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“Apesar da divergência 
no conceito de jardim, a 
comissão teve harmonia 
nas escolhas. A diferença na 
pontuação dos três primeiros 
lugares foi mínima.”

city tour
= Capotagem

para quem quiser conhecer as 
atrações turísticas da cidade. O preço 

será proporcional ao número de 
participantes. 

O americano John Menau, 71 anos, 
trafegava pela rua Marcílio Dias. 
Quando cruzou a rua Blumenau, o 
Citroën C3 que dirigia foi atingido 
por um Fiat Uno, pilotado por 
Dagmar Novakowski, 18. O Citroën 
capotou. Menau escapou ileso. 

A festA dAs flores terá 

Ubiratan Miranda, da Conurb, sobre o 
concurso de jardins da Festa das Flores
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poluição
onde há problema

  extensão – Área – 79,50 
quilômetros quadrados – 
totalmente na área urbana

  Nascentes – Costa e 
Silva, na rua rui barbosa, 
próximo a br 101

  extensão – 14,2 quilômetros

  principais afluentes – bom 
retiro, mirandinha, morro alto, 
mathias, Jaguarão, bucarein, 
itaum-açu e itaum-mirim

  foz – lagoa Saguaçu, 
chegando a baía babitonga

Cachoeira

  extensão – Área – 396 
quilômetros quadrados em 
Joinville, e 96 quilômetros 
quadrados em Garuva

  Nascente – na Serra 
Queimada, em Joinville

  extensão – 88 quilômetros

  principais afluentes – tigre, 
Jerônimo Coelho, Seco, isaac, 
Prata, fleith, Kundt, lindo, 
alandf, do braço, mississipi, 
Campinas, vermelho, rolando, 
rio do meio, e Quiriri.

  foz – Canal das três barras, 
chegando a baia da babitonga

Cubatão

  extensão – Área – 312 dos 
569,5 quilômetros quadrados 
do rio drenam Joinville

  Nascente – na Serra 
Dona francisca

  extensão – 60 quilômetros

  principais afluentes – rio 
Quati, rio Águas vermelhas, rio 
Dona Cristina e rio do Salto

  foz – rio itapocu, em araquari

Piraí

  extensão – Situa-se na 
foz do rio Palmital e compõe 
o estuário mais importante 
do estado, que comporta a 
última grande formação de 
manguezal do hemisfério sul

  área – 160 quilômetros 
quadrados 

  extensão – 23 quilômetros

  limites – São francisco do 
Sul, araquari, barra do Sul, 
Garuva, itapoá e Joinville

Baía Babitonga

rosana rosar
rosana@noticiasdodia.com.br

Despejado em valas a céu 
aberto ou mascarado pela rede 
de drenagem pluvial, 83,4% do 
esgoto de Joinville têm destino 
incorreto: os rios que cortam a 
cidade e deságuam na baía Ba-
bitonga, na bacia hidrográfica 
do rio Itapocu e, consequente-
mente, no mar. Historicamente, 
nota-se que o despejo irregular 
de esgoto doméstico e industrial 
nos rios enquanto a cidade cres-

cia e se desenvolvia causou e ain-
da danos ambientais às bacias 
dos rios Piraí, Itapocu, Cubatão 
e Cachoeira, e na Babitonga.

Análises das águas dos rios 
Cubatão, Cachoeira, e Piraí, re-
alizadas pela Companhia Águas 
de Joinville e pelo CCJ (Comitê 
de Gerenciamento da Bacia Hi-
drográfica do Rio Cubatão Norte 
e Cachoeira), programa da Uni-
ville (Universidade da Região de 
Joinville), mostram que os índi-
ces de oxigênio dissolvido – um 
dos mais importantes para ava-

liar a capacidade que um rio tem 
para suportar a atividade bioló-
gica de organismos aquáticos –; 
de coliformes fecais – bactérias 
que indicam contaminação fecal; 
e de fósforo estão inadequados à 
resolução 357 do Conama (Con-
selho Nacional do Meio Ambien-
te), publicada em 2005.

Em 2000, os elevados índices 
de poluição, principalmente na 
bacia do Cachoeira, motivaram 
uma ação civil pública dos pro-
curadores do Ministério Público 
Federal contra a Casan (Com-

panhia Catarinense de Águas e 
Saneamento) e a Prefeitura de 
Joinville. Naquele ano, foram 
cobradas melhorias imediatas 
na cobertura de esgoto sanitário 
na cidade, que tratava apenas 
15% dos seus dejetos. Dez anos 
depois a Justiça Federal voltou 
a cobrar a execução da senten-
ça do MPF. O poder público e a 
Águas de Joinville tem até abril 
para apresentar um plano de 
despoluição das bacias conta-
minadas pelo esgoto lançado na 
Babitonga.

a maior parte vai para os rios
Saneamento. Do esgoto de Joinvile, 83,4% não têm tratamento 

Relação de obras e planejamento será apresentada à Justiça
Em 2011, a Companhia 

Águas de Joinville e o município 
devem apresentar à Justiça 
um relatório com as obras de 
esgotamento sanitário que já 
foram realizadas, o planejamento 
para novas instalações de rede 
e ETEs (Estações de Tratamento 
de Esgoto) até 2012 e o Plano 
Municipal de Saneamento. Adriano 
Stimamiglio, gerente técnico da 

Amae (Agência Municipal de Água 
e Esgoto) e presidente da comissão 
de acompanhamento da elaboração 
do plano, destaca que o documento 
é dividido em quatro áreas.

“Estou acompanhando a 
comissão que trata do plano de 
água e esgoto, mas também haverá 
estudos sobre os resíduos sólidos 
e a drenagem urbana”, destaca. O 
plano de água e esgoto, que deverá 

ser finalizado até janeiro, mostrará 
um diagnóstico da situação da 
cidade e um prognóstico para 
basear ações necessárias para 
possíveis cenários de expansão 
da cidade. “Com a ampliação da 
rede de esgoto se espera que 
o rio Cachoeira seja despoluído 
pelo menos parcialmente. E com 
o plano serão pensadas novas 
ações para a cidade”, analisa.

Com a ampliação da 
rede se espera que o 

Cachoeira seja depoluído 
parcialmente.

AdriAno StimAmiglio, 
gerente técnico da amae

destino final. esgotos doméstico e industrial de Joinville acabam desaguando na baía Babitonga, afetando o meio ambiente
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