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PARECER TECNICO N° 135/2018 

 

Blumenau (SC), em 20 de novembro de 2018. 

 

OBJETO: Procedimento Técnico nº 054/2018 – Vazamento de esgoto sanitário no 

Ribeirão Bom Retiro, Blumenau/SC. 

SOLICITANTE: Direção Geral da AGIR. 

INTERESSADOS: AGIR - Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização 

de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí, SAMAE - Serviço Autônomo 

Municipal de Água e Esgoto de Blumenau/SC, Concessionária BRK Ambiental – 

Blumenau S.A e Município de Blumenau/SC. 

 

1.INTRODUÇÃO  

 

O presente Parecer apresenta os resultados da fiscalização programada realizada no Sistema de 

Esgotamento Sanitário – SES do município de Blumenau/SC e sob a responsabilidade da 

Concessionária BRK Ambiental – Blumenau S.A. 

 

Assim, os objetivos da ação de fiscalização, conforme definidos na Resolução Normativa 

Nº002 - AGIR, de 30 de agosto de 2013, art. 3º, incisos I a IV são: 

 
I - verificar as condições, os instrumentos, as instalações e os procedimentos utilizados pelos 

prestadores de serviços regulados de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário;  

II - zelar para que a prestação do serviço se faça de forma adequada;  

III - verificar as condições da prestação dos serviços dos sistemas fiscalizados, no que se refere 

ao atendimento aos usuários; e  

IV - identificar os pontos de não-conformidade com as exigências da legislação aplicável. 

 

 

Mediante o exposto, este Parecer visa atender as competências legais de ações de controle, 

regulação e fiscalização dos serviços públicos municipais de saneamento básico, buscando o 

melhor acompanhamento das atividades prestadas pela referida Concessionária. 
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2.DA FISCALIZAÇÃO 

 

No dia 19 de novembro de 2018, os representantes da AGIR e da Concessionária BRK 

Ambiental – Blumenau S.A efetuaram vistoria em campo com o objetivo de inspecionar os 

ativos do sistema de esgotamento sanitário que fazem parte do processo de revisão tarifária 

ordinária em andamento (v.g Autos do Procedimento Administrativo nº 056/2018). 

 

Estiveram presentes na ocasião o Sr. Ricardo Hübner – Gerente de Controle, Regulação e 

Fiscalização de Saneamento Básico da AGIR, o Sr. Caio Barbosa de Carulice – Agente 

Administrativo/Setor Técnico da AGIR, o Sr. Jose Silvio Peres – Assistente Comercial da 

Concessionária BRK Ambiental – Blumenau S.A e o Sr. Amilton Martins – Encanador da 

Concessionária BRK Ambiental – Blumenau S.A. 

 

Durante o referido processo fiscalizatório, constataram que a rede coletora da Concessionária, 

localizada nos fundos da Rua Cuiabá nº 135 – Bairro Bom Retiro, encontrava-se rompida no 

ponto de conexão da ligação domiciliar (Terminal de Inspeção e Limpeza - TIL), bem como 

estava causando vazamento do esgoto sanitário oriundo dos imóveis conectados a montante; 

ocasionando, enfim, a contaminação da água bruta do ribeirão Bom Retiro.  

 

Conforme relatório fotográfico da fiscalização in loco, o qual segue anexo, cabe esclarecer que 

a tubulação de esgoto em questão está assentada junto ao Ribeirão Bom Retiro, na margem 

esquerda e dentro do curso d´água, assim como protegida por meio de envelopamento de 

concreto armado. De forma complementar, ressalta-se que não foi possível determinar a causa 

do rompimento da rede coletora e o tempo decorrido desde o início do vazamento de esgoto. 

 

Sendo assim, e face as constatações verificadas pela equipe técnica da AGIR, determinou-se 

então que os representantes da BRK Ambiental – Blumenau S.A,  promovessem todas as 

medidas e ações necessárias para a imediata suspensão e solução do vazamento de esgoto 

identificado. Neste contexto, registra-se que o Sr. Jose Silvio Peres da Concessionária BRK 

Ambiental – Blumenau S.A entrou em contato telefônico solicitando que a equipe operacional 

da empresa fosse até o local e efetuasse as manutenções necessárias. 
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3.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente Parecer apresentou as constatações da fiscalização programada realizada in loco 

pela equipe técnica da AGIR, dia 19 de novembro de 2018, no Sistema de Esgotamento 

Sanitário – SES do município de Blumenau/SC. 

 

Ante o exposto, solicita-se avaliação complementar no que tange os dispositivos legais, 

regulamentares ou contratuais infringidos no caso em comento, bem como as possíveis 

penalidades aplicáveis à Concessionária BRK Ambiental – Blumenau S.A. 

 

Por fim, encaminha-se o presente Parecer para análise e providências da Direção Geral. 

 

 

_______________________________ 

RICARDO HÜBNER 

Gerente de Controle, Regulação e  

Fiscalização de Saneamento Básico 

CREA/SC nº. 045163-4 

 

 

______________________________ 

CAIO BARBOSA DE CARULICE 

Agente Administrativo – AGIR 
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ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

Figura 1: Localização da rede coletora 

danificada no cadastro de rede executada – 

As Built  da Concessionária (Próximo do 

TIL de Passagem 024). 

 
Fonte: Adaptado do cadastro de rede executada - As 

Built da Concessionária (2018).  

 

Figura 2: Parte frontal do imóvel sito à Rua 

Cuiabá nº 135 – Bairro Bom Retiro, 

Blumenau/SC. 

 
Fonte: AGIR (2018). 

 

 

Figura 3: Fundos da Rua Cuiabá nº 135 – 

Bairro Bom Retiro, Blumenau/SC. Detalhe 

da rede coletora de esgoto assentada no 

ribeirão Bom Retiro e trecho danificado. 

 
Fonte: AGIR (2018). 

 

 

 

Figura 4: Fundos da Rua Cuiabá nº 135 – 

Bairro Bom Retiro, Blumenau/SC. Detalhe 

do trecho danificado da rede coletora de 

esgoto. 

 
Fonte: AGIR (2018). 
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Figura 5: Ribeirão Bom Retiro a montante 

do trecho danificado da rede coletora de 

esgoto.  

 Fonte: AGIR (2018). 

 

Figura 6: Ribeirão Bom Retiro a jusante do 

trecho danificado da rede coletora de 

esgoto. Detalhe da alteração da qualidade 

da água. 

 
Fonte: AGIR (2018). 

 

 

 

 

 


