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São Paulo, 22 de abril de 2014. 
 
 
 
Prezados(as) senhores(as), 
 
 
Em atenção ao “Relato da reunião entre Comissão Ambiental, Grupo Técnico de 
Trabalho, Diretoria da EACH e SEF”, datado de 12 de março de 2014, a Servmar 
Serviços Técnicos Ambientais Ltda., doravante Servmar, apresenta respostas aos 
questionamentos expressos no mesmo, referentes aos trabalhos ambientais prestados 
por esta consultoria ambiental. 
 
 
2) Questionamentos: 
 
2.1) Gás metano: inconsistência dos dados anteriormente apresentados com aqueles 
do relatório final.  
 
a) Medições não são diárias e o relatório diz que são diárias.  
Resposta: Conforme expresso nas páginas 70 e 94 do relatório em epígrafe, o 
funcionário da Servmar realizou medições diariamente (dias e horários comerciais) na 
área da USP LESTE, no entanto, devido ao grande quantitativo dos pontos de 
monitoramento de gases (230 pontos de medição) e as premissas do contrato firmado 
entre as partes, as medições em cada o ponto de monitoramento de gases foi 
realizada semanalmente. 
 
Salienta-se ainda que o tempo de execução dos serviços e o escopo, apresentado na 
proposta da Servmar aceita pela FUSP, foram reduzidos para até o fim do mês de 
janeiro de 2014, impedindo quaisquer alterações ou adequações necessárias que 
surgiram ao longo do contrato, como por exemplo, a adoção de medições diárias após 
a instalação dos poços de monitoramento de gases. 
 
b) O que querem dizer com "medições diárias com periodicidade"? Explicar melhor o 
texto da página 94. 
Resposta: Respondido no item “a”. 
 
c) Incompatibilidade dos dados apresentados e da análise da Servmar. Por que só 
apresentaram 2 prédios com risco se os dados conhecidos apresentavam mais? 
Resposta: Não há incompatibilidade dos dados e não foram somente dois prédios que 
apresentaram risco. Conforme páginas 93 e 94 do relatório, o risco caracteriza-se pela 
presença de inflamabilidade e salienta-se que a explosão somente ocorre quanto há a 
presença de oxigênio, gás inflamável e uma fonte de ignição/calor. Cada gás 
inflamável possui seu limite inferior (LII) e seu limite superior de inflamabilidade (LSI), 
ou seja, o LII se refere à menor concentração de uma substância que misturada com o 
ar forma uma mistura inflamável e o LSI corresponde à maior concentração de uma 
substância que misturada com o ar forma uma mistura inflamável. Para o metano, o LII 
e LSI são de 5% e 15%, respectivamente. 
 
Uma mistura abaixo do limite inferior é chamada de "pobre" e uma mistura acima do 
limite superior é nomeada como "rica". Tanto a mistura "rica" como a "pobre" estão 
fora dos limites para poderem queimar ou explodir. 
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Seguindo estas premissas, no relatório em epígrafe foram consideradas com risco 
somente as edificações cujos poços de monitoramento de gases (PMG), no nível 
superior, apresentaram concentrações de gás inflamável acima do LII em ao menos 
uma das medições realizadas, durante o período monitorado. O PMG do nível superior 
está posicionado logo abaixo do contra-piso (subslab) e somente os gases detectados 
logo abaixo do contra-piso das edificações poderiam adentrar nas mesmas.  
 
Conforme páginas 95 a 121 do relatório, as únicas edificações da USP LESTE 
interpretadas com risco correspondem ao Laranjinha, Módulo Inicial (Conjunto 
Didático), Conjunto Laboratorial e I-4 (páginas 95 a 121, 200, 216 e 222).  
 
Além disso, nas tabelas das páginas 217 a 219 foi informado que estes edifícios 
necessitavam de medidas de intervenção. 
 
d) Foram realizadas análises estatísticas ou modelagem matemática para explicar o 
comportamento dos gases? 
Resposta: Não. Para avaliar o comportamento dos gases oriundos da degradação da 
matéria orgânica presente nas camadas aluvionares denotadas próximas ao nível da 
água subterrânea, foram realizadas medições em duas profundidades distintas em 
cada PMG. Para tanto, cada poço de monitoramento de gases possui dois níveis de 
medição, sendo um deles posicionado logo abaixo do contra-piso (subslab) de cada 
edificação, e o outro, superior à franja capilar (i.e. acima do nível da água 
subterrânea). Conforme página 49, os dois níveis dos PMG, o teste de estanqueidade 
e as medições foram realizadas de acordo com as normativas do Institute Technology 
& Regulatory Council – ITRC (2007), Environment Protect Agency of United States – 
USEPA (2002) e American Society Testing Materials – ASTM 2600-08 (2008). Estas 
bibliografias são plenamente aceitas e indicadas pela CETESB, a qual ainda não 
possui um guia ou procedimentos publicados sobre o assunto. 
 
A avaliação do comportamento dos gases permitiu identificar que em todos os PMG 
que apresentaram gás inflamável, as concentrações mais elevadas apresentam-se no 
nível mais profundo, próximo à franja capilar e à camada aluvionar com matéria 
orgânica (oriunda do rio Tietê e sua várzea), cuja degradação desta última se refere à 
fonte primária de geração dos gases. 
 
e) Como um ponto de medição pode representar o comportamento de todos?  
Resposta: Segundo o relatório, foi por este motivo que foi utilizada uma abordagem 
restritiva, ou seja, se uma medição realizada no nível superior (logo abaixo do contra-
piso) de um PMG apresentou valor superior ao LII em ao menos uma medição durante 
todo o período de monitoramento, todo o edifício foi considerado com risco e, portanto, 
com máxima prioridade para a implantação de medidas de intervenção.  
 
f) O relatório não descreve ou justifica a metodologia ou modelagem utilizada para o 
mapeamento. Somente cita. Como os gráficos de isoconcentrações foram 
estabelecidos? 
Resposta: O relatório não descreve, pois foram elucidadas as diretrizes seguidas na 
página 49, bem como ao logo de todo o relatório. Atualmente no Brasil não há uma 
metodologia de apresentação dos dados e, portanto, a elaboração dos gráficos de 
isoconcentrações visou proporcionar uma melhor visualização das concentrações de 
metano obtidas nos dois níveis monitorados, a saber, no nível superior e no inferior 
dos PMG em relação aos LII e LSI. 
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Já as plumas de isoconcentrações apresentadas nas figuras no anexo do relatório 
foram traçadas de acordo com o recomendado por e-mail pela CETESB (em anexo). 
 
g) Quais são os limites e a análise de erros dos resultados?  
Resposta: De acordo com o manual de fabricação do equipamento GEM 5.000, segue 
abaixo a tabela de especificação e faixas de erro dos resultados das medições: 
 

 

Como pode ser visualizada, a precisão dos resultados obtidos para o metano (CH4) 
não ultrapassa 0,5 % para medições até 70% e de 1,5% para medições acima de 
70%. 
 
Salienta-se que o equipamento utilizado para as medições pela Servmar corresponde 
ao recomendado pela CETESB. 
 
h) Foram apresentadas 3 metodologias para análise, mas não há descrição de qual 
delas foi utilizada. Por quê? 
Resposta: Foram utilizadas três metodologias, mas em cada item pertinente no 
relatório a que foi utilizada é ressaltada. As metodologias detalhadas não foram 
descritas no relatório, pois constam nas normativas citadas. 
 
i) Por que continuam desconsiderando os depósitos de gases profundos?  
Resposta: A avaliação dos gases foi realizada ao longo da zona não saturada, 
conforme preconizado nas normativas de investigação para intrusão de vapores, 
seguidas e apontadas no relatório em epígrafe. Para tanto, foram considerados os 
resultados das medições em cada poço de monitoramento de gases realizadas no 
nível cuja seção filtrante está posicionada logo abaixo do contra-piso (subslab), como 
também no nível com seção filtrante posicionada próxima à franja capilar.  
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Os resultados dessas medições possibilitou interpretar, por exemplo, que em alguns 
edifícios os gases medidos próximo à franja capilar não estão atingindo a porção 
situada logo abaixo do contra-piso em concentrações superiores ao LII, indicando que 
este gás está se difundindo no meio poroso antes de chegar abaixo dessas 
edificações, conforme gráficos correspondentes apresentados no relatório. Portanto, 
como não há porões ou outras estruturas com ocupação humana e não há fontes de 
ignição e calor próximas à franja capilar, o risco pôde ser desconsiderado. A descrição 
detalhada consta nas páginas 93 e 94 do relatório. 
 
As medições de gases abaixo no nível da água subterrânea não foram realizadas pela 
Servmar e, portanto, não foram consideradas no relatório, pois atualmente não há 
normativas que exijam a investigação dos gases na zona saturada. 
 
j) Qual seria o plano de intervenção para a pluma de gás a 1 metro da superfície? 
Resposta: A continuidade do monitoramento, visto que não há como eliminar a fonte 
de gás.  
 
k) Como explicar a ausência de risco apontada no relatório considerando os mapas de 
isoconcentração de metano? (ex: pág 113) 
Resposta: Respondido no item “i”. 
 
l) Como explicar os valores de crítico e extremamente crítico? Os índices de criticidade 
estão em %. Qual foram os critérios desta tipologia? 
Resposta: Não há critérios em relação a crítico ou extremamente crítico estabelecidos 
em qualquer normativa. No entanto, há diversos documentos que ressalva que haverá 
risco de explosão caso o ambiente fechado apresente concentrações do gás 
inflamável entre o LII e LSI. 
 
Conforme página 94 do relatório, tendo em vista que dentre os gases monitorados o 
metano foi o único gás inflamável quantificado acima do LII, na interpretação dos 
resultados obtidos os mesmos foram classificados da seguinte forma, de modo a 
auxiliar na tomada de decisões futuras, bem como ser uma forma acessível e prática 
na interpretação da situação da intrusão de vapores (metano) nos ambientes internos: 
 

• “Pontos de alerta” – A detecção das concentrações de metano acima do LII, em 
pelo menos uma medição no período monitorado, nos PMG localizados no 
nível “B” próximo da franja capilar, com suas seções filtrantes posicionadas em 
torno de 1,0 m; 
 

• “Pontos críticos” – A detecção, em pelo menos uma medição no período 
monitorado, das concentrações de metano no intervalo de explosividade (entre 
o LII e o LSI) nos PMG localizados no nível “A”, ou seja, com suas seções 
filtrantes posicionadas abaixo do contra-piso (sub-slab); 
 

• “Pontos extremamente críticos” – São os PMG localizados no nível “A”, ou seja, 
com suas seções filtrantes posicionadas abaixo do contra-piso (sub-slab), que 
apresentaram pelo menos em uma das medições, concentrações de metano 
acima do LSI. Foram classificados deste modo, pois se há uma concentração 
de metano superior ao LSI abaixo do contra-piso, esta eventualmente pode 
adentrar o ambiente fechado e com a sua difusão no ar interno pode atingir 
valores de concentração entre o LII e LSI. 
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m) Há necessidade de padronização de termos e nomes de prédios (diferenças entre 
EACH, Servmar, Cetesb e MP) em documentos. Quais foram as nomenclaturas 
utilizadas? Explicitar nomenclatura e correspondência com a licença ambiental. 
Resposta: A nomenclatura adotada no relatório emitido foi a mesma que consta nos 
relatórios ambientais anteriores. As figuras com a denominação e a localização de 
cada edifício presentes no relatório podem ser adotadas para correlacionar eventuais 
nomenclaturas diferentes. 
 
n) Quais poços de medição sofreram reparos (data) ou foram interditados (período de 
interdição)? 
Resposta: O reparo ocorreu entre os dias 04 a 06 de novembro de 2013 somente no 
acabamento final dos PMG, mais precisamente na câmara de calçada e no interior 
dela. Foi colocada uma nova camada de cimento nessas regiões. Esse trabalho foi 
feito em todas as 115 câmaras de calçada. Todavia, após esse novo acabamento não 
foi notada variação nas concentrações de gases em relação às obtidas anteriormente, 
como pode ser visualizada nas tabelas apresentadas no relatório.  
 
o) Esclarecer melhor o processo de decomposição de matéria orgânica no solo. Não 
só metano, mas o H2S e outros gases.  
Resposta: Na página 93 e 94 do relatório, são explicados os limites e os intervalos de 
inflamabilidade dos gases medidos na USP LESTE. Foi citado que o intervalo de 
inflamabilidade do Sulfeto de Hidrogênio (H2S), também chamado de gás sulfídrico, é 
de 4,3% a 45,0% em volume. 
 
As medições de H2S foram realizadas na unidade ppm, sendo que 10.000 ppm 
equivale a 1% em volume do gás. Desta forma, a quantidade de H2S teria que ser de 
no mínimo 43.300 ppm para que houvesse risco de inflamabilidade deste referido gás. 
Tendo em vista que durante todo o período de monitoramento as medições realizadas 
em todos os PMG apresentaram valor máximo de 5 ppm de H2S, ou seja, valor inferior 
ao seu LII, este gás não foi considerado nas interpretações (página 94 do relatório).  
 
Em relação à degradação da matéria orgânica, existem inúmeros documentos 
técnicos, inclusive da CETESB (on-line), em que o processo é enfatizado 
detalhadamente. Em todos é citado que a degradação anaeróbica da matéria orgânica 
gera metano, gás sulfídrico, amônia e gás carbônico. 
 
Desta forma, não será necessária a adoção de medidas de intervenção para o gás 
sulfídrico, todavia recomenda-se a continuidade de seu monitoramento, visto que a 
fonte primária de geração de gases (degradação da matéria orgânica presente na 
camada aluvionar) não tem como ser eliminada. 
 
p) Tendo em vista o aparecimento de H2S em certos pontos, não é necessária a 
análise de outros gases?  
Resposta: Respondido junto ao item “o”. 
 
2.2) Solo/terra contaminada:  
 
a) Por que o mapa 2.2.1 não consta no relatório? Esta figura 2.2.1, entregue pela 
SERVMAR em janeiro, não consta no relatório final.  
Resposta: Primeiramente faz-se importante mencionar que os trabalhos realizados 
pela Servmar foram direcionados para a AI-01. 
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No relatório protocolado pela Servmar em janeiro de 2014 foram utilizados os valores 
de intervenção para o cenário residencial estabelecidos pela CETESB em 2005, para 
a intepretação dos resultados analíticos das amostras de solo coletadas ao longo de 
todos os trabalhos ambientais anteriores realizados no campus da USP LESTE.  
 
Entretanto, no dia 20 de fevereiro de 2014 a CETESB publicou uma nova lista com os 
valores de intervenção atualizados em substituição a publicada em 2005. Desta forma, 
no relatório em epígrafe foram utilizados os valores de intervenção novos, de 2014, 
para comparação com os resultados analíticos obtidos. Desta forma, algumas 
concentrações que se encontravam superiores aos valores de intervenção de 2005 
não se encontravam mais superiores quando considerados os valores de intervenção 
atualizados em 2014 pela CETESB, assim, a figura supracitada não foi elaborada. 
 
b) O relatório afirma não haver áreas contaminadas no entorno da EACH. Por que não 
foram consultadas outras fontes (CETESB e Secretaria do Verde e Meio Ambiente) 
para identificação de áreas contaminadas no entorno? 
Resposta: Conforme página 72 do relatório, o uso e ocupação do solo no entorno da 
USP LESTE que foi avaliado corresponde a um raio de 500 m a partir de seus limites. 
Para a avaliação da presença de áreas contaminadas nesta área foi consultada a lista 
de áreas contaminadas ou reabilitadas da CETESB (on-line), conforme consta na 
página 129 do relatório. 
 
c) Por que foram utilizadas referências distintas no decorrer do relatório, em especial 
no ponto de contaminantes do solo? 
Resposta: Conforme página 88 do relatório, foram utilizados para comparação com os 
resultados analíticos obtidos a partir das amostras coletadas, os valores de 
intervenção estabelecidos pela CETESB (2014) e, na falta destes, os Regional 
Screening Levels (RSL) estabelecidos pela USEPA (2013). 
 
Tanto dos valores de intervenção estabelecidos pela CETESB quanto aos RSL 
estabelecidos pela USEPA foram determinados por meio de uma avaliação de risco à 
saúde humana, na qual foram considerados os parâmetros e os cenários de exposição 
regionais mais restritivos existentes.  
 
Conforme páginas 184 e 185 do relatório, todas as substâncias denotadas na AI-01 
que apresentaram concentrações superiores aos valores de intervenção ou, na falta 
destes, aos RSL, e que não são de origem natural, foram consideradas na etapa de 
avaliação de risco à saúde humana. 
 
Nesta etapa são calculados os riscos para diferentes cenários de exposição por meio 
das planilhas de uso público disponibilizadas para esse fim no site da CETESB (2013): 
http://www.cetesb.sp.gov.br/areas-contaminadas. Estes cenários correspondem a um 
meio físico (solo e água subterrânea), contaminantes com concentrações superiores 
ao valor de intervenção ou RSL, vias de transporte do contaminante (p.ex. 
volatilização, solubilização, lixiviação) e pontos de exposição no ser humano (inalação, 
ingestão e contato dérmico por residentes, trabalhadores comerciais e industriais e 
trabalhadores da construção civil). 
 

http://www.cetesb.sp.gov.br/areas-contaminadas
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Conforme páginas 189 a 192 do relatório, todos os cenários possíveis existentes nas 
planilhas da CETESB (2013) foram considerados na avaliação de risco à saúde 
humana. Para tanto, foram inseridos nas planilhas da CETESB (2013) aos dados do 
meio físico local obtidos durante os ensaios de campo, o tipo de contaminante e sua 
máxima concentração denotada na AI-01.  
 
Ainda, para cada cenário considerado foram também calculadas as Concentrações 
Máximas Aceitáveis (CMA). As CMA correspondem ao “valor de intervenção” 
específico para a AI-01, pois consideram os parâmetros do meio físico específicos da 
área em estudo. 
 
Salienta-se que o procedimento adotado está de acordo com o recomendado pela 
CETESB (2001; 2007). 
 
d) Por que não foram apresentados os valores das amostras obtidas e os valores de 
referência (quando estes são superiores ao limite)? 
Resposta: Estes valores foram tabelados e apresentados no Anexo 12 do relatório, a 
interpretação dos mesmos consta nas páginas 135 a 145 e 179 a 182. Os laudos 
analíticos emitidos pelo laboratório utilizados para as análises químicas são 
apresentados no Anexo 11 do relatório. 
 
e) Com base em que informação houve extrapolação para além da área analisada?  
Resposta: Conforme relatório, foram coletadas amostras adicionais de solo em 
dezembro de 2013 visando à delimitação das concentrações obtidas nas amostras de 
solo superiores aos valores de intervenção para o cenário residencial estabelecidos 
em 2005 pela CETESB e para investigação inicial da área do ginásio de esportes. 
Entretanto, com a atualização dos valores de intervenção publicada pela CETESB em 
fevereiro de 2014, notou-se que algumas das concentrações obtidas não mais se 
apresentavam superiores a estes valores de intervenção. 
 
Salienta-se que para o plano de ações futuras foram considerados também os 
resultados das amostras de solo coletadas durante os trabalhos ambientais anteriores 
desenvolvidos pelo IPT e Servmar no restante do campus da USP LESTE, visando 
avaliar preliminarmente a contaminação denotada nestes trabalhos, bem como 
direcionar as próximas etapas de investigação da totalidade do campus.  
 
f) Como pode se afirmar que não existe contaminação de PCB em toda área do 
campus?  
Resposta: A Servmar não afirmou isso, como se pode verificar no relatório expedido, 
pois os trabalhos atualmente desenvolvidos pela mesma foram direcionados para a  
AI-01. Mesmo assim, considerando os resultados obtidos no restante do campus da 
USP LESTE a partir dos trabalhos anteriores desenvolvidos pelo IPT e Servmar, nota-
se que o PCB não foi quantificado. 
 
g) Como pode se afirmar que os elementos encontrados nas análises de solo na área 
são de origem natural? 
Resposta: Primeiramente, para a classificação de uma área como contaminada, a 
substância de interesse denotada nas análises químicas deve apresentar 
concentrações superiores aos valores de intervenção legalmente válidos estabelecidos 
pela CETESB (no momento, os publicados em fevereiro de 2014) e, na falta desses, a 
outra lista de referência nacional ou internacionalmente validada por este órgão 
ambiental, conforme CETESB (2001; 2007) e Lei Estadual 13.577/2009. 
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Conforme página 137 do relatório, os únicos elementos elencados no relatório que 
podem ter origem natural, os quais são devido à lixiviação dos minerais presentes no 
solo, se referem aos metais alumínio e manganês. As concentrações desses 
elementos se encontram dentro do range dos resultados analíticos das amostras de 
solo coletadas em locais isentos de contaminação no Estado de São Paulo, denotados 
em CETESB (2001). Salienta-se que os valores de intervenção publicados pela 
CETESB (2014) não mais apresentam estes elementos para o solo. 
 
2.3) PCBs: 
 
a) Por que foi usada a referência de 2001 e não a de 2014 (mais recente)?  Quais são 
os valores orientadores? 
Resposta: Conforme consta no relatório e já salientado anteriormente, a referência 
utilizada foi CETESB (2014). 
 
b) Por que não foi adensada a malha de coleta de dados para delimitar claramente a 
distribuição dos PCBs? 
Resposta: A malha foi adensada nos pontos necessários, como, por exemplo, para 
delimitação das plumas de isoconcentrações. A delimitação mais adensada, como por 
exemplo, uma malha de 5 m x 5 m, 1 m x 1 m, ou até 0,5 m x 0,5 m, somente deixaria 
a avaliação de risco menos restritiva, pois diminuindo a área de solo impactado, 
também diminui o volume e consequentemente a massa do contaminante 
considerado. Ressalta-se também que o adensamento da malha em sua primeira 
instância ocasionaria um aumento expressivo no custo. 
 
c) Quais são os dados de entrada na análise de risco das concentrações na fonte e no 
ponto de exposição dos PCBs?  
Resposta: De forma restritiva foi utilizada a máxima concentração obtida na AI-01 e a 
forma mais tóxica do PCB apresentada nas planilhas da CETESB destinadas à 
avaliação de risco, ou seja, considerou-se que toda a somatória das áreas delimitadas 
com concentração superior ao valor de intervenção para área residencial estabelecido 
pela CETESB (2014) apresentava a maior concentração de PCB verificada na AI-01, 
conforme consta nas páginas 184 e 185 do relatório. 
 
d) Quais foram as concentrações de PCBs adotados para a análise de risco?  
Resposta: Respondido em “c”. 
 
e) Por que foram adotados valores de intervenção de uso como comercial, se no local 
existem atividades físicas, idosos, gestantes, pessoas com deficiência e crianças? 
Resposta: Durante a etapa de investigação detalhada, as concentrações das 
substâncias químicas de interesse (SQI) foram comparadas com os valores de 
intervenção para o cenário residencial estabelecidos pela CETESB (2014) e, na falta 
desses, com os RSL para o cenário residencial estabelecido pela USEPA (2013). 
 
Todas as SQI que apresentaram concentrações superiores aos valores de intervenção 
ou RSL supracitados, foram consideradas na etapa de avaliação de risco à saúde 
humana. 
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Nessa etapa de avaliação de risco foram calculados os riscos carcinogênicos e não 
carcinogênicos, individuais e cumulativos, para todos os cenários existentes nas 
planilhas de avaliação de risco publicadas pela CETESB (2013). De forma 
interpretativa e de acordo com as normativas da ASTM e da ABNT, os cenários foram 
discriminados no texto em reais e hipotéticos. Desta forma, o cenário residencial foi 
considerado como hipotético, visto que inexistem usuários da USP LESTE que 
permaneçam na mesma durante 24 horas por dia, 350 dias por ano e por 70 anos de 
vida, cujos parâmetros de exposição citados são fixados pela CETESB e encontram-
se estabelecidos nas planilhas para cálculo do risco da CETESB (2013), que foram 
utilizadas no presente estudo. 
 
f) Foram consideradas as características das atividades e dos indivíduos para análise 
de risco à saúde (p.e. crianças e gestantes)? 
Resposta: Conforme já citado no item anterior, os parâmetros de exposição foram 
definidos pela CETESB e são imutáveis em suas planilhas publicadas em 2013 para o 
cálculo do risco à saúde humana. As crianças estão consideradas nestas planilhas e, 
portanto, foram também consideradas na avaliação de risco realizada pela Servmar 
para a USP LESTE. As planilhas estão disponíveis para download no endereço 
http://www.cetesb.sp.gov.br/areas-contaminadas e a cópia dos parâmetros de 
exposição constam no Anexo 16 do relatório. 

http://www.cetesb.sp.gov.br/areas-contaminadas

