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demora
Despoluição 
começa a 

aparecer um ano 
após implantação 

do esgoto.

Esgotos doméstico e industrial comprometem a bacia hidrográfica do rio Cubatão

Coletas trimestrais avaliam evolução após implantação do sistema

Alvo de estudos do CCJ ((Comitê 
de Gerenciamento da Bacia 
Hidrográfica do Rio Cubatão Norte 
e Cachoeira) desde 1998, a bacia 
hidrográfica do rio Cubatão, na zona 
Norte, é uma das prejudicadas pelo 
despejo de esgotos doméstico e 
industrial. A engenheira sanitarista 
e ambiental Virgínia Grace Barros, 
doutora em ciências ambientais 
pela Universitá’ Ca Foscari di 
Venezia, na Itália, e professora da 
Univille afirma que as análises das 
águas mostram que o despejo de 
esgoto no curso do rio é um dos 
principais agentes de poluição da 
água, causador da mortandade 
de peixes e micro organismos.

“Logo na entrada, a bacia 
está protegida porque está na 
área predominantemente rural 
e não recebe muitos despejos, 
mas no médio e no baixo curso, 
ali pelos bairros Vila Cubatão e 
Jardim Sofia, ela já recebe esgoto 
sanitário”, explica. De acordo com 
Virgínia, mesmo com as variações 
dos resultados das coletas em 

períodos secos e chuvosos, é 
possível constatar que o rio está 
contaminado e contamina cada 
vez mais a baía Babitonga. “A 
falta de um sistema adequado 
de esgoto impacta os rios. Como 
consequências, temos condições 
desfavoráveis para a vida dos 
organismos mais sensíveis, 
alteração no cheiro da água e em 
outros parâmetros”, exemplifica.

No rio Cachoeira, a situação 
é mais complexa. “Vemos lixo já 
na nascente, no Costa e Silva, e 
o despejo de dejetos ocorre em 
toda a sua bacia, que atravessa 
a área urbana de Joinville”, 
comenta. Para Virgínia, além da 
implantação da rede de esgoto, 
é necessário que seja feita uma 
fiscalização das residências e 
indústrias para verificar quem não 
está ligado à rede. “Ainda não se 
rompeu o limite de regeneração e 
depuração dos rios, mesmo com 
o despejo desses dejetos, mas é 
preciso que se instale a rede e se 
fiscalize essas ligações”, avalia.

a falta de 
um sistema 
adequado 
de esgoto 
impacta 
os rios.

Virgínia 
Barros, 

engenheira 
sanitarista

Rio Cubatão. Poluição se acentua nos bairros Jardim Sofia e Vila Cubatão

Rio Cachoeira. Quando passa pela área central, em frente à Prefeitura, o curso d´água já se tornou um canal fétido

Quando se fala em coliformes fecais, 
nenhum ponto atende às normas.

Helena CunHa, 
engenheira sanitarista
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 Desde 
ontem, o ND 
apresenta 
uma série de 
repor tagens 
sobre 
esgotamento 
sanitár io 
em Joinvi l le. 
Na pr imeira 
matér ia, 
mostrou a 
situação da 
cidade, que 
tem 16,6% 
de cober tura 
de esgoto. 
Hoje, aborda 
os danos 
ambientais. 
Amanhã, os 
prejuízos à 
saúde da 
população. 
Na quar ta, 
mostrará o 
planejamento 
para ampliar o 
percentual de 
cober tura.

Para ter parâmetros para 
analisar a qualidade da água dos 
rios após a implantação da rede de 
esgoto em regiões como o bairro 
Vila Nova, que ganhará uma ETE 
(Estação de Tratamento de Esgoto) 
na SC 413, na Rodovia do Arroz, 
até 2012, a Águas de Joinville 
realiza coletas trimestrais em 
rios da cidade. No momento, são 
monitorados os rios Cubatão, Piraí; 
do Braço e do Esgoto, que compõem 
a bacia do Cubatão; Águas 
Vermelhas, Motucas, Aratacas, 
da bacia do Piraí; Mirandinha, 
afluente do Cachoeira; Velho, 
Riacho, e do Varador, que compõem 
a bacia da Lagoa Saguaçu.

De acordo com a engenheira 

sanitarista Helena Dausacker da 
Cunha, coordenadora do controle 
de qualidade da Companhia, as 
análises que seguem a resolução 
357 do Conama e uma portaria 
estadual mostram resultados 
inadequados que deverão ser 
modificados com a implantação 
da rede. “Hoje, quando se fala 
em coliformes fecais, 
nenhum ponto analisado 
atende às normas do 
Conama”, destaca.

Naum Alves de 
Santana, assessor 
de planejamento e 
desenvolvimento 
institucional da 
Companhia, afirma 

que é preciso pelo menos um 
ano para verificar o efeito da 
ampliação da rede nos bairros 
para a despoluição dos rios. “O 
material sedimentado no fundo 
do rio Cachoeira, por exemplo, 
continuará ali”, destaca Naum. 
Para tentar minimizar o impacto do 
despejo de pelo menos 83,4% do 

esgoto de Joinville nos rios 
Eduardo Schroeder, diretor 
executivo da Fundema 
(Fundação Municipal do 
Meio Ambiente), afirma que 
o órgão tem intensificado 
as fiscalizações 
nas residências 
que já deveriam ser 
ligadas à rede.


