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Resumo 
 

Este relatório técnico tem como intuito: propor e discutir estratégias de abastecimento e 

armazenamento dos recursos hídricos na cidade de Japeri, indicando soluções para a má 

distribuição e formas de armazenamento da água para a população, além de ações que 

promovam a conscientização e o compromisso político e social, através de meios que 

facilitem a sua gestão e uso eficiente. Este trabalho foi elaborado por meio de pesquisa e 

análise de teorias conceituais de literatura, dados dos órgãos oficiais, como o IBGE – Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – e a Agência Nacional das águas – ANA –, 

planejamento estratégico Companhia Estadual de Águas e Esgotos e questionário online sobre 

a falta de água na cidade. As soluções para os problemas apresentados serão a ampliação do 

sistema de abastecimento existente e parcerias para financiamentos de cisternas. 
 

Palavras-chave: Distribuição de água. Abastecimento precário. Falta d’água em Japeri. 

 

1 - Introdução 

 

A cidade de Japeri tem uma população estimada de 101.237 habitantes, é composta 

por 31 bairros, e os mais populosos são: Centro de Engenheiro Pedreira, Nova Belém e 

Caramujos. Está localizada na Baixada Fluminense – região metropolitana do estado do Rio 

de Janeiro. Assim como as demais cidades do estado, está em constante crescimento 

econômico, social e político. Esses fatores impulsionam a modernização e inovação nas 

políticas públicas para dar mais qualidade de vida e bem-estar aos cidadãos. 

Os municípios da Baixada Fluminense sofrem com as interrupções no abastecimento 

de água, decorrente da ausência de reservatórios e de redes de distribuição, o que revela a 

incompletude do macrossistema em operação. Entretanto, o município do Rio de Janeiro foi 

beneficiado pelas diversas ampliações do Sistema Guandu, que disponibiliza um grande 

volume de água para o consumo pela sua população e dispõe de todos os componentes 

necessários a um bom funcionamento, o que não acontece com os municípios da Baixada 

Fluminense. A ineficiência na distribuição de água potável e a precária forma de 

armazenamento são problemas enfrentados pelos moradores desses municípios, inclusive, em 

Japeri. (BRITTO; JOHNSSON; CARNEIRO, 2016, p. 168). 

 A elaboração do planejamento urbano é fundamental porque este orientará o gestor 

público com relação às principais demandas da localidade, considerando as transformações e 

mudanças sociais, ambientais e econômicas do município, como descreve Castro (2013): 
 

Em alguns casos o indivíduo tem acesso à água, mas esta se encontra 

inviável para consumo. Em outros, as pessoas não conseguem ter esse 

acesso, isso porque, além da contaminação, há a má distribuição dos 



 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - RELATÓRIO TÉCNICO 

2 

 

recursos hídricos, assim como a falta de planejamento urbano acaba por 

deixar diversas localidades sem acesso. (CASTRO, 2013, p. 4). 
 

Este relatório técnico tem como intuito: propor e discutir estratégias de abastecimento 

e armazenamento dos recursos hídricos na cidade de Japeri, indicando soluções para a má 

distribuição e formas de armazenamento da água para a população, além de ações que 

promovam a conscientização e o compromisso político e social, através de meios que 

facilitem a sua gestão e uso eficiente. Este trabalho foi elaborado por meio de pesquisa e 

análise de teorias conceituais de literatura, dados dos órgãos oficiais, como o IBGE e a 

Agência Nacional de Águas – ANA –, planejamento estratégico da Cedae e questionário 

online sobre a falta de água na cidade.  

Nesse contexto, como o abastecimento de água tem ocorrido em Japeri? Qual a 

principal rede de abastecimento e quais estratégias podem ser adotadas a partir da realidade 

territorial da cidade para melhorar a distribuição?  
 

2 - Apresentação do Caso 
 

2.1 - Empresa Pública de Economia Mista – Companhia de Águas e Esgotos do Estado do Rio 

de Janeiro 
 

A Cedae é uma empresa pública de economia mista que mantém e opera a captação, 

tratamento e adução do abastecimento de água, a coleta, transporte e tratamento do esgoto, e 

presta serviço de água de reuso para a preservação dos recursos hídricos. Atua em 64 

municípios do estado. A empresa possui 75 unidades de tratamento de água e 20 de esgoto, 

além de 14 mil quilômetros de rede de abastecimento de água. A maior estação é a do Guandu 

– ETA (Estação de Água) Guandu –, que atende aos municípios de Nova Iguaçu, Nilópolis, 

Queimados, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Itaguaí e Belford Roxo. (CEDAE, 2015).  

 

2.2 - Sistema de Distribuição e Formas de Armazenamento 

 

A justificativa para a elaboração deste relato foi a freqüente falta e interrupção do 

serviço de abastecimento de água na cidade relatada por moradores.  

Com o objetivo de analisar a situação precária do serviço e buscar soluções para esta, 

realizou-se nos meses de setembro, outubro e novembro de 2018 uma pesquisa online, através 

de um questionário de perguntas e respostas, sobre a falta freqüente de água nos bairros da 

cidade e sobre a forma de armazenamento desta nas casas. O questionário foi realizado em 

parceria com o Japeri News, que é uma operação jornalística nativa digital que surgiu da 

necessidade de se ampliarem e diversificarem os canais de informação em Japeri e na Baixada 

Fluminense – esta abrange um contingente de 5.538 pessoas, sendo que a pesquisa atingiu um 

público de 50 pessoas nos bairros de Nova Belém, Centro, Vila Central, Mucajá, Citrópolis, 

Cidade Senhor do Bonfim, Jardim Delamare e Cidade Jardim Marajoara. 

Após a pesquisa, os dados foram tratados através do método estatístico da amostragem 

e se constatou a grande dependência da rede de abastecimento da Cedae, a ineficiente forma 

de armazenamento da água nas casas e a freqüente falta desta, além de uma determinada 
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porcentagem sem nenhum acesso ao serviço. Estes foram pontos observados no questionário 

online realizado, que resultou nos 3 (três) gráficos abaixo: 

 
Gráfico 1 - Proporção de abastecimento de água 

 
Fonte: Autoria própria a partir da pesquisa realizada em parceria com o jornal local Japeri News, 

2017. 
 

A ineficiente forma de armazenamento da água nas casas também foi constatada, 

conforme o seguinte gráfico: 
 

Gráfico 2 - Formas de armazenamento da água 

 
Fonte: Autoria própria a partir da pesquisa realizada em parceria com o jornal local Japeri 

News, 2017. 
 

A frequente falta d’água nos meses de setembro, outubro e novembro é constatada na 

pesquisa, conforme gráfico abaixo: 
 

Gráfico 3 - Porcentagem de moradores sem acesso à água 

 
Fonte: Autoria própria a partir da pesquisa realizada em parceria com o jornal local Japeri 

News, 2017.  
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 No que se refere aos aspectos gerais sobre a gestão do saneamento básico no 

município, temos os seguintes dados: 

 
Quadro 1 - Aspectos gerais sobre a Gestão do Saneamento Básico 

Política e Plano Municipal de Saneamento Básico 

Plano Municipal de Saneamento Básico Em elaboração desde 2017 
Política Municipal de Saneamento Básico Em elaboração desde 2017 

Conselho e Fundo Municipais de Saneamento Básico 

Conselho Municipal de Saneamento Não existe 

Outro(s) conselho(s) que participa(m) no controle dos serviços de saneamento básico 

Conselho Municipal da Cidade e/ou do Desenvolvimento Urbano Existe 

Conselho Municipal de Meio Ambiente Existe 

Mecanismos de participação da comunidade no controle dos serviços de saneamento básico 

Debates e audiências públicas nos últimos 12 meses Sim 

Consultas públicas nos últimos 12 meses Não foram realizadas 
Conferência das cidades nos últimos quatro anos Não foi realizada 
Fundo municipal de saneamento básico Não existe 

Participação em consórcio público 

Abastecimento de água Não 
Esgotamento Sanitário Não 
Manejo de águas pluviais Não 

Regulação dos serviços de saneamento 

O município definiu o órgão responsável pela regulação de serviços 

de saneamento? 
Não definiu 

Fonte: IBGE, 2017. 
 

O estado do Rio de Janeiro é atendido através de 3 (três) sistemas produtores de água 

integrados – Acari, Guandu e Ribeirão das Lajes – e por um sistema produtor independente – 

Imunana-Laranjal –, sendo o Ribeirão das Lajes e o Guandu que realizam o atendimento da 

cidade de Japeri, conforme mapa dos sistemas abaixo: 
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Figura 1 - Mapa dos sistemas de abastecimento 

 
Fonte: Agência Nacional das Águas – Atlas Brasil (2010). 

 

A Cedae e a Prefeitura de Japeri já iniciaram as obras de construção da Estação de 

Tratamento, mas atualmente estão paradas e sem previsão de retomada. No mapa já consta a 

estação ETA Japeri, mas, no local, de fato, a obra está parada, conforme imagem abaixo: 
 

Figura 2 - Localização da estação ETA Japeri 

 
Fonte: Google, 2018. 

 

3 – Revisão de Literatura 
 

O governo e a sociedade possuem um papel fundamental na reflexão e ação, através da 

proposição de mecanismos e instrumentos tecnológicos e meios alternativos para 

disponibilizar o acesso à água aos cidadãos. O  papel do Estado e da sociedade na articulação 

e fiscalização das políticas públicas hídricas integradas ao uso da tecnologia e de meios 

alternativos de abastecimento são planejamentos necessários e que possibilitam aos cidadãos 

o acesso básico ao serviço. 
 

3.1 Direito à Água 
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A ausência da água afeta completamente a saúde do indivíduo, além dos fatores 

sociais e jurídicos para uma vivência digna. Como se constata na Declaração Universal dos 

Direitos da Água, art. 2º: 
 

A água é a seiva do nosso planeta. Ela é a condição essencial de vida de todo 

ser vegetal, animal ou humano. O direito à água é um dos direitos 

fundamentais do ser humano: o direito à vida, tal qual é estipulado no art. 3 º 

da Declaração dos Direitos do Homem. (DECLARAÇÃO, 1992). 
 

A Constituição não define de forma explícita a água como um direito humano, mas 

por analogias, por ser a água um bem público como o ar que respiramos e estar contida na 

natureza, e sendo o meio ambiente alvo de proteção constitucional, como se verifica no caput 

do art. 225 da Constituição Federal do Brasil de 1988:  
 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defender e preservá-lo para as presentes e 

futuras gerações. (BRASIL, 1988). 
 

A Constituição Federal de 1988 nos fornece base jurídica através dos princípios 

fundamentais e do próprio direito ao Meio Ambiente, estabelecendo que a água deve ser 

preservada e protegida como um bem público para a utilização de todos. Isso nos serve de 

caminho para fiscalizarmos e não permitirmos que o sistema de mercado utilize esse bem 

apenas para a exploração econômica nas cidades, tratando os cidadãos como meros 

consumidores, sem levar em consideração que ela é essencial para a existência humana e o 

desenvolvimento urbano. 
Dispositivos legais existem no município para que planejamentos e projetos sejam 

realizados e executados. A utilização do Plano Diretor municipal na cidade de Japeri poderá 

apontar diretrizes e alternativas para solucionar os problemas relacionados à precariedade do 

abastecimento e ao acesso ao serviço. A Lei Complementar nº 69/2006, que instituiu o Plano 

Diretor Participativo Municipal de Japeri, determina que a política de saneamento e 

abastecimento hídrico deverá constar no programa de abastecimento local. O art. 67 

considera: “O Programa de Abastecimento de Água do Município de Japeri terá como 

objetivo garantir o abastecimento de água e a qualidade da água abrangendo o controle deste 

serviço desde a coleta, armazenamento, tratamento e distribuição.” (JAPERI, 2006). 

 A Agenda 21 é um documento organizado pela Organização das Nações Unidas para 

orientar os países no que tange à elaboração dos seus projetos e objetivos de crescimento 

econômico e social, levando em consideração o desenvolvimento sustentável. Cabe destacar 

que o meio ambiente é uma parte importante para a existência da vida; logo, será um elemento 

estratégico na elaboração dos projetos de desenvolvimento das nações. Nesse sentido, a 

Agenda diz que: 
 

O acesso aos recursos terrestres é um componente essencial dos estilos de 

vida sustentáveis de baixo impacto sobre o meio ambiente. Os recursos 

terrestres são a base para os sistemas de vida (humanos) e proporcionam 



 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - RELATÓRIO TÉCNICO 

7 

 

solo, energia, água e possibilidade de realização para todos os tipos de 

atividade humana. (ONU, 1992, p. 79). 
 

Esse documento é um caminho para países adotarem medidas de preservação dos 

direitos humanos necessários à existência humana, à preservação e à gestão equilibrada. Os 

planejamentos de governos precisam estar interligados a questões ambientais, econômicas e 

sociais. Neste caso dos recursos hídricos, é dever das nações, líderes, governantes e da própria 

população importar-se com isso. 

 

3.2 O Papel do Estado e da Sociedade na Articulação e Fiscalização de Políticas Públicas 

Hídricas 
 

A Cedae, como empresa pública, atua na gestão dos recursos hídricos, porém ainda é 

precária a participação do usuário dos serviços da cidade junto aos conselhos municipais e à 

prefeitura. O processo de diálogo, pesquisa e análises do serviço prestado é um ponto crucial 

para um bom atendimento ao cidadão.  

A função da empresa pública é a exploração da atividade econômica, fator que precisa 

ser analisado, pois, como já reiteramos, a água é um bem público e que precisa ser 

disponibilizado e gerenciado de forma que todos lhe tenham o acesso básico. No inciso III do 

art. 5º do Decreto-Lei 200/67, considera que a Sociedade de Economia Mista é: “Entidade 

dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada por lei para exercício de atividade 

de natureza mercantil, cuja as ações com direito a voto pertençam, em sua maioria, a União ou 

a entidades da Administração Pública.. (BRASIL, 1967). Nesse sentido, é preciso fiscalizar 

para que a água não seja gerida apenas visando o mero lucro do Estado e das empresas 

privadas.  

O poder público e os cidadãos possuem o dever de resguardar os recursos hídricos 

contra os efeitos poluidores, usos irracionais e desperdícios. Planejar e discutir políticas 

públicas sobre os recursos hídricos não é compromisso apenas da Cedae, devendo ser assunto 

de todos, pois envolve diretamente o bem-estar dos cidadãos. “O acesso universal à água em 

todos os domicílios deve fazer parte, prioritariamente, da pauta de todas as políticas públicas, 

seja de saúde, ambiental, de bem-estar social e de desenvolvimento urbano e regional.” 

(GRASSI, 2004, p. 12). 
O Instituto Trata Brasil traz soluções para esses problemas, tais como envolvimento 

direto e pressão por parte da sociedade. Os cidadãos são o ponto-chave para uma discussão 

das políticas públicas – reuniões em conselhos e associações de moradores com a finalidade 

de propor soluções e realizar pesquisas em conjunto com a prefeitura para melhorar a   

distribuição e a gestão dos recursos hídricos são essenciais e efetivas para a solução do 

problema. (CARTILHA DO SANEAMENTO, 2009, p. 36). 
Considerando a reflexão de Magalhães (2005, p. 19): “A participação ampla da 

comunidade na elaboração do Plano de Saneamento Básico tem como vantagens: novas  

visões e soluções, decisões assumidas pelo coletivo, incorporação do plano pela comunidade”.  

Nesse contexto, o planejamento poderá ficar mais próximo da realidade, pois a comunidade 

contribuirá com a elaboração das políticas, além da articulação dos grupos, associações, 

conselhos municipais e estaduais na discussão e reflexão dos programas. 
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3.3 Tecnologias e Práticas Alternativas para o Abastecimento e Armazenamento de 

Água 

 

Presente em pequenas soluções criativas, alternativas e de baixo custo, as tecnologias 

sociais propiciam responsabilidade ambiental e legitimação dos direitos para os cidadãos. Elas 

passaram a ser um grande parceiro econômico e social e não um obstáculo para o 

desenvolvimento.  

Assim descreve Vieira (2006, p. 50): “Cientistas e profissionais... empresários e 

governantes que investem em tecnologias, todos têm um papel fundamental na busca de 

soluções [...] devem fundir os conhecimentos tradicional, científico e tecnológico”. Sabe-se 

que a integração poderá ser um fator primordial para a realização dos programas de melhoria 

na distribuição e abastecimento de água, e as parcerias serão cruciais para pautar soluções e 

organizar os recursos.  
Considera-se tecnologia social: “Um conjunto de técnicas, metodologias 

transformadoras, desenvolvidas e/ou aplicadas na interação com a população e apropriadas 

por ela, que representam soluções rumo à inclusão social e à melhoria das condições de vida.” 

(WIKIPÉDIA, TECNOLOGIA SOCIAL, 2018). A tecnologia social é um instrumento 

estratégico que poderá ser utilizado pelo poder público para a resolução dos problemas sociais 

das regiões.  

A cidade de Japeri, segundo pesquisas realizadas pela Casa Fluminense, através de 

informações do Censo Demográfico 2015 (IBGE), possui uma renda média mensal de R$ 

607,00; logo, a articulação para a implantação de projetos como cisternas seria cabível. As 

cisternas também são estratégias que podem ser adotadas pelo poder público para minimizar a 

falta de abastecimento hídrico, além de supri a falta de água por longos períodos. Elas 

representam uma grande viabilidade de custo-benefício em relação a outras opções de 

combate à escassez de água nas cidades. 
O Decreto nº 7.535/2011, que institui o Programa Nacional de universalização do 

acesso e uso da água - "ÁGUA PARA TODOS", detalha em seu art. 3º, § 1º:  
 

Os Estados e o Distrito Federal poderão participar do Programa "ÁGUA 

PARA TODOS" mediante celebração de termo de adesão.  
§ 1º Para a execução do Programa "ÁGUA PARA TODOS" poderão ser 

celebrados, ainda, convênios, termos de cooperação, ajustes ou outros 

instrumentos congêneres, com órgãos ou entidades públicas ou privadas sem  

fins lucrativos, na forma da legislação vigente. 

 

Os convênios, termos de cooperação, ajustes ou outros são instrumentos jurídicos que 

através da lei darão suporte à realização dos programas de implantação, por exemplo, das 

cisternas e ao levantamento técnico, ambiental, financeiro e social das regiões. Esse decreto 

fundamenta a atuação do poder público na adoção dessas medidas. 
A Lei 8.666/1993, que dispõe sobre normas para licitações e contratos da 

administração pública, dá no art. 116, § 1º, as providências a serem tomadas para a aplicação 

dos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e 

entidades da administração: 
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§ 1ª A celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos órgãos ou entidades 

da Administração Pública depende de prévia aprovação de competente plano 

de trabalho proposto pela organização interessada. 
 

Práticas e tecnologias sustentáveis podem ser implantadas, e para isso basta a 

mobilização do poder público e da população. Alternativas econômicas e que melhoram o 

abastecimento podem ser planejadas. 
 

4 – Plano de Ação 

 

Na perspectiva do caso apresentado, a primeira ação estratégica para organizar e 

alinhar as ações é a matriz 5W2H.  
  

Quadro 2 - Matriz 5W2H 

 

O que será 

feito? 

- Ampliação do Sistema Ribeirão das Lajes: construção de uma adutora integrada ao 

Sistema Guandu; Construção de uma Estação de Tratamento de Água – ETA; 
- Financiamento de cisternas para a população de baixa renda; 
- Fóruns de conscientização sobre a água. 

Por que 

será feito? 

- Proporcionará o aumento na distribuição para as casas; 
- Aumentará a capacidade de armazenamento nas casas, pois as cisternas armazenam 

mais água que a caixa de água, sendo possível captar água da chuva e da própria Cedae 

para fazer o armazenamento. 
- Para que a população tenha consciência e proponha ações. 

Onde será 

feito? 

- Na cidade, através da retomada da construção da Estação de Tratamento – ETA 

Guandu – ou da construção de adutora; 
- Nas casas, onde as cisternas serão implantadas; 
- Nas escolas e bairros. 

Quando 

será feito? 

- Após um levantamento técnico, econômico, social e ambiental do Sistema de 

abastecimento Ribeirão das Lajes, do Sistema Guandu e das atuais formas de 

armazenamento nas casas; 
- A cada 1 ano. 

Por quem 

será feito? 

- A ampliação do Sistema Ribeirão das Lajes com a construção de adutora é por conta da 

Cedae. No seu planejamento estratégico, existem recursos para investimentos na 

Baixada Fluminense; 
- O financiamento das cisternas será realizado entre prefeitura, empresas privadas e o 

cidadão através da Lei 8.666/1993; 
- Prefeitura, associações de moradores e entidades sociais e privadas, mas tendo a 

prefeitura ou a secretaria de meio ambiente como idealizadora. 

Como será 

feito? 

- A ampliação do Sistema é por iniciativa da Cedae. As cisternas são 

parcerias/financiamentos entre o poder público e a população; 
- Através de fóruns nas escolas e espaços públicos a cada 1 ano. 

Quanto 

custará 

fazer? 

- Somente após o levantamento técnico, econômico, social e ambiental que será possível 

prever os custos da ampliação do sistema e do financiamento das cisternas. 

Fonte: Autoria própria, 2018. 
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A primeira ação é a prefeitura convocar as associações de moradores existentes, 

conselhos municipais e Cedae para organizar as ações e montar uma equipe de trabalho e 

fiscalização das atividades. O segundo caminho será o levantamento técnico, financeiro, 

econômico e social da cidade através de um acordo de cooperação técnica com entes da 

administração pública do estado, por exemplo, universidades, conforme dispõe a Lei 

8.666/1993, art. 116 e o Parecer 15/2013 da Advocacia Geral da União (AGU):  
 

[...] O acordo de cooperação pode ser conceituado como o instrumento 

jurídico formalizado entre órgãos e entidades da Administração Pública ou 

entre estes e entidades privadas sem fins lucrativos, com o objetivo de firmar 

interesse na mútua cooperação técnica, visando à execução de programas de 

trabalho, projeto/atividade ou evento de interesse recíproco [...]. (BRASIL, 

2013). 
 

Após o levantamento, serão organizados e tratados os dados para a adoção dos 

projetos de acordo com a realidade da região. O convênio para o cadastramento dos 

moradores e a construção das cisternas poderá ser firmado entre a Cedae e a prefeitura de 

Japeri. A construção da adutora deverá ser solicitada à Cedae; a construção da Estação de 

Tratamento – ETA – também será solicitada à Cedae, pois, no seu planejamento estratégico 

de 2017-2021, consta que já se tem investimentos para a Baixada Fluminense.  
Por fim, resta a realização de fóruns municipais para conscientizar e ouvir a população 

sobre a realidade hídrica dos bairros. 

 

5 - Conclusão 
 

Desse modo, pode-se afirmar, nos termos do que a pesquisa apontou, que o 

abastecimento é precário na cidade, além de as condições econômicas e sociais dos moradores 

serem ruins. O Sistema Ribeirão das Lages não sofreu ampliação mesmo com o crescimento 

populacional e territorial. A principal rede de abastecimento é a Cedae, que não consegue dar 

conta de todo o abastecimento, com frequente falta de água, conforme questionário realizado.  
Além disso, nota-se que a população utiliza a caixa de água como principal forma de 

armazenamento. 
Constatou-se através da pesquisa que são necessários mais investimentos financeiros, 

tecnologia e mão de obra (servidores da Cedae) na cidade de Japeri para as políticas públicas 

hídricas. A participação do povo, a organização do governo local e, principalmente, a criação 

de um planejamento estratégico por parte da Cedae, com tecnologias alternativas e ampliação 

dos sistemas que já abastecem a cidade, a partir da realidade territorial, econômica, ambiental 

e social do município será o fator central para a solução dessa má distribuição na cidade, pois 

esses instrumentos são pouco utilizados. Três metas serão fundamentais: ampliação do 

Sistema Ribeirão das Lajes, construção de adutora e retomada da construção da Estação de 

Tratamento – ETA Guandu –, que está parada e sem previsão de retorno da obra; 

fortalecimento das associações de moradores e conselhos municipais para que possibilitem 

diálogos entre a população local, Cedae e Prefeitura a fim de elaborarem juntas as políticas 
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públicas necessárias; e a realização de parcerias, acordos de cooperação, contratos e 

convênios por parte da Cedae e da Prefeitura através da Lei 8.666/93. 
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