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Situação ambiental da EACH: os problemas continuam 
 

A Comissão de Mobilização da EACH-USP e os demais signatários desta carta 
apresentam algumas considerações sobre fatos recentes que merecem atenção da 
comunidade. 

A Comissão Ambiental (CA) e o Grupo de Trabalho Técnico (GTT), instituídos pela 
Reitoria da USP (portarias GR-6388 e GR-6389, de 29/10/2013), representados por 
seus membros indicados pela comunidade da EACH-USP, e a Vice-Diretora da unidade, 
acompanhavam e buscavam contribuir, há vários meses, com as negociações dos itens 
que viriam a compor um novo Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) a ser firmado 
entre a USP, a Cetesb e o Ministério Público Estadual.  

Pautavam-se, nesse acompanhamento, nas exigências da Licença Ambiental de 
Operação (emitida em 29/11/12, com validade de cinco anos); na Ação Civil Pública 
impetrada pelo Ministério Público Estadual (de 14/11/2013); nos diversos pareceres 
técnicos emitidos pela Cetesb; na peritagem realizada pelo MPE; e em documento 
produzido por um grupo de professores formado a convite da Vice-Diretora, no qual 
foram consolidados os dados presentes no Relatório Ambiental Preliminar (de março 
de 2004) e aqueles relacionados nos outros relatórios produzidos pelas diversas 
empresas contratadas pela USP para examinar as condições ambientais do campus (IPT, 
Servmar, Angel e Cema). 

A possibilidade concreta de realização desse TAC foi utilizada como argumento pelo 
MPE para pedir o cancelamento de audiência de conciliação agendada no Tribunal de 
Justiça para 26 de junho passado, da qual participariam, além dos representantes do 
MPE,  a USP, a Cetesb e a Adusp, na condição de litisconsorte. 

Em 25 de junho, a promotora Paloma Sanguiné comunicou à Adusp esse cancelamento 
e a convidou para conhecer a minuta do TAC que estava em elaboração, uma vez que a 
entidade sindical era a única parte que não havia ainda sido ouvida. Da reunião no MPE 
participaram Ciro Correia (presidente da Adusp), Lara Lorena Ferreira (advogada da 
Adusp), Adriana Tufaile (professora da EACH e diretora da Adusp), Marcos Bernardino 
de Carvalho (professor da EACH e membro da CA),  Paulo Sinisgalli (professor da EACH 
e membro do GTT), que procederam à leitura da minuta e fizeram sugestões 
relacionadas basicamente aos trechos incompletos do texto, às propostas da USP, às 
imprecisões quanto as medidas relativas ao aterro clandestino realizado em 2010-2011 
e à desconsideração do metano presente em estratos mais profundos. 

Aproximadamente um mês após essa reunião, a promotora Cláudia Fedeli, nova 
responsável pela área ambiental, atendeu solicitação feita pela Adusp para que os 
representantes desta, e os mesmos convidados da reunião anterior, conhecessem os 
termos do TAC em sua redação final e aprovada pelas partes. Na reunião, ocorrida em 
16 de julho, constatou-se que embora MPE, USP e Cetesb tenham participado do 
processo que ensejou o texto final do TAC, apenas os dois primeiros rubricaram e 
assinaram o documento. A  Cetesb, conforme texto divulgado, recusou-se a assinar o 
TAC, alegando a existência de inconsistências legais nas exigências e compromissos 
presentes no documento; equívoco no papel a ela atribuído; e falta de clareza no 
provimento de recursos financeiros para a solução da área contaminada. 

Apesar disso, a Cetesb se propôs a continuar participando do esforço de 
aprimoramento do texto do TAC, com vistas a também anuí-lo, conforme ofício dirigido 
à promotora em 2 de julho de 2014. 
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Não obstante esse histórico, em despacho de 22 de julho, que se apoia sobretudo em 
documento produzido pela USP (com a juntada de pareceres emitidos pela Cetesb), o 
desembargador Álvaro Passos, do Tribunal de Justiça,  suspendeu monocraticamente a 
interdição do campus pautado principalmente no fato de que estariam descartados os 
“riscos iminentes”, restando apenas os “riscos potenciais”(sic), no que diz respeito às 
consequências dos gases presentes no subsolo, notadamente o metano. O 
desembargador recomenda, porém, que se faça a “reocupação da USP Leste, sem 
pre u   o de todas as medidas que  in am sendo tomadas, e outras que possam ser 
indicadas, pela Universidade, bem como da continuidade nas tratati as para a 
ce ebraça o do Termo de Ajustamento de Conduta noticiado”. 

Tal despacho foi prontamente apoiado por parcela significativa de professores da 
EACH, que em manifesto datado de 24 de julho de 2014 e amplamente divulgado pela 
Reitoria da Universidade posicionaram-se favoravelmente à desinterdição do campus, 
considerando os mesmos argumentos e documentos nos quais se apoiou o 
desembargador.  Mas, ao contrário deste, os signatários do manifesto — entre os quais 
se inclui o ex-vice-diretor da EACH em cuja gestão o aterro 2010-2011 foi realizado — 
não emitem palavra sobre a importância da continuidade de ações e de empenho da 
Reitoria para que se chegue efetivamente à celebração do TAC. Chegam mesmo a 
elogiar a atual gestão reitoral por seu “atendimento às exigências dos órgãos púb icos, 
em particu ar da Cetesb” (sic). 

Tais fatos, na prática, compuseram um conjunto que prejudicou o trabalho que estava 
sendo desenvolvido para a elaboração de um TAC, que proporcionasse a reocupação e a 
desinterdição do campus em um ambiente livre de riscos e adequado ao 
desenvolvimento das atividades acadêmicas de docência, pesquisa, extensão e de 
convivência universitária. 

Com a pressão do nosso movimento e com o trabalho desenvolvido pela CA, pelo GTT e 
pela Adusp, estávamos no caminho dessa conquista, construindo, passo a passo, 
medidas que proporcionariam compromissos firmados na direção do efetivo 
saneamento da EACH.  

Os compromissos relacionados às necessidades de extração, ventilação e 
monitoramento do gás metano, considerando não só sua detecção em níveis 
superficiais, mas também aquela existente em estratos mais profundos (conforme 
indicam e comprovam as pesquisas realizadas pelo professor Carlos Mendonça, do 
IAG), bem como a necessidade de estreitar a malha de análise para a verificação da 
contaminação produzida pelo aterro 2010-2011, entre outras medidas, estavam sendo 
já consideradas pelo MPE e pela própria USP. Atestam esta afirmação as assinaturas 
destes no TAC interrompido, no qual se incorporavam várias exigências que 
efetivamente nos protegeriam dos riscos admitidos como existentes no campus. Dentre 
estas exigências, figuravam, por exemplo, a necessidade de remoção de parte do solo 
reconhecidamente contaminado (conforme Ofício 153/14/Cetesb de 17 de julho de 
2014) e o confinamento, com muro de alvenaria, das áreas AI-02 e AI-03, onde se 
depositou a maior parte do aterro 2010-2011. Além do mais, no ofício mencionado 
(Cetesb, 17 de julho), há inúmeras determinações indicadas pelo órgão ambiental que a 
USP deveria cumprir, e que já estão sendo desrespeitadas, pois os prazos dados 
(imediato e de 30 dias) já se esgotaram para pelo menos 10 dessas determinações, 
dentre e as “medidas de redução de ruído nos sistemas de exaustão” (há outras 
determinações que vencerão em 90 e 120 dias a contar da data do ofício). 
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Como se vê, a desinterdição, na forma como se deu, não nos oferece garantia de que as 
ações necessárias ao saneamento e à eliminação dos riscos no campus, tornando-o 
adequado ao desenvolvimento pleno de nossas atividades, serão executadas. A ausência 
de um compromisso formal — como aquele que um TAC assinado por MPE, USP e 
Cetesb, ouvidas as nossas instâncias representativas (CA, GTT e demais colegiados da 
EACH), estabeleceria  — parece ter liberado a USP para retornar à rotina de desrespeito 
e descaso que tem caracterizado sua relação com o campus capital Leste.  

Não podemos naturalizar o absurdo. Nossa escola não é depósito de lixo, muito menos, 
de lixo contaminado, fruto de crime ambiental. Tal situação nos obriga a conviver com 
as incertezas dos danos que estão sendo produzidos à nossa saúde e à de todos os 
frequentadores do campus, e também nos impõe a frequência cotidiana em uma área 
ruidosa, de horizontes obliterados por tapumes de alumínio que não vedam totalmente 
as áreas contaminadas, nem nos protegem da poeira que do interior dessas áreas se 
dispersa por um campus que, de fato, permanece parcialmente interditado por um 
crime ambiental (que os tapumes mal disfarçam) e com o qual nos recusamos a 
compactuar. 
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