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PARECER TECNICO N°. 138/2019 

 

Blumenau (SC), em 13 de março de 2019. 

 

OBJETO: Implantação de Rede de Esgotamento Sanitário na via de tráfego da Rua 

General Osório e Rua Henrique Bauler.  

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 os resultados da fiscalização e o acompanhamento das obras de 

implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário nos trechos que contemplam a Rua General 

Osório e Rua Henrique Bauler, no bairro Velha, em Blumenau.  

 

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. 

 

2.  FISCALIZAÇÃO  
 

A metodologia para desenvolvimento das ações compreendeu o procedimento de vistoria técnica 

a campo em determinadas frentes de serviço no dia 26 de fevereiro de 2019, no período 

vespertino. A primeira via vistoriada foi a Rua General Osório, em que foram identificados 

trabalhos em valas profundas com escoramento, Poços de Visita e o rompimento de rochas. Em 
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sequência foram verificados os serviços da Rua Henrique Bauler em que foram acompanhados 

serviços em valas com escoramento, assim como a organização dos materiais e canteiro de obras. 

 

Estiveram presentes durante todo o processo, o Gerente de Controle, Regulação e Fiscalização 

de Saneamento Básico da AGIR, Sr. Ricardo Hübner, e o Agente Administrativo – Setor 

Técnico, o Sr. Caio Barbosa de Carulice. Para auxiliar a análise das informações são apresentadas 

abaixo fotos da vistoria em campo realizada no dia 26 de fevereiro de 2019. 

 

 

Figura 1 – Rua General Osório, esquina com Rua Máx Gueths – Sentido bairro Água Verde 

Fonte: AGIR, 2019 

 

Sinalização de trânsito com cones considerada adequada ao local, presença de funcionário da 

concessionária instruindo os motoristas (sistema siga e pare). 
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Figura 2 –Rua General Osório, esquina com Rua Máx Gueths 

Fonte: AGIR, 2019 

 

Poço de Visita aguardando a execução do fundo/almofada, assim como das calhas necessárias 

para condução do efluente. 

 

 

Figura 3 –Rua General Osório, esquina com a Rua Máx Gueths – sentido bairro Velha 

Fonte: AGIR, 2019 

 

Presença de sinalização com placas de desvio de rota e tapume móvel para automóveis, falta 

de placa de sinalização e passagem livre de materiais para pedestres. 



 

4  

 

Figura 4 – Rua General Osório 

Fonte: AGIR, 2019 

 

Obras sendo executadas em valas profundas, com escoramento metálico em seu comprimento, 

apresentando nas demais laterais taludes íngremes e com rachadura no solo, conforme 

identificado na direita da Figura 4. Detalhe da camada de água na área de trabalho dos 

funcionários da Concessionária e a presença de equipamento de bombeamento no canteiro de 

obras sem ser utilizado no momento, Figura 5. 

 

 

Figura 5 – Rua General Osório 

Fonte: AGIR, 2019 
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Figura 6 – Rua General Osório 

Fonte: AGIR, 2019 

 

Detalhe para a utilização de tábua e marreta no encaixe dos tubos, assim como presença de 

água na vala. 

 

 

Figura 7 – Rua General Osório 

Fonte: AGIR, 2019 

 

Detalhe para a presença de água na vala durante o assentamento da tubulação. 
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Figura 8 – Rua General Osório 

Fonte: AGIR, 2019 

 

Execução de obras em vala profunda, escoramento com estroncas de madeira e estacas 

prancha. Detalhe da presença de sobrepeso de caminhão ao lado da vala, em seu comprimento, 

assim como no talude sob a retroescavadeira. 
 

 

Figura 9 – Rua General Osório 

Fonte: AGIR, 2019 

 

Desmonte de rochas com rompedor pneumático tipo martelete. 
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Figura 10 – Rua General Osório 

Fonte: AGIR, 2019 

 

Poço de Visita aguardando a execução do fundo/almofada, assim como das calhas necessárias 

para condução do efluente. 

 

 

Figura 11 – Rua General Osório 

Fonte: AGIR, 2019 

 

Organização do material de sinalização noturna junto de objetos de utilização pessoal. 
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Figura 12 – Rua General Osório 

Fonte: AGIR, 2019 

 

Sinalização de trânsito com placas/cones, tapume móvel e passagem livre e protegida para 

pedestres; 

 

 

Figura 13 –Rua Henrique Bauler 

Fonte: AGIR, 2019 

 

Vala com recobrimento aguardando repavimentação 
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Figura 14 – Rua Henrique Bauler 

Fonte: AGIR, 2019 

 

Poço de Visita em execução aguardando reaterro, instalação de tampa e limpeza interna. 

 

 

Figura 15 – Rua Henrique Bauler 

Fonte: AGIR, 2019 

 

Presença de vala com escoramento metálico em seu comprimento, assim como execução de 

taludes nas demais laterais. 
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Figura 16 –Rua Henrique Bauler 

Fonte: AGIR, 2019 

 

Depósito de materiais ao lado da frente de obras. Detalhe para a disposição dos materiais em 

terreno particular. 

 

 

Figura 17 – Rua Henrique Bauler  

Fonte: AGIR, 2019 

 

Sinalização da frente de obras com cerquite. Detalhe para a presença de material na área 
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destinada ao passeio e existência de resíduos provenientes de anéis de concreto espalhados por 

terreno particular. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A fiscalização em campo realizada no dia 26 de fevereiro de 2019 por esta Agência Reguladora, 

constatou que Concessionária BRK Ambiental – Blumenau S.A. apresentou obras parcialmente 

de acordo com as normas técnicas vigentes nas frentes de serviço vistoriadas. 

 

Inicialmente, verificou-se a existência de sinalização de trânsito para automóveis feita com cones 

e tapumes indicando os desvios necessários, sendo o trafego controlado por funcionários da 

concessionária (sistema pare e siga). No que tange a passagem de pedestres, Figura 3, não foi 

possível constatar a placa de sinalização de passagem para tal. Ressalta-se que no momento da 

vistoria o passeio lateral direito possuía circulação livre, entretanto servia como depósito dos 

tubos utilizados no trecho, sendo inadequado para uma possível passagem de pedestres. Vê-se 

necessária a identificação da passagem para pedestres de forma livre e segura, conforme consta 

na norma técnica NBR 12266/1992 - Projeto E Execução de Valas Para Assentamento de 

Tubulação de Agua Esgoto Ou Drenagem Urbana: 

 
[...] 4.1.10 Segurança no trabalho  
 
O projeto deve fornecer os dados necessários para orçamento e execução da sinalização, 
proteção do trabalho, passagens provisórias e passadiços. [...] 

 

Dando sequência, verificou-se a presença de água no fundo das valas das frentes de obras da Rua 

General Osório, Figura 4, Figura 6 e Figura 7, indicando problemas de esgotamento destas. 

Ressalta-se que no momento da fiscalização em campo a Concessionária possuía equipamento 

para bombeamento de água em seu canteiro de obras Figura 5. 

 

Isto posto, devido à lâmina de água gerada, não é possível realizar a verificação do fundo da vala 

e do material empregado em sua extensão, prejudicando os trabalhos referentes à disposição do 

berço de areia com 10cm em toda largura, conforme indicado no Programa de Trabalho Proposto, 

assim como afeta o nivelamento e assentamento da tubulação que possui precisão milimétrica 

em peças de grande comprimento, Figura 6 e Figura 7. Dessa forma, recomenda-se que seja 

realizado o esgotamento adequado das valas de acordo com o projeto desta, constante na norma 

técnica supracitada em seu item 4.1.7: 
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[...] 4.1.7 Esgotamento 
 
4.1.7.1 O projeto deve sugerir ou indicar o processo de esgotamento a ser adotado.  
 
4.1.7.2 Quando for indicada a utilização de dispositivos de bombeamento, devem ser 
previstos as obras necessárias para a drenagem superficial das águas e também o 
equipamento de esgotamento mais adequado. [...] 

 

De forma complementar, pode-se atribuir o acúmulo de água à possíveis infiltrações nas redes 

já finalizadas à montante devido à presença de água também nos Poços de Visita, conforme 

Figura 2 e Figura 10. Assim sendo, necessita-se manifestação acerca dos processos que a 

concessionária desenvolve no trecho para verificação da estanqueidade das estruturas ao fim das 

obras. 

 

Quanto à organização do canteiro de obras, identifica-se a falta de distinção entre materiais de 

uso pessoal e da empresa, bem como verificou-se a disposição de materiais em áreas de passeio 

e terrenos particulares, Figura 3, Figura 16 e Figura 17. Ressalta-se a necessidade da separação 

dos ambientes utilizados como depósito, mantendo estes organizados por tipo de material, sem 

rejeitos de obras e pertences pessoais, que devem possuir local próprio para armazenamento, 

Figura 11 e Figura 17. Tais recomendações estão previstas na NR 18: 

 
[...] 18.24.1. Os materiais devem ser armazenados e estocados de modo a não prejudicar 
o trânsito de pessoas e de trabalhadores, a circulação de materiais, o acesso aos 
equipamentos de combate a incêndio, não obstruir portas ou saídas de emergência e não 
provocar empuxos ou sobrecargas nas paredes, lajes ou estruturas de sustentação, além 
do previsto em seu dimensionamento. [...] 
 
[...] 18.24.5. Os materiais não podem ser empilhados diretamente sobre piso instável, 
úmido ou desnivelado. [...] 
 
[...] 18.29.1. O canteiro de obras deve apresentar-se organizado, limpo e desimpedido, 
notadamente nas vias de circulação, passagens e escadarias.  
 
18.29.2. O entulho e quaisquer sobras de materiais devem ser regulamente coletados e 
removidos. Por ocasião de sua remoção, devem ser tomados cuidados especiais, de 
forma a evitar poeira excessiva e eventuais riscos. [...] 

 

Por fim, solicita-se o projeto para escavação das valas de acordo com a NBR 12266/1992, que 

define, entre outros, o escoramento destas pelo tipo de solo, o número de apoios suficientes para 

sustentação da estrutura contra o colapso do solo e estudos referentes à execução e inclinação 

dos taludes das valas nas áreas em que não há escoramento, conforme Figuras 4, 6, 8, 9 e 15. 

 

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

 

 

_______________________________ 

RICARDO HÜBNER 

Gerente de Controle, Regulação e Fiscalização 

de Saneamento Básico da AGIR 

CREA/SC nº. 045163-4 

 

 

_______________________________ 

CAIO BARBOSA DE CARULICE 

Agente Administrativo  

 


