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PARECER TECNICO N°. 108/2017 

 

Blumenau (SC), em 19 de abril de 2017. 

 

OBJETO: Fiscalização / Acompanhamento das Obras de Implantação e Infraestrutura 

do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Blumenau/SC.  

SOLICITANTE: Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de 

Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí - AGIR. 

INTERESSADOS: Concessionária Odebrecht Ambiental Blumenau, Serviço Autônomo 

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

 

 INTRODUÇÃO 

 

O presente parecer apresenta a fiscalização e o acompanhamento das obras de implantação do 

Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Blumenau/SC.  

 

O objetivo deste relatório é atender as competências legais de ações de controle, regulação e 

fiscalização, buscando o melhor acompanhamento das atividades implantadas pela 

Concessionária Odebrecht Ambiental Blumenau, visando os princípios fundamentais da Lei Nº 

11.445/2007 que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política 

federal de saneamento básico. 

 

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. 

 

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, 
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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 em determinadas frentes de serviço, conforme programação quinzenal de 

obras (fevereiro/2017) do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES em questão. 

 

Estiveram presentes durante todo o processo, o Diretor Técnico da AGIR, Sr. Ricardo Hübner, 

e o Agente Administrativo Técnico, o Sr. Caio Barbosa de Carulice. 

 

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

realizada no dia 06 de fevereiro de 2017.  

 

 
Figura 1 - Rua Hermann Hering, Bairro Bom Retiro 

Trânsito e Segurança: Sinalização de trânsito com placas/cones, tapume móvel de proteção em tela PVC laranja, 

passagem livre e protegida para pedestres; 

Assentamento de tubos e conexões: Locação e nivelamento das redes de esgoto; 
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Figura 2 - Rua Hermann Hering, Bairro Bom Retiro 

Trânsito e Segurança: Sinalização de trânsito com placas/cones, tapume móvel de proteção em tela PVC laranja, 

passagem livre e protegida para pedestres; 

 

 
Figura 3 - Rua Hermann Hering, Bairro Bom Retiro 

Trânsito e Segurança: Sinalização de trânsito com placas/cones, tapume móvel de proteção em tela PVC laranja, 

passagem livre e protegida para pedestres; 
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Figura 4 - Rua Hermann Hering, Bairro Bom Retiro 

Escavação mecanizada de vala; 

Esgotamento e drenagem do fundo da vala por meio de conjunto moto bomba; 

 

 
Figura 5 - Rua Hermann Hering, Bairro Bom Retiro 

Uso de equipamentos de proteção individual e coletivo; 
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Figura 6 - Rua Hermann Hering, Bairro Bom Retiro 

Assentamento de tubo coletor de esgoto corrugado; 

Detalhe do reaterro da vala com material granular fino (areia/pó de brita); 

 

 
Figura 7 - Rua Hermann Hering, Bairro Bom Retiro 

Poço de Visita (PV) em anéis de concreto; 
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Figura 8 - Rua Hermann Hering, Bairro Bom Retiro 

Compactador mecânico (Tipo Sapo); 

Organização e limpeza do canteiro satisfatórios; 

 

 
Figura 9 - Rua Hermann Hering, Bairro Bom Retiro 

Terminal de Inspeção e Limpeza (TIL) domiciliar com tampa de concreto; 

Aguardando a recomposição da pavimentação asfáltica; 
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Figura 10 - Rua Hermann Hering, Bairro Bom Retiro 

Trânsito e Segurança: Sinalização de trânsito com placas/cones, tapume móvel de proteção em tela PVC laranja, 

passagem livre e protegida para pedestres; 

 

 
Figura 11 - Rua Hermann Hering, Bairro Bom Retiro 

Escavação mecanizada de vala; 

Para leito carroçável, não foi respeitado a distância mínima de 1,0m entre as tubulações de água e de esgoto, 

porém a tubulação de água estava a no mínimo 0,20 m acima da tubulação de esgoto; 
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Figura 12 - Rua Hermann Hering, Bairro Bom Retiro 

Assentamento de tubos e conexões: Locação e nivelamento de tubo coletor de esgoto corrugado; 

Uso de equipamentos de proteção individual e coletivo; 

 
Figura 13 - Rua Hermann Hering, Bairro Bom Retiro 

Compactador mecânico (Tipo Sapo); 

Aguardando recomposição da pavimentação asfáltica; 



 

9  

 
Figura 14 - Rua Hermann Hering, Bairro Bom Retiro 

Organização e limpeza do canteiro satisfatórios; 

 

 
Figura 15 - Rua Hermann Hering, Bairro Bom Retiro 

Barracão para escritório/refeitório; 
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Figura 16 - Rua Hermann Hering, Bairro Bom Retiro 

Detalhe do reaterro da vala com material granular fino (areia/pó de brita); 

 

 
Figura 17 - Rua Hermann Hering, Bairro Bom Retiro 

Recomposição do pavimento asfáltico; 
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 Figura 18 - Rua Hermann Hering, Bairro Bom Retiro 

Recomposição do pavimento asfáltico; 

 
Figura 19 - Rua Hermann Hering, Bairro Bom Retiro 

Recomposição do pavimento asfáltico; 
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Figura 20 - Rua Dois de Setembro, Bairro Itoupava Norte 

Trânsito e Segurança: Sinalização de trânsito com placas/cones, tapume móvel de proteção em tela PVC laranja, 

passagem livre e protegida para pedestres; 

 

 
Figura 21 - Rua Dois de Setembro, Bairro Itoupava Norte 

Assentamento de tubos e conexões: Locação e nivelamento das redes de esgoto; 

Uso de equipamentos de proteção individual e coletivo; 
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Figura 22 - Rua Dois de Setembro, Bairro Itoupava Norte 

Escavação mecanizada de vala; 

 

 
Figura 23 - Rua Dois de Setembro, Bairro Itoupava Norte 

Assentamento de tubo coletor de esgoto corrugado com mais de 1,50 m de profundidade e utilização de 

escoramento metálico no momento da fiscalização programada; 
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Figura 24 - Rua Dois de Setembro, Bairro Itoupava Norte 

Detalhe do posicionamento do escoramento metálico no momento da fiscalização programada; 

 

 

 
Figura 25 - Rua Dois de Setembro, Bairro Itoupava Norte 

Compactação de vala de escavação com utilização de compactador mecânico (Tipo Sapo); 

Esgotamento e drenagem do fundo da vala por meio de conjunto moto bomba; 

 



 

15  

 
Figura 26 - Rua Dois de Setembro, Bairro Itoupava Norte 

Detalhe do material de granulometria elevada (pedrisco) utilizado na regularização do fundo da vala e reaterro das 

redes coletoras de esgoto no momento da fiscalização programada;  

 

 
 

Figura 27 - Rua Dois de Setembro, Bairro Itoupava Norte 
Detalhe do material de granulometria elevada (pedrisco) utilizado na regularização do fundo da vala e reaterro das 

redes coletoras de esgoto no momento da fiscalização programada;  
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Figura 28 - Rua Dois de Setembro, Bairro Itoupava Norte 

Acabamento interno do Poço de Visita (PV) em anéis de concreto; 

 

 
Figura 29 - Rua Gustavo Lueders, Bairro Itoupava Norte 

Aguardando recomposição da pavimentação asfáltica; 
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Figura 30 - Rua São João, Bairro Itoupava Norte 

Trânsito e Segurança: Sinalização de trânsito com placas/cones, tapume móvel de proteção em tela PVC laranja, 

passagem livre e protegida para pedestres; 

 

 
Figura 31 - Rua São João, Bairro Itoupava Norte 

Escavação mecanizada de vala; 

Uso de equipamentos de proteção individual e coletivo; 
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Figura 32 - Rua São João, Bairro Itoupava Norte 

Assentamento de tubos e conexões: Locação e nivelamento das redes de esgoto (réguas, cruzeta e gabarito); 

 

 

 
Figura 33 - Rua São João, Bairro Itoupava Norte 

Detalhe do material granular fino (pó de brita) utilizado na regularização do fundo da vala e reaterro das redes 

coletoras de esgoto no momento da fiscalização programada;  
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Figura 34 - Rua São João, Bairro Itoupava Norte 

Organização e limpeza do canteiro satisfatórios; 

Ausência de compactador mecânico (Tipo Sapo) no momento da fiscalização programada; 

 

 
Figura 35 - Rua São João, Bairro Itoupava Norte 

Trânsito e Segurança: Sinalização de trânsito com placas/cones, tapume móvel de proteção em tela PVC laranja, 

passagem livre e protegida para pedestres; 
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Figura 36 - Rua São João, Bairro Itoupava Norte 

Aguardando a recomposição da pavimentação em lajota de concreto; 

Sanitário isolado; 

 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A fiscalização em campo realizada por esta Agência Reguladora observou que durante o 

período do dia 06 de fevereiro de 2017, a Concessionária Odebrecht Ambiental apresentou 

obras parcialmente de acordo com as normas técnicas vigentes nas frentes de serviço 

vistoriadas. 

 

No que tange a Rua Hermann Hering, Bairro Bom Retiro, figura 11, constatou-se que não foi 

respeitada a distância mínima de 1,00 m entre as tubulações assentadas de água e de esgoto, 

porém a tubulação de água estava a no mínimo 0,20 m acima da tubulação de esgoto (NBR 

12266/92).  

 

Sobre a frente de serviço da Rua Dois de Setembro, Bairro Itoupava Norte, conforme figuras 

22 – 26 – 27, requer-se manifestação quanto ao material de granulometria elevada (pedrisco) 

utilizado na regularização do fundo da vala e reaterro das redes coletoras de esgoto no 

momento da fiscalização programada.  
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Neste sentido, conforme despacho do Diretor Técnico Ricardo Hübner, cabe informar que o 

Agente Administrativo Caio Barbosa de Carulice, encaminhou no dia 22 de fevereiro de 2017, 

questionamento ao Engº. Civil responsável da Concessionária - Rafael Moschen de Oliveira 

sobre o tema em comento (Anexo 1), bem como recebeu a devida explanação na mesma data, 

conforme relato transcrito a seguir: 

 

Boa Tarde Caio,  

Conforme solicitado, encaminho relatório técnico emitido pela empresa responsável 

pelo fornecimento dos tubos, emitido durante as obras de implantação do sistema 

público de esgoto na Rua Amazonas. 

 

“Por se tratar de uma via pública com tráfego de veículos, o cuidado com o material 

de preenchimento da vala é bastante importante . O material que vem sendo utilizado 

(classeI) está de acordo comas recomendações do fabricante para a instalação dos 

tubos . O material de classeII (areia grossa), se caso venha a ser utilizado para 

preenchimento da vala, deve ser compactado em camadas de 30 cm ou adensado 

hidráulicamente.” 

 

Conforme verificado, o material apresentado, foi aprovado pela empresa fornecedora 

dos tubos, atendendo as especificações técnicas previstas. 

 
Além disto, buscando o alinhamento junto ao Poder Concedente, este material foi 

homologado para utilização para o envoltório do tubo pelo Engº Achilles Braun, 

responsável pela Fiscalização das obras de implantação do sistema publico de esgoto. 
 

Agradecemos todo o apoio na busca de soluções para melhoria continua dos serviços 

prestados. 

 

Atenciosamente. 

 

Em 03 de março de 2017, após análise do supracitado relatório técnico fornecido pelo 

responsável da Concessionária, e constatando que a avaliação tratava-se de uma obra com 

aplicação de tubos corrugados em PEAD da Tigre-ADS, o Diretor Técnico Ricardo Hübner 

solicitou novo posicionamento da fabricante, no que tange a aplicação do material de reaterro 

em pauta para tubo coletor de esgoto corrugado (PVC). 

 

Após período de análise, em 18 de abril de 2017, conforme Anexo 02, a Sra. Valeska B 

Medeiros - Executiva de Vendas Infraestrutura da Tigre apresentou manifestação sobre ao 

assunto em comento: 

 

Olá Caio, boa tarde. 

 

Para compactação dos tubos não recomendamos utilização de materiais de 

granulometria elevada, tais como brita, cascalho e pedregulho, uma vez que eles 
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podem causar danos a tubulação de PVC. Os materiais mais recomendados para 

compactação destes tubos são por exemplo areia, saibro e terra. 

 

Para demais orientações de instalação, sugerimos a consulta das NBRs de instalação 

deste material (NBR 7367 e NBR 9814). 

 

NBR - 7367-1988 - Projeto e assentamento de tubulações de PVC rígido para sistemas 

de esgoto sanitário. 

 

NBR - 9814-1987 - Execução de rede coletora de esgoto sanitário. 

 

Adicionalmente, visando subsidiar a análise em questão, cabe destacar o que está especificado 

no Projeto Executivo – Sub Bacia Itoupava Norte apresentado pela Concessionária, item 7.2. 

Aspectos Construtivos, transcrito a seguir: 

 

No projeto da rede coletora foram considerados os seguintes aspectos construtivos: 

(...) 

d) Caso o solo natural escavado seja de boa qualidade, o reaterro das valas onde será 

assentada a rede coletora será feito com este obedecendo a seguinte sistemática: 

 Regularização do fundo da vala, em toda a sua largura; 

 Superposição de uma camada de areia de 10 cm + meio tubo de espessura, em 

toda a largura da vala, sobre a qual será assentada a tubulação, com a 

geratriz interna inferior obedecendo as cotas de projeto; 

 Prever uma camada de cascalho de 10 cm; 

 Superposição de uma camada de solo natural escavado até o topo da vala, e 

em toda a sua largura. Este solo deverá ser compactado em camadas de 20 

cm. 

e) Caso as características do solo natural existente na área onde será assentada a rede 

coletora sejam inadequadas, este deverá ser substituído por material de jazida de boa 

qualidade. Esta jazida deverá estar devidamente licenciada pela FATMA. Neste caso o 

reaterro das valas obedecerá a seguinte sistemática: 

 Regularização do fundo da vala, em toda a sua largura; 

 Superposição de uma camada de areia de 10 cm de espessura, em toda a 

largura da vala, sobre a qual será assentada a tubulação, com a geratriz 

interna inferior obedecendo as cotas de projeto; 

 Superposição de uma camada de solo de boa qualidade importado de jazida 

até o topo da vala, e em toda a sua largura. Este solo deverá ser compactado 

em camadas de 20 cm. 

Obs.: Nos casos em que o solo natural do fundo da vala regularizada apresentar 

dificuldades de suporte para o recebimento e compactação das várias camadas de 

reaterro, deverá ser feito uma estrutura de apoio em madeira tipo “estiva” 

constituída de eucalipto verde com diâmetro de 15 cm. Esta estiva será assentada 
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em intervalos de 1,00 m no fundo da vala regularizada, em posição transversal ao 

eixo da tubulação. Este intervalo poderá ser menor, caso se constate sua 

necessidade. 

f) Conforme mencionado anteriormente, poderá haver uma grande quantidade de 

solo escavado com baixa qualidade de suporte e que deverá ser descartado. O 

descarte deverá, por outro lado, ser depositado em um local devidamente 

licenciado pelo órgão de meio ambiente competente. 

 

Por fim, referente Rua São João, Bairro Itoupava Norte, não foi possível verificar a presença do 

compactador mecânico do solo (Tipo Sapo) no momento da fiscalização programada. (Figura 

33). Naquela ocasião, o responsável pela frente de serviço informou que o equipamento estava 

sendo utilizado em outro local. 

 

Os demais itens do checklist de fiscalização analisados pela AGIR estão de acordo com as 

normas técnicas e apresentam-se satisfatórios, bem como reiteramos que será feito o 

acompanhando periódico das frentes de serviço em andamento para verificação das não 

conformidades supracitadas e atendimento do padrão técnico a ser observado na execução de 

obras e prestação do serviço público de esgotamento sanitário de Blumenau/SC. 

 

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

 

Atenciosamente, 

 

 

_______________________________ 

RICARDO HÜBNER 

Diretor Técnico 

CREA/SC nº. 045163-4 

 

 

_______________________________ 

CAIO BARBOSA DE CARULICE 

Agente Administrativo Técnico – AGIR 
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ANEXO 01 
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ANEXO 02 

 

 


