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RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA – ETE GARCIA 

 

Blumenau (SC), em 13 de novembro de 2018. 

 

OBJETO: Procedimento Técnico nº 053/2018 – Solicitação do MPSC – Ofício n. 

0277/2018/13PJ/BLU – ETE Garcia – BRK Ambiental - Blumenau S.A. 

INTERESSADOS: Ministério Público de Santa Catarina, Agência Intermunicipal de 

Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do 

Itajaí – AGIR, Município de Blumenau/SC e Concessionária BRK Ambiental – Blumenau 

S.A., Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina – IMA, Fundação Municipal do Meio 

Ambiente – FAEMA de Blumenau, Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de 

Blumenau – SAMAE. 

 

1. INTRODUÇÃO 

   

O presente Parecer apresenta a visita técnica na ETE Garcia realizada no dia 13 de novembro 

de 2018 as 14h, pelo grupo de trabalho estabelecido no Procedimento Técnico n° 053/2018. 

 

A visita programada em comento foi realizada com o objetivo de maiores esclarecimentos e 

melhor compreensão das ações já realizadas pela BRK Ambiental – Blumenau S.A. em relação 

ao objeto do Procedimento Técnico nº 053/2018, que busca uma análise da solicitação enviada 

pela 13ª Promotoria de Justiça da Comarca de Blumenau, por meio do Ofício n. 

0277/2018/13PJ, referente ao Inquérito Civil nº 06.2016.00004877-3, instaurado para apurar 

notícia de emissão de forte odor de esgoto nas imediações do Clube Olímpico, na região da 

Alameda, em Blumenau. 

 

2. DA VISITA 

 

A visita teve início as 14h do dia 13/11/2018 na Estação de Tratamento de Esgoto localizada 

no bairro Garcia de Blumenau. Estiveram presentes o senhor Guilherme S. Pimentel – Gerente 

de Operação da BRK Ambiental, a senhora Talita L. Morais – Analista da BRK Ambiental, o 

senhor Raul S. Filho – Engenheiro Sanitarista do SAMAE de Blumenau, o senhor Moreno B. 

Arruda – Gerente de Projetos do SAMAE de Blumenau, o senhor Luiz Carlos D. Junior – 

http://www.agir.sc.gov.br/
http://www.agir.sc.gov.br/
http://www.agir.sc.gov.br/
http://www.agir.sc.gov.br/
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Engenheiro Sanitarista da FAEMA, a senhora Rosemari Bona – Gerente do IMA, o senhor 

Itamar Gili – Engenheiro Químico do IMA, o senhor Bruno de Oliveira – Estagiário do IMA, 

o senhor Ricardo Hübner – Gerente de Controle, Regulação e Fiscalização de Saneamento 

Básico da AGIR, o senhor Caio de B. de Carulice – Agente Administrativo do Setor Técnico 

da AGIR, a senhora Carolina Hamann – Estagiária do Setor Técnico da AGIR e a senhora 

Bianca S. Alves – Estagiária do Setor Técnico da AGIR. 

 

O Sr. Guilherme S. Pimentel deu início a visita apresentando uma planta da Estação, com o 

qual explicou todo o processo de tratamento, que tem início no pré-tratamento, segue para o 

reator anaeróbio de fluxo ascendente, filtro de carvão ativado, biofiltro de carvão vegetal, reator 

aeróbio, decantadores, sopradores, tanque de contato e, por fim, a liberação do efluente tratado 

no Ribeirão Garcia. O lodo proveniente do reator aeróbio é encaminhado ao reator anaeróbio 

para degradação e posteriormente é encaminhado para a casa de lodo, onde ocorre a 

desidratação deste para redução do lodo gerado no processo.  

 

Figura 1 – Fluxo de Operação da ETE Garcia 

 

Fonte: AGIR, 2018 

 

Durante o processo, o gás metano gerado é queimado e o gás H2S, gerado no próprio 

procedimento anaeróbio, é encaminhado para os filtros de carvão ativado e biofiltro, onde fica 

retido. Apesar de o reator anaeróbio ser vedado, é feita manutenção e verificação do sistema ao 

menos uma vez por dia, onde as tampas são abertas, sendo uma explicação para a dispersão de 

odores pontuais naqueles momentos. O monitoramento dos gases H2S, CO2 e Metano é feito 
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com aparelho a cada 4h em quatro pontos da estação. Para redução desses odores, foram 

plantadas árvores e foi feita uma grade para crescimento de trepadeiras, além do uso de 

mascarantes.  

 

O Sr. Guilherme S. Pimentel comentou que foi feita, durante um mês, uma análise de possíveis 

causas da dispersão dos odores em parceria com moradores da região. O objetivo era comparar 

as ações realizadas na operação e condições de status do sistema com as informações sobre a 

existência de odor ou não. Essas informações foram cruzadas, entretanto, não foi encontrada 

nenhuma correlação ou padrão para a emissão dos odores. 

 

Dando continuidade à visita, foi apresentado o laboratório de controle interno de operação, onde 

são feitas análises de DBO, DQO, pH, detergentes, sulfetos, sulfatos, sólidos suspensos e 

sólidos totais. 
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Figura 2 – Tabela de rotinas de verificação da ETE. 

 

Fonte: AGIR, 2018 

Figura 3 – Interior do Laboratório 

Fonte: AGIR, 2018 

Figura 4 – Ensaios de verificação da DBO 

Fonte: AGIR, 2018 

Figura 5 – Instalações do Laboratório 

Fonte: AGIR, 2018 

 

Posteriormente o grupo dirigiu-se para o início da visita na ETE Garcia, iniciando pelo pré-

tratamento onde todo o sistema é fechado. Neste momento foi indagado pelo Sr. Itamar Gili, se 

já foram feitas análises de H2S nas tubulações. O Sr. Guilherme S. Pimentel, em resposta, expôs 

que no estudo de controle de odor para esta planta, que estão contratando, foi comentado sobre 

a possibilidade de haver formação do gás H2S desde a rede, apesar de trabalharem para que isso 

não ocorra, será estudada a formação do gás na tubulação da rede. 

 

Seguiu-se então para o reator anaeróbio, onde foi visualizado o biofiltro, a entrada do filtro de 

carvão ativado (pois o filtro é enterrado), a vedação do reator e as medidas realizadas como 

barreia física através da plantação de árvores e de jasmins para a formação da cortina verde. 

Nesta área odores foram percebidos pelo grupo. O Sr. Guilherme S. Pimentel comentou que o 

reator não está trabalhando com sua eficiência máxima ainda, o que pode ser um motivo para 

emissão dos odores, mas que, enquanto aguardam os 180 dias descritos em literatura para 
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recuperação total da eficiência e estabilização do reator, estão fazendo testes com adição de 

barrilha para controle do pH, na tentativa de chegar a concentração zero de gás H2S em ppm. 

 

Prosseguiu-se para a saída do efluente tratado, onde pôde ser visualizada a vazão instantânea 

de 92,5 l/s sendo a vazão média de projeto de 88 l/s e vazão final de 160 l/s. Continuou-se a 

visita para o reator aeróbio, onde odores característicos puderam ser sentidos, inclusive com 

marcação de medição no aparelho (cerca de 3,5 ppm de H2S). Por fim visualizamos os 

decantadores. Em todos os pontos foi medida a emissão de gases que não indicaram presença 

de H2S, a não ser no sistema MBBR. 

Figura 6 – Grupo de Trabalho Iniciando a Visita à ETE 

Garcia 

Fonte: AGIR, 2018 

Figura 7 – Pré-Tratamento 

Fonte: AGIR, 2018 
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Figura 8 – Filtro de Carvão Ativado + Biofiltro 

 
Fonte: AGIR, 2018 

Figura 9 – Reator Anaeróbio 

Fonte: AGIR, 2018 

Figura 10 - Início da Barreira Vegetal 

 
Fonte: AGIR, 2018 

Figura 11 - Indicação da Plantação de Árvores para 

Barreira Vegetal 

 
Fonte: AGIR, 2018 

Figura 12 – Leitura de H2S, marcação de 0 

 
Fonte: AGIR, 2018 

Figura 13 – Saída do Efluente Tratado 

 
Fonte: AGIR, 2018 
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Retornamos então para a sala de reunião, o Sr. Guilherme S. Pimentel comentou novamente 

sobre a parceria com a população no entorno da estação para o monitoramento da emissão de 

odores, mostrou a planilha que foi feita na tentativa de relacionar o odor com as informações 

de operação da ETE Garcia, mas nenhuma relação foi encontrada. Colocou-se então à 

disposição para mais esclarecimentos, não havendo questionamentos, encerrou-se a visita 

técnica de reconhecimento do sistema. 

 

Encaminha-se o presente documento a todos os representantes dos interessados. 

 

Atenciosamente, 

 

_____________________________ 

  RICARDO HÜBNER 

Gerente de Controle, Regulação e Fiscalização de Saneamento Básico 

CREA/SC nº. 045163-4 

Figura 14 – Reator Aeróbio - MBBR 

 
Fonte: AGIR, 2018 

Figura 15 – Decantador Secundário 

 
Fonte: AGIR, 2018 


