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Apresentação 

A disciplina visa oferecer subsídios para reflexão e análise da infraestrutura não apenas tomada 
como objeto técnico mas em sua dimensão social- uma engenharia com função social, como 
objeto sócio-técnico, elemento estruturante para a ordenação e desenvolvimento urbano através 
de sua disposição e processos em redes e prestação de serviços. 

Se busca compreender o papel das redes-serviços nos processos de estruturação do espaço 
urbano; trabalhando seus fundamentos teóricos; processos históricos; e suas repercussões no 
espaço das cidades contemporâneas. Se pretende capacitar os alunos no conhecimento e análise 
crítica das políticas de infraestrutura urbana no Brasil, e análise de sua alocação desigual nas 
cidades, com ênfase na questão das redes de água e esgoto nas áreas de habitação de baixa 
renda, com foco nas favelas, por meio do caso do Rio de Janeiro, onde subsiste a ausência e/ou 
precariedade na relação entre seus moradores e acesso a serviços urbanos básicos.  

Tomadas as propriedades e conceitos das redes de infraestrutura e reflexão sobre as políticas de 
implantação e seus impactos no território e rotinas dos moradores das favelas brasileiras se revela 
uma configuração de desigualdade e inequidade social no acesso a água e esgoto no Brasil.  

A metodologia pedagógica da disciplina conterá exposição dialogada sobre o conteúdo 
programático; exercícios individuais e em grupo; seminários temáticos em grupo; exibição de 
imagens de estudos sobre infraestrutura em favelas brasileiras com foco nas do Rio de Janeiro. 
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3) Processos Históricos de Conformação das Redes de infraestrutura I 

3.1Redes de Água e Esgoto. 

Knaebel,G. e Dupuy,G. (1982). Assainir la ville: hier et aujourd’hui. Paris:Dunod 

Hall, Peter.(2011).A cidade da noite apavorante. In Hall,P.Cidades do Amanhã. São 
Paulo:Perspectiva, pp 17-56  

Choay,F.(1979). O pré-urbanismo sem modelo-Engels, F. In Choay, F. O urbanismo . São Paulo 
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4) Processos Históricos de Conformação das Redes II 

4.1Das Redes ferroviárias a cidade do automóvel  

ABREU, Mauricio de A. Evolução Urbana do Rio de Janeiro, RJ, IPLAN-RIO, Zahar, 1988. 

DUPUY, G. O automóvel e a cidade. Instituto PIAGET, Lisboa, 1988. 



 

5) Infraestrutura de água e esgoto e Planejamento Urbano no Brasil 
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IBGE. Censos demográficos de 1960 a 2010. 

MELO, Marcus André B. C. de. (1989).  O padrão brasileiro de intervenção pública no saneamento 
básico. In: Revista Brasileira de Administração Pública. Vol. 23, Rio, FGV. 

 

6) Desigualdade na distribuição sócio-espacial da infraestrutura de água e esgoto nas cidades 
brasileiras. A questão das favelas. 

BASTOS, M. O. e SOARES, M. de F. G. (Dez.1993)Urbanização de favelas. In: Cadernos IPPUR/UFRJ, 
ano VII n° 3. Rio de Janeiro. pp.45-58. 
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7) Infraestrutura de água e esgoto no caso das favelas do Rio de Janeiro: programas de 
implantação de serviços básicos e problemas 

CONDE, L. P.;MAGALHÃES, S. (2004). Favela-Bairro:uma outra história da cidade do Rio de Janeiro. 
Rio de Janeiro: VIVERCIDADES 

KLEIMAN, Mauro. “Permanências e mudanças no padrão de alocação sócio-espacial das redes de 
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8)Infraestrutura e cidade no século XXI: persistência e crescimento da ausência e/ou 



precariedade de acesso a água e esgoto nas favelas do Rio de Janeiro 

KLEIMAN, MAURO. Favelas no Rio de Janeiro e a questão do acesso a infraestrutura de água e 
esgoto face a políticas de urbanização sem resolução da equidade social. In: FabrIcÍo Leal de 
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303-324. 
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