO SANTOS DUMONT 04 08 150 08 07 02 
E M ALBERT SABIN 05 10 248 10 08 02 
E M ANTON DWORSAK 12 25 600 50 14 03 
E M BAIRRO CALIFÓRNIA 10 21 532 21 13 02 
E M BOM RETIRO 06 12 310 12 05 02 
E M CAMPOS ELÍSEOS (PADRÃO MARIA RITA CARDOSO PINTO) 10 13 368 48 13 02 
E M CORONEL ELISEU 10 29 780 42 25 03 
E M DR MANOEL REIS 07 14 350 15 15 02 
E M EULINA PINTO DE BARROS 14 38 903 38 12 03 
E M GOVERNADOR MÁRIO COVAS JÚNIOR 07 14 354 16 11 02 
E M IMACULADA CONCEIÇÃO 09 18 463 23 11 02 
E M JAYME FICHMAN 09 33 1100 50 22 04 
E M JORNALISTA MOACY PADILHA       
E M JOSÉ CAMILO DOS SANTOS 12 24 506 24 12 02 
E M MARCÍLIO DIAS 07 21 519 28 09 03 
E M MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES 08 13 339 12 08 02 
E M MARIA CLARA MACHADO 16 43 1350 48 29 03 
E M MARILÂNDIA 06 11 286 13 05 02 
E M MINAS GERAIS 07 21 580 21 12 03 
E M MONTEIRO LOBATO 10 35 668 56 22 03 
E M NÍSIA VILELA FERNANDES 14 22 998 63 47 02 
E M NOSSA SENHORA APARECIDA 05 10 207 10 11 02 
E M NOSSA SENHORA DO PILAR 07 24 617 40 21 04 
E M PAULO ROBERTO DE MORAES LOUREIRO 20 38 956 40 14 02 
E M PEDRO RODRIGUES DO CARMO 22 52 1200 55 25 04 
E M PRESIDENTE COSTA E SILVA 12 31 729 37 12 03 
E M PROF ALBERTO RIBEIRO VASCONCELLOS 06 12 277 12 25 02 
E M PROF JOÃO FAUSTINO DE FRANÇA SOBRINHO 10 26 685 64 17 03 
E M PROF PAULO FREIRE 06 12 315 11 26 02 
E M PROF VILMAR BASTOS FURTADO 10 20 410 17 40 02 
E M PROF WALTER RUSSO DE SOUZA 10 27 658 60 48 03 
E M PROFª AMÉLIA CÂMARA DOS SANTOS 08 21 538 24 15 03 
E M PROFª ELIZABETH LOPES CABRAL 07 14 327 14 08 02 
E M PROFª MARIA ANGER DIAS GUARINO 04 08 258 08 08 02 
E M PROFª MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO BIGHI 04 08 187 08 07 02 
E M PROFª NILCELINA DOS SANTOS FERREIRA 13 34 818 51 22 03 
E M PROFª SONIA REGINA SCUDESE DESSEMONE PINTO 05 09 225 10 08 02 
E M REGINA CELI DA SILVA CERDEIRA 18 18 249 18 06 02 
E M SETE DE SETEMBRO 06 17 429 15 09 03 
E M SOLANO TRINDADE 13 26 580 40 15 02 
E M TANCREDO NEVES       
E M ZILDA ARNS NEUMANN       
E M WANDA GOMES SOARES 07 14 307 13 09 02 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 4.13. Escolas do Segundo Distrito de Duque de Caxias: equipamentos sanitários/número de 
banheiros. 

Escolas 
Alunos Alunas Professores/ 

funcionários 
Outros Em 

condições de 
uso 

CCAIC – CAMPOS ELÍSEOS 01 01 01  TODOS 
CCAIC – PARQUE MUÍSA 03 02  TODOS 
CRECHE AYRTON SENNA 03 02  TODOS 
CRECHE E PRÉ-ESCOLA PROFª MARIA LÚCIA ANDRADE RIBEIRO 04 04  07 
CRECHE PROFª JESUÍNA FÁTIMA DE ANDRADE 01 01 01  TODOS 
CRECHE PROFª ROSA ANGÉLICA FONSECA DE OLIVEIRA 01 01 01  TODOS 
CRECHE E PRÉ-ESCOLA SEVERINA DOS RAMOS DA SILVA 03 03  TODOS 
CHECHE VEREADOR JOSÉ CARLOS THEODORO 04 03  TODOS 
CIEP 120 – MONTEIRO LOBATO 03 03 02  TODOS  
CIEP 220 – YOLANDA BORGES 03 03 01 02 TODOS 
CIEP 318 – PAULO MENDES CAMPOS 04 04 02 01 TODOS 
CIEP 328 – MARIE CURIE 03 03 02  TODOS 
E M ALBERO SANTOS DUMONT 01 01 01  TODOS 
E M ALBERT SABIN 01 01 01  TODOS 
E M ANTON DWORSAK 01 01 01  TODOS 
E M BAIRRO CALIFÓRNIA 02 02 04 02 TODOS 
E M BOM RETIRO 01 01 01  TODOS 
E M CAMPOS ELÍSEOS (PADRÃO MARIA RITA CARDOSO PINTO) 02 02 03  TODOS 
E M CORONEL ELISEU 01 01 02  TODOS 
E M DR MANOEL REIS 01 01 01  TODOS 
E M EULINA PINTO DE BARROS 01 01 02  TODOS 
E M GOVERNADOR MÁRIO COVAS JÚNIOR 01 01 04 02 TODOS 
E M IMACULADA CONCEIÇÃO 01 01 05 01 TODOS 
E M JAYME FICHMAN 01 01 04  TODOS 
E M JORNALISTA MOACY PADILHA 01 01 01  TODOS 
E M JOSÉ CAMILO DOS SANTOS 02 02 02  TODOS 
E M MARCÍLIO DIAS 01 01 01  TODOS 
E M MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES 01 01 02  TODOS 
E M MARIA CLARA MACHADO 01 01 02  TODOS 
E M MARILÂNDIA 01 01 01  TODOS 
E M MINAS GERAIS 01 01 02  TODOS 
E M MONTEIRO LOBATO 01 01 02 02 TODOS 
E M NÍSIA VILELA FERNANDES 02 02 01 02 04 
E M NOSSA SENHORA APARECIDA 01 01 01  TODOS 
E M NOSSA SENHORA DO PILAR 01 01 02 01 TODOS 
E M PAULO ROBERTO DE MORAES LOUREIRO 02 02 02  TODOS 
E M PEDRO RODRIGUES DO CARMO 03 03 02  TODOS 
E M PRESIDENTE COSTA E SILVA 01 01 02 01 TODOS 
E M PROF ALBERTO RIBEIRO VASCONCELLOS 01 01 01  TODOS 
E M PROF JOÃO FAUSTINO DE FRANÇA SOBRINHO 01 01 03  TODOS 
E M PROF PAULO FREIRE 01 01 02 01 TODOS 
E M PROF VILMAR BASTOS FURTADO 02 02 02 01 TODOS 
E M PROF WALTER RUSSO DE SOUZA 03 03 01 03 TODOS 
E M PROFª AMÉLIA CÂMARA DOS SANTOS 01 01 01  TODOS 
E M PROFª ELIZABETH LOPES CABRAL 02 02 02  04 
E M PROFª MARIA ANGER DIAS GUARINO 01 01 01  TODOS 
E M PROFª MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO BIGHI 03 03 01  05 
E M PROFª NILCELINA DOS SANTOS FERREIRA 02 02 03  TODOS 
E M PROFª SONIA REGINA SCUDESE DESSEMONE PINTO 01 01 01  TODOS 
E M REGINA CELI DA SILVA CERDEIRA 01 01 01 01 TODOS 
E M SETE DE SETEMBRO 01 01 03  TODOS 
E M SOLANO TRINDADE 02 02 03  TODOS 
E M TANCREDO NEVES 01 01 01  TODOS 
E M ZILDA ARNS NEUMANN 01 01 01  TODOS 
E M WANDA GOMES SOARES 01 01 02  TODOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 4.14. Escolas do Segundo Distrito de Duque de Caxias: equipamentos sanitários/condições 
físicas dos banheiros. 

Escolas 
Boa Razoável Precária Vazamentos nas 

Torneiras e 
sanitários 

CCAIC – CAMPOS ELÍSEOS X   N 
CCAIC – PARQUE MUÍSA  X  N 
CRECHE AYRTON SENNA X   N 
CRECHE E PRÉ-ESCOLA PROFª MARIA LÚCIA ANDRADE RIBEIRO X   N 
CRECHE PROFª JESUÍNA FÁTIMA DE ANDRADE  X  N 
CRECHE PROFª ROSA ANGÉLICA FONSECA DE OLIVEIRA  X  S 
CRECHE E PRÉ-ESCOLA SEVERINA DOS RAMOS DA SILVA  X  S 
CHECHE VEREADOR JOSÉ CARLOS THEODORO  X  S 
CIEP 120 – MONTEIRO LOBATO X   N 
CIEP 220 – YOLANDA BORGES X   S 
CIEP 318 – PAULO MENDES CAMPOS  X  S 
CIEP 328 – MARIE CURIE X   N 
E M ALBERO SANTOS DUMONT  X  S 
E M ALBERT SABIN  X  S 
E M ANTON DWORSAK X   N 
E M BAIRRO CALIFÓRNIA X   N 
E M BOM RETIRO  X  N 
E M CAMPOS ELÍSEOS (PADRÃO MARIA RITA CARDOSO PINTO) X   N 
E M CORONEL ELISEU  X  N 
E M DR MANOEL REIS  X  NS 
E M EULINA PINTO DE BARROS X   N 
E M GOVERNADOR MÁRIO COVAS JÚNIOR X   N 
E M IMACULADA CONCEIÇÃO X   N 
E M JAYME FICHMAN  X  N 
E M JORNALISTA MOACY PADILHA  X  N 
E M JOSÉ CAMILO DOS SANTOS X   N 
E M MARCÍLIO DIAS  X  N 
E M MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES  X  N 
E M MARIA CLARA MACHADO X   N 
E M MARILÂNDIA X   N 
E M MINAS GERAIS  X  S 
E M MONTEIRO LOBATO  X  N 
E M NÍSIA VILELA FERNANDES  X  S 
E M NOSSA SENHORA APARECIDA X   N 
E M NOSSA SENHORA DO PILAR  X  N 
E M PAULO ROBERTO DE MORAES LOUREIRO  X  N 
E M PEDRO RODRIGUES DO CARMO  X  N 
E M PRESIDENTE COSTA E SILVA  X  N 
E M PROF ALBERTO RIBEIRO VASCONCELLOS X   N 
E M PROF JOÃO FAUSTINO DE FRANÇA SOBRINHO   X S 
E M PROF PAULO FREIRE X   N 
E M PROF VILMAR BASTOS FURTADO X   S 
E M PROF WALTER RUSSO DE SOUZA X   N 
E M PROFª AMÉLIA CÂMARA DOS SANTOS  X  S 
E M PROFª ELIZABETH LOPES CABRAL  X  S 
E M PROFª MARIA ANGER DIAS GUARINO  X  N 
E M PROFª MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO BIGHI  X  S 
E M PROFª NILCELINA DOS SANTOS FERREIRA X   N 
E M PROFª SONIA REGINA SCUDESE DESSEMONE PINTO  X  N 
E M REGINA CELI DA SILVA CERDEIRA X   N 
E M SETE DE SETEMBRO X   N 
E M SOLANO TRINDADE  X  N 
E M TANCREDO NEVES  X  N 
E M ZILDA ARNS NEUMANN  X  N 
E M WANDA GOMES SOARES  X  S 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 4.15. Escolas do Segundo Distrito de Duque de Caxias: principal fonte de abastecimento de 
água. 

 
RP – Rede Pública;   H – Hidrômetro;    C – Cisterna;    CD – Caixa d’água;    P – Poço;    Coz – Cozinhar;    Limp – Limpeza;   TD = Todos os 
Dias;    
 
 

 

 

 

 

 

Escolas  

 
Principal fonte 

de abastecimento 

 
RP 

 
H 

 
C 

 
CD 

 
P 

Água da 
rede 

pública 

Recorre 
à pipa 

d’águapipa 
d’água 

CCAIC – CAMPOS ELÍSEOS CP S S S S N N 2X 
CCAIC – PARQUE MUÍSA RP S S S S N TD N 
CRECHE AYRTON SENNA RP S S S S N TD RARO 
CRECHE E PRÉ-ESCOLA PROFª MARIA LÚCIA ANDRADE RIBEIRO RP S S S S N 2X RARO 
CRECHE PROFª JESUÍNA FÁTIMA DE ANDRADE CP S S S S N N 2X 
CRECHE PROFª ROSA ANGÉLICA FONSECA DE OLIVEIRA RP S S S S N TD N 
CRECHE E PRÉ-ESCOLA SEVERINA DOS RAMOS DA SILVA RP S S S S N TD RARO 
CHECHE VEREADOR JOSÉ CARLOS THEODORO CP S S S S N N 2X 
CIEP 120 – MONTEIRO LOBATO CP S S S S N N 3X 
CIEP 220 – YOLANDA BORGES RP S S S S N TD RARO 
CIEP 318 – PAULO MENDES CAMPOS CP S S S S S N TD 
CIEP 328 – MARIE CURIE CP N N S S N N 2X 
E M ALBERO SANTOS DUMONT CP S S S S S N 1X 
E M ALBERT SABIN CP N N S S N N 2X 
E M ANTON DWORSAK CP S S S S N N 2X 
E M BAIRRO CALIFÓRNIA CP N N S S N N 2X 
E M BOM RETIRO CP S S S S N N 2X 
E M CAMPOS ELÍSEOS (PADRÃO MARIA RITA CARDOSO PINTO) CP S S S S N RARO 2X 
E M CORONEL ELISEU CP S S S S N N 3X 
E M DR MANOEL REIS CP S S S S N N 2X 
E M EULINA PINTO DE BARROS CP N N S S S N 2X 
E M GOVERNADOR MÁRIO COVAS JÚNIOR CP N N S S S N 2X 
E M IMACULADA CONCEIÇÃO CP S S S S N N 1X 
E M JAYME FICHMAN CP S S S S N N 3X 
E M JORNALISTA MOACY PADILHA CP S S S S N RARO 2X 
E M JOSÉ CAMILO DOS SANTOS RP S S S S N TD N 
E M MARCÍLIO DIAS CP N N S S N N 2X 
E M MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES CP S S S S N N 2X 
E M MARIA CLARA MACHADO RP S S S S N 4X N 
E M MARILÂNDIA CP S S S S N N 1X 
E M MINAS GERAIS CP S S S S N N 2X 
E M MONTEIRO LOBATO CP N N S S S N 2X 
E M NÍSIA VILELA FERNANDES RP S S S S N TD N 
E M NOSSA SENHORA APARECIDA CP S S S S S N 1X 
E M NOSSA SENHORA DO PILAR CP N N S S S N 2X 
E M PAULO ROBERTO DE MORAES LOUREIRO CP S S S S N TD N 
E M PEDRO RODRIGUES DO CARMO CP S S S S N N 4X 
E M PRESIDENTE COSTA E SILVA RP S S S S N TD N 
E M PROF ALBERTO RIBEIRO VASCONCELLOS RP S S S S N TD RARO 
E M PROF JOÃO FAUSTINO DE FRANÇA SOBRINHO RP S S S S N 3X RARO 
E M PROF PAULO FREIRE RP S S S S N TD N 
E M PROF VILMAR BASTOS FURTADO CP S S S S N N 2X 
E M PROF WALTER RUSSO DE SOUZA RP S S S S N TD N 
E M PROFª AMÉLIA CÂMARA DOS SANTOS RP S S S S N TD RARO 
E M PROFª ELIZABETH LOPES CABRAL RP S S S S N 4X RARO 
E M PROFª MARIA ANGER DIAS GUARINO CP S S S S N N 2X 
E M PROFª MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO BIGHI CP S S S S S N 1X 
E M PROFª NILCELINA DOS SANTOS FERREIRA OUTROS S S S S N N N 
E M PROFª SONIA REGINA SCUDESE DESSEMONE PINTO P S S S S S N N 
E M REGINA CELI DA SILVA CERDEIRA CP S S S S N N 1X 
E M SETE DE SETEMBRO RP S S S S N TD RARO 
E M SOLANO TRINDADE CP S S S S N 4X RARO 
E M TANCREDO NEVES  CP S S S S N N 2X 
E M ZILDA ARNS NEUMANN CP S S S S N N 2X 
E M WANDA GOMES SOARES P S S S S S N N 



Tabela 4.16. Escolas do Segundo Distrito de Duque de Caxias: procedência da água para diferentes 
usos e funcionamento das unidades de ensino. 
 

Escolas Beber Tratamento Cozinhar Limpeza Afeta o 
 Funcionamento 

 
CCAIC – CAMPOS ELÍSEOS CP INSETBOM CP CP N 
CCAIC – PARQUE MUÍSA RP INSETBOM RP RP N 
CRECHE AYRTON SENNA RP INSETBOM RP RP RARO 
CRECHE E PRÉ-ESCOLA PROFª MARIA LÚCIA ANDRADE 
RIBEIRO 

RP INSETBOM RP RP VERÃO 

CRECHE PROFª JESUÍNA FÁTIMA DE ANDRADE CP INSETBOM CP CP N 
CRECHE PROFª ROSA ANGÉLICA FONSECA DE OLIVEIRA RP INSETBOM RP RP N 
CRECHE E PRÉ-ESCOLA SEVERINA DOS RAMOS DA SILVA RP INSETBOM RP RP RARO 
CHECHE VEREADOR JOSÉ CARLOS THEODORO CP INSETBOM CP CP RARO 
CIEP 120 – MONTEIRO LOBATO CP INSETBOM CP CP RARO 
CIEP 220 – YOLANDA BORGES RP INSETBOM RP RP N 
CIEP 318 – PAULO MENDES CAMPOS CP INSETBOM RP RP S 
CIEP 328 – MARIE CURIE CP INSETBOM CP CP N 
E M ALBERO SANTOS DUMONT CP INSETBOM CP CP S 
E M ALBERT SABIN CP INSETBOM CP CP N 
E M ANTON DWORSAK CP INSETBOM CP CP N 
E M BAIRRO CALIFÓRNIA CP INSETBOM CP CP S 
E M BOM RETIRO CP INSETBOM CP CP S 
E M CAMPOS ELÍSEOS (PADRÃO MARIA RITA CARDOSO PINTO) CP INSETBOM CP CP S 
E M CORONEL ELISEU CP INSETBOM CP CP N 
E M DR MANOEL REIS CP INSETBOM CP CP S 
E M EULINA PINTO DE BARROS CP INSETBOM CP CP S 
E M GOVERNADOR MÁRIO COVAS JÚNIOR CP INSETBOM CP CP VERÃO 
E M IMACULADA CONCEIÇÃO CP INSETBOM CP CP N 
E M JAYME FICHMAN CP INSETBOM CP CP VERÃO 
E M JORNALISTA MOACY PADILHA CP INSETBOM CP CP N 
E M JOSÉ CAMILO DOS SANTOS RP INSETBOM RP RP N 
E M MARCÍLIO DIAS CP INSETBOM CP CP N 
E M MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES CP INSETBOM CP CP S 
E M MARIA CLARA MACHADO RP INSETBOM RP RP N 
E M MARILÂNDIA CP INSETBOM CP CP N 
E M MINAS GERAIS CP INSETBOM CP CP S 
E M MONTEIRO LOBATO CP INSETBOM CP CP N 
E M NÍSIA VILELA FERNANDES RP INSETBOM RP RP N 
E M NOSSA SENHORA APARECIDA CP INSETBOM CP CP N 
E M NOSSA SENHORA DO PILAR CP INSETBOM CP CP S 
E M PAULO ROBERTO DE MORAES LOUREIRO RP INSETBOM RP RP N 
E M PEDRO RODRIGUES DO CARMO CP INSETBOM CP CP S 
E M PRESIDENTE COSTA E SILVA RP INSETBOM RP RP N 
E M PROF ALBERTO RIBEIRO VASCONCELLOS RP INSETBOM RP RP N 
E M PROF JOÃO FAUSTINO DE FRANÇA SOBRINHO RP INSETBOM RP RP RARO 
E M PROF PAULO FREIRE RP INSETBOM RP RP N 
E M PROF VILMAR BASTOS FURTADO CP INSETBOM CP CP S 
E M PROF WALTER RUSSO DE SOUZA RP INSETBOM RP RP N 
E M PROFª AMÉLIA CÂMARA DOS SANTOS RP INSETBOM RP RP RARO 
E M PROFª ELIZABETH LOPES CABRAL RP INSETBOM RP RP VERÃO 
E M PROFª MARIA ANGER DIAS GUARINO CP INSETBOM CP CP N 
E M PROFª MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO BIGHI CP INSETBOM CP CP S 
E M PROFª NILCELINA DOS SANTOS FERREIRA OT INSETBOM OT OT S 
E M PROFª SONIA REGINA SCUDESE DESSEMONE PINTO P INSETBOM P P N 
E M REGINA CELI DA SILVA CERDEIRA CP INSETBOM CP CP N 
E M SETE DE SETEMBRO RP INSETBOM RP RP N 
E M SOLANO TRINDADE RP INSETBOM RP RP S 
E M TANCREDO NEVES CP INSETBOM CP CP RARO 
E M ZILDA ARNS NEUMANN CP INSETBOM CP CP VERÃO 
E M WANDA GOMES SOARES P INSETBOM P P N 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 4.17. Escolas do Segundo Distrito de Duque de Caxias: coleta de esgotamento sanitário. 
 

Escolas 
Sistema de Coleta de Esgotamento Sanitário 

 
Rede pública Fossa 

Séptica 
Vala a Céu 

Aberto 
Outros 

 
CCAIC – CAMPOS ELÍSEOS X    
CCAIC – PARQUE MUÍSA X    
CRECHE AYRTON SENNA X    
CRECHE E PRÉ-ESCOLA PROFª MARIA LÚCIA ANDRADE 
RIBEIRO 

X    

CRECHE PROFª JESUÍNA FÁTIMA DE ANDRADE X    
CRECHE PROFª ROSA ANGÉLICA FONSECA DE OLIVEIRA X    
CRECHE E PRÉ-ESCOLA SEVERINA DOS RAMOS DA SILVA X    
CHECHE VEREADOR JOSÉ CARLOS THEODORO X    
CIEP 120 – MONTEIRO LOBATO X    
CIEP 220 – YOLANDA BORGES X    
CIEP 318 – PAULO MENDES CAMPOS X    
CIEP 328 – MARIE CURIE X    
E M ALBERO SANTOS DUMONT    SUMIDOURO 
E M ALBERT SABIN X    
E M ANTON DWORSAK X    
E M BAIRRO CALIFÓRNIA X    
E M BOM RETIRO X    
E M CAMPOS ELÍSEOS (PADRÃO MARIA RITA CARDOSO 
PINTO) 

X    

E M CORONEL ELISEU X    
E M DR MANOEL REIS X    
E M EULINA PINTO DE BARROS X    
E M GOVERNADOR MÁRIO COVAS JÚNIOR X    
E M IMACULADA CONCEIÇÃO X    
E M JAYME FICHMAN X    
E M JORNALISTA MOACY PADILHA X    
E M JOSÉ CAMILO DOS SANTOS X    
E M MARCÍLIO DIAS  X   
E M MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES X    
E M MARIA CLARA MACHADO X    
E M MARILÂNDIA X    
E M MINAS GERAIS X    
E M MONTEIRO LOBATO X    
E M NÍSIA VILELA FERNANDES X    
E M NOSSA SENHORA APARECIDA X    
E M NOSSA SENHORA DO PILAR X    
E M PAULO ROBERTO DE MORAES LOUREIRO X    
E M PEDRO RODRIGUES DO CARMO X    
E M PRESIDENTE COSTA E SILVA X    
E M PROF ALBERTO RIBEIRO VASCONCELLOS X    
E M PROF JOÃO FAUSTINO DE FRANÇA SOBRINHO X    
E M PROF PAULO FREIRE X    
E M PROF VILMAR BASTOS FURTADO X    
E M PROF WALTER RUSSO DE SOUZA X    
E M PROFª AMÉLIA CÂMARA DOS SANTOS X    
E M PROFª ELIZABETH LOPES CABRAL X    
E M PROFª MARIA ANGER DIAS GUARINO X    
E M PROFª MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO BIGHI    NO CANAL 
E M PROFª NILCELINA DOS SANTOS FERREIRA X    
E M PROFª SONIA REGINA SCUDESE DESSEMONE PINTO X    
E M REGINA CELI DA SILVA CERDEIRA X    
E M SETE DE SETEMBRO X    
E M SOLANO TRINDADE X    
E M TANCREDO NEVES X    
E M ZILDA ARNS NEUMANN X    
E M WANDA GOMES SOARES X    

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Tabela 4.21. Escolas do Terceiro Distrito de Duque de Caxias: aspectos gerais. 

 
Escolas 

Aspectos Gerais 
Nº de 
salas 

Nº de 
turmas 

Nº de 
alunos 

Nº de 
professores 

Nº de 
funcionários 

Nº de 
Turno

s 
CCAIC – JARDIM ANHAGÁ 04 04 62 02 26 I 
CRECHE E PRÉ-ESCOLA PROFª ARMANDA ÁLVARO 
ALBERTO 

08 12 154 09 35 I/P 

CRECHE IRMÃ ARNALDA DA SILVA NEVES 06 08 127 08 35 I/P 
CRECHE MONSENHOR LIBRELLOTO 07 08 118 08 31 I/P 
CIEP 015 – HENFIL 18 31 788 49 18 02 
CIEP 227 – PROCÓPIO FERREIRA 18   42 18 02 
CIEP 319 – ODUVALDO VIANA FILHO 23 45 1000 60 22 02 
CIEP 330 – MARIA DA GLÓRIA CORREA LEMOS 17 34 850 45 27 03 
CIEP 407 – NEUZA GOULART BRIZOLA 11 28 655    
E M ALMIRANTE TAMANDARÉ 06 12 300 14 06 02 
E M BARÃO DA TAQUARA 09 23 550 28 18 03 
E M BARRO BRANCO  23 452 24 12 03 
E M CFN EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA 08 31 929 56 14 04 
E M CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE 13 35 750 40 09 03 
E M FRANCISCO BARBOSA LEITE 09 17 500 22 13 02 
E M GENERAL MOURÃO FILHO 10 22 1000 60 10 03 
E M JARDIM ANHAGÁ 07 14 260 15 06 02 
E M LUIZ GAMA BORGES 08 15 740 32 12 03 
E M MARCIO FIAT 08 22 524 37 17 03 
E M MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 11 22 520 22 15 02 
E M NOVA CAMPINAS 12 28 705 21 12 03 
E M PAULO RODRIGUES PEREIRA 11 22 507 22 13 02 
E M PEDRO PAULO DA SILVA       
E M PROFª CARMEM CORRÊA DE CARVALHO REIS BRAZ 13 25 600 31 13 02 
E M PROFª CARMEM LÚCIA RESENDE ALVIN DA SILVA       
E M PROFª DALVA BORGES DA CUNHA 05 10 280 12 8 02 
E M PROFª MARIA DE ARAÚJO DA SILVA 09 18 503 38 11 02 
E M ROBERTO WEGUELIN DE ABREU 19 51 1060 115 15 03 
E M ROTARY 09 24 600 38 12 03 
E M SANTA LUZIA 15 40 800 60 20 03 
E M SENADOR AFONSO ARINOS       
DULCE TRINDADE BRAGA 10 17 641 31 06 02 

Tabela 4.22. Escolas do Terceiro Distrito de Duque de Caxias: equipamentos sanitários/número de 
banheiros. 

 
 

Escolas  

Equipamentos Sanitários 
Nº de Banheiros 

Alunos Alunas Professores/ 
Funcionários 

Outros Em condições de uso 

CCAIC – JARDIM ANHAGÁ 03 01  TODOS 
CRECHE E PRÉ-ESCOLA PROFª ARMANDA ÁLVARO 
ALBERTO 

03 03 02  TODOS 

CRECHE IRMÃ ARNALDA DA SILVA NEVES 01 01  TODOS 
CRECHE MONSENHOR LIBRELLOTO 03 03  TODOS 
CIEP 015 – HENFIL 05 05 03 02 1 
CIEP 227 – PROCÓPIO FERREIRA 05 05 03 02 TODOS 
CIEP 319 – ODUVALDO VIANA FILHO 05 05 02  TODOS 
CIEP 330 – MARIA DA GLÓRIA CORREA LEMOS 07 07 04  TODOS 
CIEP 407 – NEUZA GOULART BRIZOLA 05 05 02 02 TODOS 
E M ALMIRANTE TAMANDARÉ 01 01 01  TODOS 
E M BARÃO DA TAQUARA 04 04 02 01 TODOS 
E M BARRO BRANCO 01 01 01  TODOS 
E M CFN EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA 01 01 02 01 TODOS 
E M CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE 01 01 01 01 TODOS 
E M FRANCISCO BARBOSA LEITE 01 01 02  TODOS 
E M GENERAL MOURÃO FILHO 01 01 02  TODOS 
E M JARDIM ANHAGÁ 01 01 01 01 TODOS 
E M LUIZ GAMA BORGES 03 03 04  03 
E M MARCIO FIAT 01 01 02 02 TODOS 
E M MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 01 01 01 01 TODOS 
E M NOVA CAMPINAS 01 01 01  TODOS 
E M PAULO RODRIGUES PEREIRA 02 02 01 01 TODOS 
E M PEDRO PAULO DA SILVA 01 01 02 01 TODOS 
E M PROFª CARMEM CORRÊA DE CARVALHO REIS BRAZ 01 01 02  TODOS 
E M PROFª CARMEM LÚCIA RESENDE ALVIN DA SILVA 01 01 01  TODOS 
E M PROFª DALVA BORGES DA CUNHA 01 01 01  TODOS 
E M PROFª MARIA DE ARAÚJO DA SILVA 02 02 03  TODOS 
E M ROBERTO WEGUELIN DE ABREU 02 02 03  TODOS 
E M ROTARY 01 01 01  TODOS 
E M SANTA LUZIA  03 03 02  05 
E M SENADOR AFONSO ARINOS 01 01 01  TODOS 
E M DULCE TRINDADE BRAGA 02 02 06  TODOS 



Tabelas 4.23. Escolas do Terceiro Distrito de Duque de Caxias: equipamentos sanitários/condições 
físicas dos banheiros. 

 
 

Escolas  

Equipamentos Sanitários 
Condições Físicas dos Banheiros 

Boa Razoável Precária Vazamentos nas 
Torneiras e sanitários 

CCAIC – JARDIM ANHAGÁ   X S 
CRECHE E PRÉ-ESCOLA PROFª ARMANDA ÁLVARO ALBERTO X   N 
CRECHE IRMÃ ARNALDA DA SILVA NEVES X   N 
CRECHE MONSENHOR LIBRELLOTO  X  S 
CIEP 015 – HENFIL  X  S 
CIEP 227 – PROCÓPIO FERREIRA  X  S 
CIEP 319 – ODUVALDO VIANA FILHO X   N 
CIEP 330 – MARIA DA GLÓRIA CORREA LEMOS X   N 
CIEP 407 – NEUZA GOULART BRIZOLA   X S 
E M ALMIRANTE TAMANDARÉ  X  S 
E M BARÃO DA TAQUARA  X  N 
E M BARRO BRANCO  X  N 
E M CFN EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA X   N 
E M CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE  X  S 
E M FRANCISCO BARBOSA LEITE X   S 
E M GENERAL MOURÃO FILHO  X  S 
E M JARDIM ANHAGÁ  X  S 
E M LUIZ GAMA BORGES  X  S 
E M MARCIO FIAT X   N 
E M MARECHAL FLORIANO PEIXOTO X   N 
E M NOVA CAMPINAS  X  S 
E M PAULO RODRIGUES PEREIRA  X  S 
E M PEDRO PAULO DA SILVA  X  S 
E M PROFª CARMEM CORRÊA DE CARVALHO REIS BRAZ X   N 
E M PROFª CARMEM LÚCIA RESENDE ALVIN DA SILVA  X  N 
E M PROFª DALVA BORGES DA CUNHA  X  S 
E M PROFª MARIA DE ARAÚJO DA SILVA  X  S 
E M ROBERTO WEGUELIN DE ABREU   X S 
E M ROTARY   X S 
E M SANTA LUZIA  X  N 
E M SENADOR AFONSO ARINOS  X  N 
E M DULCE TRINDADE BRAGA X   N 

Tabela 4.24. Escolas do Terceiro Distrito de Duque de Caxias: principal fonte de abastecimento de 
água. 

 
 

Escolas 

Aspectos ligados ao Abastecimento de Água 
 

Principal fonte 
de abastecimento 

 
RP 

 
H 

 
C 

 
CD 

 
P 

Água da 
rede 

pública 

Recorre à  
pipa 

d’água 

Solicita 
Pipa 

d’água 

CCAIC – JARDIM ANHAGÁ CP N N S S N N 2X S 
CRECHE E PRÉ-ESCOLA PROFª ARMANDA ÁLVARO ALBERTO CP S S N S N N 3X S 
CRECHE IRMÃ ARNALDA DA SILVA NEVES CP S S S S N N 1X S 
CRECHE MONSENHOR LIBRELLOTO CP N N S S N N 2X S 
CIEP 015 – HENFIL CP S N S S N N 2X S 
CIEP 227 – PROCÓPIO FERREIRA CP N N S S N N 2X S 
CIEP 319 – ODUVALDO VIANA FILHO CP N N S S N N TD S 
CIEP 330 – MARIA DA GLÓRIA CORREA LEMOS CP N N S S S N TD S 
CIEP 407 – NEUZA GOULART BRIZOLA P N N S S S N * S 
E M ALMIRANTE TAMANDARÉ CP N N S S N N 2X S 
E M BARÃO DA TAQUARA CP N S S S S N 2X S 
E M BARRO BRANCO P N N S S S N N N 
E M CFN EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA CP N N S S N N 1X S 
E M CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE CP S S N S N N TD S 
E M FRANCISCO BARBOSA LEITE CP S N S S N N 2X S 
E M GENERAL MOURÃO FILHO CP N N S S N N 2X S 
E M JARDIM ANHAGÁ P N N N S S N  N 
E M LUIZ GAMA BORGES CP N N S S N N 3X S 
E M MARCIO FIAT P N N N S S N N N 
E M MARECHAL FLORIANO PEIXOTO P N N N S S N N N 
E M NOVA CAMPINAS CP N N S S S N 3X S 
E M PAULO RODRIGUES PEREIRA CP N N S S N N 2X S 
E M PEDRO PAULO DA SILVA CP N N S S N N 2X S 
E M PROFª CARMEM CORRÊA DE CARVALHO REIS BRAZ CP N N S S N N 3X S 
E M PROFª CARMEM LÚCIA RESENDE ALVIN DA SILVA CP N N S S N N 1X S 
E M PROFª DALVA BORGES DA CUNHA P N N S S S N N N 
E M PROFª MARIA DE ARAÚJO DA SILVA CP N N S S N N 2X S 
E M ROBERTO WEGUELIN DE ABREU CP N N S S N N 3X S 
E M ROTARY CP N N S S N N 3X S 
E M SANTA LUZIA CP S N S S S N 4X S 
E M SENADOR AFONSO ARINOS CP N N S S N N 1X S 
E M DULCE TRINDADE BRAGA CP N N S S N N 1X S 

RP – Rede Pública;    CD – Caixa d’água;    Limp – Limpeza;    H – Hidrômetro;    P – Poço;    C – Cisterna;    Coz – Cozinhar               



Tabela 4.25. Escolas do Terceiro Distrito de Duque de Caxias: procedência da água para diferentes 
usos e funcionamento das unidades de ensino. 

 
 

Escolas 

Aspectos ligados ao Abastecimento de Água 
Procedência da água  

Afeta o 
funcionamento 

da escola 
Beber Tratamento Coz Limp  

CCAIC – JARDIM ANHAGÁ CP INSETBOM CP CP S 
CRECHE E PRÉ-ESCOLA PROFª ARMANDA ÁLVARO ALBERTO CP INSETBOM CP CP S 
CRECHE IRMÃ ARNALDA DA SILVA NEVES CP INSETBOM CP CP N 
CRECHE MONSENHOR LIBRELLOTO CP INSETBOM CP CP N 
CIEP 015 – HENFIL CP INSETBOM CP CP S 
CIEP 227 – PROCÓPIO FERREIRA CP INSETBOM CP CP S 
CIEP 319 – ODUVALDO VIANA FILHO CP INSETBOM CP CP N 
CIEP 330 – MARIA DA GLÓRIA CORREA LEMOS CP INSETBOM CP CP S 
CIEP 407 – NEUZA GOULART BRIZOLA P INSETBOM P P N 
E M ALMIRANTE TAMANDARÉ CP INSETBOM CP CP S 
E M BARÃO DA TAQUARA CP INSETBOM CP CP N 
E M BARRO BRANCO P INSETBOM P P N 
E M CFN EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA CP INSETBOM CP CP N 
E M CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE CP INSETBOM CP CP S 
E M FRANCISCO BARBOSA LEITE CP INSETBOM CP CP S 
E M GENERAL MOURÃO FILHO CP INSETBOM CP CP S 
E M JARDIM ANHAGÁ P INSETBOM P P N 
E M LUIZ GAMA BORGES CP INSETBOM CP CP N 
E M MARCIO FIAT P INSETBOM P P N 
E M MARECHAL FLORIANO PEIXOTO P INSETBOM P P N 
E M NOVA CAMPINAS CP INSETBOM P CP S 
E M PAULO RODRIGUES PEREIRA CP INSETBOM CP CP S 
E M PEDRO PAULO DA SILVA CP INSETBOM CP CP N 
E M PROFª CARMEM CORRÊA DE CARVALHO REIS BRAZ CP INSETBOM CP CP S 
E M PROFª CARMEM LÚCIA RESENDE ALVIN DA SILVA CP INSETBOM CP CP N 
E M PROFª DALVA BORGES DA CUNHA P INSETBOM P P N 
E M PROFª MARIA DE ARAÚJO DA SILVA CP INSETBOM CP CP S 
E M ROBERTO WEGUELIN DE ABREU CP INSETBOM CP CP S 
E M ROTARY CP INSETBOM CP CP S 
E M SANTA LUZIA CP INSETBOM CP CP N 
E M SENADOR AFONSO ARINOS CP INSETBOM CP CP N 
E M DULCE TRINDADE BRAGA CP INSETBOM CP CP N 

 
RP – Rede Pública;    CD – Caixa d’água;    Limp – Limpeza;    h – Hidrômetro;    P – Poço;    C – Cisterna;    Coz – Cozinhar 

 
Tabela 4.26. Escolas do Terceiro Distrito de Duque de Caxias: coleta de esgotamento sanitário. 

 
Escolas 

Sistema de Coleta de Esgotamento Sanitário 
Rede pública Fossa Séptica Vala a Céu Aberto Outros 

CCAIC – JARDIM ANHAGÁ X    
CRECHE E PRÉ-ESCOLA PROFª ARMANDA ÁLVARO ALBERTO X    
CRECHE IRMÃ ARNALDA DA SILVA NEVES  X   
CRECHE MONSENHOR LIBRELLOTO X    
CIEP 015 – HENFIL X    
CIEP 227 – PROCÓPIO FERREIRA  X   
CIEP 319 – ODUVALDO VIANA FILHO X    
CIEP 330 – MARIA DA GLÓRIA CORREA LEMOS X    
CIEP 407 – NEUZA GOULART BRIZOLA  X   
E M ALMIRANTE TAMANDARÉ X    
E M BARÃO DA TAQUARA   X  
E M BARRO BRANCO  X   
E M CFN EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA X    
E M CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE X    
E M FRANCISCO BARBOSA LEITE  X   
E M GENERAL MOURÃO FILHO X    
E M JARDIM ANHAGÁ X    
E M LUIZ GAMA BORGES  X   
E M MARCIO FIAT  X   
E M MARECHAL FLORIANO PEIXOTO  X   
E M NOVA CAMPINAS X    
E M PAULO RODRIGUES PEREIRA X    
E M PEDRO PAULO DA SILVA X    
E M PROFª CARMEM CORRÊA DE CARVALHO REIS BRAZ X    
E M PROFª CARMEM LÚCIA RESENDE ALVIN DA SILVA X    
E M PROFª DALVA BORGES DA CUNHA X    
E M PROFª MARIA DE ARAÚJO DA SILVA X    
E M ROBERTO WEGUELIN DE ABREU     
E M ROTARY X    
E M SANTA LUZIA X    
E M SENADOR AFONSO ARINOS X    
E M DULCE TRINDADE BRAGA X    

 
 



Tabela 4.30. Escolas do Quarto Distrito de Duque de Caxias: aspectos gerais. 
Escolas Aspectos Gerais 

Nº de 
salas 

Nº de 
turmas 

Nº de 
alunos 

Nº de 
professores 

Nº de 
funcionários 

Nº de 
turnos 

CCAIC – AMAPÁ 05 05 87 05 33 INT 
CCAIC – XERÉM 05 05 55 05 29 INT 
CRECHE E E M BAIRRO TABULEIRO       
CRECHE E PRÉ – ESCOLA PROFª MARÍLIA DA SILVA SIQUEIRA 06 08 186 09 28 IN 
CIEP 338 – CÉLIA RABELO 17 30 700 40 13 02 
E M BARÃO DO AMAPÁ 08 21 490 22 11 03 
E M BRASÍLIA 08 16 315 30 08 02 
E M BRASIL – ITÁLIA 04 07 100 07 06 02 
E M CASTRO ALVES 07 07 155 07 06 02 
E M CORAÇÃO DE JESUS 06 12 220 35 06 02 
E M DR ELY COMBAT 10 24 750 55 14 03 
E M EMBAIXADOR OSVALDO ARANHA 08 23 463 32 11 03 
E M LENI FERNANDES DO NASCIMENTO 03 06 87 08 06 02 
E M MONTESE 10 19 400 40 08 02 
E M PARQUE CAPIVARI 11 27 680 42 13 03 
E M PRESIDENTE VARGAS 03 06 45 08 02 INT 
E M PROF RAUL DE OLIVEIRA       
E M PROFª AILA SALDANHA DO COUTO 07 16 326 16 08 02 
E M PROFª MARIANA NUNES PASSOS 04 08 155 11 06 02 
E M SANTA RITA 04 07 115 10 05 02 
E M SANTO AGOSTINHO 17 44 795 56 22 03 
E M SANTO AMARO 06 14 290 20 06 03 
E M SANTO IZIDRO 04 08 125 09 05 02 
E M SARGENTO JOÃO DÉLIO DE SOUZA       
E M SERGIPE 04 07 135 08 06 02 

Tabela 4.31. Escolas do Quarto Distrito de Duque de Caxias: equipamentos sanitários/número de 
banheiros. 

Escolas  Equipamentos Sanitários 
Nº de Banheiros 

Alunos Alunas Professores/ 
funcionários 

Outros Em condições 
de uso 

CCAIC – AMAPÁ 02 02 01  TODOS 
CCAIC – XERÉM 02 01  TODOS 
CRECHE E E M BAIRRO TABULEIRO 01 01 01  TODOS 
CRECHE E PRÉ – ESCOLA PROFª MARÍLIA DA SILVA SIQUEIRA 06 06 02 1 TODOS 
CIEP 338 – CÉLIA RABELO 02 02 02 1 TODOS 
E M BARÃO DO AMAPÁ 01 01 01  TODOS 
E M BRASÍLIA 01 01 01 1 TODOS 
E M BRASIL – ITÁLIA 01 01 01 1 TODOS 
E M CASTRO ALVES 01 01 01  TODOS 
E M CORAÇÃO DE JESUS 02 02 02  TODOS 
E M DR ELY COMBAT 02 02 03 2 TODOS 
E M EMBAIXADOR OSVALDO ARANHA 01 01 01  TODOS 
E M LENI FERNANDES DO NASCIMENTO 01 01 01  TODOS 
E M MONTESE 02 02 02  TODOS 
E M PARQUE CAPIVARI 02 02 02 3 TODOS 
E M PRESIDENTE VARGAS 01 01 01  TODOS 
E M PROF RAUL DE OLIVEIRA 01 01 01  TODOS 
E M PROFª AILA SALDANHA DO COUTO 01 01 02  TODOS 
E M PROFª MARIANA NUNES PASSOS 01 01 02  TODOS 
E M SANTA RITA 01 01 01  TODOS 
E M SANTO AGOSTINHO 01 01 03 4 TODOS 
E M SANTO AMARO 01 01 02  TODOS 
E M SANTO IZIDRO 01 01 01  TODOS 
E M SARGENTO JOÃO DÉLIO DE SOUZA 01 01 01  TODOS 
E M SERGIPE 01 01 01  TODOS 

 

 

 

 

 

 



Tabela 4.32. Escolas do Quarto Distrito de Duque de Caxias: equipamentos sanitários/condições 
físicas dos banheiros. 

 
 

Escolas  

Equipamentos Sanitários 
Condições Físicas dos Banheiros 

Boa Razoável Precária Vazamentos nas 
Torneiras e 
sanitários 

CCAIC – AMAPÁ X   S 
CCAIC – XERÉM X   N 
CRECHE E E M BAIRRO TABULEIRO X   N 
CRECHE E PRÉ – ESCOLA PROFª MARÍLIA DA SILVA SIQUEIRA X   N 
CIEP 338 – CÉLIA RABELO X   N 
E M BARÃO DO AMAPÁ X   N 
E M BRASÍLIA X   N 
E M BRASIL – ITÁLIA X   N 
E M CASTRO ALVES  X  S 
E M CORAÇÃO DE JESUS X   N 
E M DR ELY COMBAT X   N 
E M EMBAIXADOR OSVALDO ARANHA  X  S 
E M LENI FERNANDES DO NASCIMENTO  X  S 
E M MONTESE  X  S 
E M PARQUE CAPIVARI X   N 
E M PRESIDENTE VARGAS  X  S 
E M PROF RAUL DE OLIVEIRA  X  N 
E M PROFª AILA SALDANHA DO COUTO X   N 
E M PROFª MARIANA NUNES PASSOS   X S 
E M SANTA RITA X   N 
E M SANTO AGOSTINHO  X  S 
E M SANTO AMARO   X S 
E M SANTO IZIDRO X   N 
E M SARGENTO JOÃO DÉLIO DE SOUZA  X  N 
E M SERGIPE X   N 

 
Tabela 4.33. Escolas do Quarto Distrito de Duque de Caxias: principal fonte de abastecimento de 
água. 

 
 

Escolas 

Aspectos ligados ao Abastecimento de Água 
 

Principal fonte 
de abastecimento 

 
RP  

 
H 

 
C 

 
CD 

 
P 

Água da 
rede 

pública 

Recorre à  
pipa d’água 

Solicita 
Pipa d’água 

CCAIC – AMAPÁ RP S N S S N TD RARO RARO 
CCAIC – XERÉM P N N S S S - N N 
CRECHE E E M BAIRRO TABULEIRO CP         
CRECHE E PRÉ – ESCOLA PROFª MARÍLIA 
DA SILVA SIQUEIRA 

RP S S S S N TD RARO RARO 

CIEP 338 – CÉLIA RABELO CP S S S S* N - S S 
E M BARÃO DO AMAPÁ RP S N S S N TD N N 
E M BRASÍLIA CP N N S S N - S 2X 
E M BRASIL – ITÁLIA CP N N S S N - S 1X 
E M CASTRO ALVES P N N S S S - N N 
E M CORAÇÃO DE JESUS CP S S S S N - S 2X 
E M DR ELY COMBAT RP S S S S N TD RARO RARO 
E M EMBAIXADOR OSVALDO ARANHA RP S S N S N TD N N 
E M LENI FERNANDES DO NASCIMENTO P N N N S S - N N 
E M MONTESE CP/P N N S S S - S 3X 
E M PARQUE CAPIVARI RP S S S S N TD RARO RARO 
E M PRESIDENTE VARGAS CP N N N S P - S 2X MÊS 
E M PROF RAUL DE OLIVEIRA CP N N S S N - S 1X 
E M PROFª AILA SALDANHA DO COUTO CP N N S S S - S 1X 
E M PROFª MARIANA NUNES PASSOS CP N N S S N - N 2X 
E M SANTA RITA RP/P S S N S S TD N N 
E M SANTO AGOSTINHO RP/P S S N S S TD N N 
E M SANTO AMARO P N N N S S - N N 
E M SANTO IZIDRO RP S S S S N TD N N 
E M SARGENTO JOÃO DÉLIO DE SOUZA P N N S S S  N N 
E M SERGIPE CP S S S S S

* 
Eventual S 1X 

RP – Rede Pública;    H– Hidrômetro;    C – Cisterna;    CD – Caixa d’água;    P – Poço;    TD – Todos os dias; Coz – Cozinhar;    Limp – Limpeza 

 

 

 



Tabela 4.34. Escolas do Quarto Distrito de Duque de Caxias: procedência da água para diferentes 
usos e funcionamento das unidades de ensino. 

 

 

Escolas 

Aspectos ligados ao Abastecimento de Água 
Procedência da água  

Afeta o 
funcionamento 

da escola 
Beber Tratamento Coz Limp  

CCAIC – AMAPÁ RP INSETBOM RP RP S 
CCAIC – XERÉM P INSETBOM P P N 
CRECHE E E M BAIRRO TABULEIRO CP INSETBOM CP CP N 
CRECHE E PRÉ – ESCOLA PROFª MARÍLIA DA SILVA SIQUEIRA RP INSETBOM RP RP N 
CIEP 338 – CÉLIA RABELO CP INSETBOM CP CP S 
E M BARÃO DO AMAPÁ RP INSETBOM RP RP N 
E M BRASÍLIA CP INSETBOM CP CP N 
E M BRASIL – ITÁLIA CP INSETBOM CP CP S 
E M CASTRO ALVES P INSETBOM P P N 
E M CORAÇÃO DE JESUS CP INSETBOM CP CP N 
E M DR ELY COMBAT RP INSETBOM RP RP N 
E M EMBAIXADOR OSVALDO ARANHA RP INSETBOM RP RP N 
E M LENI FERNANDES DO NASCIMENTO P INSETBOM P P N 
E M MONTESE CP INSETBOM CP P N 
E M PARQUE CAPIVARI RP INSETBOM RP RP S 
E M PRESIDENTE VARGAS CP INSETBOM CP CP S 
E M PROF RAUL DE OLIVEIRA CP INSETBOM CP CP N 
E M PROFª AILA SALDANHA DO COUTO CP INSETBOM CP CP N 
E M PROFª MARIANA NUNES PASSOS CP INSETBOM CP CP S 
E M SANTA RITA RP/P INSETBOM RP/P RP/P N 
E M SANTO AGOSTINHO RP/P INSETBOM RP/P RP/P N 
E M SANTO AMARO P INSETBOM P P N 
E M SANTO IZIDRO RP INSETBOM RP RP S 
E M SARGENTO JOÃO DÉLIO DE SOUZA P INSETBOM P P N 
E M SERGIPE CP INSETBOM CP CP S 

 

 
Tabela 4.35. Escolas do Quarto Distrito de Duque de Caxias: coleta de esgotamento sanitário. 

 
Escolas 

Sistema de Coleta de Esgotamento Sanitário 
Rede pública Fossa Séptica Vala a Céu 

Aberto 
Outros 

CCAIC – AMAPÁ X    
CCAIC – XERÉM X    
CRECHE E E M BAIRRO TABULEIRO  X   
CRECHE E PRÉ – ESCOLA PROFª MARÍLIA DA SILVA SIQUEIRA X    
CIEP 338 – CÉLIA RABELO  X   
E M BARÃO DO AMAPÁ X    
E M BRASÍLIA  X   
E M BRASIL – ITÁLIA  X   
E M CASTRO ALVES  X   
E M CORAÇÃO DE JESUS  X   
E M DR ELY COMBAT  X   
E M EMBAIXADOR OSVALDO ARANHA X    
E M LENI FERNANDES DO NASCIMENTO  X   
E M MONTESE  X   
E M PARQUE CAPIVARI X    
E M PRESIDENTE VARGAS  X   
E M PROF RAUL DE OLIVEIRA X    
E M PROFª AILA SALDANHA DO COUTO  X   
E M PROFª MARIANA NUNES PASSOS  X   
E M SANTA RITA  X   
E M SANTO AGOSTINHO X    
E M SANTO AMARO  X   
E M SANTO IZIDRO X    
E M SARGENTO JOÃO DÉLIO DE SOUZA  X   
E M SERGIPE  X   

 

 

 

 

 

 



Tabela 4.40. Primeiro Distrito: escolas cujo abastecimento por carro-pipa é permanente. 

Cont 

D
IS

T
 

Unidade de ensino QTD diária 
QUANTIDADE 

MAXIMA 
MENSAL 

Abastecimento 
Dias de 

abastecimento 

1 1º Creche Comunitária São Sebastião 10 mil 40 Mil Permanente Quinta 

2 1º Creche Iracy de Moura Theodoro 15 mil 60 Mil Permanente Quarta 

3 1º Creche Ubaldina 15 Mil 60 Mil Permanente Terça 

4 1º E.M Dr. Gastão Reis 10 Mil 40 Mil Permanente Terça 

5 1º E.M Expedicionário Aquino de Araújo 20 mil 80 Mil Permanente Quinta 

6 1º E.M General Tibúrcio 20 mil 80 Mil Permanente Terça 

7 1º E.M Jardim Gramacho 10 Mil 90 Mil Permanente seg qua e sexta 

8 1º E.M José Medeiros de Cabral 10 mil 80 Mil Permanente segunda e quarta 

9 1º E.M Lions 5 Mil 80 Mil  Permanente 3X por semana 

10 1º E.M Mauro de Castro 30 mil 120 Mil Permanente Sexta 

11 1º E.M Profª Hilda do Carmo Siqueira 15 mil 60 Mil Permanente Quinta 

12 1º E.M Wilson OLiveira Simões 15 mil 120 Mil Permanente segunda e sexta 

13 1º  E.M General Sampaio 20 mil 80 Mil Permanente 
Segunda 

Fonte: Coordenadoria de Transporte (COTRAN)/SME, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 4.41. Segundo Distrito: escolas cujo abastecimento por carro-pipa é permanente.  

Cont 

D
IS

T
 

Unidade de ensino QTD diária 
QUANTIDADE 

MAXIMA 
MENSAL 

Abastecimento 
Dias de 

abastecimento 

01 2º CCAIC Campos Elíseos 10 mil 80 Mil Permanente segunda e quinta 

02 2º CIEP 120 - Monteiro Lobato 30 mil 120 Mil Permanente terça  e sexta 

03 2º CIEP 318 - Paulo Mendes Campos 20 mil 120 Mil Permanente Segunda 

04 2º CIEP 328 - Marie Curie 30 mil 120 Mil Permanente terça e quinta 

05 2º Creche Jesuína Fátima de Andrade 10 mil 80 Mil Permanente terça e quinta 

06 2º 
Creche Vereador José Carlos 
Theodoro 

15 mil 60 Mil Permanente 
segunda  

07 2º E. Municipalizada Tancredo Neves 10 Mil 80 Mil  Permanente 2X por semana 

08 2º E.M Albert Sabin 5 mil 40 Mil Permanente segunda e quarta  

09 2º E.M Alberto Santos Dumont 15 mil 60 Mil Permanente Quarta 

10 2º E.M Anton Dworsak 10 mil 80 Mil Permanente terça e quinta 

11 2º E.M Bom Retiro 10 mil 80 Mil Permanente terça e sexta 

12 2º E.M Coronel Eliseu 15 mil 60 Mil Permanente Sexta 

13 2º E.M Dr. Manoel Reis 10 mil 80 Mil Permanente segunda e quinta 

14 2º E.M Eulina Pinto de Barros 20 mil 80 Mil Permanente terça e quinta 

15 2º E.M Governador Mário Covas 15 mil 120 Mil Permanente quarta e sexta 

16 2º E.M Imaculada Conceição 15 mil 60 Mil Permanente Terça 

17 2º E.M Jayme Fichman 10 mil 80 Mil Permanente segunda e sexta 

18 2º E.M Marcílio Dias 15 mil 60 Mil Permanente Quinta 

19 2º E.M Marechal Mascarenhas de Moraes 8 mil 40 Mil Permanente Terça 

20 2º E.M Marilândia 10 mil 40 Mil Permanente Quarta 

21 2º E.M Minas Gerais 10 mil 40 Mil Permanente Quinta 

22 2º E.M Monteiro Lobato 10 mil 40 Mil Permanente segunda e quinta 

23 2º E.M Nossa Senhora Aparecida 15 mil 60 Mil Permanente Terça 

24 2º E.M Nossa Senhora do Pilar 10mil 80 Mil Permanente segunda e sexta 

25 2º E.M Paulo Roberto de Moraes Loureiro 20 mil 120 Mil permanente Quarta 

26 2º E.M Pedro Rodrigues do Carmo 15 mil 120 Mil permanente segunda e sexta 

27 2º 
E.M Pedro Rodrigues do Carmo 
(Anexo) 

8 mil 40 Mil permanente 
Quarta 

28 2º E.M Prof.Vilmar Bastos Furtado 15 mil 120 Mil permanente segunda e quarta 

28 2º E.M Profª Maria Anger Dias Guarino 10 mil 80 Mil permanente terça e sexta 

30 2º E.M Profª Regina Celi do S. Cerdeira 15 mil 60 Mil permanente  Sexta 

31 2º E.M Solano Trindade 9 mil 40 Mil permanente Terça 

32 3º E.M Campos Elíseos 30 mil 120 Mil permanente terça e quinta 

33 2º E.M Zilda Arns Neumann 5 mil 40 Mil permanente quarta e sexta 
Fonte: Coordenadoria de Transporte (COTRAN)/SME, 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tabela 4.42. Terceiro Distrito: escolas cujo abastecimento por carro-pipa é permanente.  

Cont 
D

IS
T

 
Unidade de ensino QTD diária 

QUANTIDADE 
MAXIMA 
MENSAL 

Abastecimento 
Dias de 

abastecimento 

01 3º CCAIC Jardim Anhangá 10 mil 80 Mil permanente terça e quinta 

02 3º CIEP 015 – Henfil 30 mil 120 Mil permanente Terça 

03 3º CIEP 227 - Procópio Ferreira130 30 mil 120 Mil permanente segunda e quarta 

04 3º CIEP 319 - Oduvaldo Viana Filho 20 mil 80 Mil permanente segunda e sexta 

05 3º 
CIEP 330 - Esmeraldo  Berçácollo Mª 
da Glória C. Lemos 

30 mil 120 Mil permanente 
segunda e quinta 

06 3º Creche Armanda Álvaro Alberto 10 mil 40 Mil permanente segunda e quinta 

07 3º Creche Irmã Arnalda da Silva Neves 15 mil 60 Mil permanente Sexta 

08 3º Creche Monsenhor Librelotto 20 mil 80 Mil permanente terça e quinta 

09 3º E.M Afonso Arinos 10 Mil 40 mil permanente Quarta 

10 3º E.M Almirante Tamandaré 10 mil 40 Mil permanente Terça 

11 3º E.M Barão da Taquara 15 mil 60 Mil permanente terça e  quinta 

12 3º 
E.M Cap. Fuz Naval Eduardo Gomes 
de Oliveira 

15 mil 80 Mil permanente 
terça e quinta 

13 3º E.M Carlos Drummond de Andrade 5 mil 40 Mil permanente segunda a sexta 

14 3º E.M Dulce Trindade 10 Mil 80 Mil permanente segunda e quarta 

15 3º E.M Francisco Barbosa Leite 10mil 80 Mil permanente terça e quinta 

16 3º E.M General Mourão Filho 20 mil 80 Mil permanente terça  

17 3º E.M Luiz Gama Borges 10 mil 80 Mil permanente segunda e quarta 

18 3º E.M Nova Campinas 15 mil 80 Mil permanente terça e sexta 

19 3º E.M Paulo Rodrigues Pereira 15 mil 120 Mil permanente quarta e sexta 

20 3º E.M Pedro Paulo da Silva 10 mil 80 Mil permanente segunda e quinta 

21 3º E.M Profª Carmen Correa C. Reis 10 mil 80 Mil permanente segunda e sexta 

22 3º E.M Profª Carmen Lúcia R. Alvim 10 mil 40 Mil permanente Terça 

23 3º E.M Profª Maria Araújo da Silva 15 mil 60 Mil permanente quarta e sexta 

24 3º E.M Roberto Weguellin de Abreu 15 mil 120 Mil permanente segunda e sexta 

25 3º E.M Rotary 15 mil 120 Mil permanente quarta e sexta 

26 3º E.M Santa Luzia 10 mil 40 Mil permanente quarta e sexta  
Fonte: Coordenadoria de Transporte (COTRAN)/SME, 2017. 
 
 
Tabela 4.43. Quarto Distrito: escolas cujo abastecimento por carro-pipa é permanente.  

Cont 

D
IS

T
 

Unidade de ensino QTD diária 
QUANTIDADE 

MAXIMA 
MENSAL 

Abastecimento 
Dias de 

abastecimento 

01 4º CIEP 338 - Celia Rabelo 20 mil 40 Mil permanente segunda e quinta 

02 4º E.M Aila Saldanha 15 mil 60 Mil permanente Quarta 

03 4º E.M Brasil Itália 5 mil 40 Mil Permanente terça e quinta 

04 4º E.M Brasília 15 mil 60 Mil Permanente terça e quinta 

05 4º E.M Montese 10 mil 40 Mil Permanente segunda e quarta 

06 4º E.M Profª Mariana Nunes Passos 10mil 40 Mil Permanente Terça e quinta 
Fonte: Coordenadoria de Transporte (COTRAN)/SME, 2017. 
 
 
 
 
 
 



Tabela 4.49 Dados ligados às escolas privadas de Duque de Caxias – Primeiro Distrito 
Escolas Aspectos Gerais 

Salas Turmas Alunos Professores Funcionários Turnos 
COLÉGIO ELITE 11 15 600 50 23 03 
COLÉGIO SESI 16 28 751 38 19 03 
Equipamentos sanitários: número de banheiros  Alunos  Alunas Professores/ 

funcionários 
Outros Em condições de uso 

COLÉGIO ELITE 02 02 03 - Todos 
COLÉGIO SESI 04 04 02 - Todos  
Equipamentos sanitários: condições físicas dos banheiros Boa  Razoável Precária Vazamentos nas 

torneiras e sanitários 
COLÉGIO ELITE X   N 
COLÉGIO SESI X   N 
Aspectos Ligados ao Abastecimento de Água: principal fonte 
de abastecimento, RP, H, C, CD, P, está ou não ligada à rede 
pública, recorre ou não ao caminhão-pipa e a quem é 
solicitado. 

Principal 
 Fonte de  

abastecimento 

RP H C CD P Água da  
Rede  

Pública 

Recorre 
 À Pipa  
d’água 

Solicita  
Pipa 

 d’água 

COLÉGIO ELITE RP S S N S N S RARO RARO 
COLÉGIO SESI RP S S S S N TD N N 
Aspectos Ligados ao Abastecimento de Água: procedência da 
água para beber, cozinhar e para limpeza, seu tratamento e 

se sua falta afeta ou não o funcionamento da escola. 

Beber  Tratamento  Cozinhar  Limpeza Afeta o funcionamento  
da escola 

COLÉGIO ELITE RP Filtro RP RP N 
COLÉGIO SESI RP Filtro RP RP N 

Coleta de Esgotamento Sanitário Sistema de Coleta de Esgotamento Sanitário 
Rede pública Fossa Séptica Vala a Céu Aberto Outros 

COLÉGIO ELITE S    
COLÉGIO SESI S    
Prejuízos provocados pela falta d’água nas escolas e 

outras observações relevantes. 
Prejuízos em função da irregularidade do abastecimento de água e outras observações 

COLÉGIO ELITE  
COLÉGIO SESI  

Legenda: RP – Rede Pública; CP – Caminhão-Pipa; H – Hidrômetro; C – Cisterna; CD – Caixa d’água; P – Poço; S – Sim; N – Não; TD – Todos 
os dias      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 4.50. Dados ligados às escolas privadas de Duque de Caxias – Segundo Distrito 
 

Escolas 
Aspectos Gerais 

Salas Turmas Alunos Professores Funcionários Turnos 
CFC – COLÉGIO FLÁVIO CASIMIRO 10 20 350 30 35 02 
ACEPE – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DUCACIONAL 
PEDRO ERNESTO 

15 30 630 42 17 03 

Equipamentos sanitários: número de banheiros  Alunos  Alunas Professores/ 
funcionários 

Outros Em condições de uso 

CFC – COLÉGIO FLÁVIO CASIMIRO 01 01 01  TODOS 
ACEPE – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DUCACIONAL PEDRO 
ERNESTO 

04 04 01  TODOS 

Equipamentos sanitários: condições físicas dos banheiros Boa  Razoável Precária Vazamentos nas 
torneiras e sanitários 

CFC – COLÉGIO FLÁVIO CASIMIRO X    
ACEPE – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DUCACIONAL PEDRO 
ERNESTO 

X    

Aspectos Ligados ao Abastecimento de Água: principal fonte de 
abastecimento, RP, H, C, CD, P, está ou não ligada à rede pública, 
recorre ou não ao caminhão-pipa e a quem é solicitado. 

Principal 
 Fonte de  

Abastecimento 

RP H C CD P Água da  
Rede  

Pública 

Recorre 
 À Pipa  
d’água 

Solicita  
Pipa 

 d’água 
CFC – COLÉGIO FLÁVIO CASIMIRO RP S S S S N RP N N 
ACEPE – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DUCACIONAL PEDRO 
ERNESTO 

POÇO N N N N S N N N 

Aspectos Ligados ao Abastecimento de Água: procedência da água 
para beber, cozinhar e para limpeza, seu tratamento e se sua falta 

afeta ou não o funcionamento da escola. 

Beber  Tratamento  Cozinhar  Limpeza Afeta o funcionamento  
da escola 

CFC – COLÉGIO FLÁVIO CASIMIRO RP FILTRAGEM RP RP N 
ACEPE – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DUCACIONAL PEDRO 
ERNESTO 

POÇO FILTRAGEM POÇO POÇO N 

Coleta de Esgotamento Sanitário Sistema de Coleta de Esgotamento Sanitário 
Rede pública Fossa Séptica Vala a Céu Aberto Outros 

CFC – COLÉGIO FLÁVIO CASIMIRO RP    
ACEPE – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DUCACIONAL PEDRO 
ERNESTO 

RP    

Prejuízos provocados pela falta d’água nas escolas e 
outras observações relevantes. 

Prejuízos em função da irregularidade do abastecimento de água e outras observações 

CFC – COLÉGIO FLÁVIO CASIMIRO Há intermitência, mas nunca faltou água a ponto de suspender aulas. Na falta de água da 
CEDAE, compra-se os garrafões de água para beber. 

ACEPE – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL 
PEDRO ERNESTO 

Poço artesiano muito bom consegue suprir totalmente a necessidade de água. 

Legenda: RP – Rede Pública; CP – Caminhão-Pipa; H – Hidrômetro; C – Cisterna; CD – Caixa d’água; P – Poço; S – Sim; N – Não; TD – Todos 
os dias      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 4.51. Dados ligados às escolas privadas de Duque de Caxias – Terceiro Distrito 
Escolas Aspectos Gerais 

Salas Turmas Alunos Professores Funcionários Turnos 
CAP – COLÉGIO APLICAÇÃO UNIGRANRIO 12 18 1000 50 25 02 
CIOB – CENTRO INTEGRADO OBJETIVO 13 16 700 40 18 02 
Equipamentos sanitários: número de banheiros  Alunos  Alunas Professores/ 

funcionários 
Outros Em condições de uso 

CAP – COLÉGIO APLICAÇÃO UNIGRANRIO 03 03 02 05 TODOS 
CIOB – CENTRO INTEGRADO OBJETIVO 01 01 01 01 TODOS 
Equipamentos sanitários: condições físicas dos banheiros Boa  Razoável Precária Vazamentos nas 

torneiras e sanitários 
CAP – COLÉGIO APLICAÇÃO UNIGRANRIO X   N 
CIOB – CENTRO INTEGRADO OBJETIVO X   N 
Aspectos Ligados ao Abastecimento de Água: principal fonte 
de abastecimento, RP, H, C, CD, P, está ou não ligada à rede 
pública, recorre ou não ao caminhão-pipa e a quem é 
solicitado. 

Principal 
 Fonte de  

abastecimento 

RP H C CD P Água da  
Rede  

Pública 

Recorre 
 À Pipa  
d’água 

Solicita  
Pipa 

 d’água 

CAP – COLÉGIO APLICAÇÃO UNIGRANRIO RP S S S S N S RARO EP 
CIOB – CENTRO INTEGRADO OBJETIVO P S S N S S N N N 
Aspectos Ligados ao Abastecimento de Água: procedência da 
água para beber, cozinhar e para limpeza, seu tratamento e 

se sua falta afeta ou não o funcionamento da escola. 

Beber  Tratamento  Cozinhar  Limpeza Afeta o funcionamento  
da escola 

CAP – COLÉGIO APLICAÇÃO UNIGRANRIO RP FILTRO RP RP/CHUVA N 
CIOB – CENTRO INTEGRADO OBJETIVO P FILTRO P P N 

Coleta de Esgotamento Sanitário Sistema de Coleta de Esgotamento Sanitário 
Rede pública Fossa 

Séptica 
Vala a Céu Aberto Outros 

CAP – COLÉGIO APLICAÇÃO UNIGRANRIO X    
CIOB – CENTRO INTEGRADO OBJETIVO X    
Prejuízos provocados pela falta d’água nas escolas 

e outras observações relevantes. 
Prejuízos em função da irregularidade do abastecimento de água e outras observações 

CAP – COLÉGIO APLICAÇÃO UNIGRANRIO Em geral, água da RP cai três (3) vezes na semana; mas só tem força para entrar 
através de sistema de bomba. Quando falta, recorre a CP – em 2017, ficaram sessenta 
e sete (67) dias seguidos sem cair água. Possuem sistema de aproveitamento da água 
da chuva, usando-a para limpeza e regar os jardins. 

CIOB – CENTRO INTEGRADO OBJETIVO Poço artesiano com água boa consegue suprir completamente a necessidade de água. 
Periodicamente, uma empresa faz a coleta da água para análise. 

Legenda: RP – Rede Pública; CP – Caminhão-Pipa; H – Hidrômetro; C – Cisterna; CD – Caixa d’água; P – Poço; S – Sim; N – Não; TD – Todos 
os dias      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 4.52. Dados ligados às escolas privadas de Duque de Caxias – Quarto Distrito 
Escolas Aspectos Gerais 

Salas Turmas Alunos Professores Funcionários Turnos 
COA – COLÉGIO OLIVEIRA ARAÚJO  19 19 475 35 06 02 
CENIC – CENTRO EDUCACIONAL DE INTEGRAÇÃO 
CULTURAL 

09 11 85 13 06 02 

Equipamentos sanitários: número de banheiros  Alunos  Alunas Professores/ 
funcionários 

Outros Em condições de uso 

COA – COLÉGIO OLIVEIRA ARAÚJO  01 01 01 02 TODOS 
CENIC – CENTRO EDUCACIONAL DE INTEGRAÇÃO CULTURAL 01 01 01 01 TODOS 
Equipamentos sanitários: condições físicas dos banheiros Boa  Razoável Precária Vazamentos nas 

torneiras e sanitários 
COA – COLÉGIO OLIVEIRA ARAÚJO  X   N 
CENIC – CENTRO EDUCACIONAL DE INTEGRAÇÃO CULTURAL X   N 
Aspectos Ligados ao Abastecimento de Água: principal fonte de 
abastecimento, RP, H, C, CD, P, está ou não ligada à rede pública, 
recorre ou não ao caminhão-pipa e a quem é solicitado. 

Principal 
 Fonte de  

abastecimento 

RP H C CD P Água da  
Rede  

Pública 

Recorre 
 À Pipa  
d’água 

Solicita  
Pipa 

 d’água 
COA – COLÉGIO OLIVEIRA ARAÚJO  P S S S S S S N N 
CENIC – CENTRO EDUCACIONAL DE INTEGRAÇÃO CULTURAL P/RP S S N S S S N N 
Aspectos Ligados ao Abastecimento de Água: procedência da água para 

beber, cozinhar e para limpeza, seu tratamento e se sua falta afeta ou 
não o funcionamento da escola. 

Beber  Tratamento  Cozinhar  Limpeza Afeta o funcionamento  
da escola 

COA – COLÉGIO OLIVEIRA ARAÚJO  P FILTRO P P N 
CENIC – CENTRO EDUCACIONAL DE INTEGRAÇÃO CULTURAL P/RP FILTRO P/RP P/RP N 

Coleta de Esgotamento Sanitário Sistema de Coleta de Esgotamento Sanitário 
Rede pública Fossa Séptica Vala a Céu Aberto Outros 

COA – COLÉGIO OLIVEIRA ARAÚJO  X    
CENIC – CENTRO EDUCACIONAL DE INTEGRAÇÃO CULTURAL X    

Prejuízos provocados pela falta d’água nas escolas e outras 
observações relevantes. 

Prejuízos em função da irregularidade do abastecimento de água e outras observações 

COA – COLÉGIO OLIVEIRA ARAÚJO  Água da RP, que caía antes da grande enchente de 2013, não cai mais. Tubulações da 
rua foram danificadas, mas não houve obras para reparo. Totalmente dependentes da 
água do poço.  

CENIC – CENTRO EDUCACIONAL DE INTEGRAÇÃO 
CULTURAL 

Escola ainda tenta se recuperar dos prejuízos provocados pela grande enchente de 
2013. As poucas obras realizadas pelo poder público, trouxe água da RP, mas com 
grande intermitência, ficando muitas vezes mais de uma semana sem água. Não podem 
contar com essa fonte. Possuem poço muito bom para suprir essa falta. 

Legenda: RP – Rede Pública; CP – Caminhão-Pipa; H – Hidrômetro; C – Cisterna; CD – Caixa d’água; P – Poço; S – Sim; N – Não; TD – Todos 
os dias      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 4.53. Primeiro Distrito: situação das escolas quanto ao índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb) 

 
Escolas 

IDEB (2015)  

O QUE A 
ESCOLA 

ALCANÇOU 

CRESCEU ATINGIU A 
META  

ALCANÇOU 
6,0 

SITUAÇÃO 

CCAIC – JD GRAMACHO SEM DADOS 
CCAIC – OLAVO BILAC SEM DADOS 
CRECHE ABNE MARQUE DE ABREU SEM DADOS 
CRECHE COMUNITÁRIA SÃO SEBASTIÃO SEM DADOS 
CRECHE E PRÉ-ESCOLA ELISA MATIAS DE ARAÚJO SEM DADOS 
CRECHE GANDUR ASSED SEM DADOS 
CRECHE GRACIESSE LUIZA DA SILVA LOURENÇO SEM DADOS 
CHECHE IRACY MOREIRA THEODORO SEM DADOS 
CHECHE LAURA MENEZES DE FREITAS LIMA SEM DADOS 
CHECHE E PRÉ-ESCOLA MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO SEM DADOS 
CHECHE PARTEIRA ODETE MARIA DE OLIVEIRA SEM DADOS 
CHECHE E M BENÍSIO JOSÉ DA SILVA 0 NÃO  NÃO  NÃO  SEM DADO 
CRECHE E M DR ÁLVARO ALBERTO 4,9 SIM  NÃO  NÃO  ATENÇÃO 
CRECHE E M POETISA CECÍLIA MEIRELES SEM DADOS 
CRECHE PROFª LAURA D’AQUINO LONGO SEM DADOS 
CRECHE TEREZA DE LISIEUX SEM DADOS 
CRECE UBALDINA ALVES DA SILVA SEM DADOS 
CRECHE PROFº JOAO DE OLIVEIRA SEM DADOS 
CIEP 097 – CARLOS CHAGAS 3,6 NÃO  NÃO  NÃO  ALERTA 
CIEP 405 – MINISTRO SANTIAGO DANTAS 3,7 NÃO NÃO NÃO ALERTA 
E M ALINE GONÇALVES DE LIMA 3,4 NÃO  NÃO  NÃO SEM DADO 
E M ALTO DA BOA VISTA 0 NÃO  NÃO  NÃO SEM DADO 
E M ANA DE SOUZA HERDY 4,5 SIM NÃO  NÃO ATENÇÃO 
E M ANA NERY 4,2 NÃO  NÃO  NÃO ALERTA 
E M ANÍSIO SPÍNOLA TEIXEIRA 4,5 SIM NÃO  NÃO ATENÇÃO 
E M BARÃO DO RIO BRANCO 3,9 SIM NÃO  NÃO ALERTA 
E M CARLOTA MACHADO 4,5 SIM NÃO  NÃO ATENÇÃO 
E M CASTRO ALVES 4,3 NÃO  NÃO  NÃO ALERTA 
E M CORA CORALINA 5,3 NÃO  SIM  NÃO ATENÇÃO 
E M DARCI RIBEIRO 3,7 NÃO  NÃO  NÃO ALERTA 
E M DARCY VARGAS 4,0 NÃO  NÃO NÃO ALERTA 
E M DR GASTÃO REIS 5,2 SIM SIM NÃO MELHORAR 
E M DR RICARDO AUGUSTO DE AZEREDO VIANNA 4,0 SIM  NÃO  NÃO  ALERTA 
E M EXPEDICIONÁRIO AQUINO DE ARAÚJO 5,0  NÃO  NÃO  NÃO  SEM DADO 
E M GENERAL SAMPAIO 3,9 NÃO  NÃO  NÃO  ALERTA 
E M GENERAL TIBÚRCIO 5,2 SIM SIM NÃO  MELHORAR 
E M GUSTAVO ARMBRUST 0 NÃO  NÃO  NÃO  SEM DADO 
E M HELENA AGUIAR DE MEDEIROS 4,8 SIM SIM NÃO  MELHORAR 
E M HERMÍNIA CALDAS DA SILVA 4,5 NÃO  NÃO  NÃO  ALERTA 
E M JARDIM GRAMACHO 5,1 SIM  SIM  NAO MELHORAR 
E M JOAQUIM DA SILVA PEÇANHA 5,0 SIM NÃO  NÃO  ATENÇÃO 
E M JOSÉ MEDEIROS CABRAL 3,9 NÃO  NÃO  NAO ALERTA 
E M LAURENTINA CARDOSO DUARTE 4,2 NÃO  NÃO  NÃO  ALERTA 
E M LIONS 5,0 SIM NÃO  NÃO  ATENÇÃO 
E M MANOEL JOAQUIM SALGUEIRO 4,9 SIM NÃO  NÃO  ATENÇÃO 
E M MARECHAL MALLET 3,9 NÃO  NÃO  NÃO  ALERTA 
E M MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA 6,2 SIM SIM SIM MANTER 
E M MAURO DE CASTRO 4,6 SIM SIM NÃO  MELHORAR 
E M OSWALDO CRUZ 5,0 SIM NÃO  NÃO  ATENÇÃO 
E M PROFº JAIR ALVES DE FREITAS 4,3 SIM NÃO  NÃO  ATENÇÃO 
E M PROFº JOSÉ DE SOUZA HERDY  SEM DADOS 
E M MOTTA SOBRINHO 4,4 SIM NÃO  NÃO  ATENÇÃO 
E M PROFº ONERES NUNES OLIVEIRA 4,3 NÃO  SIM  NÃO  ATENÇÃO 
E M PROFº ROMEU MENEZES DOS SANTOS 4,5 SIM NÃO  NÃO  ATENÇÃO 
E M PROFª HILDA DO CARMO SIQUEIRA SEM DADOS 
E M PROFª OLGA TEIXEIRA DE OLIVEIRA 0 NÃO  NÃO  NÃO  SEM DADO 
E M PROFª ZILLA JUNGER DA SILVA 3,8 SIM  SIM  NÃO  MELHORAR 
E M RUY BARBOSA 4,4 SIM NÃO  NÃO  ATENÇÃO 
E M SANTA TEREZINHA 5,1 NÃO  NÃO  NÃO  ALERTA 
E M SERGIPE 4,1 NÃO  NÃO  NÃO  ALERTA 
E M TODOS OS SANTOS 4,7 NÃO  SIM NÃO  ATENÇÃO 
E M VILA OPERÁRIA 0 NÃO  NÃO  NÃO  SEM DADO 
E M VINTE E UM DE ABRIL 4,4 SIM NÃO  NÃO  ATENÇÃO 
E M VISCONDE DE ITABORAÍ 5,0 SIM SIM NÃO  MELHORAR 
E M WILSON DE OLIVEIRA SIMÕES 3,7 NÃO  NÃO  NÃO  ALERTA 

 

 
 
 
 



Tabela 4.54. Segundo Distrito: situação das escolas quanto ao índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb) 

 
Escolas 

IDEB (2015) 

O QUE A 
ESCOLA 

ALCANÇOU 

ATINGIU  
A META  

DA 
ESCOLA 

CRESCEU 
O IDEB 

ALCANÇOU 
6,0 

(META 
NACIONAL) 

SITUAÇÃO 

CCAIC – CAMPOS ELÍSEOS SEM DADOS 
CCAIC – PARQUE MUÍSA SEM DADOS 
CRECHE AYRTON SENNA SEM DADOS 
CRECHE E PRÉ-ESCOLA PROFª MARIA LÚCIA 
ANDRADE RIBEIRO 

SEM DADOS 

CRECHE PROFª JESUÍNA FÁTIMA DE ANDRADE SEM DADOS 
CRECHE PROFª ROSA ANGÉLICA FONSECA DE 
OLIVEIRA 

SEM DADOS 

CRECHE E PRÉ-ESCOLA SEVERINA DOS RAMOS DA 
SILVA 

SEM DADOS 

CHECHE VEREADOR JOSÉ CARLOS THEODORO SEM DADOS 
CIEP 120 – MONTEIRO LOBATO 4,8 NÃO  NÃO NÃO  ALERTA 
CIEP 220 – YOLANDA BORGES 4,9 SIM SIM NÃO MELHORAR 
CIEP 318 – PAULO MENDES CAMPOS 4,1 SIM SIM NÃO  MELHORAR 
CIEP 328 – MARIE CURIE 4,1 NÃO  NÃO  NÃO  ALERTA 
E M ALBERO SANTOS DUMONT 5,6 SIM  NÃO  NÃO  ATENÇÃO 
E M ALBERT SABIN 4,4 NÃO  NÃO  NÃO  ALERTA 
E M ANTON DWORSAK 3,9 NÃO  SIM NÃO  ATENÇÃO 
E M BAIRRO CALIFÓRNIA 4,6 SIM NÃO NÃO ATENÇÃO 
E M BOM RETIRO 4,7 NÃO SIM NÃO  ATENÇÃO 
E M CAMPOS ELÍSEOS (PADRÃO MARIA RITA 
CARDOSO PINTO) 

SEM DADOS 

E M CORONEL ELISEU 4,1 NÃO  NÃO NÃO  ALERTA 
E M DR MANOEL REIS SEM DADOS 
E M EULINA PINTO DE BARROS 4,9 NÃO  SIM NÃO ATENÇÃO 
E M GOVERNADOR MÁRIO COVAS JÚNIOR 4,9 NÃO  SIM NÃO ATENÇÃO 
E M IMACULADA CONCEIÇÃO 6,1 SIM  SIM SIM MANTER 
E M JAYME FICHMAN 5,0 SIM  NAO NÃO ATENÇÃO 
E M JORNALISTA MOACY PADILHA 5,3 SIM  SIM NÃO MELHORAR 
E M JOSÉ CAMILO DOS SANTOS 3,8 NÃO  NÃO NÃO ALERTA 
E M MARCÍLIO DIAS 5,1 SIM  SIM NÃO MELHORAR 
E M MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES 4,3 NÃO  NÃO  NÃO ALERTA 
E M MARIA CLARA MACHADO 4,1 NÃO  SIM NÃO ATENÇÃO 
E M MARILÂNDIA 4,4 NÃO  SIM NÃO ATENÇÃO 
E M MINAS GERAIS 4,4 SIM SIM NÃO MELHORAR 
E M MONTEIRO LOBATO 4,8 NÃO SIM NÃO ATENÇÃO 
E M NÍSIA VILELA FERNANDES 0 NÃO  NÃO  NÃO  SEM DADOS 
E M NOSSA SENHORA APARECIDA 0 NÃO  NÃO  NÃO  SEM DADOS 
E M NOSSA SENHORA DO PILAR 4,1 NÃO  SIM NÃO  ATENÇÃO 
E M PAULO ROBERTO DE MORAES LOUREIRO 4,3 NÃO  NÃO  NÃO  ALERTA 
E M PEDRO RODRIGUES DO CARMO 4,7 SIM  NÃO NÃO  ATENÇÃO 
E M PRESIDENTE COSTA E SILVA 4,9 NÃO SIM NÃO  ATENÇÃO 
E M PROF ALBERTO RIBEIRO VASCONCELLOS 4,8 SIM  NÃO  NÃO  ATENÇÃO 
E M PROF JOÃO FAUSTINO DE FRANÇA SOBRINHO 4,3 SIM  SIM NÃO MELHORAR 
E M PROF PAULO FREIRE 4,5 NÃO  SIM NÃO  ATENÇÃO 
E M PROF VILMAR BASTOS FURTADO 5,0 NÃO   NÃO ALERTA 
E M PROF WALTER RUSSO DE SOUZA 3,7 NÃO  NÃO  NÃO  ALERTA 
E M PROFª AMÉLIA CÂMARA DOS SANTOS 4,5 NÃO  SIM NÃO  ATENÇÃO 
E M PROFª ELIZABETH LOPES CABRAL 4,7 NÃO  NÃO NÃO  ALERTA 
E M PROFª MARIA ANGER DIAS GUARINO 0 NÃO  NÃO NÃO  SEM DADOS 
E M PROFª MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO BIGHI 5,0 SIM SIM NÃO MELHORAR 
E M PROFª NILCELINA DOS SANTOS FERREIRA 4,4 NÃO  SIM NÃO  ATENÇÃO 
E M PROFª SONIA REGINA SCUDESE DESSEMONE 
PINTO 

4,7 NÃO  NÃO  NÃO  SEM DADOS 

E M REGINA CELI DA SILVA CERDEIRA 4,4 NÃO  SIM NÃO  ATENÇÃO 
E M SETE DE SETEMBRO 4,5 NÃO  NÃO  NÃO  ALERTA 
E M SOLANO TRINDADE 3,8 SIM  NÃO NÃO  ATENÇÃO 
E M TANCREDO NEVES 4,7 SIM  NÃO NÃO  ATENÇÃO 
E M WANDA GOMES SOARES 4,7 NÃO  SIM NÃO  ATENÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 4.55. Terceiro Distrito: situação das escolas quanto ao índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb) 

 
Escolas 

IDEB (2015)  

O QUE A 
ESCOLA 

ALCANÇOU 

CRESCEU ATINGIU A 
META  

ALCANÇOU 
6,0 

SITUAÇÃO 

CCAIC – JARDIM ANHAGÁ SEM DADOS 
CRECHE E PRÉ-ESCOLA PROFª ARMANDA ÁLVARO 
ALBERTO 

SEM DADOS 

CRECHE IRMÃ ARNALDA DA SILVA NEVES SEM DADOS 
CRECHE MONSENHOR LIBRELLOTO SEM DADOS 
CIEP 015 – HENFIL 4,6 S S N MELHORAR 
CIEP 227 – PROCÓPIO FERREIRA 4,5 S S N MELHORAR 
CIEP 319 – ODUVALDO VIANA FILHO 3,9 N N N ALERTA 
CIEP 330 – MARIA DA GLÓRIA CORREA LEMOS 4,5 S S N MELHORAR 
CIEP 407 – NEUZA GOULART BRIZOLA 3,9 S N N ATENÇÃO 
E M ALMIRANTE TAMANDARÉ 4,6 S S N MELHORAR 
E M BARÃO DA TAQUARA 4,5 N N N ALERTA 
E M BARRO BRANCO SEM DADOS 
E M CFN EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA 4,2 S S N MELHORAR 
E M CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE 4,6 N S N ATENÇÃO 
E M FRANCISCO BARBOSA LEITE 4,8 N S N ATENÇÃO 
E M GENERAL MOURÃO FILHO SEM DADOS 
E M JARDIM ANHAGÁ 3,9 S N N ATENÇÃO 
E M LUIZ GAMA BORGES 5,2 S S N MELHORAR 
E M MARCIO FIAT 5,5 N N N ALERTA 
E M MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 4,5 N N N ALERTA 
E M NOVA CAMPINAS 4,0 N N N ALERTA 
E M PAULO RODRIGUES PEREIRA 4,3 N N N ALERTA 
E M PEDRO PAULO DA SILVA 5,8 S S N MELHORAR 
E M PROFª CARMEM CORRÊA DE CARVALHO REIS BRAZ 3,8 N N N ALERTA 
E M PROFª CARMEM LÚCIA RESENDE ALVIN DA SILVA 4,7 S S N MELHORAR 
E M PROFª DALVA BORGES DA CUNHA SEM DADOS 
E M PROFª MARIA DE ARAÚJO DA SILVA 4,3 S N N ATENÇÃO 
E M ROBERTO WEGUELIN DE ABREU 4,4 S N N ATENÇÃO 
E M ROTARY 4,5 N S N ATENÇÃO 
E M SANTA LUZIA 4,8 S N N ATENÇÃO 
E M SENADOR AFONSO ARINOS SEM DADOS 
E M DULCE TRINDADE BRAGA SEM DADOS 

 

Tabela 4.56. Quarto Distrito: situação das escolas quanto ao índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica (Ideb) 

 
Escolas 

IDEB (2015)  

O QUE A 
ESCOLA 

ALCANÇOU 

CRESCEU O QUE A 
ESCOLA 

ALCANÇOU 

CRESCEU O QUE A 
ESCOLA 

ALCANÇOU 
CCAIC – AMAPÁ SEM DADOS 
CCAIC – XERÉM SEM DADOS 
CRECHE E M BAIRRO TABULEIRO SEM DADOS 
CRECHE E PRÉ – ESCOLA PROFª MARÍLIA DA SILVA SIQUEIRA SEM DADOS 
CIEP 338 – CÉLIA RABELO 5,6 S S N MELHORAR 
E M BARÃO DO AMAPÁ 4,3 N N N ALERTA 
E M BRASÍLIA 5,2 S S N MELHORAR 
E M BRASIL – ITÁLIA SEM DADOS 
E M CASTRO ALVES 4,6 N N N ALERTA 
E M CORAÇÃO DE JESUS 4,6 N N N ALERTA 
E M DR ELY COMBAT 4,8 N S N ATENÇÃO 
E M EMBAIXADOR OSVALDO ARANHA SEM DADOS 
E M LENI FERNANDES DO NASCIMENTO SEM DADOS 
E M MONTESE 4,7 S N N ATENÇÃO 
E M PARQUE CAPIVARI 4,6 S N N ATENÇÃO 
E M PRESIDENTE VARGAS SEM DADOS 
E M PROF RAUL DE OLIVEIRA SEM DADOS 
E M PROFª AILA SALDANHA DO COUTO 4,9 N N N ALERTA 
E M PROFª MARIANA NUNES PASSOS 5,3 S S N MELHORAR 
E M SANTA RITA 5,2 N N N ALERTA 
E M SANTO AGOSTINHO 5,3 S N N ATENÇÃO 
E M SANTO AMARO 5,0 S N N ATENÇÃO 
E M SANTO IZIDRO SEM DADOS 
E M SARGENTO JOÃO DÉLIO DE SOUZA 4,1 N N N ALERTA 
E M SERGIPE 5,8 N S N ATENÇÃO 

Tabela 4.57. Primeiro Distrito: Idebs de Escolas que apresentam irregularidades de abastecimento de 
água 



BAIRROS ESCOLAS IDEBs SITUAÇÃO 
 
 
Dr. Laureano 

Creche Comunitária São Sebastião Sem dados 
Ana Nery 4,2 Alerta 
General Sampaio 3,9 Alerta 
General Tibúrcio 5,2 Melhorar 
Wilson de Oliveira Simões 3,7 Alerta 

 
Gramacho 
 

Creche Ubaldina Alves da Silva Sem dados 
Jardim Gramacho 5,1 Melhorar 
José Medeiros Cabral 3,9 Alerta 

Bar dos Cavaleiros Darcy Ribeiro 3,7 Alerta 
Jair Alves de Freitas Hilda do Carmo 4,3 Atenção 

 
Vila São Luiz  

Lions 5,0 Atenção 
Marechal Mallet 3,9 Alerta 

Olavo Bilac Creche Professora Laura D’Aquino Longo Sem dados 
Centro Ana de Souza Herdy 4,5 Atenção 

 

Tabela 4.58. Segundo Distrito: Idebs de Escolas que apresentam irregularidades de abastecimento de 
água 

BAIRROS ESCOLAS IDEBs SITUAÇÃO 
 
 
Saracuruna 
 

Alberto Santos Dumont 5,6 Atenção 
CIEP 318 Paulo Mendes Campos 4,1 Melhorar 
Jayme Fichman 5,0 Atenção  
Maria das Graças Cardoso Bighi 5,0 Melhorar  

Cangulo   
 

Governador Mário Covas, 4,9 Atenção  
Pedro Rodrigues do Carmo 4,7 Atenção 

 
Jardim Primavera 

Bom Retiro 4,7 Atenção  
Marechal Mascarenhas de Moraes 4,3 Alerta  

 
Campos Elíseos 

Dr. Manoel Reis Sem dados 
Maria Rita Cardoso Pinto (Padrão) Sem dados 

 
Parque Fluminense 

Minas Gerais 4,4 Melhorar  
Professora Elizabeth Lopes Cabral 4,7 Alerta  

 
Vila São José 

Eulina Pinto de Barros 4,9 Atenção  
Professor Vilmar Bastos Furtado 5,0 Alerta  

Santa Cruz da Serra Nilcelina dos Santos Ferreira 4,4 Atenção  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 4.59. Terceiro Distrito: Idebs de Escolas que apresentam irregularidades de abastecimento de 
água 

BAIRROS ESCOLAS IDEBs SITUAÇÃO 
 
 
Parque Paulista 

CIEP 015 – Henfil 4,6 Melhorar 
CIEP 227 – Procópio Ferreira 4,5 Melhorar 
Nova Campina 3,9 Alerta 

Jardim Anhangá CCAIC Jardim Anhangá Sem dados 
General Mourão Filho Sem dados 

Imbariê Almirante Tamandaré 4,6 Melhorar 
Carlos Drummond de Andrade 4,6 Atenção 
Paulo Rodrigues Pereira 4,3 Alerta 
Carmem Corrêa de Carvalho Reis Braz 3,8 Alerta 
Roberto Weguelin de Abreu 4,4 Atenção 

 
Taquara  

CIEP 330 – Maria da Glória Corrêa Lemos 4,5 Melhorar 
Francisco Barbosa Leite 4,8 Atenção 

 Maria de Araújo da Silva 4,3 Atenção 
Santa Cruz da Serra Rotary 4,5 Atenção 

 

Tabela 4.60. Quarto Distrito: Idebs de Escolas que apresentam irregularidades de abastecimento de 
água 

BAIRROS ESCOLAS IDEBs SITUAÇÃO 
 
Xerém 

CCAIC Xerém Sem dados 
CIEP 338 – Célia Rabelo 5,6 Melhorar 
Presidente Vargas Sem dados 
Santo Izidro Sem dados 
Municipalizada Sergipe 5,8 Atenção 

Mantiquira Mariana Nunes 5,3 Melhorar 
Xerém/Rebio Brasil-Itália Sem dados 
Capivari Parque Capivari 4,6 Atenção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2 

 Pregão Eletrônico Nº001/2015 

Contrato de prestação de serviços Nº 01-005/2015, oriundo do Pregão Eletrônico 
Nº001/2015 

 Pregão Presencial Nº007/2017 

Contrato de prestação de serviços Nº 01-021/2017, oriundo do Pregão Presencial 
Nº007/2017 
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