
Providências	  solicitadas	  pela	  Cetesb	  no	  Ofício	  153/14/CLE	  de	  17/7/2014	  	  

	  

As	  medições	  estão	  mantidas	  e	  os	  respectivos	  relatórios	  estão	  disponíveis	  em	  	  
http://each.uspnet.usp.br/site/seg-‐ambiental.php?item=gas	  
http://sef.usp.br/app/webroot/index.php/documentos/index/194	  
	  

Os	  registros	  e	  reportes	  das	  ocorrências	  observadas	  estão	  disponíveis	  em	  
http://each.uspnet.usp.br/site/seg-‐
ambiental.php?item=gashttp://sef.usp.br/app/webroot/index.php/documentos/index/194	  	  

	  

A	  apresentação	  do	  relatório	  trimestral	  foi	  realizada.	  O	  relatório	  técnico	  Evolução	  do	  monitoramento	  de	  
intrusão	  de	  gases	  de	  março	  a	  maio	  de	  2014	  está	  disponível	  em	  
http://sef.usp.br/dcms/app/webroot/uploads/arquivos/EACH2014Maio%20Evolu%C3%A7%C3%A3o%2
0Monitoram_Mar%C3%A7o_a_Maio.pdf	  

	  

O	  monitoramento	  dos	  níveis	  de	  inflamabilidade	  está	  sendo	  realizado	  e	  disponível	  nos	  relatórios	  em	  
http://each.uspnet.usp.br/site/seg-‐
ambiental.php?item=gashttp://sef.usp.br/app/webroot/index.php/documentos/index/194	  

	  

Os	  sistemas	  de	  ventilação	  já	  foram	  instalados	  e	  já	  registram	  valores	  baixos	  de	  concentração	  de	  metano.	  
Os	  poços	  de	  monitoramento	  estão	  sendo	  instalados.	  	  

A	  empresa	  Servmar	  está	  preparando	  e	  será	  encaminhado	  para	  a	  Cetesb	  nos	  próximos	  dias	  e	  divulgado	  
nos	  sites	  da	  EACH	  e	  da	  SEF.	  



	  

Foi	  investigada	  a	  presença	  de	  VOC	  no	  solo	  segundo	  os	  relatórios.	  
http://each.uspnet.usp.br/site/seg-‐ambiental.php?item=gas	  
http://sef.usp.br/app/webroot/index.php/documentos/index/194	  
	  

	  

A	  licitação	  dos	  sistemas	  de	  ventilação	  definitivos,	  incluindo	  os	  abrigos,	  está	  em	  preparação	  e	  deverá	  ser	  
publicada	  nos	  próximos	  dias.	  	  

	  

	  

A	  licitação	  dos	  serviços	  descritos	  	  está	  em	  preparação	  pela	  SEF	  e	  deverá	  ser	  aberta	  nas	  próximas	  
semanas.	  

	  

O	  isolamento	  da	  área	  da	  AI1	  em	  que	  foi	  depositada	  a	  terra	  foi	  realizado	  com	  tapume	  e	  grama	  e	  será	  
mantido.	  	  
Visando	  a	  resolver	  os	  problemas	  ambientais	  que	  levaram	  à	  interdição	  do	  campus	  USP	  Leste	  há	  um	  
documento	  descrevendo	  essa	  e	  outras	  Ações	  para	  a	  solução	  dos	  problemas	  na	  USP	  Leste	  está	  
disponível	  em	  
http://sef.usp.br/dcms/app/webroot/uploads/arquivos/EACH2014Abril%20Provid_atend_Cetesb_MPE.
pdf	  
	  

	  

Os	  estudos	  estão	  iniciados.	  Há	  um	  mapa	  inicial	  já	  elaborado	  disponível	  em	  
http://sef.usp.br/dcms/app/webroot/uploads/arquivos/EACH2014Abril_Elem_compostos_acima_VI_sol
o.pdf	  
A	  licitação	  para	  esse	  detalhamento	  	  está	  em	  preparação	  pela	  SEF	  e	  deverá	  ser	  aberta	  nas	  próximas	  
semanas.	  

	  
Osvaldo	  Nakao	  
USP,	  31	  de	  julho	  de	  2014.	  
	  


