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No começo do rio, no alto da Serra,
a mata é totalmente preservada, o
que garante a qualidade e a quantidade
da água. Praticamente não há ação humana
e a beleza natural é exuberante.

Rio Quiriri
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Um dos locais mais bonitos é o encontro dos
rios Cubatão e Quiriri – o principal dos 16
afluentes e o que tem maior volume de água. Perto
da confluência dos rios, a primeira obra humana,
uma contenção de pedras feita para evitar a erosão.

3

Nos primeiros 12 quilômetros de descida do
rio, há algumas casas nas margens. Onde
o rio tem mais do que 10 metros de largura, as
casas só podem ser construídas 50 metros longe
da margem. Mas isso nem sempre é respeitado.
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Também não é permitido
plantar perto do rio. Em
algumas áreas, há enormes
plantações de eucalipto. Essas
áreas precisam ser recuperadas.

É o principal afluente
do rio Cubatão.
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A situação do rio
Veja no mapa as
condições da água
ao longo do Cubatão.
As fotos são dos
pontos numerados
ao longo do rio

Cerca de 50%
da bacia fica em
áreas totalmente
protegidas pelas
leis ambientais.
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Rio Cubatão
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A mata atlântica
protege bem o rio.
A vegetação evita
o assoreamento e
a ação do homem.
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Estação de
tratamento

Até este ponto,
a água do rio é
considerada de
Classe 1, ou
seja, própria para
o consumo humano,
desde que
passe por um
tratamento simples.

limpo e cristalino
Segundo o geógrafo da Fundação do Meio
Ambiente de Joinville (Fundema), Rafael Bendo,
é preciso ficar atento às construções irregulares
nas margens do rio. “A nossa água é de excelente qualidade. Felizmente, estamos muito melhor
do que várias cidades, mas precisamos estar em
alerta. A Fundema trabalha com denúncias e se
alguém perceber alguma obra sendo construída, deve denunciar”, diz.

Onde fica
O Cubatão abastece 70% de Joinville,
tem 88 km de extensão, e largura
que varia de 20 a 50 metros.

Água poluída
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Na fonte,

No Alto Quiriri, região onde nasce o rio
Cubatão e onde iniciou a viagem, a água é limpa
e cristalina. Moradores da região ajudam a preservar o rio, participando de projetos ambientais. A boa qualidade da água é mantida até a
região onde fica a Estação de Tratamento (ETA).
A preservação da mata ciliar ajuda a manter o
rio limpo, mas em alguns trechos já se pode ver
construções nas encostas.

perto da baía,
Nem é preciso análise química para
perceber que, nas áreas urbanizadas, o
rio está poluído. Há muitas casas construídas na margem e o esgoto vai direto
para o canal e a água fica escura, densa,
com uma camada de gordura por cima
e bastante espuma. Para verificar se as
condições do rio não pioram por causa
da ação do homem, em 2000, foi criado
o Comitê Cubatão Cachoeira Joinville
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Recanto
Davet

Barragem

(CCJ). A comissão analisa mensalmente a qualidade de água. “Fazemos um
monitoramento. Mesmo com a urbanização, por incrível que pareça, o rio
continua preservado. Claro que a pior
parte é no fim. Nos próximos dois anos,
estará funcionando o tratamento de esgoto nessa região, melhorando um pouco a qualidade”, prevê o vice-presidente
do CCJ, José Mário Gomes Ribeiro.

Rio Cubatão

Canal do Palmital

Joinville

BR-101

Nessa região, a qualidade
da água é de Classe
3, ou seja, poluída. É
praticamente inviável para
o consumo humano, mas
serve à irrigação

Canal artificial criado em
1967 para evitar inundações.
Infográfico

BR-101
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Nessa região, a qualidade da água
é de Classe 2, e pode ser
destinada ao consumo humano,
mas é preciso um processo mais
complicado e caro de tratamento.

Fábio Abreu

Foz do Cubatão
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Bairro
Cubatão
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Baía da Babitonga
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Parte da margem do rio virou local
de pastagem. Os bois não poderiam
ficar na beira do rio. A área deve ser
totalmente de árvores e espécies nativas.
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Até a estação de tratamento da Companhia Águas
de Joinville, o rio é de classe 1, ou seja, com água
própria para o consumo. Se não houver danos ambientais,
é garantia de água para os próximos 50 anos.
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A barragem divide o rio Cubatão de um
canal artificial. Dois terços da água são
desviados para evitar inundações. Neste ponto,
rio é parcialmente poluído (classe 2).
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Neste ponto, o rio passa
a ser de classe 3 (poluído).
Há muitas casas e a água, que
era transparente, fica escura.
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Fundema irá investigar se essa
tubulação é ou não de esgoto. Se for,
uma medida será tomada para evitar que o
esgoto se misture com a água do rio.

10

Casas novas são construídas na
beira do rio. Por lei, é proibido.
A Fundema estuda como atuar para
coibir novas construções.
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Na foz, a água é usada
até para diversão. É comum
encontrar famílias inteiras em lanchas
e marinas na beira do rio.
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O mangue, berçário de
importantes espécies marinhas,
é bem preservado. A área maior fica
dentro da baía da Babitonga.

