
 

Rua da Praça do Relógio, nº 109, Bloco K | Cidade Universitária | São Paulo | SP 

CEP: 05508-050 | www.sef.usp.br | sef@usp.br 

 

Oficio SEF nº 73/2016                                                    São Paulo, 03 de fevereiro de 2016. 

 

Exma. Prof. Dra. Maria Cristina Motta de Toledo 
DD. Diretora da EACH/USP 
 

Senhora Diretora 
 

A Cetesb, por meio do Parecer Técnico no 010/16/CAAA de 19/1/2016 autoriza a remoção 

dos tapumes que cercam a área central do terreno da USP Leste. 

No parecer, item 1, subitem b a Cetesb afirma: “...verificou-se, após realização de avaliação 

de risco, que os contaminantes presentes nesse material não impõe um risco acima dos 

limites aceitáveis para os receptores existentes na USP Leste, o que justifica a remoção da 

cerca existente no local.” No mesmo parecer a Cetesb ratifica a decisão no item e, 4º pará-

grafo e diz “Em relação à área AI-01, considera-se que as investigações realizadas ampa-

ram a decisão de suspender o isolamento dessa área.”   

A Cetesb suspende as restrições para a execução de novas obras em toda a área AI-01, 

área edificada da Gleba I. No item c, 1o parágrafo a Cetesb afirma “Em vista dos resultados 

apresentados nos estudos relacionados no item anterior, em especial os estudos de avalia-

ção de risco que não quantificaram riscos superiores aos níveis aceitáveis para todos os 

possíveis cenários de exposição, considera-se possível suspender as restrições de obras 

civis na área AI-01.”   

No item 3, a Cetesb afirma que “...o risco potencial decorrente da existência de metano no 

subsolo está controlado, permitindo o uso seguro das edificações e demais instalações hoje 

existentes no Campus...” e ainda considera que “...os estudos conduzidos até o momento 

permitem concluir que os contaminantes identificados na área AI-01 apresentam-se em con-

centrações que não impõem um risco à saúde dos trabalhadores, alunos e demais usuários 

do Campus...”. 

Atenciosamente. 

Prof. Dr. Osvaldo Shigueru Nakao 
Superintendente 
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