
rede
Como é, projetos de ampliação

16,6%
das unidades ligadas à rede de 
água são ligadas à rede de esgoto

R$ 180 milhões
em saneamento básico

128.348
ligações

173.947
unidades

26.205
unidades

11.965
ligações

Hoje Ampliação

Investimento

Rede de água

Rede de esgoto

 eTe Jarivatuba – Atenderá 
aos bairros América, Centro, 
Bucarein, Ulysses Guimarães, 
Santo Antônio, Bom Retiro, 
Glória, Atiradores, Nova Brasília, 
Saguaçu, Paranaguamirim e 
parte dos bairros Anita Garibaldi, 
Floresta, Itaum, Guanabara, 
Fátima, Adhemar Garcia, e Iririú

 eTe Profipo – Profipo
 eTe espinheiros – Espinheiros
 eTe Pirabeiraba – Pirabeiraba
 eTe Morro do Amaral – 
Morro do Amaral

 eTe Vila Nova – Vila Nova e 
Morro do Meio

 eTe Jardim Paraíso – Jardim 
Paraíso, Jardim Sofia, e Vila 
Cubatão

52,2%
das unidadess ligadas 
à rede de água serão 
ligadas à rede de esgoto

Em 2012

Bairros 
atendidos

 ETE Jarivatuba 
– América, Centro, 
Bucarein, parte 
dos bairros Anita 
Garibaldi, Floresta, 
Itaum, Guanabara, 
Fátima, Adhemar 
Garcia e Ulysses 
Guimarães

 ETE Profipo – 
Profipo

ETE (estações de tratamento de esgoto)
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Reverter o quadro negativo em que Joinville se 
encontra quando o tema é esgotamento sanitário 
requer investimento, tempo para a realização das 
obras e paciência da população. Ampliar de 16,6% 
para 52,2% a rede coletora de esgoto até o final de 
2012 é promessa de campanha do prefeito Carli-
to Merss. Projetos do município e da Companhia 
Águas de Joinville, já em execução com recursos 
do governo federal e do BID (Banco Interamerica-
no de Desenvolvimento), mostram que melhorar o 
panorama é possível.

No bairro Saguaçu e no Centro, as obras inicia-
das em maio seguem em três frentes de trabalho, 
com funcionários da Companhia e de empreiteira 
contratada. Numa primeira etapa, estabelecimentos 
públicos como a Prefeitura, o Fórum e a Câmara de 
Vereadores serão ligados à rede de esgoto que redire-
cionará o material para a ETE (estação de tratamen-
to de esgoto) do Jarivatuba. A estimativa é de que a 
partir de janeiro os órgãos municipais localizados na 
avenida Hermann August Lepper deixem de lançar o 
esgoto sem tratamento no rio Cachoeira.

Na avenida, no trecho das figueiras, a tubulação 
foi instalada no asfalto, próxima à calçada, em uma 
profundidade de dois metros e dez centímetros 
e largura de 80 centímetros. “Tiramos a água do 
fundo e colocamos uma camada de areia para que 
seja possível trabalhar em dias assim”, explicou 
Rivanildo Pessoa, um dos fiscais 
da obra, enquanto supervisiona-
va o trabalho num dia de garoa. 
A opção de instalar a rede no 
asfalto e não na calçada, como 
ocorre em outros trechos, acon-
teceu por causa das árvores que 
obstruiriam a passagem da rede 
pelo passeio. As obras no bairro 
seguem até o final de 2011.
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a solução e os projetos
Esgoto. Prefeitura 

quer ampliar área de 
cobertura de 16,6% hoje 

para 52,2%, em 2012

Centro. Na avenida Hermann August Lepper funcionários de empreiteira instalaram rede coletora de esgoto

Saguaçu. Obra na rua onde mora Joanira da Silva

prEvisão
Até janeiro, 

Prefeitura deve 
deixar de jogar 
esgoto no rio 
Cachoeira.

Aumento na fatura vem junto

Entenda a mudança na conta

A rua Ex-Combatente, no Saguaçu, foi um 
dos canteiros de obra da Companhia no mês de 
setembro. A operadora de produção Joanira Terezinha 
da Silva, 52 anos, mora na via desde que nasceu, 
aprova as intervenções, mas questiona o motivo do 
aumento na fatura mensal de água. “Me falaram que 
vai aumentar 80%. Já acho a água cara, mas é o 
preço do progresso também, se vão fazer algo para 
melhorar, é o preço”, avalia. Antes do início da obra, 
Joanira recebeu a visita de uma equipe de educação 
ambiental da Águas de Joinville que explicou o que 
seria feito na rua e os benefícios para a comunidade.

“Eles me falaram que o esgoto vai sair limpo, 
entre aspas né, e deixar de poluir os rios”, destaca 
a operadora de produção. Alessandra Oechsler 
Mendes, assistente social do programa de educação 
ambiental da Companhia, afirma que todos os 
moradores das ruas onde serão realizadas obras 
recebem visitas como a que dona Joanira recebeu. 
Além disso, foram realizadas palestras para os agentes 
comunitários dos bairros Espinheiros e Profipo.

A partir do momento em que a rede de esgoto é 
instalada e as residências ligadas a uma estação de 
tratamento de esgoto, o morador começa a pagar mais 
80% do valor da conta de água para que os dejetos 
sejam tratados. Hoje, apenas moradores do Centro, 
América, Bucarein, parte do Anita Garibaldi, do Itaum, 
do Guanabara, do Fátima, e do Adhemar Garcia, têm os 
esgotos domésticos tratados e pagam pelo serviço. No 
Profipo e no Ulysses Guimarães, como há problemas no 
funcionamento da rede, o percentual não é cobrado.

Em Joinville, a tarifa residencial para dez metros 
cúbicos custa R$ 22,23. A tarifa comercial para o 
mesmo limite de consumo custa R$ 32,66. Para solicitar 
a tarifa social de R$ 9,55, o morador deve ganhar até 
dois salários mínimos ou a família deve ter renda per 
capita de R$ 140. Em 2009, 1.300 famílias recebiam 
o benefício concedido após análise da Secretaria de 
Assistência Social. Neste ano, 5.500 famílias pagam 
R$ 9,55 da taxa regular quando consomem dez 
metros cúbicos. Para mais informações, é necessário 
ir até a Secretária de Assistência Social, localizada na 
avenida Coronel Procópio Gomes, 749, no Bucarein.

Colocamos 
uma camada 

de areia 
para que 

seja possível 
trabalhar em 
dias assim.

Rivanildo 
Pessoa,
fiscal


