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Relato da reunião entre Comissão Ambiental, Grupo Técnico de Trabalho, Diretoria da 

EACH e SEF. 

Data: 12/03/14 

Presentes: Prof. Osvaldo Shigueru Nakao, Prof.ª Neli Aparecida de Mello Théry, Prof. 

Evandro Mateus Moretto, Prof. Prof. Paulo Antonio de Almeida Sinisgalli, Prof.ª 

Dominique Mouette, Prof.ª Michele Schultz Ramos de Andrade, Prof.ª Silvana Aparecida 

Pires de Godoy, Prof. Marcos Bernardino de Carvalho, Sr.ª Fabiana Curtopassi Pioker, 

Sr. Ervin Sriubas Júnior, Srta. Maria Salete Perroni e Sr. Daniel Félix Gazarini. 

 

Objetivo da reunião: Apreciação do “RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO DETALHADA, 

AVALIAÇÃO DE RISCO À SAÚDE HUMANA E PLANO DE INTERVENÇÃO NA ÁREA AI-01 E 

INVESTIGAÇÃO DETALHADA DE GASES” apresentado pela SERVMAR Ambiental e Engenharia. 

 

1) Relato da Prof.ª Neli sobre a última reunião com a SEF sobre a análise do relatório da SERVMAR e 

sugere objetividade para os questionamentos sobre os dados relacionados ao gás metano e a terra 

contaminada.  

 

 

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.  

 

b) O que querem dizer com "medições diárias com periodicidade"? Explicar melhor o texto da página 94. 

 

c) Incompatibilidade dos dados apresentados e da análise da Servmar. Por que só apresentaram 2 prédios 

com risco se os dados conhecidos apresentavam mais? 

 

d) Foram realizadas análises estatísticas ou modelagem matemática para explicar o comportamento dos 

gases? 

 

e) Como um ponto de medição pode representar o comportamento de todos?  

 

f) O relatório não descreve ou justifica a metodologia ou modelagem utilizada para o mapeamento. 

Somente cita. Como os gráficos de isoconcentrações foram estabelecidos? 

 

g) Quais são os limites e a análise de erros dos resultados?  

 

h) Foram apresentadas 3 metodologias para análise, mas não há descrição de qual delas foi utilizada. Por 

quê? 

 

i) Por que continuam desconsiderando os depósitos de gases profundos?  

 

j) Qual seria o plano de intervenção para a pluma de gás a 1 metro da superfície? 

 

k) Como explicar a ausência de risco apontada no relatório considerando os mapas de isoconcentração de 

metano? (ex: pág 113) 

 

l) Como explicar os valores de crítico e extremamente crítico? Os índices de criticidade estão em %. Qual 

foram os critérios desta tipologia? 
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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. 

 

n) Quais poços de medição sofreram reparos (data) ou foram interditados (período de interdição)? 

 

o) Esclarecer melhor o processo de decomposição de matéria orgânica no solo. Não só metano, mas o 

H2S e outros gases.  

 

p) Tendo em vista o aparecimento de H2S em certos pontos, não é necessária a análise de outros gases? 

 

 

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.  

 

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? 

 

c) Por que foram utilizadas referências distintas no decorrer do relatório, em especial no ponto de 

contaminantes do solo? 

 

d) Por que não foram apresentados os valores das amostras obtidas e os valores de referência (quando 

estes são superiores ao limite)? 

 

e) Com base em que informação houve extrapolação para além da área analisada?  

 

f) Como pode se afirmar que não existe contaminação de PCB em toda área do campus?  

 

g) Como pode se afirmar que os elementos encontrados nas análises de solo na área são de origem 

natural? 

 

 

2.3) PCBs: 

 

a) Por que foi usada a referência de 2001 e não a de 2014 (mais recente)?  Quais são os valores 

orientadores? 

 

b) Por que não foi adensada a malha de coleta de dados para delimitar claramente a distribuição dos 

PCBs? 

 

c) Quais são os dados de entrada na análise de risco das concentrações na fonte e no ponto de exposição 

dos PCBs?  

 

d) Quais foram as concentrações de PCBs adotados para a análise de risco?  

 

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? 

 

f) Foram consideradas as características das atividades e dos indivíduos para análise de risco à saúde (p.e. 

crianças e gestantes)? 

 

 

 

 


