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Segue breve relato sobre a situação do sistema de aquecimento do bloco A1 do CRUSP. 

 
 
 
Como já é de conhecimento de todos, o sistema de aquecimento de água do Bloco A1 do CRUSP 
apresenta falha com bastante frequência. Neste bloco há uma divisão onde temos o lado A1-A e 
o lado A1-B. Atualmente o lado A1-A está funcionando dentro da normalidade e,no lado A1-B a 
bomba de calor não consegue aquecer a água a temperaturas superiores a 45°C. Esta bomba de 
calor apresentou falha em novembro de 2017, após manutenção o equipamento funcionou 
corretamente por exatos 9 dias, novamente a empresa de manutenção foi acionada e uma placa 
da Fasterm foi trocada. No final de dezembro, a empresa Nautilus, novamente foi acionada por 
conta de nova falha do mesmo equipamento. Dessa vez a visita demorou bastante a acontecer, 
mesmo com nossa persistência em ligar diariamente solicitando visita técnica e explicando a 
urgência. Eles realizaram a visita somente em 12/01/2018, tendo sido realizada a recarga de 
gás do equipamento, este reparo permitiu que o equipamento funcionasse dentro da 
normalidade por poucos dias, voltando a apresentar falha. Novamente solicitamos visita técnica 
à empresa Nautilus que até o momento ainda não realizou o agendamento para visita. Sobre 
esta empresa: como não há nenhum contrato de manutenção, temos muitos problemas em 
encontrar uma empresa que atenda todos os requisitos burocráticos para prestação do serviço e 
que tenha o conhecimento técnico do equipamento. Dessa forma, apesar de tentarmos várias 
outras empresas, a única que atende as especificações técnicas e burocráticas exigidas pela 
Universidade é a empresa Nautilus, fabricante do equipamento, que infelizmente demora muito 
em realizar as visitas. 
 
Esse problema é recorrente e já solicitamos à SEF adequações ao sistema de aquecimento. Esse 
pedido é de 2013. Licitações foram abertas, mas sempre findaram como “vazia” devido ao 
desinteresse de empresas do ramo em participarem. Uma nova proposta feita pela SEF, visa a 
substituição do sistema existente por aquecimento de água a gás.  O projeto encontra-se na SEF 
e, segundo o plano de obras, que pode ser acessado através do site http://www.sef.usp.br/wp-
content/uploads/sites/52/2018/01/Plano-de-obras-24-01-2018.pdf na página nº 28, com 
atualização datada de 24/01/2018, tem status de situação "Em Projeto".  
 
Tendo em vista essa situação e na busca de alternativas para minimizar um problema tão sério, 
foi encaminhado à SEF um ofício em 15/08/2017, o qual solicitava um estudo para viabilizar a 
instalação de chuveiros elétricos enquanto o projeto de aquecimento a gás não for concluído. 
Esta solicitação foi negada com a justificativa de que a rede elétrica do bloco não comportaria a 
nova demanda e não há cabeamento para tal instalação. Dessa forma fica cada vez maior a 
necessidade de conclusão do projeto de alteração do sistema de aquecimento de água por parte 
da SEF, devido a frequência em que o sistema atual apresenta falha no equipamento. 
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