
Relato da visita ao campus USP Leste no dia 21 de maio de 2014  

 

A seguir relatamos a visita técnica ao campus que membros da Comissão Ambiental e do 

Grupo Técnico de Trabalho realizaram.   

Estiveram presentes os professores doutores Evandro, Paulo e Dominique, do GTT; 

professores doutores Michele e Marcos, da CA; professora doutora Neli, vice-diretora; 

Marcos, da SEF; Luciano, Marisa, Tatiana e Marcos André, funcionários da EACH; Carlos 

e Paula, representantes da Weber Ambiental. Também fomos acompanhados pelos guardas 

Universitários Kita e Tonhá. 

A vice-diretora propôs que a visita seguisse uma sequência para conhecimento dos 

trabalhos realizados: em primeiro lugar as instalações para ventilação e extração do gás 

metano, em seguida os locais onde foram depositadas as terras com contaminantes e em 

terceiro, as instalações e equipamentos de segurança geral, inclusive a casa de máquinas. 

Ficou aberto aos participantes qualquer sugestão de áreas ou de serviços a serem vistos.  

O relato obedece a sequência dos lugares que visitamos, com explicações dadas pelos 

representantes da Weber a respeito do trabalho realizado e por funcionários da EACH. 

Restringiremo-nos a descrever o que vimos no percurso que fizemos entre 14h30 e 17h00, 

aproximadamente.  

Iniciamos a nossa visita pelo Ciclo Básico, onde foram instaladas tubulações de entrada e 

exaustão de gases/ar ligadas (de um e outro lado das paredes) à camada de brita existente na 

base dos prédios. A tubulação de saída esta conectada a uma bomba.  

A Weber está realizando testes de eficiência e efetividade do sistema de extração. 

No caso do conjunto laboratorial (prédios A1, A2 e A3), as bombas estão conectadas ao 

sistema geomecânico já implantado nesses prédios desde sua construção.  

As bombas emitem ruído que deverão ser avaliados quando da implantação definitiva, 

devendo ser medidos conforme as normas de segurança. A sugestão é que sejam 

construídos abrigos para as mesmas, quando os testes de eficiência e efetividade 

demonstrarem resultados positivos e as bombas forem adquiridas permanentemente e não 

mais alugadas como agora.  

Há necessidade de se pensar em como proteger os registros das tubulações e os botões de 

comando das bombas de ações inadequadas ao funcionamento do sistema, uma vez que 

estão vulneráveis ao acesso de qualquer um. Ao mesmo tempo, será importante conscienti-

zar a comunidade sobre esta nova realidade da EACH e do campus. (v. fotos 1, 2, 3 e 4). 

 

  
Foto 1: bomba e tubulações no CB           Foto 2: tubulações no CB 



 

  
Foto 3: tubulações no CB               Foto 4: interior de salas do CB 

 

No prédio I1 (“Titanic”) deverá ainda ser instalado um conjunto de tubulações semelhante 

ao que descrevemos no CB. Segundo nos informou Sr. Carlos da Weber Ambiental, que 

conduziu parte da nossa visita técnica, será necessário ao menos mais um mês para o 

término da implantação do sistema de ventilação e extração. O representante da Weber  

assinalou que a empresa que dirige foi contratada apenas para equacionar o problema dos 

gases. (v. foto 5) 
 

    
Foto 5: sistema inconcluso no I-1(v. setas)          Foto 6: sistema inconcluso na administração  
 

Em função de ainda não ter sete dos sistemas instalados, das 23 bombas alugadas, 16 estão 

em funcionamento. Todos os outros edifícios estão em estágio semelhante ao I-1 (como 

notamos no prédio da administração). (v. foto 6) 

Quanto ao aterro de 2010/1011, observamos as quatro áreas que constituem a totalidade. As 

áreas A1 (central), A2 (tenda) e A3 (portaria e ginásio) estão com tapumes de alumínio, 

altos o suficiente para impedir a visão de qualquer horizonte mais amplo do campus, cuja 

função é isolar os componentes desse aterro e impedir a circulação de material particulado 

carreado pelo vento. Os tapumes protegem aproximadamente de 20 a 30% do total. (v. 

fotos 7,8 e 9). 

 



 
Foto 7: isolamento do aterro central     Foto 8: isolamento do aterro central visto dos  

             visto dos auditórios do CB                  auditórios das cores  

 

 
Foto 9: isolamento do aterro central (lateral do I1) 

 

Segundo nos informou o assistente de infra estrutura, Luciano Picolli,  a área A-4 

(chaminé) que representa cerca de 70 a 80% , está apenas isolada por uma cerca de arame. 

(v. foto 10). A vegetação dessa área não pode ser retirada sem cuidados especiais e 

autorizações, dependendo de indicações técnicas de como fazê-lo. 

 

 
Foto 10: área da chaminé        Foto 11: interior do aterro cercado 

 



Nas áreas cercadas pelos tapumes, o vão que existia na parte inferior foi vedado com brita e 

areia. Será preciso estar no local em situação de chuvas para verificar possíveis infiltrações 

de água. Notamos que a grama plantada, como medida complementar de contenção no 

interior das áreas cercadas pelos tapumes, está maltratada e há algumas falhas no plantio.  

(v. foto 11), devido, provavelmente à falta de chuva nos meses posteriores ao plantio. 

No sistema de combate a incêndio (hidrantes/casa de bombas) serão realizados testes 

hidrostáticos na rede e nas 90 mangueiras existentes. O sistema de incêndio já possui 

bomba que garante a pressão da água nos encanamentos.  Se houver necessidade de compra 

de uma bomba reserva para o sistema, os procedimentos de aquisição serão providenciados, 

segundo o Marcos André. Segundo Picolli, a contratação para os testes hidrostáticos será 

feita por dispensa de licitação em um prazo aproximado de 10 dias. 

Quanto à água, fomos informados que a de reuso, colhida exclusivamente da cobertura do 

prédio I-1, está interrompida. A da Sabesp está normalizada, após conserto de vazamento 

importante constatado em um ponto entre o I-1, os auditórios e a administração. (v. foto 12) 

 

Foto 12: vazamento próximo aos auditórios 

 
 

Observações.: 

1.  Durante a visita encontramos dois funcionários da Weber que faziam as medições dos 
teores de inflamabilidade do metano, em sala do edificio I-1. Verificamos que cada um dos 

gases identificados em aparelhos de medição apresentavam valores aproximadamente de 

0%. Os valores exatos constam no relatório mensal e no consolidado trimestral enviado pela 
empresa à SEF. 

2. Entre o dia 21/05 e o a data de divulgação deste relato, novas obras foram realizadas e estas 

serão informadas em reunião que faremos com a comunidade da EACH, no próximo dia 

25/06. 
. 

 

 


