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Relatório de atividades da Comissão de Emergência designada no dia 7/10/2019 para 
monitorar o restabelecimento do fornecimento de água no Campus da UFRRJ de 
Seropédica  
 

No dia 7/10/2019 foi realizada uma reunião, convocada por meio de assembleia 
estudantil, no Gabinete da Reitoria entre representantes da Administração Central e 
discentes do Diretório Central dos Estudantes (DCE), do Conselho de Ensino Pesquisa e 
Extensão (CEPE), do Conselho de Administração dos Alojamentos (CAA), e demais 
discentes presentes no local para apreciar as reivindicações encaminhadas em um 
manifesto elaborado e aprovado pelos estudantes residentes nos Alojamentos 
Universitários da UFRRJ no dia 6/10/2019.  

Na reunião do dia 7, após considerações acerca da falha de comunicação ocorrida 
entre a Administração Central e os representantes discentes durante momentos críticos 
da falta de abastecimento durante o final de semana, deliberou-se pela criação de uma 
comissão responsável por realizar uma avaliação emergencial de monitoramento das 
condições de fornecimento e reabastecimento de água nos prédios de aulas e 
alojamentos. Esta comissão foi constituída por representantes discentes e por membros 
de alguns setores da Administração Central da UFRRJ, cujos componentes foram: 
LEONARDO CARVALHO AMERICO DE FREITAS (CAA – M4 2º Andar), AMANDA 
GONÇALVES TROJAHN (DCE), GREGORI MINRANDA (DCE), ANDRÉ LUÍZ 
COUTINHO VICENTE (DCE), CYNTHIA VARGAS CASTRO DA SILVA  (Representante 
discente no CEPE), SUELEN GEOZI FERREIRA (Representante discente no CEPE), 
ROBERTO DE SOUZA RODRIGUES (Pró-Reitoria de Planejamento, Desenvolvimento e 
Avaliação Institucional), EDSON JESUS DE SOUZA (Pró-Reitoria de Graduação e 
Ensino), JOSUÉ GONÇALVES BAHIA (Assessor Especial de Assuntos Estudantis), 
AYLTON DIAS (Prefeitura Universitária) e CÉSAR AUGUSTO DA ROS (Pró-Reitoria de 
Assuntos Estudantis). A comunicação dos integrantes desta comissão ocorreu por meio 
de um grupo criado no aplicativo WhatsApp.   

Os integrantes desta Comissão realizaram visitas in loco e levantamentos em todos 
os setores da UFRRJ, durante os três turnos dos dias 7 e 8/10/2019, com vistas a 
monitorar o restabelecimento do fornecimento de água, após o comunicado emitido pela 
CEDAE em sua página oficial, no dia 5/10, acerca da finalização dos serviços de reparos 
emergenciais executados na linha número 1 de distribuição.  

Estas visitas e levantamentos foram feitas nos setores: a) em todos os prédios dos 
Alojamentos Masculinos e Femininos, mediante a verificação dos registros de alimentação 
das caixas d´água e no interior dos prédios; b) em todos os 11 Institutos da UFRRJ; c) 
nas dependências físicas dos banheiros do Prédio Central da UFRRJ (P1); d) e nos 
demais setores pertinentes ao funcionamento das atividades acadêmicas e 
administrativas da Instituição.  
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Após a realização destas visitas e levantamentos, os integrantes da referida 
comissão reuniram-se no gabinete da Reitoria, no dia 8/10/2019, para avaliar o trabalho 
realizado e deliberar sobre o retorno do expediente acadêmico. Após a manifestação dos 
presentes na reunião, concluiu-se pela viabilidade positiva do retorno das atividades 
acadêmicas da UFRRJ, a partir do dia 9/10/2019, tendo em vista que o abastecimento de 
água foi considerado normalizado por toda a comissão.  

Em relação à qualidade da água que vem sendo fornecida, cabe ressaltar que no 
dia 7/10/2019, por volta das 11h45, fez-se presente na área comum dos Alojamentos 
Femininos, o Técnico de Análises Laboratoriais da CEDAE, o Sr. Francisco, que realizou 
a análise preliminar residual de cloro nas amostras de água das caixas dos 12 prédios 
dos Alojamentos, além da coleta de alíquotas (duas por prédio) para a análise dos 
parâmetros físico-químicos e microbiológicas (coliformes fecais e totais).  

Cumpre esclarecer que os resultados das análises laboratoriais serão finalizados 
pela CEDAE, em relatório por escrito, dentro de um prazo de 10 dias corridos, a contar da 
data da coleta, que poderão ser solicitadas por qualquer membro da comunidade 
universitária da UFRRJ, por meio do seguinte endereço eletrônico: 
qualidade.agua@cedae.com.br cujas mensagens devem ser encaminhadas aos cuidados 
do chefe do laboratório, o Sr. Amauri. 

A comissão informa a todos, que as análises preliminares residuais de cloro 
realizadas in loco pelo Técnico da CEDAE, em todos os prédios dos Alojamentos, foram 
diagnosticadas como dentro dos parâmetros de salubridade para o consumo humano. 
Entretanto a coloração escura, apresentada neste primeiro momento, deve-se ao fato de 
que a adutora de abastecimento regional da CEDAE é composta por tubulações de ferro 
dúctil. Este parâmetro de coloração será analisado dentro da alíquota de parâmetros 
físico-químicos pelos técnicos de laboratório da CEDAE.  

É importante ressaltar que a equipe operacional da CEDAE também realizou, nos 
dias 7 e 8/10/2019, serviços de limpeza nos filtros instalados na entrada das tubulações 
de distribuição de água para o interior do Campus da UFRRJ de Seropédica. Sendo 
assim, haverá uma tendência de melhora da coloração da água ao longo dos próximos 
dias.  

Por fim, informamos que a Administração Central da UFRRJ, assim que tiver posse 
dos resultados finais dos exames laboratoriais realizados pela CEDAE com as amostras 
de água das caixas dos 12 prédios dos Alojamentos, os disponibilizará em seu portal para 
o conhecimento de toda a comunidade universitária.  

Nada mais tendo a acrescentar sobre o assunto, atestam o conteúdo deste 
Relatório de Atividades os seguintes membros da comissão abaixo relacionados.        

 
 

CÉSAR AUGUSTO DA ROS 
Pró-Reitor de Assuntos Estudantis 

 
LEONARDO CARVALHO AMERICO DE FREITAS 

 Conselho de Administração dos Alojamentos – M4 2º Andar 
 

AMANDA GONÇALVES TROJAHN 
Diretório Central dos Estudantes 

 
 GREGORI MINRANDA 

Diretório Central dos Estudantes 
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 ANDRÉ LUÍZ COUTINHO VICENTE 
Diretório Central dos Estudantes 

 
 CYNTHIA VARGAS CASTRO DA SILVA 

 Representante discente no CEPE  
 

SUELEN GEOZI FERREIRA 
 Representante discente no CEPE  

 
ROBERTO DE SOUZA RODRIGUES  

Pró-Reitoria de Planejamento, Desenvolvimento e Avaliação Institucional  
 

EDSON JESUS DE SOUZA 
 Pró-Reitoria de Graduação e Ensino 

 
 JOSUÉ GONÇALVES BAHIA 

 Assessor Especial de Assuntos Estudantis  
 

AYLTON DIAS  
Prefeitura Universitária 


