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Resumo 
 

A água é um elemento essencial para a manutenção da vida em nosso planeta. Todo ser vivo depende da água 

para viver.   Hipócrates (460-354 A.C.) já afirmava: “a influência da água sobre a saúde é muito grande” (OS 

PENSADORES, 1978). O acesso à água tratada e de qualidade é um direito fundamental do ser humano, porém, 

tal direito esbarra na crescente escassez deste bem, seu mau uso, poluição de rios e mananciais e má distribuição 

dos recursos hídricos por parte dos governos ao longo de décadas. Neste trabalho é realizada uma análise do 

atual sistema de abastecimento de água do município de Nova Iguaçu, localizado na baixada fluminense do 

Estado do Rio de Janeiro, e suas consequências diretas para a vida da população local através de pesquisa 

qualitativa, com análise documental, bibliográfica e participante.  
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1 Introdução 

 A água é um recurso natural que ocupa cerca de 70% da superfície de nosso planeta     

porém, apenas uma pequena parte dessa água é doce, e uma parte menor ainda pode ser 

considerada própria para consumo humano. Segundo dados da Agência Nacional das Águas, a 

ANA, estima-se que 97,5% da água existente no mundo é salgada , logo, não é adequada ao 

consumo humano e a irrigação de plantações. Dos 2,5% de água doce, a maior parte (69%) é 

de difícil acesso, pois está concentrada nas geleiras, 30% são águas subterrâneas 

(armazenadas em aquíferos) e 1% encontra-se nos rios. 

 O Brasil é um dos países que possui maior quantidade de recursos hídricos, porém, 

há uma problemática na localização geográfica da disponibilidade desse elemento. A 

distribuição da água no Brasil é naturalmente desigual, a maior parte destes recursos encontra-

se em regiões com baixo número populacional. Na tabela a seguir pode-se observar a relação 

entre densidade demográfica e a disponibilidade de água entre as diversas regiões do país. 
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        Tabela 1 - Distribuição dos recursos hídricos e densidade demográfica do Brasil  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE/Agência Nacional das Águas (2010) 

 

Observa-se na tabela que as regiões Norte e Centro-oeste são as que possuem a 

menor densidade demográfica
1
 e maior concentração de recursos hídricos. Em contrapartida 

as regiões Nordeste, Sudeste e Sul, possuem maior densidade demográfica e menor 

concentração de recursos hídricos. 

Estes recursos são levados aos grandes centros urbanos e atendem a boa parte da 

população destes locais em detrimento a população das regiões mais afastadas (ANA, 2017). 

O abastecimento de água, feito de forma mais sistematizada, nas cidades do território 

brasileiro acompanhou, de maneira geral, a evolução ocorrida em outros países, 

principalmente os Europeus, tendo se iniciado após meados do século XIX, nas poucas 

capitais das províncias do Império. Porto Alegre , Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São 

Paulo, e algumas cidades do interior dos Estados de São Paulo e do Rio Grande do Sul 

(AZEVEDO NETTO et al., 1973). No início do século XX, no Brasil, havia 36 sistemas de 

abastecimento de água. Em 1922, 106 cidades tinham sistemas de abastecimento de água e, no 

ano de 1967, 1.956 dos 3.938 municípios brasileiros eram abastecidos com água tratada, 

correspondendo a 38,81% da população total de 85.780.000 habitantes (AZEVEDO NETTO 

et al., 1973). Conforme a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, (1989 apud LIBÂNIO, 

                                                 
1
 Densidade demográfica: densidade demográfica, densidade populacional ou população relativa é a medida 

expressa pela relação entre a população e a superfície do território, geralmente aplicada a seres humanos, mas 

também em outros seres vivos (comumente, animais). É sempre expressa em habitantes por quilômetro 

quadrado.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Territ�rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quil�metro_quadrado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quil�metro_quadrado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quil�metro_quadrado
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M. et al. 2002) “83,6% dos municípios brasileiros já possuíam sistemas de abastecimento de 

água no ano de 1989”.  

Atualmente, segundo dados do Instituto Trata Brasil, que é uma OSCIP (Organização 

da Sociedade Civil de Interesse Público), formada por empresas com interesse nos avanços do 

saneamento básico e na proteção dos recursos hídricos do país, 83,5% dos brasileiros são 

atendidos com abastecimento de água tratada e apenas 22 municípios nas 100 maiores cidades 

brasileiras possuem 100% da população atendida com água potável. 

A importância da água aliada a implementação e/ ou melhoria dos serviços de 

abastecimento de água pode resultar numa sensível melhoria na saúde e nas condições de vida 

de uma comunidade, principalmente, através do controle e prevenção de doenças, da 

promoção de hábitos higiênicos, do desenvolvimento de esportes, da melhoria da limpeza 

pública e etc. Sendo assim um dos melhores investimentos em benefício da saúde pública.  

Devido à grande e inquestionável importância da água para o ser humano, a questão 

da distribuição do sistema de abastecimento de água potável no município de Nova Iguaçu, 

localizado na região da Baixada Fluminense do Estado do Rio de Janeiro, é preocupante.  

Diante deste contexto, o objetivo deste trabalho é analisar o atual sistema de 

abastecimento de água do município de Nova Iguaçu, localizado na baixada fluminense do 

Estado do Rio de Janeiro, e suas consequências diretas para a vida da população local. Para tal 

análise, faz-se necessário: explorar os principais motivos constitucionais e doutrinários que 

caracterizam o acesso à água como um direito fundamental do cidadão brasileiro; caracterizar 

o que é o abastecimento de água potável; mostrar dados sobre o abastecimento de água 

potável fornecido pelo poder público aos moradores do município estudado; apontar as 

consequências do atual modelo de abastecimento de água potável para a vida da população 

local; caracterizar as formas encontradas pela população para suprir a falta de abastecimento 

de potável fornecida pelo poder público e conhecer o programa “Mais água para a baixada”, 

desenvolvido pela companhia estadual de água e esgoto, a CEDAE. 

Baseado nos referenciais teóricos, legislação vigente e pesquisas bibliográficas é que 

se mostrará a importância do acesso à água potável e a falta da oferta de um sistema de 

abastecimento correto e de qualidade aos moradores do município já citado, e responder 

questionamentos que surgirem durante a pesquisa. 
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Através de pesquisa bibliográfica, buscou-se, num primeiro momento, explorar as 

leis que caracterizam o acesso à água potável como um direito fundamental do cidadão 

brasileiro. Em um segundo momento, buscou-se caracterizar o que é o abastecimento de água 

e como ocorre o processo de captação e tratamento para torná -la potável e, também, o 

processo de distribuição para a população.  

Após a análise da legislação e estudo do processo de captação, tratamento e 

distribuição, passou-se a buscar dados sobre o abastecimento de água fornecido pelo poder 

público aos moradores do município e, diante do exposto, mostrar as consequências que o 

sistema de abastecimento precário causam em diversos aspectos da vida dos moradores. 

Esse artigo está estruturado em seis capítulos. O primeiro capítulo é a introdução que 

procura posicionar o leitor sobre a importância do tema e os objetivos que se pretende 

alcançar. O segundo capítulo procurou fazer uma revisão da literatura que trata sobre o tema  

do abastecimento de água e sua importância para o ser humano, buscando-se fazer uma 

reflexão geral sobre o acesso à água, a partir de análises bibliográficas e enumeração de suas 

principais características. O terceiro capítulo buscou desenhar os procedimentos 

metodológicos utilizados para realizar a coleta e análise dos dados. O quarto capítulo 

apresenta a análise dos dados pesquisados a cerca do abastecimento de água no município de 

Nova Iguaçu. O capítulo cinco apresenta as considerações finais e no capítulo seis as 

referências bibliográficas. 

 

2         Referencial Teórico  

2.1         A água enquanto bem indispensável ao ser humano 

 

O acesso à água potável e saneamento é indispensável ao ser humano e consolidado 

pela Assembleia geral da ONU (Organização das Nações Unidas) em Julho de 2010. Segundo 

Ban KI-Moon, ex secretário-geral da organização, “A água potável segura e o saneamento 

adequado são 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” 

(ONU, 2010). 
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No Brasil, a Lei 9.433/97, conhecida como lei das águas, representou um grande 

avanço em relação à gestão dos recursos hídricos, porém o tema ainda é desafiador. O país 

ainda encontra deficit significativos quanto a garantia de abastecimento de água potável e, 

mesmo passado quase cinco anos da aprovação do Plano Nacional de Abastecimento 

(PLANSAB) esta realidade parece não ter mudado, segundo dados do Observatório das 

Metrópoles (2012). 

O abastecimento de água potável ainda é uma realidade distante para moradores de 

algumas regiões de nosso país e, segundo Swyngedouw (2004) pode ser definido como um 

ciclo hidrossocial. Este autor atrela a circulação de água à circulação de dinheiro e capital, 

assim sendo, os grupos sociais menos favorecidos e com menor poder social e político estão 

mais sujeitos a escassez de água. Nesta linha, pode-se entender o descaso do poder público 

com a região estudada como um descaso com uma região de moradores com menor poder 

aquisitivo e distantes da capital.  

2.2       O acesso à água potável enquanto direito fundamental do ser humano: Legislação 

A água potável, apesar de ser um bem necessário e indispensável ao ser humano, 

ainda não é uma garantia constitucional do cidadão brasileiro. Por ser vista como um recurso, 

um bem econômico, segundo Neutzling (2004, p.16), “seu acesso se torna restrito as parcelas 

vulneráveis  economicamente de nossa sociedade”.  

O acesso à água potável poderá ser inserido no rol dos direitos e garantias 

fundamentais da nossa constituição. Direito fundamental, como explicita  Araújo e Júnior 

(2009), constitui uma categoria jurídica normatizada constitucionalmente cuja vocação se 

destina à proteção da dignidade humana em todas as dimensões. É um direito elementar à 

existência digna do ser humano, de natureza múltipla na proporção que expressa a proteção 

dos variados direitos essenciais da pessoa humana, positivados no ordenamento jurídico de 

cada Estado.   
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A Proposta de Emenda à Constituição 
2
(PEC) 4/2018, de autoria do Senador Jorge 

Viana (PT/AC) visa a inserção do acesso à água nos direitos fundamentais do cidadão. 

Segundo o ex-senador Jorge Viana (PT-AC), de quem partiu a iniciativa para tal proposta: 

 

É preciso positivar na nossa Carta Magna o acesso à água potável como um direito 

fundamental, em desdobramento da garantia à inviolabilidade do direito à vida, que 

não pode existir sem provisão de água. Essa alteração na Constituição dotará os 

aplicadores do direito de ferramentas adequadas para garantir que o interesse 

econômico-mercantil não se sobreponha ao direito humano de se obter água potável 

para viver dignamente (AGÊNCIA SENADO, 2019).  
 

Se aprovada, a PEC 4/2018, poderá ser considerada um marco na universalização do 

acesso à água por parte dos brasileiros. Se elevada a categoria de direito fundamental do 

cidadão, torna-se pertinente a consideração realizada por Barbosa (2008) “é imprescindível 

reconhecer e positivar a água, ou seja, insculpir […] na Constituição Federal de 1988, a Água 

como Direito Fundamental da Pessoa Humana”, para que, desta forma, Estado promova e 

cumpra políticas públicas que assegurem a água potável a todos os brasileiros garantindo 

assim o direito fundamental à saúde e, sobretudo à vida.  

 

3  Procedimentos Metodológicos 

Este artigo foi desenvolvido através de pesquisa qualitativa, com análise documental, 

bibliográfica e participante, através da leitura em sites especializados e artigos publicados 

sobre o tema. Foi realizada, também, uma coleta de dados em sites de instituições, tais como, 

o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), CEDAE (Companhia Estadual de 

Água e Esgoto) e Agências reguladoras, assim como no site oficial da Prefeitura Municipal da 

Cidade de Nova Iguaçu. 

  

                                                 
2
 Proposta de emenda a constituição: uma emenda constitucional é uma modificação da constituição de um 

Estado, resultando em mudanças pontuais do texto constitucional, as quais são restritas a determinadas matérias, 

não podendo, apenas, ter como objeto a abolição das chamadas cláusulas pétreas (são dispositivos que não 

podem ser alterados, nem por meio de emenda constitucional).  
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3.1  Classificação da Pesquisa 

De acordo com os objetivos deste estudo, foi feita uma pesquisa básica descritiva, 

com a finalidade de se obter conhecimento sobre o tema abastecimento de água e sua 

importância para o ser humano, assim como uma análise estruturada e quantitativa a cerca do 

sistema de abastecimento de água no município de Nova Iguaçu. A pesquisa descritiva tem 

por objetivo descrever as características de um determinado fenômeno agindo como um 

levantamento de dados. “Descreve, conforme Gil (2002), as características de determinada 

população, fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis”. 

3.2  Procedimentos para coleta de Dados 

Para a coleta de dados constantes neste artigo foi realizada pesquisa bibliográfica que 

consistiu na análise de artigos disponibilizados em sites especializados, assim como sites 

oficiais dos Governos federais e municipais, além de sites de agências reguladoras e 

estatísticas. 

 

4  Apresentação do Caso e Diagnóstico 

 

 O Município de Nova Iguaçu está localizado no Estado do Rio de Janeiro, a noroeste 

da capital do Estado. Ocupa uma área de aproximadamente 520,807 km²  e possui uma 

população de 796.257 pessoas segundo o censo demográfico
3
 IBGE (2010). 

É neste município que localiza-se a maior estação de tratamento de água (ETA) do 

mundo, a ETA Guandu, capaz de tratar 43 m
3
 de água por segundo e que, segundo dados da 

CEDAE, atende a 9 milhões de pessoas em 9 cidades do Estado. 

Apesar de o município contar com a maior ETA do mundo em seu território, o 

abastecimento de água potável advindo desta estação para os moradores do mesmo não é tão 

satisfatório.  Os dados mais recentes a respeito dos sistemas de abastecimento de água 

residencial no município, constantes no Plano Municipal de Saneamento Básico, Água e 

                                                 
3
Censo demográfico: é um estudo estatístico referente a uma população que possibilita o recolhimento de várias 

informações, tais como o número de homens, mulheres, crianças e idosos, onde e como vivem as pessoas. Esse 

estudo é realizado, normalmente, de dez em dez anos.  
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Esgoto, do Município de Nova Iguaçu, realizado no ano de 2014, revelam que 77% dos 

domicílios estão ligados a rede geral de abastecimento, 20% possuem poço ou nascente e 3% 

possuem outra forma de abastecimento.  

Ressalta-se ainda que estar ligado a rede de abastecimento não é garantia de água na 

torneira para a maioria da população. No levantamento do Sistema Nacional de Informações 

de Saneamento (SNIS) de 2015, 93% da população Iguaçuana conta com abastecimento de 

água, mas quando observamos a realidade, esse abastecimento é irregular. Muitas casas ficam 

semanas sem receber uma gota d’água e acabam tendo que recorrer a compra de galões de 

água e/ ou pegar água em nascentes.  

A falta de abastecimento de água oficial faz com que os moradores se vejam 

obrigados a recorrer a outros meios para ter água potável em suas casas. Como boa parte das 

famílias não tem recursos para comprar água de caminhões-pipa ou comprar água mineral, 

elas fazem cacimbas (conhecidas na região como “poço bocão”), furam poços artesianos, 

semi-artesianos ou pegam água em nascentes (chamadas minas) que podem ser encontradas 

em algumas regiões.  

Nas imagens abaixo pode-se ver uma mina de água localizada no bairro Geneciano. 

É a ela que os moradores que não possuem o abastecimento oficial ou recursos financeiros 

para comprar água mineral recorrem para conseguir levar água para sua residência.  

  

Imagem 1 – Pessoa enchendo garrafões com água em uma mina. 

 

 

 

 

 

 

 

                    

             

                                      Fonte: Própria (2019) 
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               Imagem 2: Visão da mina de água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria (2019) 

               

               Imagem 3: Vista do entorno da mina de água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fonte: Própria (2019) 

 

Pode-se perceber que no entorno da mina há algumas residências que podem, caso 

não possuam um sistema de esgoto adequado, estar contaminando a água do local. Vê-se lixo 
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no entorno da nascente e a água do local, apesar de muito utilizada por moradores da região, 

não possui garantias quando à sua potabilidade e adequação para uso humano. 

Os problemas advindos dos meios alternativos para se conseguir água são muitos. A 

perfuração de poços artesianos é um comércio muito lucrativo nas regiões sem abastecimento 

oficial, porém, a qualidade da água destes poços na maioria dos casos é duvidosa. 

Abaixo, podemos ver exemplos de poços em residências do bairro Geneciano.  

Nas imagens abaixo vê-se um poço que os moradores locais chamam de “bocão”, 

onde, para transportar a água para a caixa d’água  da residência, necessita-se usar uma bomba 

d’água que fica em contato direto com a água do poço. 

                 Imagem 4: “Poço bocão” no quintal de uma residência. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fonte: Própria (2019) 
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  Imagem 5: Interior de um “poço bocão”. 

 

  

 

 

 

 

 

 

            Fonte: Própria (2019)     

  

Aqui, vê-se outro tipo de poço, chamado semi-artesiano, onde a água de um aquífero  

é trazida do subsolo por meio de canos de água com a ajuda de uma bomba apropriada. 

          Imagem 6: Poço semi-artesiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Fonte: Própria (2019) 

  

  Estas águas, que são consumidas pelos moradores indiscriminadamente, 

podem estar contaminadas pelo esgoto de residências com sumidouro
4
 e/ ou outros tipos de 

                                                 
4
Sumidouro: são os poços que possibilitam a infiltração de efluentes da fossa séptica para o subsolo. De acordo 

com as regras de engenharia para a construção de um sumidouro, este deve ser feito a cerca de 3 metros de 

distância da fossa séptica, numa zona onde o terreno seja mais baixo.  
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materiais presentes no solo da região onde o mesmo se encontra. Não diferente, as águas 

captadas em nascentes também podem não ser próprias para o consumo e causar uma série de 

doenças e, segundo orientações do Ministério da saúde, não devem ser consumidas. 

A Estação de Tratamento de Água do Guandu atende os municípios: Nilópolis, Nova 

Iguaçu, Duque de Caxias, Belford Roxo, São João de Meriti, Itaguaí, Queimados e Rio de 

Janeiro. A água usada por cerca de nove milhões de pessoas na região metropolitana do Rio 

de Janeiro (RJ) sai do Rio Guandu, localizado próximo à BR 465, em Nova Iguaçu (RJ) e de 

lá são retirados 43 mil litros por segundo para passar pela Estação de Tratamento de Água 

(ETA) Guandu, considerada pelo Guinness Book, em 2007, como a maior em produção 

contínua no mundo.  

   

4.1          O plano municipal de saneamento (água e esgoto) do município de Nova Iguaçu 

 

O saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição Federal e definido 

pela Lei Ordinária n.º 11.445 de 05 de janeiro de 2007, que estabelece as diretrizes básicas 

nacionais para o saneamento, também conhecida como Lei do Saneamento Básico, como “o 

conjunto dos serviços, infraestrutura e Instalações operacionais de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejos de resíduos sólidos e de 

águas pluviais” (BRASIL, 2007). 

 Desde 2007, quando houve a promulgação da Lei 11.445, existe a 

obrigatoriedade da elaboração de um Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) pelos 

municípios, que contemple os quatro pilares do saneamento o esgotamento sanitário, a coleta 

e adequada disposição dos resíduos sólidos, o tratamento de esgotos e a drenagem pluvial 

urbana. O Estado do Rio de Janeiro é muito deficiente no que se refere a saneamento básico e, 

a Baixada Fluminense, que possui no total treze municípios, é grande colaboradora para a 

poluição da Baía de Guanabara.   

  De acordo com o relatório final consolidado, a elaboração do Plano Municipal 

de Saneamento Básico (PMSB) de Nova Iguaçu, iniciada no ano de 2012,  ocorreu em cinco 

etapas principais: Estruturação do Plano de Trabalho e Metodologias e Caracterização do 

município; Elaboração de Diagnósticos; Elaboração de Proposições de melhorias nos sistemas 
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de abastecimento de água e esgotamento sanitário; Relação das Informações para o Sistema 

de Drenagem e para imputação no Sistema de Informações Geográficas em Saneamento 

(SI‐ PDR); e Consolidação e Aprovação do PMSB.  

Dentre as metas que fazem parte do Plano, está a de universalização dos serviços de 

abastecimento de água em Nova Iguaçu de forma gradativa, sempre que ocorra 

disponibilidade de recursos financeiros para os investimentos nessa componente, podendo as 

mesmas ser revistas a cada quatro anos.  

No gráfico abaixo podemos ver a projeção das metas de abastecimento para o 

município até o ano de 2032: 

 

 

 

 

              Gráfico 1: Plano Municipal de Saneamento Básico  

Fonte: Plano Municipal de Saneamento Básico de Nova Iguaçu, 2013. 

 

Pode-se observar no gráfico que, segundo dados do Plano Municipal de Saneamento, 

aproximadamente 93,7%  da população possuía abastecimento de água adequado no ano de 

2010. A meta, para o ano de 2032, é de que o serviço atenda 100% da população. 
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4.1.1     O programa “Mais água para a baixada”  

 

A Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (CEDAE) está 

implantando na Baixada Fluminense o maior projeto de abastecimento de água de todo o 

Brasil. Segundo a empresa, mais de 3 milhões de pessoas serão beneficiadas em oito 

municípios da região e o investimento será de R$ 3,4 bilhões de reais.  

Segundo dados constantes no site da própria companhia, “atualmente, é o maior 

projeto de saneamento em implantação no Brasil”. Estes recursos serão investidos na 

ampliação e modernização dos sistemas de produção, adução, reservação e distribuição de 

água dos municípios da região. Segundo a CEDAE, será construído um complexo de 

produção, incluindo uma nova Estação de Tratamento de Água- ETA Novo Guandu, com uma 

vazão de 12 mil litros por segundo. A Companhia, no entanto, não disponibiliza de forma 

clara qual a previsão de  término da ETA Novo Guandu. 

Este conjunto de obras, segundo a empresa, vai solucionar os problemas de 

abastecimento de água da Baixada Fluminense com o aumento da capacidade de 

armazenamento para 200 milhões de litros de água. A construção de 1.500 km de troncos e 

redes de distribuição e mais de 300.000 ligações prediais beneficiará mais de 3 milhões de 

pessoas nos municípios de Queimados, Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis, São João de Meriti, 

Belford Roxo, Duque de Caxias e Japeri.  

 Em setembro de 2018 foi inaugurado o novo sistema de abastecimento de água de 

Cabuçu Alto, em Nova Iguaçu. Atualmente, 76% das obras desta primeira fase do programa 

estão concluídas. O sistema Cabuçu Alto fica no entroncamento das ruas José Cabral e Passa 

Vinte, no bairro Campo Alegre.  Abastecido pela adutora Austin-Queimados, o sistema vai 

garantir a melhoria do fornecimento de água para as localidades de Riachão, Jardim Palmares, 

Campo Alegre e Palhada.  

Estas obras são importantes porém resolvem apenas o problema de parte pequena do 

extenso município. 
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5  Conclusão 

  

Este trabalho, com o objetivo de analisar o atual sistema de abastecimento de água do 

município de Nova Iguaçu, consegue dar uma boa mostra das mazelas vivenciadas no dia a 

dia da população Iguaçuana. Pode-se perceber que o problema da falta de água potável, 

encanada, fornecida de forma legalizada, por parte dos moradores Iguaçuanos é latente, 

principalmente, para os moradores de bairros mais afastados do centro da cidade.  

Poucas residências possuem água encanada e, as que possuem, passam semanas sem 

receber uma única gota d'água em suas residências. Boa parte da população dos bairros mais 

afastados do centro da cidade possuem poço artesiano (de onde retiram água pára consumo 

sem nenhuma garantia de sua qualidade) e, nas residências mais vulneráveis, onde não se tem 

condições financeiras para pagar pela perfuração do poço, a água vem de nascentes, chamadas 

minas, cuja água também não tem garantia alguma quanto à potabilidade. 

O que percebe-se no município de Nova Iguaçu é uma falta de investimento em 

saneamento básico e abastecimento de água potável, que tem acontecido ao longo dos tempos.  

As consequências do atual modelo de distribuição é refletida na população do 

município. Retirada de água em nascentes locais e em poços artesianos da vizinhança, 

carregamento de baldes, espera da manobra de água por parte da companhia estadual de água 

e esgoto, a CEDAE, para encher reservatórios improvisados fazem parte do dia a dia de 

grande parte das famílias do município, principalmente, das que moram mais distante da 

região central do mesmo.  

O programa “Mais água para a baixada” parece ser uma solução para a população do 

município, porém, o que se vê no dia a dia das residências ainda é a precariedade e falta de 

abastecimento.  

Uma das grandes dificuldades para realização deste artigo foi a falta de dados 

públicos, concretos e atuais sobre a real situação do abastecimento das residências do 

município. 

Faz-se necessário uma pesquisa futura mais aprimorada e específica aos bairros do 

município onde se encontram o maior número de residências desprovidas de abastecimento de 
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água e um projeto que beneficie, principalmente, os moradores dos bairros mais afastados do 

centro do município diminuindo, assim, as desigualdades entre os cidadãos Iguaçuanos. 
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