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RESUMO

A presente pesquisa tem o propósito de responder ao seguinte problema: De que forma a análise histórica do processo de saneamento do bairro 
de Madureira reflete nos problemas sanitaristas enfrentados pela população local nos dias atuais. No primeiro momento, é importante conhecer 
a história do saneamento da cidade do Rio de Janeiro para abordar a evolução deste nas questões sanitaristas e então poder compará-las 
percebendo as diferenças entre o esgotamento da zona sul e do centro da cidade com o subúrbio de Madureira. A metodologia utilizada nesse 
trabalho é a pesquisa exploratória com a finalidade de desencadear o processo de análise e comparação entre os problemas de falta de 
saneamento enfrentados antigamente e nos dias atuais. O estudo foi pautado em pesquisa bibliográfica tendo como fonte livros e periódicos 
científicos. O processo histórico do saneamento básico do bairro de Madureira, tem se como marco o início do século XVII. A primeira intervenção 
foi a construção de valas responsáveis pelo escoamento de águas pluviais e dessecamento de áreas alagadiços. Porém, ao mesmo tempo a 
população utilizava essas valas como meio de descarte de dejetos e lixo piorando as questões de higienistas da cidade. Já no século XVIII foi 
adotado o sistema conhecido na época como “tigres” onde os dejetos e lixo doméstico eram acumulados em barris e então a noite eram 
transportados por escravos para serem lançados ao mar. No século XIX, cresce a preocupação com as questões de saneamento e as intervenções 
se faziam necessárias devido a ocorrência de doenças infectocontagiosas como: cólera, febre amarela, varíola, tuberculose, difteria, malária, tifo e 
lepra que matou grande parte da população da cidade do Rio de Janeiro. Diante desse cenário, Dom Pedro  II criou a Lei 884 que autorizava o 
governo a contratar uma empresa de serviços de limpeza e esgoto. O contrato foi assinado em 25 de abril de 1857 com os empresários João 
Frederico Russel, Joaquim Pereira Vianna de Lima e o inglês Edward Gotto. Porém, os empresários não cumpriram com o acordo, sendo o 
contrato desfeito e transferido para a empresa inglesa The Rio de Janeiro City Improvements Company em 1863. A partir disto, a empresa City, 
que detinha o monopólio desses serviços, começou a construir estações de tratamento e fazer os esgotos do centro e zona sul da cidade do Rio 
de Janeiro.   No bairro de Madureira, os “tigres” foram utilizados do século XVII até o século XIX além de serem responsáveis pelo transporte de 
água do rios ou poços para as fazendas que ali se encontravam. Após essa data, não se tem menção do poder público atuando em Madureira. A 
bibliografia indica, sem referência a uma data específica,  que a população local realizou o esgotamento com a adoção de soluções individuais de 
tanque sépticos, onde os resíduos eram lançados nos rios.  As dificuldades encontradas  durante a análise histórica foi o intervalo de tempo sem 
informações precisas de 1888 até 1940. Onde, a partir de 1940 tem-se o registro que o sistema de esgotamento foi estendido para os bairros da 
Leopoldina ( Penha, Olaria, Ramos e Bonsucesso) e outras zonas suburbanas como Madureira. Diante disso foi possível perceber diferenças entre 
o esgotamento realizado na zona sul e centro da cidade do Rio de Janeiro e do bairro de Madureira, situado na Zona Norte. Isso se  deve ao fato 
do Rio de Janeiro no século XVIII ter sido a capital do império sendo o centro do Rio conhecida como a porta de entrada do império de notória 
importância econômica e administrativa. Se compararmos o centro do Rio com Madureira fica evidente o atraso de quase meio século da 
intervenção do poder público na prestação deste serviço. Sendo assim, pretende-se dar continuidade a esse estudo investigando-se as 
precariedades do serviço de saneamento no bairro e as interferências do poder público nessa área.
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