
 

1  

PARECER TECNICO N°. 129/2018 

 

Blumenau (SC), em 03 de julho de 2018. 

 

OBJETO: Procedimento Técnico nº 005/2014 – Implantação Rede de Esgoto Rua Tobias 

Barreto, Blumenau.  

SOLICITANTE: Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de 

Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí - AGIR. 

INTERESSADOS: Concessionária BRK Ambiental Blumenau S.A, Serviço Autônomo de 

Água e Esgoto de Blumenau - SAMAE e Municipalidade de Blumenau. 

 

 INTRODUÇÃO 

 

O presente parecer apresenta a vistoria técnica das obras realizadas na implantação do Sistema 

de Esgotamento Sanitário da Faixa Sanitária da R. Tobias Barreto, no bairro Vila Nova em 

Blumenau.  

 

O objetivo deste relatório é validar as informações apresentadas através do ofício ENG 041/2018 

– SAMAE, enviado pela Concessionária e protocolado por esta Agência em de 10 de abril de 

2018. Solicitando o encerramento das tratativas realizadas pelo Poder Concedente e 

Concessionária, no que tange o Processo Administrativo nº 312/1409, cujo escopo é a liberação 

da Faixa Sanitária da R. Tobias Barreto, no bairro Vila Nova. Em complemento promover o 

encerramento do Procedimento Técnico nº 005/2014 – Implantação Rede de Esgoto Rua Tobias 

Barreto, Blumenau. 

 

O Setor Técnico é órgão da estrutura da AGIR, com natureza técnica de normatização e 

fiscalização, apresenta-se como auxiliador no processo de fiscalização da execução do sistema 

de esgotamento sanitário de Blumenau. Em nenhum momento querendo apresentar-se com 

caráter impeditivo e conflitante ao que vem sendo realizado pelas partes, é dever zelar pela 

segurança e correta aplicação das normas técnicas construtivas vigentes. 
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Compete ao setor técnico coordenar, supervisionar e controlar a fiscalização da execução, 

evolução e qualidade dos serviços prestados pelas prestadoras de serviços regulados, analisar e 

emitir parecer sobre todos os projetos e investimentos submetidos à apreciação da AGIR para 

ampliação da oferta de serviços ou modernização das instalações das prestadoras reguladas, 

induzir, acompanhar e monitorar os investimentos para a ampliação e modernização dos serviços 

prestados. 

 

  FISCALIZAÇÃO  

 

A metodologia para desenvolvimento das ações compreendeu os procedimentos de vistoria 

técnica a campo dos serviços realizados, conforme o encerramento das obras comunicado em 20 

de fevereiro de 2018 da Faixa Sanitária da Rua Tobias Barreto em questão e o envio do ofício 

ENG 041/2018 – SAMAE protocolado por esta Agência em 10 de abril de 2018. 

 

A ação tem como intuito finalizar os processos decorrentes da alteração da concepção da rede 

coletora na Rua Tobias Barreto, no trecho entre as residências nº246 e 172. Incialmente a rede 

coletora de esgoto seria posicionada em frente aos lotes, entretanto devido a “soleira negativa”, 

diferença de nível existente entre as residências e o passeio, seria necessária a instalação de 

sistemas de recalque domiciliar de esgoto custeado pelo usuário para que o esgoto residencial 

fosse levado até a rede coletora em questão.  

 

Como alternativa, a Concessionária apresentou estudos para uma nova concepção do projeto, 

definindo então que a rede coletora utilizaria a passagem da Faixa Sanitária da Rua Tobias 

Barreto para instalação da rede coletora no local. Devido as ligações serem realizadas a rede 

pluvial, provisoriamente seria feita a implantação de um Poço de Visita (PV) em “tempo seco”, 

que realiza a separação dos dejetos de esgoto das águas pluviais. Para este fim, seria necessária 

a liberação da Faixa Sanitária e aprovação dos usuários. Com a finalização das tratativas para a 

implantação e execução do coletor em questão, a Concessionária iniciou os trabalhos em 15 de 

janeiro de 2017 e encerrou estes em 20 de fevereiro de 2018.  

 

Dessa forma, após o recebimento do ofício ENG 041/2018 – SAMAE comunicando o 

encerramento das obras na Faixa Sanitária da Rua Tobias Barreto, a AGIR solicitou a realização 

de uma vistoria em campo. Realizada no dia 23 de abril de 2018, contemplando a Rua Tobias 
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Barreto para verificação dos imóveis de nº 172 ao nº 246 e Rua Farmacêutico Adolfo Oliani 

Júnior para verificação do Poço de Visita de Tempo Seco. Estiveram presentes durante todo o 

processo, o Diretor Técnico da AGIR, Sr. Ricardo Hübner, e a Estagiária do Setor Técnico, a 

Sra. Carolina Hamann, acompanhados do Engenheiro de Projetos da BRK Ambiental, o Sr 

Marcos C. Spiess, e do Coordenador de Obras da BRK Ambiental, o Sr. Rafael Moschen.  

 

Para auxiliar a análise das informações são apresentadas abaixo fotos da vistoria em campo 

realizada no dia 23 de abril de 2018.  

 

Figura 1 - Poço de Visita "Tempo Seco" 

Localização do Poço de Visita de “Tempo 

Seco” na Rua Farmacêutico Adolfo Oliani 

Júnior. 

 

 

Figura 2 - Fim da Rua Tobias Barreto 

Localização do lote nº246 da Rua Tobias 

Barreto 

 

 

Figura 3 - Rua Tobias Barreto 

Lotes que serão ligados a rede coletora da 

Faixa Sanitária da Rua Tobias Barreto. 

 

Figura 4 - Rua Tobias Barreto 

Localização dos lotes nº 202 a nº172, da 

esquerda para direita sendo o nº 172 o último 

lote afetado pela faixa sanitária localizado na 

esquina com a Rua Farmacêutico Adolfo 

Oliani Júnior. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A vistoria em campo realizada no dia 23 de abril de 2018 por esta Agência Reguladora constatou 

a conclusão das obras realizadas na Faixa Sanitária da Rua Tobias Barreto pela Concessionária 

BRK Ambiental. Verificou-se a presença do Poço de Visita de “Tempo Seco”, instalado como 

medida paliativa em alinhamento com o Poder Concedente e com o conhecimento desta agência, 

entretanto não foi possível verificar a estrutura interior deste no momento da vistoria, devido ao 

fato da Concessionária não possuir no local a chave para abertura do PV.  

 

Para realizar-se a desativação deste Poço de Visita de “Tempo Seco”, todos os imóveis que 

atualmente tem suas tubulações de esgoto sanitário ligadas à drenagem deverão ser interligadas 

a rede coletora de esgoto. Para isso, o Engenheiro Marcos C. Spiess informou que todos os 

imóveis foram notificados concedendo o prazo de 90 dias para realizarem a ligação.  

 

Isto posto, para dar continuidade ao Procedimento Técnico nº 005/2014 – Implantação de Rede 

de Esgoto Rua Tobias Barreto, fica a seguinte solicita-se à concessionária informações a respeito 

de como se encontra o andamento das ações para possibilitar a desativação do Poço de Visita em 

“Tempo Seco”, apresentando possíveis pendências e encaminhamentos realizados. 

 

Encaminha-se o presente relatório ao Diretor Geral para as providências. 

 

Atenciosamente, 

_______________________________ 

RICARDO HÜBNER 

Diretor Técnico 

CREA/SC nº. 045163-4 

 

_______________________________ 

CAROLINA HAMANN 

Estagiário do Setor Técnico – AGIR 


