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SMA 20, de 24-03-2010, observando-se o § 2° do artigo 5° 
dessa Resolução. (Processo SMA 634/2013)

 Despacho do Coordenador de Parques Urbanos, de 
18-1-2013

Autorizando, nos termos do artigo 1º da Resolução SMA 
89, de 08-11-2012, e conforme o disposto na Resolução SMA 
20, de 24-03-2010, o uso da área especificada nos autos deste 
processo, situada no interior do Parque Villa-Lobos, pela empresa 
Primeira Produção Estúdio Ltda, entre as 8:00 e as 16hrs. do dia 
21-01-2013, a título precário e oneroso, com cobrança do valor 
estipulado na alínea “a” do inciso II do artigo 4º da Resolução 
SMA 20, de 24-03-2010, e, se necessário, combinada com os 
§§ 1º e 2º do mesmo artigo da referida Resolução, a ser pago 
mediante contrapartida, em até 15 dias após a execução do tra-
balho cinematográfico. Ressaltando que, caso não seja possível 
realizar a foto em virtude de condições climáticas adversas, é 
facultado ao Administrador do Parque Villa-Lobos marcar nova 
data para o serviço, a teor do disposto no § 1° do artigo 7° da 
Resolução SMA 20, de 24-03-2010, observando-se o § 2° do 
artigo 5° dessa Resolução. (Processo SMA 571/2013)

 Despacho do Coordenador de Parques Urbanos, de 
18-1-2013

Autorizando, nos termos do artigo 1º da Resolução SMA 
89, de 08-11-2012, e conforme o disposto na Resolução SMA 
20, de 24-03-2010, o uso da área especificada nos autos deste 
processo, situada no interior do Parque Villa-Lobos, pela empresa 
CWPROD Produções Fotográficas LTDA ME, entre as 6:00 e 
as 10hrs. do dia 22-01-2013, a título precário e oneroso, com 
cobrança do valor estipulado na alínea “a” do inciso II do artigo 
4º da Resolução SMA 20, de 24-03-2010, e, se necessário, combi-
nada com os §§ 1º e 2º do mesmo artigo da referida Resolução, 
a ser pago mediante contrapartida, em até 15 dias após a exe-
cução do trabalho cinematográfico. Ressaltando que, caso não 
seja possível realizar a foto em virtude de condições climáticas 
adversas, é facultado ao Administrador do Parque Villa-Lobos 
marcar nova data para o serviço, a teor do disposto no § 1° do 
artigo 7° da Resolução SMA 20, de 24-03-2010, observando-se 
o § 2° do artigo 5° dessa Resolução. (Processo SMA 635/2013)

 INSTITUTO GEOLÓGICO
 Terceiro Termo Aditivo de Contrato
Processo SMA.: 360/2008
Contratante: Instituto Geológico
Contratado (a): ECT- Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos
CNPJ.: 34.028.316/0031-29
Objeto: Contratação da ECT-Empresa Brasileira de Correios 

e Telégrafos para a realização de serviços postais nacional, 
internacional e venda de produtos postais.

Vigência: a partir de 29/10/2012 com término em 
28/10/2013

Valor total: R$ 2.000,00
Recursos: Programa de Trabalho 18.122.0100.5078 - Natu-

reza da Despesa
339039-25 Outros Serviços e Encargos Pessoa Jurídica
Prazo: 12 (doze) meses
Data da Assinatura: 22/10/2012

paisagísticos específicos como forma de compor a inserção do 
empreendimento na paisagem geral do entorno.

* Interferências sobre o Patrimônio Arqueológico, Histórico, 
Cultural e Natural

Para eventuais impactos sobre o patrimônio arqueológico, 
histórico e cultural, foi proposto pelo empreendedor um Plano 
de Gestão do Patrimônio Cultural e Arqueológico que prevê a 
realização de um Programa de Preservação e Monitoramento do 
Patrimônio Cultural Edificado e de um Programa de Prospecções 
Arqueológicas Sistemáticas. Ressalta-se que para esta fase de 
licenciamento, foram apresentadas manifestações favoráveis por 
parte do Instituto do Patrimônio Histórico, Artístico e Nacional 
- IPHAN, Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico Arqueoló-
gico, Artístico e Turístico - CONDEPHAAT e Conselho Municipal 
de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da 
Cidade de São Paulo CONPRESP.

5. PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
Caberá à Câmara de Compensação Ambiental da SMA 

definir a destinação e a forma de pagamento dos recursos 
da compensação, sendo a apresentação do comprovante de 
pagamento pelo empreendedor condicionante à emissão da 
Licença Ambiental de Instalação - LI. Para a Licença Ambiental 
de Operação - LO deverá ser apresentado relatório contábil, 
comprovando o montante efetivamente despendido na implan-
tação do empreendimento, visando a realização de ajustes no 
valor destinado à compensação ambiental do empreendimento.

6. CONCLUSÃO
Considerando que se trata de obra de utilidade pública de 

importância estratégica para o transporte público, que foram 
avaliadas alternativas locacionais, e que os potenciais impactos 
ambientais poderão ser mitigados com a devida implementação 
dos Programas Ambientais propostos e das solicitações do Pare-
cer Técnico 030/13/IE, a equipe do Departamento de Avaliação 
Ambiental de Empreendimentos - IE conclui que o empreendi-
mento é ambientalmente viável, submetendo ao CONSEMA para 
apreciação e deliberação sobre a emissão da Licença Ambiental 
Prévia para a implantação da Linha 6 – Laranja do Metrô (Trecho 
São Joaquim – Brasilândia).

 COORDENADORIA DE PARQUES 
URBANOS

 Despacho do Coordenador de Parques Urbanos, de 
14-01-2013

Autorizando, nos termos do artigo 1º da Resolução SMA 
89, de 08-11-2012, e conforme o disposto na Resolução SMA 
20, de 24-03-2010, o uso da área especificada nos autos deste 
processo, situada no interior do Parque Villa-Lobos, por Alexan-
dre da Nova Forjaz, entre as 8:00 e as 12hrs. do dia 21-01-2013, 
a título precário e oneroso, com cobrança do valor estipulado 
na alínea “a” do inciso II do artigo 4º da Resolução SMA 20, 
de 24-03-2010, e, se necessário, combinada com os §§ 1º e 2º 
do mesmo artigo da referida Resolução, a ser pago mediante 
contrapartida, em até 15 dias após a execução do trabalho cine-
matográfico. Ressaltando que, caso não seja possível realizar a 
foto em virtude de condições climáticas adversas, é facultado 
ao Administrador do Parque Villa-Lobos marcar nova data para 
o serviço, a teor do disposto no § 1° do artigo 7° da Resolução 

retivas para os imóveis e obras de infraestrutura susceptíveis 
ao impacto.

* Interferências em recursos hídricos
De acordo com o EIA, foram identificados 12 cursos d’águas 

que poderão sofrer interferências pela implantação do empre-
endimento, especialmente por meio de travessias. As referidas 
interferências foram aprovados pelo Departamento de Águas 
e Energia Elétrica – DAEE. Com relação às águas subterrâneas, 
conforme o EIA, será necessário durante a execução das obras 
o rebaixamento do lençol freático em trechos do empreendi-
mento. Dessa forma, foi solicitado, no âmbito do Programa de 
Comunicação Social, que os proprietários de poços de captação 
potencialmente impactados pelo cone de rebaixamento sejam 
informados sobre possíveis interferências na disponibilidade 
hídrica. Os potenciais impactos sobre edificações, obras de 
infraestrutura e sobre a disponibilidade da água também deve-
rão ser mitigados.

* Interferências em áreas com potencial de exploração 
mineral

O pátio de estacionamento e manutenção de trens está situ-
ado na área de uma pedreira de granito, atualmente paralisada, 
porém com dois processos minerais regularizados e ainda ativos 
junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM. 
Dessa forma, foi proposta a implementação de um Programa 
de Acompanhamento e Resolução de Conflitos com Atividades 
Minerárias, visando promover o bloqueio junto ao DNPM e a 
compensação para os titulares dos processos minerais.

* Poluição gerada nos canteiros de obras, frentes de traba-
lho, áreas de empréstimo e bota-fora

Durante a implantação da Linha 6, estão previstas ativida-
des que remetem à geração de materiais residuais e efluentes 
de diversos tipos, como as atividades desenvolvidas nas frentes 
de trabalho, remoções de pisos e do pavimento do viário local e 
escavação de solo e rocha para abertura de túnel. Diante disso, 
foi proposto no EIA o Plano de Controle Ambiental das Obras – 
PCAO e o respectivo Programa de Gerenciamento de Resíduos e 
Efluentes, que deverão ser detalhados por ocasião da solicitação 
de Licença Ambiental de Instalação.

* Alteração da qualidade do ar
Conforme mencionado no EIA, atividades de implantação 

do empreendimento, como remoção da cobertura vegetal, terra-
planagens e escavações, bem como o tráfego e movimentação 
de veículos e equipamentos pesados, poderão ocasionar altera-
ções pontuais na qualidade do ar local. Para mitigação e contro-
le desse impacto, foi proposto o Programa de Monitoramento 
da Qualidade do Ar que visa avaliar as emissões atmosféricas 
e assegurar que a qualidade do ar do entorno seja adequada.

* Alteração dos níveis de ruído e vibrações
Durante a implantação do empreendimento serão emi-

tidos ruídos e vibrações provenientes de equipamentos e 
serviços necessários às obras. Dessa forma, tanto para a fase 
de implantação como para a operação do empreendimento, foi 
proposto o Programa de Monitoramento dos Níveis de Ruídos 
e de Vibrações que prevê a realização de medições dos níveis 
de ruídos e de vibrações, visando garantir o atendimento à 
legislação, o conforto acústico, bem como a integridade dos 
imóveis e edificações.

* Interferência em áreas contaminadas
A avaliação preliminar do traçado proposto identificou 319 

estabelecimentos na área de influência direta do empreendi-
mento que puderam ser classificados como Áreas Potencial-
mente Contaminadas, das quais 12 foram classificados Áreas 
Suspeitas de Contaminação. Além disso, foram levantadas 66 
áreas classificadas como contaminadas no entorno do empre-
endimento. Para a próxima fase do licenciamento, deverá ser 
apresentado o detalhamento da avaliação e o gerenciamento 
dos passivos ambientais, no âmbito do Programa de Gerencia-
mento de Áreas Contaminadas proposto.

* Perda da cobertura vegetal nativa e intervenções em 
áreas protegidas

Para a implantação do empreendimento, está prevista a 
supressão de 387 indivíduos arbóreos, sendo a maior parte de 
espécies exóticas (67,2%). Como medida mitigadora foi pro-
posto o Plano de Manejo Arbóreo, que prevê o transplante dos 
indivíduos nativos de maior significância ecológica e a realiza-
ção de plantio de árvores nativas adequadas à paisagem urbana.

* Impactos sobre a fauna
De acordo com o estudo, constatou-se que a maior parte 

das espécies da avifauna da área diretamente afetada pelas 
obras apresenta baixa sensibilidade às ações humanas (92%). 
No entanto, na área do Pátio, foi registrada a existência de 
espécie ameaçada de extinção. Assim, deverá ser apresentado, 
na próxima etapa do licenciamento, dentro do Plano de Manejo 
Arbóreo, um Programa de Manejo e Monitoramento da Avifau-
na. Além disso, quanto à dispersão de fauna sinantrópica duran-
te o processo de demolição, foi solicitado que o empreendedor 
apresente um Programa de Controle de Fauna Sinatrópica e um 
Programa de Controle de Vetores.

* Desapropriação, perda de espaço físico e redução da 
atividade produtiva

Para a implantação do empreendimento, estima-se que 
serão afetados aproximadamente 331 imóveis, ocupados majo-
ritariamente por uso misto (32%) e de comércios e serviços de 
padrão médio (23%), e uso institucional (20%). Como medida 
mitigadora, o empreendedor propõe a execução do Programa 
de Negociação do Processo de Desapropriação e do Programa 
de Comunicação Social, de modo a auxiliar todo o processo de 
desapropriação dos imóveis e indenização das famílias afetadas. 
Foi solicitado ainda que o empreendedor apresente medidas 
mitigadoras e compensatórias para desapropriações e interfe-
rências em equipamentos sociais.

* Interferência em dispositivos de infraestrutura e serviços 
de utilidade pública

As obras poderão afetar redes de abastecimento de serviço 
público, com interrupções temporárias, parcial ou total do ser-
viço, causando transtornos à população atingida. Dessa forma, 
foi prevista a plena divulgação aos usuários afetados por meio 
do Programa de Comunicação Social, bem como a formalização 
de parcerias com as concessionárias dos serviços, assegurando 
a atuação coordenada das entidades envolvidas e minimizando 
incômodos à população. Durante a implantação do empreen-
dimento, o empreendedor deverá apresentar a anuência dos 
órgãos responsáveis e das concessionárias de infraestruturas 
afetadas.

* Impactos na infraestrutura viária, no tráfego e nos 
transportes

A implantação da Linha 6 – Laranja acarretará interdições 
temporárias e permanentes do sistema viário e incremento do 
tráfego de caminhões em função da movimentação de material 
terroso, que implicarão na alteração da mobilidade e necessida-
de de desvios de tráfego em vias. Além disso, ao longo do traça-
do do empreendimento será necessária a adequação do sistema 
de transporte público. Como medida mitigadora, foi proposta 
pelo empreendedor a divulgação de eventuais mudanças de 
itinerário das linhas de ônibus que venham a ocorrer, bem como 
de novas integrações e readequações do transporte público, 
por meio do Programa de Comunicação Social. Além disso, foi 
solicitada a elaboração de um Programa de Controle de Tráfego 
a ser aprovado pela Secretaria Municipal de Transportes – SMT 
e pela Companhia de Engenharia de Tráfego – CET. Durante 
a implantação do empreendimento, o empreendedor deverá 
apresentar documentos emitidos pelos órgãos responsáveis pela 
infraestrutura viária, tráfego e transportes.

* Alteração do uso do solo predominante e da paisagem 
urbana

A alteração do uso do solo pode ocorrer em médio prazo 
principalmente nas áreas lindeiras às futuras estações, basi-
camente devido à melhoria da acessibilidade e ao aumento 
do fluxo de pessoas na região. A paisagem também poderá 
ser modificada em diferentes níveis de acordo com as inter-
venções necessárias para a edificação das estações. Como 
medida mitigadora da alteração da paisagem, foi sugerido pelo 
empreendedor o desenvolvimento e a implantação de projetos 

porte público) a ser gerada pelos empregados domésticos e de 
manutenção do condomínio.

Impactos do tráfego nas vias de acesso – O número de via-
gens diárias geradas pelo empreendimento, somado ao empre-
endimento vizinho (Loteamento Terras Nobres) e na situação 
de ocupação total, foi estimado em 8.336 viagens. Os estudos 
realizados concluem que as viagens geradas pelos loteamentos, 
num horizonte de vinte anos, poderão ser suportadas pelo siste-
ma viário local. Entretanto, por ocasião da solicitação da Licença 
de Operação deverá ser estudada, em parceria com os demais 
loteamentos do entorno, uma solução de médio e longo prazo 
para melhoria dos acessos.

Interferências em sítios arqueológicos - O levantamento 
arqueológico preventivo realizado na Área Diretamente Afetada 
indicou alto potencial para a ocorrência de remanescentes 
arqueológicos tanto pré-coloniais como históricos, sendo que o 
IPHAN manifestou-se favorável a emissão da Licença Prévia do 
empreendimento, condicionando a Licença de Instalação à exe-
cução de um Programa de Prospecção Arqueológica Intensiva, 
inserida num Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico 
que contemple, inclusive, Programa de Educação Patrimonial.

4. PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
Caberá à Câmara de Compensação Ambiental da SMA 

definir a destinação e a forma de pagamento dos recursos da 
compensação, sendo a apresentação do comprovante de paga-
mento pelo empreendedor condicionante à emissão da LI. Para 
a LO deverá ser apresentado relatório contábil, comprovando o 
montante efetivamente despendido na implantação do empre-
endimento, visando a realização de ajustes no valor destinado à 
compensação ambiental do empreendimento.

5. CONCLUSÃO
Com base na análise do EIA/RIMA e demais documentos 

constantes do Processo 2140/2008, a equipe técnica do Depar-
tamento de Avaliação Ambiental de Empreendimentos concluiu 
que o empreendimento é ambientalmente viável, desde que 
atendidas as medidas propostas no EIA e as exigências do Pare-
cer Técnico nº 28/13/IE. Nestes termos, submete ao CONSEMA 
para apreciação e deliberação sobre a viabilidade ambiental do 
Loteamento Residencial Sete Lagos.

 Comunicado
SUMULA DO PARECER TÉCNICO 030/13/IE
PROCESSO: 116/2010
INTERESSADO: Companhia do Metropolitano de São Paulo 

- Metrô
ASSUNTO: Solicitação de Licença Ambiental Prévia para 

implantação da Linha 6 – Laranja do Metrô (Trecho São Joaquim 
– Brasilândia)

MUNICÍPIO: São Paulo
1. INTRODUÇÃO
Trata-se da súmula do Parecer Técnico elaborado pelo 

Departamento de Avaliação Ambiental de Empreendimentos – IE 
para subsidiar o licenciamento ambiental prévio da implantação 
da Linha 6 – Laranja do Metrô (trecho São Joaquim - Brasi-
lândia), no munícipio de São Paulo, sob responsabilidade da 
Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô. Segundo 
o EIA, a implantação do empreendimento tem como objetivo 
interligar a região noroeste do município de São Paulo com o 
centro expandido da cidade, de forma a proporcionar um meio 
de transporte público seguro, rápido e acessível à população.

2. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO
O empreendimento consiste na implantação e operação de 

13,5 km de linha metroviária entre a as futuras estações Brasi-
lândia e São Joaquim da Linha 6 – Laranja. O empreendimento 
inclui quinze estações e um pátio de estacionamento e manuten-
ção de trens; poços de ventilação e saídas de emergência; termi-
nais urbanos; subestação de energia e estacionamento de trens.

O traçado do empreendimento parte das proximidades da 
Estação São Joaquim da Linha 1 – Azul, e toma rumo Noroeste, 
buscando atender a área central da capital, passando por bair-
ros como Bela Vista, Higienópolis, Consolação e Perdizes. Na 
sequência, a diretriz da Linha 6 – Laranja inicia uma deflexão à 
direita, cuja função é a transposição das áreas baixas e do leito 
do Rio Tietê. Neste trecho, é realizada a articulação com a malha 
ferroviária, por meio da Estação Água Branca, da Linha 7 – Rubi 
da CPTM. Após a transposição do Rio Tietê, a diretriz assume 
o rumo Norte em direção à Brasilândia, mais especificamente 
à área conhecida como Pedreira Morro Grande, passando pela 
Freguesia do Ó.

Além de 15 estações, o projeto prevê a implantação de 
equipamentos de integração modal, como Terminais de Inte-
gração com o sistema de ônibus nas estações Brasilândia, Vila 
Cardoso e João Paulo I, bem como um Estacionamento para 
Auto e Baias para o transporte fretado na Estação Freguesia do 
Ó. Também será implantado, na região noroeste da cidade, pátio 
de manutenção e guarda de trens, denominado Pátio Morro 
Grande, em uma área de aproximadamente 250 mil m2.

As estimativas de demanda para cenário de 2021 indicam 
que a Linha 6 movimentará um total de aproximadamente 650 
mil passageiros diários.

De acordo com o cronograma de implantação, a operação 
comercial do empreendimento está prevista para março de 
2017, demandando 4 mil trabalhadores na fase de obras e 
investimento de R$ 7,5 bilhões em obras civis e R$ 570 milhões 
de reais relativos às desapropriações.

3. COMPATIBILIDADE LEGAL
Em atendimento aos artigos 5º e 10 da Resolução CONAMA 

nº 237/97, foram apresentadas a Certidão de Uso e Ocupação 
do Solo e a Manifestação da Prefeitura Municipal de São Paulo, 
que atestam a compatibilidade do empreendimento com a 
legislação municipal.

4. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS
A avaliação dos principais potenciais impactos ambientais 

decorrentes do planejamento, implantação e operação do 
empreendimento foi realizada considerando-se as informações 
apresentadas no EIA/RIMA e complementações subsequentes 
encaminhadas, conforme segue:

* Geração de expectativa da população quanto à implanta-
ção do empreendimento

A divulgação da implantação do empreendimento, os 
trabalhos de campo e o início do processo de comunicação 
da desocupação dos imóveis a serem desapropriados podem 
gerar expectativas na população. Além disso, especulações 
imobiliárias em bairros por onde passará o traçado contribuem 
para ampliar os efeitos deste impacto, além da expectativa com 
relação à alteração do uso do solo e do aumento da mobilidade. 
Para mitigar esse impacto, foi proposta a divulgação de informa-
ções oficiais pelo empreendedor, além da criação de mecanismos 
de comunicação exclusivos à população, a serem implantados 
no âmbito dos Programas de Comunicação Social e de Nego-
ciação do Processo de Desapropriação, a serem detalhados na 
próxima fase do licenciamento.

* Desencadeamento e intensificação de processos de 
dinâmica superficial

Os serviços típicos de obras civis previstos para a implanta-
ção do empreendimento podem desencadear processos erosivos 
e assoreamento dos cursos d’água localizados no entorno 
das obras projetadas. Para prevenção desses impactos, será 
detalhado um Programa de Controle de Processos Erosivos e 
de Assoreamento, incluindo a implantação de dispositivos de 
controle e redirecionamento do escoamento pluvial de super-
fície e de contenção de sedimentos durante a implantação do 
empreendimento.

* Impactos no entorno decorrentes de potenciais recalques 
e subsidências

Considerando que parte do traçado do empreendimento 
situa-se em áreas com potencial de susceptibilidade à ocorrência 
de recalques e subsidências e que durante as obras serão reali-
zados serviços que poderão acarretar riscos geotécnicos, como 
escavações e rebaixamento do lençol freático, foi proposto pelo 
empreendedor o Programa de Monitoramento de Recalques. 
Para a próxima fase do licenciamento, o empreendedor deverá 
implementar um Programa de Monitoramento de Impactos 
gerados por Recalques e Subsidências em Edificações Lindeiras, 
que contemple medidas preventivas e eventuais medidas cor-

 COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
 Decisão de Diretoria 009/2013/E, de 16-01-2013

Dispõe sobre a homologação da revisão da Norma Técnica L5.221 - Coliformes Termotolerantes - Determinação pela 
técnica de membrana filtrante: Método de ensaio, versão junho/2012.

A Diretoria Plena da CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições estatutárias e regu-
lamentares, à vista de tudo quanto consta do Processo CETESB nº STA/333/85, e considerando o contido no Relatório à Diretoria 
005/2013/E, que acolhe, DECIDE:

1º: Homologar a revisão da Norma Técnica L5.221 - Coliformes Termotolerantes - Determinação pela técnica de membrana 
filtrante: Método de ensaio, versão junho/2012, cujo teor consta do Anexo Único que integra esta Decisão de Diretoria.

Artigo 2º: Esta Decisão de Diretoria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Norma Técnica L5.221 - 
Coliformes Termotolerantes - Determinação pela técnica de membrana filtrante: Método de ensaio versão dezembro/1984 e todas 
as disposições em contrário.

Publique-se no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

Anexo Único 
a que se refere o Artigo 1º da Decisão de Diretoria n° 009/2013/E, de 16 de janeiro de 2013. 
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4.1.5 Banho-maria (44,5°C) 
Equipado com termostato e agitador de baixa velocidade, para promover a circulação da água e manter 
a temperatura uniforme na faixa requerida (44,5 ± 0,20C) em todos os pontos. A quantidade de água no 
banho-maria deve ser suficiente para imergir os sacos plásticos (contendo as placas de Petri com o 
meio de cultura e a membrana), sendo recomendada a troca semanal da água, para evitar a 
proliferação de fungos e outros micro-organismos. O termômetro utilizado para o controle do banho-
maria deve ter a graduação ou resolução igual ou menor que 0,1°C. 
 
4.1.6 Incubadora do tipo Jaqueta d’ água (44,5°C) 
Deve manter a temperatura na faixa requerida de 44,5 ± 0,20C. Esta faixa de temperatura é obtida por 
meio da circulação de água aquecida ao redor de uma câmara externa, o que mantém a temperatura no 
interior da incubadora constante. O termômetro utilizado para o controle do banho-maria deve ter a 
graduação ou resolução igual ou menor que 0,1°C. 
 
4.1.7 Incubadora bacteriológica (35ºC) 
Deve manter a temperatura uniforme na faixa requerida (35 ± 0,5ºC). O termômetro utilizado para o 
controle da incubadora deve ter a graduação ou resolução igual ou menor que 0,5ºC e estar imerso em 
líquido. 
 
4.1.8 Potenciômetro 
Deve fornecer exatidão mínima de 0,1 unidade de pH. Sua padronização deve ser feita antes de cada 
período de uso com duas soluções-tampão padrões (exemplo: pH = 6,86 e pH = 4,0 ou pH = 9,18), de 
acordo com o pH do meio de cultura ou solução que estiver sendo preparada. 
4.1.9 Microscópio estereoscópico binocular 
Para ampliação de 10 a 15 diâmetros. Para iluminação, usar lâmpada de luz fluorescente branca (fria). 
 
4.1.10 Refrigerador 
Deve manter a temperatura na faixa de 2 a 8°C, e ter capacidade adequada para armazenar meios de 
cultura, reagentes, soluções ou amostras que necessitam de refrigeração. O termômetro utilizado para 
controle de temperatura deve ter a graduação ou resolução igual ou menor que 1ºC e estar imerso em 
líquido. 

 
4.2 Vidraria e materiais plásticos 
 
4.2.1 Balões 
De vidro borossilicato neutro ou plástico autoclavável atóxico, com capacidade adequada para conter a 
água de diluição a ser usada no enxágue dos porta-filtros, durante a filtração das amostras. 
 
4.2.2 Frasco para coleta de amostra 
De vidro borossilicato neutro ou de plástico autoclavável atóxico, com capacidade mínima de 125mL, 
boca larga e tampa a prova de vazamento. 
 
4.2.3 Provetas 
De vidro borossilicato neutro, graduadas (100mL) com erro volumétrico inferior a 2,5%. 
 
4.2.4 Frasco para água de diluição 
De vidro borossilicato neutro, com tampa de rosca que permita boa vedação e seja livre de substâncias 
tóxicas, com capacidade para conter 90 ± 2mL de água de diluição tamponada, com um espaço 
suficiente para permitir uma boa homogeneização quando se efetuar a agitação. 
 
4.2.5 Pipetas 
Tipo Mohr, para 10mL e 5mL, com graduação de 1/10, 2mL e 1mL, com graduação de 1/100 e erro de 
calibração inferior a 2,5%, com bocal para tampão de algodão. Podem ser utilizadas pipetas 
descartáveis de plástico, estéreis, ou de vidro borossilicato neutro. 
 
4.3 Outros materiais 
 
4.3.1 Alças de inoculação 
Fio de níquel-cromo, de platina-irídio ou de platina, com 0,5 mm de diâmetro e 7 a 8cm de comprimento, 
com um aro de 3mm de diâmetro na extremidade, fixado a um cabo metálico (cabo de Kolle). Também 
podem ser utilizadas alças plásticas descartáveis e pré-esterilizadas. 
 
Nota: Alternativamente podem ser empregadas hastes de madeira de aproximadamente 20cm de 
comprimento e 0,2cm de diâmetro. Antes do uso, estas hastes são esterilizadas por calor seco (170-
180ºC) durante duas horas. Após o uso as mesmas são autoclavadas a 121ºC durante 30 minutos e 
descartadas. 
 
4.3.2 Suportes para incubação 
Podem ser estantes ou bandejas forradas com material absorvente embebido em água, para fornecer a  
umidade requerida durante a incubação das placas de Petri contendo as membranas após a filtração 
das amostras. 
 
4.3.3 Bicos de Bunsen ou similar 
Devem ter funcionamento adequado, de modo a produzir combustão completa. 
 
4.3.4 Caixas ou cestas de aço inoxidável 
Para acondicionamento de materiais a serem esterilizados. 
 
4.3.5 Membranas filtrantes 
De acetato de celulose ou mistura de acetato de celulose e nitrato de celulose, com 47mm de diâmetro 
e 0,45μm de porosidade, brancas, quadriculadas, estéreis. 
 
4.3.6 Pinças 
De aço inoxidável, com as extremidades arredondadas. 
 
4.3.7 Placas de Petri para membrana filtrante 
De plástico não tóxico, estéreis, bem vedadas, de 49mm de diâmetro por 13mm de altura. 
 
4.3.8 Recipientes para preparação de meios de cultura 

 
Devem ser de vidro borossilicato neutro ou de aço inoxidável, limpos e isentos de qualquer substância 
tóxica (nunca devem ser de cobre). 
 
4.3.9 Termômetros 
Os termômetros de vidro devem ter escala adequada ao uso (faixa de medição e graduação) e a coluna 
de líquido não deve apresentar interrupções. Os termômetros eletrônicos digitais devem apresentar 
faixa de medição, resolução, exatidão e precisão adequadas ao uso. 
Todos os termômetros devem ser calibrados periodicamente e a correção da temperatura deve ser 
efetuada, quando aplicável. 
 
Nota: Não se recomenda a utilização de termômetros de vidro contendo mercúrio. 
 
 
 Meios de cultura e soluções 

 
Nota: Para o preparo dos meios de cultura e soluções devem ser usados meios desidratados e 
reagentes de qualidade comprovada. 
 
5.1 Meio m-FC 
 
5.1.1 Fórmula: 
 

Triptose ou peptona biosate       10,0g 
Proteose peptona No 3 ou polipeptona         5,0g 
Extrato de levedura         3,0g 
Cloreto de Sódio (NaCl)         5,0g 
Lactose       12,5g 
Sais biliares No 3 ou mistura de sais biliares         1,5g 
Azul de anilina         0,1g 
Ágar       15,0g 
Água purificada   1000mL 
pH final após esterilização  7,4 ± 0,2 

 
5.1.2 Preparo 
Pesar o meio desidratado nas quantidades determinadas pelo fabricante e acrescentar 1000mL de água  
purificada fria contendo 10mL de solução de de ácido rosólico 1% (item 5.2). Deixar em repouso 
durante aproximadamente 15 minutos. Aquecer em banho-maria, agitando frequentemente até a 
completa dissolução dos ingredientes, tomando cuidado para que não seja atingida a temperatura de 
ebulição. Estabilizar o meio de cultura a 45-50oC e, com os cuidados de assepsia, distribuir volumes de 
aproximadamente 4mL em placas de Petri de 49mm x 13mm, previamente esterilizadas. Esperar a 
solidificação do meio para posterior armazenamento. 
 
 
Nota: Este meio não pode ser esterilizado em autoclave, pois ocorreria decomposição do ácido rosólico. 
 
5.1.3 Armazenamento 
O meio preparado deverá ser estocado sob refrigeração, ao abrigo da luz, por um período máximo de 
15 dias. 
 
5.2 Solução de ácido rosólico 1% 
 
 
5.2.1 Fórmula: 
 

Ácido rosólico      1,0g 
Solução de hidróxido de sódio (NaOH) 0,2N  100mL 

 
Nota: A solução de hidróxido de sódio 0,2N deve ser previamente preparada (ver item 5.3) 
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5.2.2 Preparo 
Pesar 1g de ácido rosólico e adicionar 100mL de solução de hidróxido de sódio 0,2N. Agitar até a 
completa dissolução. A solução não deve ser autoclavada. 
 
5.2.3 Armazenamento 
A solução preparada deverá ser estocada ao abrigo da luz e deve ser mantida sob refrigeração por um 
período máximo de duas semanas. Caso a solução apresente alteração de sua cor de vermelho escura 
para marrom, deverá ser descartada. 
 
5.3 Solução de hidróxido de sódio 0,2N 
 
5.3.1 Fórmula: 
 

Hidróxido de sódio (NaOH)             8g 
Água purificada    1000mL 

 
5.3.2 Preparo 
Pesar 8g de hidróxido de sódio e dissolver em 1000mL de água purificada. 
 
5.3.3 Armazenamento 
Em frasco âmbar ou protegido da luz, com tampa de rosca, à temperatura ambiente, durante no máximo 
seis meses. 
 
5.4 Meio EC 
 
5.4.1 Fórmula: 
 

Triptose ou Tripticase       20,0g 
Lactose         5,0g 
Mistura de sais biliares ou sais biliares No 3         1,5g 
Monohidrogeno fosfato de potássio (K2HPO4) ........4,0g 
Dihidrogeno fosfato de potássio (KH2PO4)         1,5g 
Cloreto de sódio (NaCl)         5,0g 
Água purificada   1000mL 
pH final após esterilização  6,9 ± 0,2 

 
5.4.2 Preparo 
Pesar o meio desidratado nas quantidades determinadas pelo fabricante e acrescentar 1000mL de água 
purificada fria. Aquecer, agitando frequentemente, até completa dissolução do meio, tomando cuidado 
para que não seja atingida a temperatura de ebulição. Em tubos de ensaio de 12mm x 120mm, 
contendo em seu interior tubo de Durham invertido, distribuir volumes adequados para que o volume 
final, após a esterilização seja de 5mL. Tamponar e esterilizar em autoclave a 121°C, durante 15 
minutos. 
5.4.3 Armazenamento 
O meio preparado poderá ser estocado ao abrigo da luz e à temperatura ambiente (menor que 30°C), 
durante no máximo, 15 dias. 
 
5.5. Caldo Lauril Triptose 
 
5.5.1. Fórmula: 
 

Triptose ou Tripticase       20,0g 
Lactose         5,0g 
Monohidrogeno fosfato de potássio (K2HPO4)       2,75g 
Dihidrogeno fosfato de potássio (KH2PO4)       2,75g 
Cloreto de sódio (NaCl)         5,0g 
Lauril-sulfato de sódio       0,10g 

 
Água purificada  1000mL 
pH final após esterilização 6,8 ± 0,2 

 
5.5.2 Preparo 
Pesar o meio desidratado nas quantidades determinadas pelo fabricante e acrescentar 1000mL de água 
purificada. Aquecer, agitando frequentemente, até a completa dissolução do meio, evitando que se atinja 
a temperatura de ebulição. Em tubos de ensaio de 16mm x 150mm, contendo em seu interior tubo de 
Duhram invertido, distribuir volumes adequados para que o volume final após a esterilização seja de 
10mL. Tamponar e esterilizar em autoclave a 121° C, durante 15 minutos. 
 
5.5.3 Armazenamento 
O meio preparado poderá ser estocado ao abrigo da luz e à temperatura ambiente (menor que 30°C), 
durante no máximo, duas semanas. 
 
5.6. Água de diluição 
 
5.6.1. Fórmula: 
 

Solução-estoque A   1,25mL 
Solução-estoque B   5,00mL 
Água purificada  1000mL 

 
5.6.2. Preparo: 

a) preparar a solução-estoque A com a seguinte composição: 
 
Diidrogenofosfato de potássio (KH2PO4)      34,0g 
Água purificada  1000mL 
 
Dissolver o dihidrogenofosfato de potássio em 500mL de água purificada, ajustar o pH para 7,2 ± 0,5 
com solução de hidróxido de sódio 1N e completar o volume para 1000mL. Distribuir volumes 
adequados à necessidade de uso do laboratório em frascos com tampa de rosca.  
Esterilizar em autoclave a 121°C, durante 15 minutos. Armazenar sob refrigeração, durante no 
máximo dois meses; 
 
Nota: Antes da utilização da solução-Estoque A, deve-se verificar se não há quaisquer evidências da 
contaminação microbiana (turbidez ou presença de material em suspensão). Em caso afirmativo, 
essa solução deve ser descartada. 
 
b) preparar a solução-estoque B com a seguinte composição: 
 
Cloreto de magnésio (MgCl2.6H2O)      81,1g 
Água purificada  1000mL 

Dissolver o cloreto de magnésio em 500mL de água purificada e completar o volume para 1000mL. 
Distribuir volumes adequados à necessidade de uso do laboratório em frascos com tampa de rosca. 
Esterilizar em autoclave a 121°C, durante 15 minutos. Armazenar sob refrigeração, durante no 
máximo dois meses; 
 
c) adicionar 1,25mL da solução-estoque A e 5mL da solução-estoque B a um litro de água purificada; 
 
d) distribuir, em frascos de diluição, quantidades adequadas para que o volume final, após 
esterilização, seja de 90 ± 2mL; e 
 
e) tamponar e esterilizar em autoclave a 121°C, durante 15 minutos. 
 
Nota: A água de diluição a ser utilizada no enxágüe de porta-filtros, após a filtração de cada amostra, 
pode ser distribuída em balões ou frascos em volumes adequados às necessidades de uso do 
laboratório, devendo ser observado o tempo requerido para a esterilização em autoclave do volume 
utilizado (30 minutos para volumes de 500 e 1000mL). 
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1 Introdução 
 
Os enterococos ou enterococos intestinais são um subgrupo dos estreptococos fecais considerados 
indicadores de contaminação fecal específicos de animais de sangue quente. Taxonomicamente 
pertencem ao gênero Enterococcus, e, como fazem parte da flora intestinal normal de humanos e de 
animais, geralmente estão presentes em ambientes aquáticos poluídos com esgoto, embora também já 
tenham sido isolados de plantas, resíduos de animais e solo (FUJIOKA et al., 1999; KÜHN et al., 2003; 
MÜLLER et al., 2001; WHO, 2003). 
 
Enterococcus faecalis e Enterococcus faecium são as espécies predominantes em fezes humanas e 
esgoto, mas também estão presentes em fezes animais em proporções variáveis. Alguns estudos 
indicam variações na distribuição de espécies de enterococos em populações de diferentes regiões 
geográficas (BLANCH et al., 2003; FISHER; PHILLIPS., 2009; KÜHN et. al., 2003). 
 
Esses micro-organismos são cocos Gram-positivos isolados ou em cadeias, negativos para o teste da 
enzima catalase, anaeróbios facultativos, capazes de crescer em 6,5% de NaCl, em 40% de sais 
biliares, em pH 9,6 e em temperaturas de 10°C e 45°C. Os enterococos intestinais apresentam algumas 
vantagens em relação a outros indicadores de contaminação fecal, como a habilidade de sobreviver por 
mais tempo na água e em ambientes com maior salinidade e a maior resistência à dessecação e ao 
cloro. 
 
Estudos mais recentes têm demonstrado a correlação positiva entre as densidades de enterococos e a 
incidência de doença gastrointestinal em indivíduos expostos a águas recreacionais doces e marinhas, 
sugerindo a eficácia dessas bactérias como indicadores da potencial presença de micro-organismos 
patogênicos entéricos (PRÜSS, 1998; WADE et al., 2003, 2006, 2010; WIEDENMANN et al., 2006; 
USEPA, 2009). 
 
Os enterococos são utilizados, principalmente, na avaliação da qualidade microbiológica das águas 
recreacionais, sendo que no caso de águas marinhas, são recomendados como indicadores 
microbiológicos preferenciais pela agência ambiental dos Estados Unidos e pela Organização Mundial 
de Saúde (USEPA, 2004; WHO, 2003). A Regulamentação Federal brasileira também inclui os 
enterococos como um dos padrões de qualidade de águas recreacionais marinhas. 
 
Na avaliação da qualidade das águas de consumo, os enterococos podem ser utilizados como 
indicadores suplementares na investigação de fontes potenciais de contaminação, como deficiências do 
tratamento da água ou da integridade do sistema de distribuição (WHO, 2011). Para águas minerais e 
naturais engarrafadas, os enterococos são adotados como critério de qualidade na União Européia e 
também no Brasil. 
 
 
2 Escopo 

 
Esta Norma prescreve o método para quantificação de enterococos pela técnica de membrana filtrante, 
com aplicação na: 
 
a) avaliação da qualidade de águas recreacionais doces, marinhas e estuarinas; 
 
b) avaliação da qualidade de águas destinadas ao consumo humano; 
 
c) avaliação da qualidade de águas minerais e águas naturais engarrafadas. 
 
 
3 Documentos complementares 
 
Os documentos relacionados a seguir contêm disposições que constituem fundamento para este 
procedimento. As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma 
está sujeita a revisões e alterações, aqueles que realizam procedimentos com base nesta, devem 
verificar a existência de legislação superveniente aplicável ou de edições mais recentes das normas 
citadas. 
 
Na aplicação desta norma sugere-se consultar: 
 
- USEPA. Manual for the certification of laboratories analyzing drinking water. Criteria and procedures. 
Quality Assurance. 5th Edition. EPA 815-R-005-04. January 2005. Disponível em: 
http://www.epa.gov/ogwdw/methods/pdfs/manual_labcertification.pdf. Acesso em 
21/11/2012. 
 
- CETESB/ANA. Guia nacional de coleta e preservação de amostras: água, sedimento, comunidades 
aquáticas e efluentes líquidos. São Paulo: CETESB; Brasília, DF: ANA. 2011. 325 p. 
 
 
4 Materiais 
 
4.1 Equipamentos 
 
4.1.1 Balanças 
As balanças devem ser instaladas em local adequado, protegidas de vibrações, umidade e mudanças 
bruscas de temperatura. Calibrações periódicas devem ser efetuadas, bem como verificações da 
balança com massas de referência. 
 

4.1.1.1 Balança de topo 
É utilizada para pesar quantidades superiores ou iguais a 2g. Deve ter sensibilidade de, no mínimo, 
0,1g ao serem pesados 150g. 
 
4.1.1.2 Balança analítica 
É utilizada para pesar quantidades inferiores a 2g. Deve ter sensibilidade de, no mínimo 1mg ao 
serem pesados 10g. 

 
4.1.2 Banho – maria 
Equipado com termostato para temperatura de 50 a 55°C ou 44 a 46°C, com capacidade suficiente para 
comportar recipientes contendo meios de cultura, cuja temperatura deve ser estabilizada antes de sua 
distribuição ou da adição de suplementos termolábeis. 
 
4.1.3 Destilador ou purificador de água 
Deve produzir água que obedeça aos critérios de qualidade estabelecidos pela Agência Ambiental 
Americana (USEPA 2005). 
 
4.1.4 Equipamentos para esterilização 
 

4.1.4.1 Autoclave 

 Decisão de Diretoria 010/2013/E, de 16-1-2013

Dispõe sobre a homologação da revisão da Norma Técnica L5.212 - Enterococos – Determinação pela técnica de mem-
brana filtrante: método de ensaio - versão junho/2012

A Diretoria Plena da CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, à vista de tudo quanto consta do Processo CETESB 
nº STA/902/88 e considerando o contido no Relatório à Diretoria 006/2013/E, que acolhe, DECIDE:

Artigo 1º: Homologar a revisão da Norma Técnica L5.212 - Enterococos – Determinação pela técnica de membrana filtrante: 
método de ensaio - junho/2012, cujo teor consta do Anexo Único que integra esta Decisão de Diretoria.

Artigo 2º: Esta Decisão de Diretoria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Norma Técnica L5.212 - 
Enterococos – Determinação pela técnica de membrana filtrante: método de ensaio - versão abril/1993 e todas as disposições em 
contrário.

Publique-se no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

Anexo Único 
a que se refere o Artigo 1º da Decisão de Diretoria n° 010/2013/E, de  16 de janeiro de 2013. 

 
 

NORMA TÉCNICA L5.212 
Versão 

Junho/ 2012 
19 páginas 

 
 

 
Enterococos – Determinação pela técnica de membrana filtrante: método 
de ensaio  
 
 
 
 
 

 
Enterococcus - Procedure for membrane filtration technique : Testing Method 
 

Prescreve o método para quantificação de enterococos pela técnica de membrana filtrante, com 
aplicação na avaliação da qualidade de águas recreacionais doces, marinhas e estuarinas, na avaliação 
da qualidade de águas destinadas ao consumo humano e na avaliação da qualidade de águas minerais 
e águas naturais engarrafadas. 

 

 
Analise bacteriológica, Análise da água, 
membrana filtrante 

Bacteriological Analysis, water analysis, 
membrane filtration 

 
 
 
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 
Avenida Professor Frederico Hermann Jr., 345 
Alto de Pinheiros, CEP 05459-900, São Paulo-SP 
Tel.: (11) 3133 3000 / Fax.: (11) 3133 3402 
http://w w w.cetesb.sp.gov.b r 
 
© CETESB 2012 

Primeira Edição 
Abril/1993, homologada pela Decisão de Diretoria – DD. nº. 032/93/N, de 19/07/93.  


	DD_009_13_DO_pg_42.pdf
	DD_009_13_DO_pg_43
	DD_009_13_DO_pg_44
	DD_009_13_DO_pg_45
	DD_009_13_DO_pg_46



