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VI. Gestão das Questões Ambientais 

Antes de relatar o que se passou desde a criação do Grupo de Trabalho Ambiental da EACH é 

necessário resgatar que, após a deposição dos 109 mil m3 de terra sem certificação de origem 

e toda a mobilização da comunidade eachiana contra o crime ambiental, a Reitoria estabeleceu 

uma Comissão Ambiental e um Grupo de Trabalho Técnico, em 28 de novembro de 2013, no 

qual não havia representação da EACH, o que é compreensível devido à necessidade de 

apuração de responsabilidades pelos fatos mencionados. 

A partir da posse do novo reitorado, a Comissão e o GTTP foram convidados a conhecer as 

decisões da instituição para o tratamento da situação de concentração do gás metano assim 

como da terra com contaminantes e sem certificação de origem e do encaminhamento de ações 

de gestão da problemática ambiental. A vice-diretoria também foi convidada a participar das 

reuniões, representando a direção da Escola. O superintendente da Superintendência do Espaço 

Físico (SEF) assumiu o papel do representante da USP junto ao Ministério Público e à Cetesb. 

Durante o ano de 2014 as diversas reuniões realizadas tinham como objetivo principal informar 

os passos tomados e, desde o início ficou reconhecível o ambiente de tensão entre as partes. 

Destacaram-se a visita ao campus Leste durante a interdição (21 de fevereiro de 2014, com a 

presença do reitor e do grupo de especialistas que o assessorava: Paulo Hilário Nascimento 

Saldiva (Faculdade de Medicina), Ana Maria Nusdeo (Faculdade de Direito), Eugênio Foresti 

(Escola de Engenharia de São Carlos), o procurador geral da Universidade, Gustavo Ferraz de 

Campos Mônaco, a superintendente jurídica, Maria Paula Dallari Bucci, o superintendente da 

SEF, Osvaldo Nakao). 

Ainda naquele ano realizou-se, no dia 11 de junho, na Faculdade de Medicina da USP: "Seminário 

sobre Contaminantes ambientais, Risco à Saúde e a Biorremediação: o caso do campus da EACH" 

No decorrer do ano a diretora da EACH solicitou a reedição das portarias, e, um ano depois a 

SEF informou não haver mais necessidade de recriação das duas instâncias, tendo sido o Grupo 

de Trabalho assessor da Diretoria criado somente em 2015, composto por:  

 

Cargo/Função Nome Início Término 

Presidente Neli Ap. de Mello Théry 05/2015 02/2018 

Membros Andrea Cavicchioli 05/2015 05/2017 
 Antônio Carlos Sarti 05/2015 02/2018 

 Alexandre Toshiro Igari 05/2015 02/2018 
 Eduardo Caldas 05/2015 02/2018 

 Evandro Moretto 05/2015 02/2018 

 Felipe Santiago Chambergo Alcade 05/2015 02/2018 

 Lucy Sant’Anna 05/2015 05/2017 

 Marcio Henrique da Costa Gurgel 05/2015 02/2017 

 Martin Jayo 05/2015 02/2018 

 Marcelo Antunes Nolasco 05/2017 02/2018 

 Paulo Santos de  Almeida 05/2015 02/2018 

 Renata Colombo 05/2015 02/2018 
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 Sylmara Gonçalves 05/2015 02/2018 

 Violeta Sun 05/2015 02/2018 

 Luciano Piccoli 05/2015 02/2018 

 Marcos André de Almeida Santos 05/2015 02/2018 

 Nilva Fatima de Souza 05/2015 02/2018 

 Tatiana C. Milani 05/2015 02/2017 

 Daniel Marcolan Gutierres 05/2015 02/2017 

 Fabiana C Pioker 05/2015 02/2017 

 
Representante da Prefeitura do 

campus da área Capital-Leste 
05/2017 02/2018 

 
Representante discente titular da 

CoC de Gestão Ambiental 
05/2015 02/2018 

 
Representante discente titular da 

Programa pós-graduacão em 
Sustentabilidade 

05/2017 02/2018 

 
Representantes discentes titulares 

indicados pela representante 
discente na Congregação 

05/2017 02/2018 

Téc. Assuntos 
Adm./secretário do GT 

Daniel Felix Gazarini 05/2015 02/2018 

 

Relatório de Atividades do Grupo de Trabalho Ambiental da EACH 

A Portaria EACH 020/2015 de 15/05/2015 criou o Grupo de Trabalho Ambiental da EACH, com 

diversos objetivos e atribuições. Dentre elas destacamos as seguintes:  

a) estabelecer propostas de ações visando a melhoria da qualidade ambiental e de bem-

estar dos usuários da EACH,  

b) acompanhar o cumprimento das exigências constantes na Licença Ambiental de 

Operação 2118/2012 e  

c) contribuir na difusão das ações realizadas, por meio dos objetivos estabelecidos na 

portaria. 

 

Dois direcionamentos orientaram os trabalhos deste Grupo. No primeiro, os participantes do 

grupo optaram por identificar o conjunto de problemas existentes na EACH, classificá-los 

segundo o grau de governabilidade sobre as possíveis soluções e estabelecer os responsáveis 

por assunto, com vistas à elaboração de propostas de ação a serem apresentadas para a 

Diretoria. O segundo visou articular ações de formação (graduação ou pós), extensão e pesquisa. 

Para valorizar este direcionamento incluímos bolsistas e/ou estagiários, estimulamos pesquisas 

de iniciação científica, mestrado ou doutoramento e convidamos representantes discentes de 

graduações e pós-graduações e setores administrativos/comissões alinhados com os temas e 

objetivos do GT. 

Entre os anos de 2015 e 2017 foram realizadas reuniões com frequência e periodicidade, nas 

seguintes datas: 15/maio/15; 12/junho/15; 24/agosto/15; 01/outubro/15; 26/novembro/15; 

28/abril/16; 13/junho/16; 01/setembro/16; 3/dezembro/16; 24/abril/17 e 18/setembro/17. No 

decorrer do ano de 2017 os trabalhos desenvolvidos foram concentrados em dois subgrupos, o 
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de elaboração do plano de gestão dos resíduos sólidos e o de revegetação do campus, tendo 

sido realizadas várias reuniões entre seus membros e para as quais foram convidados servidores 

técnico-administrativos, para que tomassem conhecimento dos processos e pudessem aportar 

sugestões. 

Reuniões temáticas públicas 

Similarmente, durante este mesmo período foram realizadas pelo Grupo de Trabalho Ambiental 

reuniões temáticas abertas ao público, presencialmente e por IPTV, nas seguintes datas e com 

temas: 

11/junho/2014 _ Seminário “Contaminantes ambientais, riso à saúde e biorremediação: o caso 

do campus da EACH”. 

16/junho/2015 - EACH: Reunião temática ambiental. Visando a divulgação de informações gerais 

e andamento dos processos (instalação dos sistemas de ventilação de gases e analises da terra 

na área AI-01) bem como o estabelecimento de diálogos entre os diversos segmentos da nossa 

comunidade (funcionários, docentes e alunos). 

06/agosto/2015 – EACH: Apresentação da Linha Jade da CPTM. Matutino: 10h00 às 12h00 e 

Noturno: 19h00 às 21h00. 

24/02/2016 – EACH -Divulgação de informações relacionadas ao planejamento da retirada dos 

tapumes e o ultimo parecer da Cetesb, pela SEF. 

25/maio/2017 - Apresentação dos resultados das análises da área AI-03 feitas pela ConAm em 

maio de 2017, presencialmente e por IPTV. 

Ações de divulgação 

 2014 2105 2016 2017 

Boletins  informativos 15 10 02  

E-mails específicos (visitas, estudos, relatórios de análises 
ambientais, etc.) 

10 05 02 03 

 

Cabe ressaltar que as informações relacionadas as questões ambientais da EACH foram 

disponibilizadas na página de internet da EACH, sob o título: Segurança Ambiental, no link: 

http://www5.each.usp.br/questoes-ambientais/ 

 

Prioridades 

Foram elencados os seguintes subtemas: i) bem-estar da comunidade interna, ii) situação das 

edificações (infiltrações e furos nos telhados e gás metano sob os prédios), iii) falta de vegetação 

na área interna, iv) qualidade do ar, da água, do solo e ruídos, v) geração e gestão de resíduos, 

vi) transportes, vii) participação no plano diretor para o campus leste. 

O GT analisou sua capacidade de atuação sobre cada um destes temas e considerou sua 

governabilidade sobre os mesmos, classificando-os de alta a baixa e priorizou sua atuação nos 

seguintes temas:  

a) qualidade da água (pela realização de limpeza e de análise de qualidade semestralmente 

http://www5.each.usp.br/questoes-ambientais/
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e análise de sua potabilidade), qualidade do ar (gás metano liberado pelo solo, poeira 

das obras e da estrada, liberação de poluentes da fábrica Owens Illinois),  identificação 

e atuação junto às fontes geradoras de ruídos (monotrilho da CPTM, obras na rodovia 

Ayrton Senna), alimentação (oferta reduzida e pouca diversidade de alimentos), 

aumento da vegetação interna (transplante de árvores que seriam cortadas pela CPTM, 

projeto de enriquecimento e densificação de áreas vegetadas e identificação de novos 

pontos para plantio); 

b) transparência na divulgação de todas as informações a respeito de todas as 

investigações a respeito da contaminação do aterro central por PCB e da área da 

chaminé; 

c) elaboração do plano de gestão de resíduos sólidos (requisito para a licença ambiental 

de operação); 

d) participação na elaboração do plano diretor da área leste do campus capital junto à SEF. 

 

No período em que se discutiu as prioridades para o orçamento da EACH a comunidade destacou 

a importância da descontaminação dos solos afetados, da remoção das terras contaminadas e 

do saneamento do campus, assim como a necessidade do plantio de árvores. A totalidade das 

ações segue abaixo: 

A qualidade ambiental na EACH envolve as questões de água, ar e vegetação e pode ser 

desdobrada em: 

I. Água:  

I.a) água encanada da SABESP, caixas d´água. Foram realizados contatos com a 

SABESP para a análise semestral da potabilidade, seguindo as obrigações previstas 

no anexo 7 a 10 da Portaria 29/14 do Ministério da Saúde. Da mesma maneira, a 

limpeza, analise d´água da caixa foi realizada a cada 6 meses. Todos os resultados 

estão no site da unidade: http://www5.each.usp.br/agua/ 

 

II. Gás metano produzido no subsolo.  

II.a) Desde 2014, o gás metano produzido no subsolo do campus por processos 

decorrentes da decomposição de antigos depósitos de matéria orgânica é 

monitorado em potenciais pontos de acúmulo em baixo das lajes nos pavimentos 

térreos dos prédios. Os relatórios mensais e trimestrais oriundos do contrato de 

monitoramento da SEF com a Weber Ambiental são adicionados no site e divulgados 

por e-mail e estão disponibilizados em http://www5.each.usp.br/gas-metano/. Da 

mesma maneira, a pesquisa do Prof. Carlos Mendonça (IAG USP) também foi 

disponibilizada à população. 

 

III. Poeira das obras e da estrada.  

III.a) Foram realizadas reuniões entre o Departamento de Meio Ambiente da CPTM 

e a EACH para a solicitação de informações e organização de encontro com a 

comunidade. Realizou-se, no dia 09/08/2015, na EACH, uma reunião aberta com a 

CPTM.  

III.b) A área AI-03 foi cedida provisoriamente para a responsabilidade da CPTM. 

http://www5.each.usp.br/agua/
http://www5.each.usp.br/gas-metano/
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IV. Ruídos: 

IV.a) ruídos gerados pela linha do trem (linha 12 – Safira), pelas obras da linha (13 – 

Jade), pela rodovia Ayrton Senna e pelas fábricas Arcelor Mittal e Owens Illinois. 

Foram realizadas diversas reuniões com a CPTM e a instituição foi convidada a 

participar em uma reunião aberta para toda comunidade da EACH, o que ocorreu 

no dia 06 de agosto de 2015. 

 

V. Uso e adensamento da vegetação interna 

A problemática de falta de vegetação na EACH e a dificuldade de desenvolvimento 

de qualquer espécie em razão do solo (aterro) local foi avaliada como importante 

para o estabelecimento de propostas de ação imediata.  

V.a) Dentre as primeiras ações destacamos o transplante de 74 árvores da APP de 

margens de corpos hídricos, que é a área de construção da linha Jade e de servidão 

(40 metros) da CPTM.   

V.b) no âmbito da comemoração dos 10 anos da EACH foi realizado o plantio de 20 

árvores por funcionários, docentes e alunos, representando os cursos e as 

comissões estatutárias, em locais previamente identificado e lançado um concurso 

para o reaproveitamento de troncos de madeira para o mobiliário urbano. 

V.c) elaboração de um projeto de revegetação (plantio de 300 árvores, com DAP 

distintos) envolvendo docentes e alunos de Gestão Ambiental e de Lazer e Turismo. 

O projeto foi aprovado pela SGA que destinou recursos da ordem de R$ 52, 2 mil 

para compra das mudas, plantio e manutenção por dois anos (de 2017 a 2019). 

(anexo) 

 

Propostas relacionadas ao bem-estar geral envolveram questões de alimentação e de 

infraestrutura. 

 

VI. Alimentação 

VI.a) O eixo Alimentação do GT Ambiental contou com a colaboração da docente Helene 

Mariko Ueno, o qual, a partir de sua constituição, avaliou a possibilidade de melhoria do 

serviço de alimentação à comunidade da EACH em termos de qualidade, diversidade, 

custo e comodidade de acesso.  As principais alternativas de alimentação disponíveis 

atualmente no campus Capital Leste, o Restaurante Universitário e a lanchonete, 

recorrentemente sofrem críticas da comunidade com relação a esses quesitos. 

Assim, representado o primeiro passo de uma proposta mais ampla de melhoria das 

condições de alimentação no campus, o grupo avaliou a possibilidade de instalação de 

máquinas automáticas de bebidas quentes e alimentos refrigerados nas dependências 

da EACH. Essas máquinas - vending machines - seriam instaladas nos prédios da 

Administração, I1, A1 e Ginásio, o que aumentaria a comodidade de acesso à 

alimentação dos públicos que frequentam esses locais, principalmente em ocasiões nas 

quais o acesso ao Restaurante Universitário e lanchonete é mais limitado, como em dias 

chuvosos, após às 21:00h e nos finais de semana. 
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Além disso a proposta de instalação das máquinas automáticas prevê que elas aceitem 

cartões de débito/crédito e Sodexo refeição como meio de pagamento, o que amplia as 

possibilidades em relação à lanchonete e ao Restaurante Universitário. A proposta 

também prevê que os preços dos produtos oferecidos sejam menores que os praticados 

atualmente na lanchonete, com o intuito de reduzir os custos com alimentação no 

campus. 

Entendendo que refrigerantes, doces, salgadinhos e guloseimas, recorrentemente 

oferecidos nas máquinas automáticas, não condizem com a prescrição de uma 

alimentação mais saudável, o grupo se empenhou para que o cardápio também 

oferecesse itens como bebidas lácteas geladas e sanduíches naturais como opções à 

comunidade. 

Para levantamento dos problemas foi disponibilizado um questionário online, elaborado 

pelo grupo, permitindo identificar os questionamentos a respeito das ofertas existentes 

e os anseios de diversificação da comunidade, enfatizando as questões de custo, forma 

de pagamento e cardápio oferecido. A consulta ocorreu de 24/11 a 16/12/2015, e 

recebeu 899 respostas, com 94% dos respondentes favorável à implementação das 

máquinas automáticas de alimentação na EACH. Lanche natural (75,1%), chocolates 

(65,4%), chocolate quente (65,2%) e barrinhas de cereais (60,6%) foram os itens 

preferidos pelos respondentes no cardápio das máquinas automáticas. A pesquisa 

também identificou o cartão de débito como meio de pagamento preferido (78,8%), que 

é uma opção indisponível atualmente no Restaurante Universitário e na Lanchonete.    

Além disso, 66% dos respondentes indicaram que utilizariam canecas próprias nas 

máquinas de bebidas quentes, para reduzir o uso de copos descartáveis e o preço final 

cobrado. Este resultado motivou a inclusão desta possibilidade no edital de contratação 

das máquinas. O edital está sendo redigido pelo setor de contratos da EACH no modelo 

“carta-convite” e atualmente encontra-se em estágio de finalização.   

O processo para o estabelecimento de regras e de preparação do edital para licitação 

foi bastante lento, tendo sido a licitação agendada para início de novembro de 2017; 

infelizmente, não compareceram interessados, apesar da ampla divulgação. Em janeiro 

de 2018, finalmente, a licitação teve sucesso e escolheu-se o fornecedor. 

VI.b) Feira orgânica e seminário Segurança Alimentar e Desenvolvimento, com o 

objetivo de debater e difundir ideias a respeito dos benefícios de alimentação saudável: 

como comer ativamente. A feira contou com 2 empresas de feirantes orgânicos 

participantes da Associação Curral e durante a mesma foi aplicado um questionário com 

perguntas a respeito da organização, dos produtos, das rodas de conversa que 

ocorreram e da divulgação. Na programação constaram palestras a respeito da 

“Soberania alimentar e o Desenvolvimento local: transgênicos e a fome”, “Processos da 

agricultura orgânica”, “Certificação em orgânicos: experiência de pequenos produtores” 

e “Qual o papel e como pode atuar o gestor nesses processos?” 

A organização destes dois eventos contou com a participação de discentes de Gestão 

Ambiental. 

VI.c) Vários debates foram realizados a respeito de alternativas alimentares, 

especialmente a serem oferecidas na nova lanchonete que está sendo instalada no 

saguão dos auditórios e também para a nova licitação da atual lanchonete. 
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VII. Infraestrutura: gás metano sob os prédios, pombos e infiltração 

Como toda a comunidade estava muito preocupada com as condições da infraestrutura 

(prédios, sistema de combate a incêndio, mecanismos para o afastamento de pombos, 

etc.) a primeira reunião temática aberta foi realizada em 12 de maio de 2015, cujo maior 

objetivo foi o de informação. Dentre os vários dos elementos geradores de preocupação 

aos usuários do campus e EACH destacamos alguns que o GTAmbiental achou 

conveniente fazer um acompanhamento as ações realizadas. 

VII.a) no que se relacionou ao gás metano, realizou-se o acompanhamento das 

medições da Weber Ambiental (contrato de monitoramento do gás metano pela SEF). 

VII.b) Organizou palestras da equipe da Weber Ambiental para apresentação do sistema 

de monitoramento (identificação e diferenciação de tipos de poços, metodologia 

adotada, equipamentos de medição, conteúdo dos relatórios). 

VII.c) Divulgação de todos os relatórios mensais e trimestrais de medições do metano, 

via e-mails oficiais, em Boletins e no site. Disponíveis em http://www5.each.usp.br/gas-

metano/ 

VII.d) Presença de pombos. Acompanhamento de todas as ações administrativas e 

operacionais realizadas para impedir que pombos fizessem ninhos nas estruturas dos 

prédios, o que envolveu a empresa contratada para os procedimentos periódicos de 

desinsetização, desratização e descolumbização, com ações adotadas sempre que havia 

novos eventos de entrada de pombos nos prédios. 

 

Acompanhamento das providências relacionadas ao gás metano e substâncias contaminantes 

pelos órgãos responsáveis. A troca de informações foi constante entre a SEF e o GTAmbiental. 

No que diz respeito ao acompanhamento das exigências constantes na Licença Ambiental de 

Operação 2118/2012, a EACH, como unidade de ensino, não tem obrigação quanto ao 

cumprimento destas exigências. A responsabilidade é da Superintendência do Espaço Físico e 

da Prefeitura da área leste do Campus Capital. Porém, ainda que não houvesse responsabilidade 

sobre os fatos, o GT Ambiental adotou posicionamento participativo no acompanhamento desta 

obrigação e assumiu a responsabilidade pela elaboração do plano de gestão de resíduos sólidos, 

um dos itens obrigatórios para a renovação da licença ambiental.  A renovação da licença de 

operação número 2426 foi expedida em 15 de janeiro de 2018 e é valida por 7 anos. Pode ser 

obtida através do link: http://www5.each.usp.br/licenca-ambiental/ 

 

VIII. Contaminantes no solo 

VIII.a) Área AI-01  

Relatórios de investigação e análise das substâncias contaminantes da área AI-01, 

realizado pela SERVMAR em 2014/2015 e entregue pela SEF à EACH.  

Os pareceres técnicos da CETESB e do Ministério Público foram divulgados à 

comunidade tanto por e-mail (Boletins) como pelo site 

http://www5.each.usp.br/solo/ 

 

VIII.b) Áreas AI-02 e AI-03 

http://www5.each.usp.br/gas-metano/
http://www5.each.usp.br/gas-metano/
http://www5.each.usp.br/licenca-ambiental/
http://www5.each.usp.br/solo/
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As áreas AI-02 e AI-03 foram investigadas pela ConAm, incluindo estudo 

hidroquímico e contaminantes. Uma reunião aberta foi realizada no dia 25 de maio 

de 2017, especialmente organizada para dar explicações detalhadas dos processos 

e metodologias utilizadas e os resultados apontados pelas análises para toda 

comunidade interna da EACH. 

Os resultados estão no site da EACH: http://www5.each.usp.br/solo/ 

 

IX. Plano de gestão de resíduos sólidos 

a. O diagnóstico a respeito de resíduos identificou como geradores os laboratórios, 

biológicos, comuns, vegetais e recicláveis) e a metodologia de descarte dos mesmos 

(descarte de resíduos biológicos pela Ecourbs), a coleta do lixo reciclável e comum 

pela prefeitura do campus da cidade universitária, a coleta seletiva de lâmpadas e a 

separação dos planos de gestão de resíduos da EACH e do Campus universitário 

Armando Salles de Oliveira). Alguns contratos foram alterados ao longo dos 4 anos, 

alguns deles passando diretamente para a administração da EACH. 

b. O plano de gestão de resíduos sólidos, condicionante para a renovação da licença 

ambiental, foi coordenado pelo GT Ambiental e prefeitura da área leste, e realizado 

por uma equipe constituída de docentes e discentes dos cursos de Gestão 

Ambiental e Ciências da Natureza. O mesmo recebeu contribuições da SGA e SEF 

que foram incorporadas ao plano. Na última semana de julho 2017 o plano foi 

entregue à SEF para encaminhamento à CETESB. Enquanto aguarda-se a vistoria e 

parecer do setor responsável na CETESB, a equipe permanece detalhando as metas 

e ações a serem desenvolvidas pela prefeitura e pela EACH. Encontra-se no site da 

EACH e pode ser obtido através do link: http://www5.each.usp.br/wp-

content/uploads/2015/12/PGRS-USP-Leste-04.08.2017-Vers%C3%A3o-Final-

CETESB.pdf 

 

X. Plano Diretor  

Foi um compromisso de gestão a EACH estabelecer suas necessidades para o Plano 

Diretor do campus. Porém, a elaboração do mesmo é de responsabilidade da 

Superintendência do Espaço Físico (SEF). Houve uma demanda e requisição de 

informações pela Superintendência, porém adotou-se uma postura mais ativa, 

convidando a SEF para apresentar suas premissas e discuti-las com o grupo. Numerosas 

reuniões foram realizadas, a maioria delas na própria EACH, com os responsáveis da SEF 

e com o representante da Escola Politécnica da USP (EP). 

O principal argumento sempre foi a demanda para novos prédios visto que a própria 

universidade não tinha ainda concluído o processo de instalação da EACH.  

Depois de várias visitas e de demandas apresentadas, a partir do trabalho da Grupo de 

Trabalho e da Comissão Assessora do Espaço Físico do CTA, demandas da EACH foram 

consolidadas, atendendo às necessidades definidas anteriormente, e aprovadas no 

âmbito do CTA. Em síntese, novas construções (um prédio para docentes, um prédio 

para estudantes, laboratórios de Têxtil e Moda) permitirão a alocação o 

reposicionamento de várias instalações e atividades). Ainda no processo do Plano 

http://www5.each.usp.br/solo/
http://www5.each.usp.br/wp-content/uploads/2015/12/PGRS-USP-Leste-04.08.2017-Vers%C3%A3o-Final-CETESB.pdf
http://www5.each.usp.br/wp-content/uploads/2015/12/PGRS-USP-Leste-04.08.2017-Vers%C3%A3o-Final-CETESB.pdf
http://www5.each.usp.br/wp-content/uploads/2015/12/PGRS-USP-Leste-04.08.2017-Vers%C3%A3o-Final-CETESB.pdf
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Diretor, foi inserida a necessidade de localizar as áreas para a revegetação.  Na demanda 

da EACH, manteve-se a piscina, com prioridade, o Centro de Atenção Integrada à Saúde 

da Mulher, o Centro Dia do Idoso e a Casa da Ciência.  

 

A articulação do GT Ambiental com outras ações, tanto no âmbito da EACH quanto no da Reitoria 

e dos órgãos centrais se fez por meio de: 

 

XI. Grupos de trabalho da Superintendência de Gestão Ambiental 

IV.a) Participação no GT de áreas verdes da SGA com o objetivo de propor a política 

de áreas verdes para toda a Universidade. 

IV.b) Convite ao GT Áreas Verdes para conhecer o campus leste, visando o 

reconhecimento da situação local com vistas a inclusão de elementos importantes 

para recuperação de vegetação na política. Realizou-se reunião de trabalho visando 

a articulação da candidatura da EACH como área de implementação de projeto 

piloto de incremento de áreas verdes nos campi da USP e que serviu também para 

estabelecer as áreas prioritárias para plantio de arvores. 

 

XII. Mapas de Risco e Planos de contingência e comunicação 

O GT Ambiental discutiu sua participação com os integrantes da CIPA e faz parte da 

estrutura de governança dos planos de contingencia e comunicação. Assim, 

desenvolveu ações para: 

XII.a) Articular com a CIPA na difusão dos mapas de risco nos distintos prédios e 

ambientes da EACH.  

XII.b) Participar no treinamento dos planos de contingencia e comunicação, como 

ator da estrutura de governança. 

Maiores informações estão no site: http://www5.each.usp.br/planos-de-

contingencia-e-comunicacao/ 

 

Os processos gerados contra a Universidade também mereceram a atenção do GT, embora não 

fosse parte de sua atribuição, mas, por estarem, os mesmos, vinculados ao crime ambiental não 

solucionado. 

Processo: 1011905-69.2013.8.26.0053 

Classe: Ação Civil Pública 

Assunto: Poluição 

Data: 18/11/2013 

Situação: Processo aberto pelo Ministério Público -SP contra USP. Juiz arbitra os honorários 

provisórios de Perito Judicial em R$ 48.000,00, que deverão ser depositados pelo Ministério 

Público, autor da ação. Ministério Público recorre e recusa o pagamento. Aguardando decisão 

do Juiz. Em Andamento 

 

http://www5.each.usp.br/planos-de-contingencia-e-comunicacao/
http://www5.each.usp.br/planos-de-contingencia-e-comunicacao/
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Processo: 1052484-25.2014.8.26.0053 

Classe: Procedimento Comum 

Assunto: Indenização por Dano Moral 

Data: 12/12/2014 

Situação: Processo aberto por aluna contra EACH/USP. 

Decisão: Julgado Improcedente em 01/11/2017. 

 

 

Processo: 1011228-05.2014.8.26.0053 

Classe: Procedimento Comum 

Assunto: Indenização por Dano Ambiental / Indenização por Dano Moral 

Data: 21/03/2014 

Situação: Processo aberto por 06 (seis) docentes EACH contra USP. Em andamento. 

 

Processo: 1030072-03.2014.8.26.0053 

Classe: Procedimento Comum 

Assunto: Indenização por Dano Moral / Adicional de Insalubridade, Adicional de Periculosidade 

Data: 23/07/2014 

Situação: Processo aberto por 02 (dois) docentes EACH contra USP. Em andamento. 

 

Considera-se que o GTAmbiental cumpriu as atribuições para o qual foi criado, assessorando a 

Diretoria da EACH em todos os assuntos relacionados com a questão ambiental, ainda que 

fossem, em sua maior parte, de responsabilidade da Prefeitura da Área Capital-Leste 

do campus e da SEF. 
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Projeto de revegetação 

Grupo Proponente: GT Ambiental1 

 

Resumo 

Objetivamos nesse projeto executar o plantio de espécies nativas, arbóreo-arbustivas, indicadas 

para o município de São Paulo, considerando os aspectos físicos limitantes decorrentes de zonas 

de antigos aterros, existente no campus da Escola de Artes, Ciências e Humanidades. É um 

terreno árido, estéril, sem umidade e a intensificação da arborização contribuirá para uma maior 

conectividade entre a vegetação remanescente nessa região além de contribuir com o aumento 

da arborização da Zona Leste. Nosso propósito é criar um ambiente mais arborizado, que, além 

apresentar benefícios físicos e biológicos para o meio ambiente, também proporciona um bem-

estar psicológico para a população que nele transita, considerando o elevado trânsito de pessoas 

no seu interior, o que é bastante desejoso em um ambiente universitário. Entendemos que este 

processo de regeneração contribuirá também para estabelecer algumas condições de 

sustentabilidade. O campus da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São 

Paulo, está localizado na APA da Várzea do Rio Tiete, Zona Leste do município de São Paulo, uma 

das zonas municipais que apresenta o maior déficit de número de indivíduos arbóreos em 

relação a sua população.  

Introdução 

Árvores em ambientes urbanos apresentam uma grande importância em vários 

aspectos da vida de sua população em seus locais de vivência comum (Londe & Mendes 2014, 

Buckeridge 2015, Gilchrist 2015). Diversos são os aspectos biológicos e físicos positivos 

promovidos pela presença de árvores em um ambiente urbano (Lobada & de Angelis 2005). Uma 

arborização urbana que considere os processos característicos do ambiente urbano, utilizando 

um planejamento com base científica explícita e buscando uma abordagem sistêmica tem sido 

atualmente indicado (Buckeridge 2015). Este substituiria um antigo modelo de um plantio 

aleatório, que não levava em consideração os aspectos biológicos inerentes às espécies e as 

características físicas do local onde foram plantadas (Lobada & de Angelis 2005, MARBOURB 

2005, Buckeridge 2015).   

                                                           
1 Sub-equipe do GT Ambiente proponente deste projeto: Leonardo Meirelles, Antônio Carlos Sarti, Marcos 
André de Almeida Santos, Neli Ap. de Mello –Théry, Alexandre Igari. Contou com a colaboração de 
Gerardo Kuntschik. 
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Em um ambiente arborizado, diversos aspectos do meio físico são melhorados como o 

aumento na permeabilidade do solo, o controle da temperatura e da umidade do ar, a 

interceptação da água da chuva, um maior sombreamento, ação como barreira contra os ventos, 

ruídos e alta luminosidade, além de diminuir a poluição do ar local (MARBOURB 2005). Árvores 

também atenuam os efeitos de “ilhas de calor”; moderam os extremos climáticos em grandes 

centros urbanos ao filtrarem raios solares, como também promovem o fracionamento da água 

das chuvas, diminuindo a energia do impacto de suas gotas sobre o solo (MARBOURB 2005, 

Buckeridge 2015). Áreas arborizadas quando comparadas àquelas expostas diretamente ao sol 

sofrem menos com os fenômenos de contração e dilatação dos materiais utilizados em suas 

construções, além de contribuírem com a umidificação do ambiente (MARBOURB 2005, 

Buckeridge 2015) 

Dentre os aspectos biológicos que um plantio adequado promoveria ao ambiente 

urbano destacam-se um aumento no sequestro e armazenamento de carbono; da 

biodiversidade local, tendo o plantio o potencial de funcionar como um corredor ecológico para 

a região onde se insere (MARBOURB 2005, Buckeridge 2015). A arborização viabiliza a conexão 

entre as populações da flora e da fauna de fragmentos florestais regionais, bem como permitiria 

a ocorrência de uma infinidade de outros seres vivos, como insetos, líquens, pássaros, 

enriquecendo o ecossistema urbano e aumentando sua biodiversidade (MARBOURB 2005, 

Buckeridge 2015). A presença de espécies arbóreas na paisagem urbana promoveria uma 

melhoria estética, com sua infinidade de formas e cores e aumentaria a funcionalidade do 

ambiente, anulando o efeito monótono de suas construções retilíneas.  Árvores também 

promovem um bem-estar psicológico da população humana nos espaços urbanos que ela 

usufrui, aumentando sua qualidade de vida (Gilchrist 2015). 

Árvores atraem polinizadores e dispersores, e sua presença pode reestabelecer relações 

ecológicas do seu local de plantio com a vegetação próxima quando presente (Fonseca 2014). 

Entretanto, as espécies escolhidas para plantio em ambientes urbanos devem ser apropriadas 

com o propósito de evitar danos às infraestruturas e no cotidiano dos habitantes da cidade 

(Buckeridge 2015). Aspectos das espécies arbóreas como porte e tipo de fruto devem ser 

pautados, pois são fatores que podem causar problemas ao tráfego nas vias públicas, danos às 

estruturas físicas ou causar acidentes, se não planejados. Além do planejamento, é preciso 

realizar monitoramento após o plantio, a fim de acompanhar o crescimento e o estado 

fitossanitário dos exemplares arbóreos (Buckeridge 2015).  
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As regiões do município de São Paulo apresentam uma grande variação no índice de 

cobertura vegetal, que considera a área verde pelo número de habitantes em cada região 

administrativa (Buckeridge 2015). Buckeridge (2015) constatou que o valor do índice de 

cobertura verde no município é geralmente pequeno, com exceção de algumas áreas das regiões 

periféricas, onde ainda persistem remanescentes florestais e parques estaduais.  Em geral, o 

município de São Paulo apresenta 0,6 árvores por habitante.  As zonas leste e central do 

município são as mais desprovidas de áreas verdes, merecendo atenção para planejamentos 

futuros para sua arborização (Buckeridge 2015).  

O Campus da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo é 

próximo à remanescentes de vegetação nativa observados nessa região e apresenta, no interior 

da APA Várzea do rio Tietê, extensas áreas reflorestadas. O campus apresenta um grande 

potencial para arborização e a escolha das espécies que serão utilizados nesse plantio deverá 

considerar seus aspectos biológicos e as limitações físicas impostas pela constituição dos seus 

solos e construções físicas. Pretendemos com esse processo de arborização do campus melhorar 

seus ambientes de vivência, adequando o campus à parâmetros recomendados de árvores por 

habitante e tornado o campus ecologicamente sustentável. 

 

Objetivo Geral 

Elaborar e executar um plano de plantio e manejo de espécies arbóreo-arbustivas 

nativas para promover um aumento na arborização do campus da Escola de Artes, Ciências e 

Humanidades da Universidade de São Paulo. 

Objetivos Específicos 

- Promover uma adequação ambiental do Campus da EACH através do plantio de 

espécies arbóreo-arbustivas 

- Escolher espécies arbóreo-arbustivas nativas e adequadas para o plantio no campus 

considerando aspectos biológicos das espécies e limitações do espaço físico  

- Promover o plantio de indivíduos dessas espécies em número e locais adequados 

 - Realizar a manutenção dos indivíduos arbóreos existentes  

 - Substituir gradativamente a presença de espécies exóticas invasoras 

Material e Métodos 

Critérios de Escolha para os espaços físicos de plantio 
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Um plano de arborização deve apresentar uma visão sistêmica que leve em 

consideração o ambiente físico do local a ser arborizado e as características biológicas das 

espécies escolhidas para o plantio.  Algumas métricas podem ser utilizadas para alcançarmos 

valores mínimos do número de árvores por área ou por número de pessoas que usam o campus.  

O campus apresenta diversas características físicas positivas para o plantio de árvores, como a 

presença de descampados e a ausência de uma rede elétrica aérea. Entretanto algumas áreas 

serão futuramente ocupadas por novas edificações. As áreas de plantio serão escolhidas 

observando as antigas e futuras instalações, a presença de outros mobiliários, como fiações e 

galerias subterrâneas e áreas de tráfego dos transeuntes.     

Consideramos dois tipos de áreas dentro da Glebra 1 da EACH: 

a) Áreas de enriquecimento estético: correspondem aos lotes internos ao redor dos 

prédios de aulas e laboratórios e prédios administrativos. Para elas buscaremos 

elaborar um plantio de árvores de pequeno porte e que serão plantadas formando 

pequenos bosques, em busca de aumentar as áreas de convívio para a comunidade 

e ao mesmo tempo não bloquear a visibilidade interna do campus. 

b) Áreas de adensamento da vegetação: correspondem aos lotes laterais do campus, 

onde o plantio de árvores de porte médio será realizado para complementar a área 

verde já existente no entorno do campus. Contemplarão também pequenas 

descontinuidades apresentadas em processos de reflorestamentos já estabelecidos 

no campus.  

Escolha das Espécies  

A escolha de espécies para o plantio no Campus considerará os tipos de síndromes de 

polinização e tipos de frutos, porte potencial e arquitetura das copas das espécies indicadas para 

plantio em ambiente urbano. Buscaremos assegurar uma diversidade funcional da flora a ser 

plantada, e ao mesmo considerar  as restrições ambientais impostas pelos solos presentes no 

campus.   

Porte e Arquitetura  

Em áreas destinadas à convivência humana ao ar livre evitaremos o plantio de árvores 

com características de queda de galhos e/ou frutos que possam causar danos. Quanto ao porte 

são recomendados plantios de árvores de médio e pequeno porte para serem plantadas 

considerando sua adequabilidade para compor locais de convívio ou de reflorestamento do 

entorno do campus.   
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Síndrome de Polinização e de Dispersão 

Uma maior diversidade de espécies com síndromes de polinização distinta seria 

desejosa para criar disponibilidade para o trânsito de diferentes tipos de polinizadores 

potenciais. Buscaremos obter uma listagem de espécies mínima que contemple a diversidade 

das síndromes de polinização observadas nas espécies vegetais (Reck et al. 2015). Analisaremos 

também as síndromes de dispersão e as características dos frutos dessas espécies dando 

preferência às espécies de frutos secos devido às restrições do tipo de solo da EACH.  

Plantio 

O plantio será realizado considerando o porte potencial e a arquitetura da copa do 

indivíduo arbóreo a ser plantado, respeitando as distâncias mínimas para com outros indivíduos 

arbóreos próximos, já estabelecidos ou não, e contemplando os parâmetros para os diferentes 

tipos de elementos e mobiliários presentes no campus, como descrito no Manual Técnico de 

Arborização Urbana da Prefeitura Municipal de São Paulo (MARBOURB 2005).  

Aquisição de solo certificado  

 Um dos principais limitantes ao plantio de árvores nas quadras com solo exposto no 

Campus está relacionado à sua constituição antropizada. Para obtermos maiores chances de 

estabelecimento, crescimento e manutenção dos indivíduos arbóreos, covas de 1,5 m x 1,5m 

serão preenchidas com novos solos certificados. A aquisição desse solo deverá ser certificada e 

seguirá a documentação exigida pela prefeitura de São Paulo. 

(http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/regionais/sp_mais_facil/licencas/index.p

hp?p=49624 ).  

Manejo e Monitoramento 

 O manejo dos indivíduos já plantados será realizado com o auxílio de usos de estacas 

ou aplicação de insumos, ou substituição caso necessário. O monitoramento dos indivíduos 

que serão plantados será realizado através da observação do seu desenvolvimento aéreo e 

com isto decidir posteriormente técnicas de manejo indicadas no Manual Técnico de 

Arborização Urbana da Prefeitura Municipal de São Paulo (MARBOURB 2005).    

Substituição de Espécies Exóticas 

A principal espécie arbórea exótica e com o potencial invasor é Leucena leucocephela 

(Lam.) de Wit. (Costa & Durigan 2010). A espécie é mais abundante na região da biblioteca, onde 

já se pode observa stands que estão impedindo o crescimento de outros indivíduos arbóreos 
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anteriormente plantados. Realizaremos o controle de sua população promovendo sua retirada 

gradativamente. Isto permitirá a abertura de novas áreas para o plantio de espécies nativas.  

Cronograma de Atividades: prazos de execução 

Atividades 1º semestre 

2017 

2º Semestre 

2017 

1º Semestre 

2018 

Escolha das Quadras de Plantio X X  

Desenho do Plantio X X  

Escolha das Espécies X X  

Aquisição do Solo X X X 

Plantio das Espécies X X X 

Manutenção  X X 

 

Custos preliminares 

Em levantamento preliminar identificou-se a necessidade de cerca de 500 indivíduos, de 

diferentes portes. Quanto a quantidade de terra adubada, prevê-se cerca de 1 m3 para construir 

o local de plantio, considerando que o terreno existente na gleba é resultante de deposito de 

materiais. O plantio, a irrigação e a manutenção mensal também são atividades essenciais para 

a mudança do perfil atual do campus e  a criação de ambientes saudáveis e sustentáveis para a 

população eacheana. O quadro abaixo dá a dimensão financeira do projeto: 

Etapas Valor individual 

R$ 

Total 

R$ 

500 Indivíduos de diferentes portes 10,00 5 000,00 

Compra de terra adubada certificada 

(m³) 

93,00 46 500,00 

Plantio 0,20 100,00 

Irrigação   

Manutenção (500 arvores/mês) 0,10 600,00 

Total  52 200,00 

 

Resultados esperados 
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Espera-se que, no final de execução do projeto, sejam apresentados os seguintes 

resultados: 

a) Incluir a EACH e o campus leste no âmbito da política ambiental da Universidade de 

São Paulo, ressaltando-se uma ambiência arborizada, a qual permita perceber a 

amenização do clima local;  

b) Ampliar as condições de convivência aluno/professor/funcionários, com a mudança 

de perfil de um espaço árido para um lugar sustentável; 

c) Divulgar amplamente as iniciativas de regeneração com nativas, dispondo-se ao 

recebimento de grupos de alunos de outros campi universitários. 
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Anexo ao Edital do projeto revegetação - MEMORIAL DESCRITIVO 

PROJETO DE REVEGETAÇÃO DAS ÁREAS LIVRES DA EACH E DA ÁREA LESTE DO CAMPUS 

CAPITAL 

1. TRABALHOS EM TERRA 

1.1 LIMPEZA  

O terreno que receberá o plantio deverá ser limpo, livres de caliça, inço, tocos, pedras, 

vegetação daninha ou qualquer material nocivo as plantas e que dificultem a 

manutenção e preservação das mesmas. Os locais específicos onde houver plantio 

sofrerão aragem profunda, escarificação do solo para receber a terra de plantio. Apenas 

nos casos onde houver canteiros de ervas, estes receberão, antes da terra de plantio, 

um lastro de brita de 8cm e 5cm de areia grossa, para garantir uma drenagem. Deve-se 

realizar continuamente o controle das formigas cortadeiras. Sugere-se o controle prévio 

em toda a área através da aplicação de formicida granulado a base de sulfluramida com 

dosagem de 10 g/m² de forma sistemática.  

2. TERRA PARA PLANTIO E ADUBAÇÃO 

Serão utilizados adubos químicos e orgânicos naturais como farinha de ossos ou 

hiperfosfato, calcáreo dolomítico e esterco curtido de animais. Material orgânico 

encontrado na gleba poderá ser utilizado para a adubação dos canteiros e covas de 

árvores. A terra será de boa qualidade, livre de inços, destorrada e armazenada em 

locais designados pela Fiscalização, na própria obra. Terá que ser prevista área especifica 

para a mistura de adubos químicos e orgânicos a terra para plantio. A terra para plantio 

de árvores e arbustos será enriquecida com adubos orgânicos. E deverá ter a seguinte 

composição: 

- 75% de terra vegetal (de superfície); 

- 20% de terra neutra (de subsolo); 

- 5% esterco curtido de animais ou composto orgânico – ou 200g de farinha de osso por 

m³. 

A terra para os canteiros será misturada aos seguintes adubos químicos por m³ de terra: 
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- 200g farinha de osso; 

- 100g de hiperfosfato; 

- 50g de cloreto de potássio. 

Para evitar a inibição da ação dos adubos, nas áreas especificas de plantio de arbustos e 

árvores, será aplicado 20 dias antes da adubação, 300g de calcário dolomítico. Após a 

aplicação, regar. 

3. PLANTIO DA VEGETAÇÃO 

3.1 ORIGEM DAS MUDAS 

O material adquirido ou obtido será proveniente de viveiros devidamente registrados. 

Material eventualmente multiplicado no local terá seu processo legalmente implantado 

e monitorado. Um matrizário será executado dentro da área visando coletar e 

armazenar todos os indivíduos que aceitem manuseio e tenham importância biológica. 

Deverá ser verificado o estado das mudas, respectivos torrões e embalagens, para maior 

garantia do plantio. Todas as mudas com má formação, atacadas por pragas e doenças, 

bem como aquelas com o raizame abalado, serão rejeitadas. 

3.2 PLANTIO DA VEGETAÇÃO 

A abertura das covas deverá ser feita alguns dias antes do plantio para permitir sua 

inoculação por micro-organismos. Se o período de espera para plantio das mudas for 

maior que 2 dias, deverá ser providenciada área coberta, impedindo chuva e sol direto, 

para abrigá-las. As regas, neste período, devem ser de acordo com a necessidade de 

cada espécie. O plantio será feito, de preferência, em dias encobertos e nas horas com 

temperatura mais amena. 

3.3 ARBÓREAS E ARBUSTIVAS 

Com as covas prontas e o material para o plantio todo disponível no local, incluindo 

tutores, fitilhos para amarração e formicida, acrescentando-se farta disponibilidade de 

água e meios para proceder à irrigação posterior ao plantio, a presença do fiscal deve 

estar prevista visando o acompanhamento desta decisiva etapa. 
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A remoção da embalagem, a compactação suave do solo, o ato de molhar após o plantio, 

e a altura do colo da planta em relação ao nível do solo são aspectos a serem 

observados. Na área de coroamento da cova o uso de cobertura morta, sem que esta, 

toque o tronco ou o caule, é a medida preconizada: controla inços e mantém a umidade 

do solo. O colo da planta deve estar nivelado ao terreno. A cobertura final da cova terá 

que formar uma coroa, espécie de bacia para retenção de água de rega e chuva. Na 

véspera do plantio as mudas receberão rega abundante. As covas serão dimensionadas 

de acordo com as condições do substrato no local do plantio, podendo variar de 0,6m x 

0,6m x 0,6m a 1,00m x 1,00m x 1,00m. 

As raízes deverão ser bem distribuídas nas covas. Quando as mudas tiverem embaladas, 

estes deverão ser retirados, de modo a não desmanchar o torrão. Após o plantio, o solo 

deverá ser levemente compactado, mantendo os níveis existentes. 

O espaçamento de plantio das espécies arbóreas será conforme projeto. 

3.4 TUTORAMENTO 

As espécies arbustivas bem como palmeiras deverão ser bem tutoradas para evitar que 

suas raízes sofram deslocamento devido aos ventos. O tutor deverá ser enterrado 80cm, 

antes do preenchimento total das covas de forma que sua colocação danifique o torrão. 

O tutor poderá ser de bambu ou madeira, com um diâmetro de 8cm e com umas das 

pontas cortado em ângulo de forma a facilitar sua colocação. Cada muda de 

árvores/palmeira terá dois tutores e será amarrada com barbante (jamais arame), de 

forma folgada, ao tutor, em dois pontos, de maneira que forme um oito deitado. 

4. PÓS-PLANTIO 

Após o plantio, a rega deverá ser abundante, sempre em horários que a temperatura 

estiver mais amena. Nos meses mais frios deverá ser irrigado 2 vezes por semana e todos 

os dias nos meses mais quentes, por pelo menos 2 meses após sua implantação. 

5. AVALIAÇÃO DO PLANTIO 

Trinta dias após o plantio deverá ser realizada vistoria de avaliação do plantio. 
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A contratação do serviço de plantio inclui um acompanhamento diário por um período 

mínimo de 40 dias. 

Problemas encontrados, mesmo após a entrega, devem ser documentados e relatados 

visando a pronta reposição do material. Depois de morta a planta, é difícil encontrar a 

causa. 

A água utilizada para rega deverá ser limpa, isenta de substancias nocivas e prejudiciais 

à terra e às plantas. 

6. CUIDADOS COM O MATERIAL VEGETAL 

O primeiro procedimento antes de receber as mudas é o combate a formiga cortadeira, 

praga que pode causar danos surpreendentes em uma só noite de atividade. Portanto o 

controle prévio e a disponibilidade de formicida granulado em pó e bomba para a 

aplicação são imprescindíveis. Dificilmente uma pessoa ao comprar uma muda poderá 

ter certeza avaliando visualmente, de estar comprando corretamente a espécie, 

variedade ou coloração especificada no projeto. A idoneidade do viveiro assume um dos 

aspectos primordiais na definição do futuro jardim, sendo a identificação da muda 

fundamental, devendo constar na etiqueta o nome, a variedade e a coloração, quando 

necessário. 

A embalagem deverá estar em boas condições devendo a muda estar fortemente 

enraizada. Deve-se evitar comprar mudas em pequena quantidade de terra, pois 

geralmente as raízes estão enoveladas, o que prejudica seu desenvolvimento futuro, 

bem como mudas com ramo bifurcado, fino e flexível, sem o ramo principal ou 

quebrado. É durante o transporte, carga e descarga que a muda sofre os maiores danos. 

Todos estes cuidados não garantem a chegada de um material de qualidade, pois a etapa 

que pode causar maior prejuízo às mudas é o transporte, se feito de maneira incorreta. 

O manuseio ao carregar e descarregar, a imobilização executada sem injuriar as plantas, 

a proteção ao vento e ao sol durante o deslocamento são pontos que devem requerer a 

maior atenção. Já, a muda ao chegar, deverá ir para um local sombreado do canteiro de 

obras protegido da circulação parcialmente de pessoas, materiais e animais, 

previamente estabelecido e onde a irrigação seja facilitada. Para evitar o manuseio 

desnecessário, devem-se agrupar mudas da mesma espécie e verificar se ainda tem a 
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identificação. O local de armazenamento no canteiro de obra – viveiro deverá ser 

cuidadosamente planejado: irrigação, proteção, controle, acessibilidade e organização. 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS  

- O início do plantio deve ser realizado somente após o preparo dos locais, conforme 

itens anteriores; 

- A locação das mudas será fiscalizada, sendo que o que estiver em desacordo com o 

projeto paisagístico, terá que ser refeito; 

- Ao final da execução do projeto paisagístico a obra deverá ser limpa, livre de folhas 

secas, detritos de jardim, sacos plásticos, papéis e etc; 

- As mudas compradas deverão ter porte, diâmetro e implantação, conforme 

especificado em projeto, bem como estar bem constituídas, livre de pragas e folhas 

secas e possuir folhagem firme. 

SUGESTÃO DE ESPÉCIES ARBÓREAS PARA A REVEGETAÇÃO DO CAMPUS USP LESTE 

    

Tabela 1- espécies pioneiras: 

Nome popular Nome científico quantidade Altura-m 

    

Açoita-cavalo Luehea divaricata 5 0,80 

Amendoim-bravo Pterogyne nitens 5 0,80 

Amarelinho  Terminalia brasiliensis 10 0,80 

Arariba rosa Centrolobium tomentosum 5 0,80 

Aroeira-mansa Schinus terebenthifolia 10 0,80 

Bico-de-pato Machaerium nyctitans 5 0,80 

Caféde bugre Cordia ecalyculata 5 0,80 

Cafezinho Maytenus gonociada 5 0,80 
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Cambara Gochnatia polymorpha 5 0,80 

Camboata  Matayba elaeagnoides 5 0,80 

Caixeta-Mole Croton piptocalyx 10 0,80 

Capixingui Cróton floribunduns 10 0,80 

Capororoca Myrsine coriacea 5 0,80 

Caroba Jacaranda micranta 20 0,80 

Cebolão Phytolacca dioica 5 0,80 

Embaúba Cecropia pachystachya 20 0,80 

Leiteiro Tabernaemontana hystrix 10 0,80 

Manduirana  Senna macranthera 10 0,80 

Manjoleiro Acácia polyphylla 10 0,80 

Maria-Mole Dendropanax cuneatum 15 0,80 

Mutambo Guazuma ulmifolia 10 0,80 

Pau-jacaré Piptadenia gonoacantha 15 0,80 

Pau-jangada Heliocarpus popayensis 15 0,80 

Pau-Pólvora Trema micranta 15 0,80 

Pau-Viola Cytharexyllum myrianthum 15 0,80 

Pau-mulato Calycophyllum spruceanum 15 0,80 

Sangra d’agua Croton urucurana 15 0,80 

Tamboril Enterolobium 

contortisiliquum 

10 0,80 

Triquilha Trichilia claussenii 5 0,80 

Tapiá Alchoena grandulosa 10 0,80 
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Bracatinga  Mimosa scabrella 20 0,80 

Figueira do Brejo Ficus insipida 5 0,80 

Tamanqueira Pera glabrata 15 0,80 

Algodoeiro Bastardiopsis densiflora 10 0,80 

Vassourão Piptocarpha axillaris 5 0,80 
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Tabela 2- espécies secundárias: 

    

Nome popular Nome científico 
  

Breu-branco Protium heptaphyllum 10 1,20 

Ipê-amarelo Tabebuia chrysotricha 10 1,20 

Ipê-branco Tabebuia róseo-alba 10 1,20 

Paineira-rosa Ceiba speciosa 10 1,20 

Pinha-do-brejo Talauma ovata 15 1,20 

Embira-de-sapo  Lonchocarpus 

guilleminianus 

10 1,20 

Guaritá Astronium graveleons 10 1,20 

Cabreúva-vermelha Myroxylum peruiferum 10 1,20 

Olho-de-cabra Ormosia arbórea 10 1,20 
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Tabela 3- espécies clímax: 

    

Nome popular Nome científico 
  

Cabreúva Myroxylum peruiferum 20 1,50 
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Jatobá Hymenaea courbaril 20 1,50 

Pau-brasil Caesalpinia echinata 10 1,50 

Peroba Rosa Aspidosperma polyneuro 10 1,50 

Canafístula  Peltophorum dubium 20 1,50 

  
80 

 

Outras sugestões complementares 

    

 
Ficus cyclophylla 5 1,50 

 
Ficus clusiifolia 5 1,50 

 
Ficus glabra 5 1,50 

 
Ficus tomentella 5 1,50 

 
Ficus guaranitica 5 1,50 

 
Ficus adhantodifolia 5 1,50 

 
Ficus maxima 5 1,50 

 
Ficus arpazusa 5 1,50 

 
Ficus organenses 5 1,50 

  
45 

 

TOTAL 
 

575 
 

 

 


