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EMPRESA 
EACH – Escola de Artes Ciências e Humanidades - USP  

 
OBJETIVO 

• Eliminação dos focos de contaminação microbiológica em pontos de consumo de água potável.. 
 
PARTICIPANTES 
Marcelo Augusto Franco Responsável técnico – Microambiental 
Jeovânia Freire Gerente de atendimento ao cliente 
 
DADOS VERIFICADOS 

• Ausência de cloro residual livre na água de consumo, em coleta realizada no dia 27/02/2014 

 
HISTÓRICO DE OCORRÊNCIAS E TRATATIVAS  

Ocorrências  

• Devido ao tempo de detenção da água potável nos reservatórios, as oscilações normais de 
temperatura ambiente e consumo da água nos pontos distribuídos no Campus e a paralisação das 
atividades do Campus, os residuais de cloro livre que sempre tendem à zero, apresentaram 
resultados valores inferiores ao mínimo estabelecido pela Portaria nº 2914, contribuindo para a 
proliferação de microrganismos: contagem de bactérias heterotróficas totais e coliformes totais. 

• Face ao fato verificado, foi proposto em reunião no dia 11 de fevereiro de 2014, o tratamento da 
água através da adição de cloro no reservatório de água principal, para elevar os residuais de cloro 
livre nos pontos de consumo e com isso manter o controle da proliferação de microrganismos na 
água. 

• No dia 14 de fevereiro de 2014 , nossos colaboradores estiveram no Campus Leste, mas como 
não houve o consumo da água conforme orientado anteriormente não foi possível drenar a água do 
reservatório superior, sendo realizado a adição de hipoclorito de sódio no reservatório inferior e 
postergado para o dia 25 de fevereiro de 2014 a finalização da atividade, com as seguintes 
recomendações: 

A. fechar o cavalete da Sabesp para não entrar mais água no reservatório inferior; 
 

B. desligar as bombas de recalque do reservatório inferior para o superior. Desta forma não haverá 
bombeamento de água para a torre; 
 

C. a partir de hoje e durante a próxima semana, consumir água para que o nível de água da torre 
baixe, sendo o mínimo de 50% da capacidade do reservatório; 
 

• No dia 25 de fevereiro  foi realizado  o procedimento conforme programado com nova adição de 
hipoclorito de sódio no reservatório inferior, sendo orientado aos colaboradores do Campus Leste: 
 
 

A. Aumentar o consumo de água nos pontos a serem coletados. 
 
 

• No dia 27 de fevereiro, nossos colaboradores realizaram as coletas de amostras de água para a 

análise em laboratório, sendo observado o que segue: 

• Ordem de serviço nº 0576/14, coleta de 7 amostras de água para análise de padrão de 



RELATÓRIO TÉCNICO 

RT-01 

REV-00 

Página 2 de 2 
 

potabilidade (SS65). 

• Pontos amostrados e respectivos resultados: 

LAUDO PONTO COLETADO CRL CBH CT

2700 caixa de água - reservatório torneira central 0,45 6 < 1

2701 2ª torneira (lado esquerdo) banheiro feminino T49 1,7 1 < 1

2702 2ª torneira (lado direito) banheiro masculino T47 1,2 6 < 1

2703 torneira pia lavagem de louças refeitório T33 < 0,1 930 15

2704 2ª torneira (lado direito) banheiro feminino T13 < 0,1 390 < 1

2705 2ª torneira (lado esquerdo) banheiro masculino T15 < 0,1 960 < 1

2706 torneira da pia banheiro privado restaurante 1,65 1 < 1

Legenda:

CRL = Cloro residual livre

CBH = Contagem de bactérias heterotróficas

CT = Coliformes totais  

 

Tratativas 

• Conforme verificado nos resultados apresentados, ficou evidente que não houve a circulação da 
água de forma que o residual de cloro livre fosse detectado na análise, acarretando nas amostras: 
2703 e 2705 elevação do número de bactérias heterotróficas, além da amostra 2703 também 
apresentar coliformes totais; 

• A amostra 2704 apesar de não ter ultrapassado o valor máximo permitido pela legislação do 
número de bactérias heterotróficas, apresentou número elevado e ausência de cloro residual livre; 

• Nos demais pontos amostrados verificou-se normalidade de cloro livre e ausência de 
microrganismos. 

 

Conclusão 

 

• Ficou evidente que com a cloração complementar há normalidade da água de consumo; 

• Recomendamos a ativação do sistema de tratamento da água para a dosagem complementar de 
cloro na água elevando o residual de cloro livre. 

  
RESPONSÁVEL 
 
Marcelo Augusto               Jeovania Frei re 

CRQ 04425556 IV/SP         CRBio 82135/01-D 

 
 


