
Fo
to

s
 R

o
g

é
R

io
 s

o
u

za
 J

R
./

N
D

Paranaguamirim: esgoto escorre por valetões

Parque Guarani: a cena se repete

Um entrave

Uma grande valeta de esgoto a céu 
aberto localizada no meio da rua Filadélfia, 
no Paranaguamirim, preocupa e perturba 
os moradores da região. A rua é uma das 
tantas de Joinville que é exemplo do esgoto 
doméstico que fica evidente a olho nu logo 
depois que passa pela fossa-filtro das casas e 
é despejado junto com a água das chuvas no 
centro da via. A costureira Marivane Honorato 
do Canto, 36, moradora do bairro há três 
anos, tem pavor das doenças que podem ser 
causadas pela água.

“Eu morro de medo de leptospirose, sou 
meio neurótica mesmo, e com esse valetão 
não dá para descuidar, principalmente com as 
crianças”, destaca. Casada com o mecânico 
Rubens Dario Gonçalves, 26, e mãe de Kalyta 
Natiely, três meses, Marivane acredita que 
uma galeria resolveria o problema da região. 
“A gente só ouve falar dos projetos, mas 
deveriam tapar esse valo. Tem um monte 
de criança que entra ali. E o perigo disso?”, 
questiona. O bairro deve ter rede de esgoto 
ligada à ETE Jarivatuba até o final de 2012.

Nos loteamentos João Pessoa Machado 1 e 2, no Parque Guarani, 
a situação se repete. Os 397 lotes instalados entre 1998 e 1999 na 
região e regularizados no mês passado pela Secretaria de Habitação são 
divididos por uma grande vala de esgoto. O cheiro forte dos dejetos que 
são lançados diretamente na rede pluvial e chegam aos rios incomoda 
quem vive ou precisa passar pelos loteamentos. Geni de Souza Demachi, 
54, dona de casa, e a filha Terezinha, 31, auxiliar de estofaria, têm 
dificuldades para dormir durante a noite. “É uma catinga insuportável. 
Minha filha tem alergia e também é ruim para as crianças”, diz a avó de 
Alessandro, 5, e Adria, 4, uma das primeiras moradoras dos loteamentos.

No Jardim Paraíso, a rede 
de esgoto está praticamente 
pronta, mas um impasse com a 
ECL – contratada para executar 
o serviço – impede que a ETE 
para onde os dejetos serão 
redirecionados termine de 
ser construída. O projeto de 
instalação da rede no bairro, no 
Jardim Sofia e na Vila Cubatão 
deve ser retomado nos próximos 
meses e a obra concluída até 
2012. Até lá, a Secretaria de 
Habitação espera ter retirado 
a maioria das 200 famílias que 
vivem numa ocupação irregular 
à beira da grande valeta a céu 
aberto que restou na região.

Em dezembro, 48 famílias 
dessa área deverão ganhar 
casas novas, regulares, com 
sistema de água e esgoto e 
energia elétrica em outro ponto 
do bairro. Levina Prudêncio, 48, 
vive na frente da vala há três 
anos e ainda não sabe do seu 
futuro. “Não é fácil viver com 
essa sujeira na frente de casa.”. 
A mãe de Valmir, 27, e avó de 
Emily, 3, e Rafael, quatro meses, 
mantém o portão de casa 
sempre fechado para evitar que 
as crianças tenham contato com 
a água suja. “Aqui em casa é 
tudo cercado e cuidamos muito 
para que as crianças não saiam 
e brinquem nessa água.”

Eu morro de medo de 
leptospirose e com 
esse valetão não 

dá para descuidar.

Marivane do Canto, 
costureira
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É uma catinga 
insuportável. Minha filha 
tem alergia e também é 
ruim para as crianças.

Geni de Souza, dona de casa

Eperança. Levina e os filhos  pequenos

Pontes de insegurança. Uma grande vala, onde são despejados o esgoto e a água da chuva, corta a rua Filadélpia, no bairro Paranaguamirim

Limites. Loteamentos do Parque Guarani são divididos pelas tubulações 
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Panorama 
Situação em Joinville hoje

16,6% da cidade tem cobertura 
de esgoto

  Extensão – 2.300 quilômetros
  Ligações – 128.348
  Economias – 173.947

  Extensão – 260 quilômetros
  Ligações – 11.965
  Economias – 26.205

  Brasil – 43,2 % 
de 2007 a 2010, o ministério das 
Cidades recebeu 13.798 projetos 
– entre os pedidos de verba para 
obras de esgotamento sanitário, 
abastecimento de água, drenagem 
urbana e resíduos sólidos do PaC 
e para emendas de parlamentares 
– em todo o país.

  Santa Catarina – 23,3 % 
no mesmo período, o ministério 
das Cidades recebeu 1.383 
projetos de santa Catarina, o que 
representa 10% do total nacional.
Joinville – 16,6 %

são Paulo 99,81. 
espírito santo 97,42. 
rio de Janeiro 92,43. 
minas gerais 91,64. 
Pernambuco 88,15. 
Paraíba 73,16. 
Ceará 69,67. 
brasil 55,28. 
bahia 51,39. 
mato grosso do sul 44,910. 
Paraná 42,111. 
alagoas 41,212. 
rio grande do sul 40,513. 
roraima 40,014. 
rio grande do norte 35,315. 
santa Catarina 35,216. 
sergipe 34,717. 
amapá 31,318. 
goiás 28,019. 
acre 27,320. 
mato grosso 19,121. 
amazonas 17,722. 
Tocantins 12,923. 
rondônia 9,624. 
maranhão 6,525. 
Pará 6,326. 
Piauí 4,527. 

  ETE Jarivatuba – américa, 
Centro, bucarein, parte dos bairros 
anita garibaldi, floresta, itaum, 
guanabara, fátima, adhemar garcia 
e ulysses guimarães

  ETE Profipo – Profipo

  Pesquisa Trata Brasil
Joinville ficou em 62º lugar no 
ranking do instituto Trata brasil que 
avaliou o saneamento básico nas 
81 maiores cidades do país entre 
2003 e 2008. analisando apenas 
os dados de 2008, Joinville fica na 
64ª posição na tabela da oscip.

Rede de água

Rede de esgoto

Cobertura de esgoto

   Percentual de municípios 
com rede coletora de esgoto, em 
ordem decrescente, segundo as 
Unidades da Federação – 2008

Estações de tratamento de esgoto

Fonte: iBge, 
diretoria de 
Pesquisas, 

Coordenação 
De População 
e indicadores 

sociais, Pesquisa 
Nacional De 
saneamento 
Básico 2008.

Nota: Considera-
se o município em 

que pelo menos 
um distrito tem 
tratamento de 

esgoto.


