
 
 

 

Disciplina: Oficina de Planejamento Territorial IV – Água, 
saneamento, Gestão Pública e Território (PRU038) 

 

Professora: Suyá Quintslr (suya@ippur.ufrj.br)  

Local: Faculdade de Letras, sala a definir 

Dias/horários: segundas-feiras, das 15:30 às 17:10. 

Sala: F-103  

Turma no SIGA: 9280  

 

Programa preliminar 

A disciplina inclui trabalhos de campo obrigatórios a serem marcados nos seguintes dias da 
semana: segundas-feiras e/ou sábados. Eventualmente, pode ser necessário marcar em 
outros dias da semana – nestes casos, a participação será opcional. 

As datas informadas neste programa são previsões e dependem da liberação do transporte 
pela UFRJ.  

 

Ementa: A “Oficina de Planejamento Territorial IV – Água e Cidade” busca trabalhar a relação 
entre água e cidade, abordando questões como a drenagem urbana, sistemas de tratamento 
e distribuição de água, sistemas de coleta e tratamento de esgoto e conflitos pela água. Inclui 
atividades de campo que tem como objetivo apresentar o funcionamento de sistemas de 
saneamento tradicionais e alternativos e proporcionar uma experiência prática de pesquisa 
aos estudantes. 

Avaliação: a avaliação será realizada através de trabalhos individuais e um trabalho em grupo, 
a ser apresentado no formato de vídeo, podcast e/ou artigos para o Boletim IPPUR. 

 

Semana 1 (29/08) - Apresentação da disciplina. 

A relação entre água e cidade. 

 

Semana 2 (05/09) – História dos Sistemas de abastecimento de água na Região Metropolitana 
do Rio de Janeiro. 

 

Semana 3 (12/09) – participação na cerimônia de Emerência Vainer 

 

 

Semana 4 (19/09) – Rio de Janeiro: cidade insalubre? 
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Semana 5 (26/09) – Visita de campo (ETA Laranjal) 

 

Semana 6 (03/10) – História Ambiental 

Semana 6 (08/10 - sábado) – Visita de campo (Museu Arqueológico SJM) 

 

Semana 7 – 10/10 – Atividade prática em laboratório de informática: o uso da Hemeroteca 
Digital Brasileira para a pesquisa ambiental. 

 

Atenção: 17/10 e 24/10 não haverá aula da disciplina. Atividades remotas de coleta de dados 
na Hemeroteca Digital Brasileira. 

 

Semana 8 (31/10) – Apresentação e discussão sobre o levantamento de dados na 
Hemeroteca Digital Brasileira. 

Cada aluno/a deverá apresentar o levantamento realizado em um tempo determinado (a 
depender do número de inscritos/as) 

Semana 8 (05/11) – Visita de campo (RPPN El Nagual, Magé) 

  

Semana 9 (07/11) – Semana IPPUR. 

 

Semana 10 (14/11) – História das políticas de saneamento no Brasil.  

 

Semana 11 (21/11) – Política Nacional de Saneamento Básico. 

 

Semana 12 (28/11) – O processo de privatização do saneamento no Rio de Janeiro. Proposta 
do BNDES, regionalização e licitação dos ‘blocos’ de municípios, aspectos técnicos e 
políticos. 

 

Semana 13 (05/12) – Alternativas aos sistemas tradicionais de saneamento / soluções 
baseadas na natureza  

 

Semana 14 (12/12) – Visita de Campo (Comunidade Vale Encantado, Alto da Boa Vista) 

 

Semana 15 (19/12) – Avaliação da disciplina e tempo dedicado a dirimir dúvidas sobre o 
trabalho final. 
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