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PARECER TECNICO N°. 130/2018 

 

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

 

OBJETO: Procedimento Técnico nº 040/2017 – Solicitação da Câmara Municipal de 

Blumenau (Ofício nº 543/2017).  

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. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

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

de Esgotamento Sanitário da Rua Galileu Galilei, no bairro Fortaleza em Blumenau e das obras 

de nivelamento de Poços de Visita na Rua Amazonas.  

 

O objetivo deste relatório é realizar o acompanhamento das manutenções realizadas na Rua 

Galileu Galilei e apresentadas através do ofício OPE 237/2017 – AGIR, enviado pela 

Concessionária e protocolado por esta Agência em de 16 de novembro de 2017. Realizando a 

prestação de contas dos serviços de reparos realizados na Rua Galileu Galilei, conforme 

tratativas realizadas com SAMAE, AGIR e SEURB diante da solicitação da Câmara Municipal 

de Blumenau, objeto do Procedimento Técnico nº 040/2017 instaurado pela AGIR, assim como 

verificar a execução das obras de nivelamento de Poços de Visita da Rua Amazonas, sob 

responsabilidade da Concessionária conforme cronograma apresentado em reunião do dia 

31/08/2017 às 10h na sede da AGIR entre AGIR, BRK Ambiental, SAMAE e SEURB. 

 

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. 

 

2.  FISCALIZAÇÃO  

 

A metodologia para desenvolvimento das ações compreendeu dois procedimentos de vistoria 

técnica a campo. O primeiro, dos serviços realizados na Rua Galileu Galilei, para 

acompanhamento dos reparos executados no pavimento da via em questão, apresentados 

através do ofício OPE 237/2017 - AGIR protocolado por esta Agência em 16 de novembro de 

2017 e o segundo, da verificação do nivelamento dos Poços de Visita da Rua Amazonas 

apresentado por meio do ofício DIR 066/2018 – CMB protocolado por esta agência em 14 de 

maio de 2018. 

 

A primeira ação tem como intuito acompanhar e monitorar os processos decorrentes da 

implantação da rede coletora na Rua Galileu Galilei, o trecho em questão foi implantado em 

2012 e após 5 anos, em 2017, apresentava irregularidades no pavimento. Os vícios construtivos 

foram identificados como de responsabilidade não apenas da concessionária, mas também do 

SAMAE e SEURB devido a vazamentos nas tubulações de água e problemas nas tubulações de 

drenagem, que promoveram percolação e lixiviação do material das valas de escavação.  Dessa 

forma foram realizadas as tratativas necessárias para que se estabelecesse responsabilidades de 

reparo dos trechos afetados, sendo realizadas obras a partir do mês de agosto.  

 

A estimativa de finalização das obras da Rua Galileu Galilei seria em novembro, restando 

trechos em que a Secretaria Municipal de Urbanismo seria responsável, conforme apresentado 

no ofício OPE 237/2017 – AGIR indicando que as frentes de obra do SAMAE e BRK 

Ambiental foram encerradas. 

 

Isto posto, passados 5 meses do encerramento das obras supracitadas, a AGIR solicitou a 

realização de uma vistoria em campo contemplando a Rua Galileu Galilei para o devido 



 

3  

acompanhamento. Realizada no dia 23 de abril de 2018 estiveram presentes durante todo o 

processo, o Gerente de Controle, Regulação e Fiscalização de Saneamento Básico 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 – Rua Galileu Galilei, Trecho executado 

pela BRK Ambiental 

Junto do senhor Ricardo Hübner, os senhores Marcos 

C Spiess e Rafael Mochen indicam a localização do 

trecho executado pela Concessionária. 

 
Figura 2 - Rua Galileu Galilei, Trecho executado 

pela BRK Ambiental 

Foto retirada em frente à entrada do lote 82 da Rua 

Galileu Galilei.  

 

Fonte: AGIR, 2018 

 

Durante a visita, o Sr. Ricardo Hübner questionou o andamento das obras de nivelamento dos 

Poços de Visita da Rua Amazonas e recebeu a informação de que a Concessionária iria enviar 
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um relatório de conclusão das obras, protocolado posteriormente por meio do ofício DIR 

066/2018 – CMB culminando na segunda ação de fiscalização. 

 

A segunda ação de fiscalização foi realizada no dia 20 de agosto de 2018, teve como intuito a 

verificação do nivelamento de 34 Poços de Visita (PV) localizados na Rua Amazonas. A 

análise das condições de nivelamento dos PV’s foi realizada inicialmente pela Concessionária 

que obteve o total de 34 estruturas que necessitavam a realização de intervenção para 

nivelamento das tampas. Entretanto, conforme apresentado no Ofício DIR 066/2018 – CMB, 

durante a execução das obras foram identificados efetivamente 33 PV’s, sendo 1 não localizado 

pela Concessionária mesmo após trabalhos de sondagem no local especificado. De forma 

visual a análise foi realizada na presença do senhor Ricardo Hübner – Gerente de Controle, 

Regulação e Fiscalização de Saneamento Básico da AGIR e do senhor Caio de B. de Carulice – 

Agente Administrativo do Setor Técnico da AGIR. 

 

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

realizada no dia 20 de agosto de 2018.  

 

  

Figura 3 – Rua Amazonas 

Local da vistoria realizada pelo senhor Ricardo Hubner e senhor Caio de B de 

Carulice. 
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Figura 4 –Poço de Visita - R. Amazonas, 3850 - Garcia, Blumenau – SC 

Poço de visita em frente ao imóvel nº 3850, em que se aconselha o 

monitoramento a longo prazo. 

Fonte: AGIR, 2018 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

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

constatou que a Rua Galileu Galilei não apresentou vícios construtivos nos trechos executados 

pela BRK Ambiental. 

 

No que tange a execução do pavimento em área fora do alinhamento de assentamento da rede 

coletora de esgoto, constatou-se a presença de espaçamentos de 2cm até 3cm entre as peças de 

concreto sextavado, conforme observado na Figura 2. O ocorrido foi verificado em frente aos 

lotes nº311 e nº82, onde a declividade proporciona tração do pavimento durante a 

movimentação de veículos no local. Porém, não se considera necessário reparos no momento, 

não comprometendo a trafegabilidade. 

 

Em complemento, em relação à vistoria em campo realizada em 20 de agosto de 2018, 

verificou-se o nivelamento de Poços de Visita (PV) localizados na extensão da Rua Amazonas, 

contemplada pelo Procedimento Técnico nº 040/2017.  
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Durante a avaliação da AGIR, verificou-se a necessidade de acompanhamento do Poço de 

Visita localizado em frente ao imóvel de nº 3850 da R. Amazonas - Garcia, Blumenau – SC 

(Figura 4), sendo aconselhado o monitoramento a longo prazo no local. Atendendo, dessa 

forma, as solicitações feitas pela Câmara Municipal de Blumenau. 

 

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

 

Atenciosamente, 

 

 

_______________________________ 

RICARDO HÜBNER 

Gerente de Controle, Regulação e Fiscalização  

de Saneamento Básico da AGIR  

CREA/SC nº. 045163-4 

 


