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Local 
Agência Ambiental de Campinas 

Data 
28.09.2015 

Início 
09:30 hs 

Término 
11:20 hs 

 
Assunto 
CONCIMA – Mansões Santo Antonio 

 
PARTICIPANTES - NOME/ SIGLA/ VISTO (após o campo 4 pressione a tecla “TAB” para  
acrescentar novo Participante)  
1.  Rogério Menezes – SVDS/PMC 2.  Ana Paula Gonzalez - Aecom 

3.  Patrícia N. Barbosa - SVDS/PMC 4.  Rafael Campos - Aecom 

5.  Rafaela B. Lançone - SVDS/PMC 6.  Juliana S.S. de Oliveira - Aecom 

7.  Flávia T. V. Barbosa - SMS/PMC 8.  Hélio Ungari – CJC/CETESB 

9.  Thyago Vieira Alves - CJC/CETESB 10.  Maria José de B. Fraccaroli – CAAA/CETESB 

11.  Rodrigo C.A. Cunha – CAAA/CETESB 12.   

 
RESUMO DA REUNIÃO 
 
Esta reunião foi realizada com o objetivo de avaliar os resultados provenientes da última 
campanha de monitoramento da qualidade do ar ambiente e do ar do solo, realizada no período 
de 27 de janeiro a 02 de junho deste ano na área do Condomínio Residencial Parque Primavera. 
 
Dedicou-se especial atenção à constatação da presença do composto 1,4-diclorobenzeno em 
todos os poços de monitoramento de vapor e no interior de um dos apartamentos em 
concentrações acima dos valores de referência adotados. 
 
Discutiu-se sobre a possível origem desse contaminante, entre elas o uso de produtos 
domissanitários, mas essa hipótese não foi aceita em vista da presença do composto, como 
vapor, de forma disseminada no solo abaixo do piso. 
 
Diante dessa incerteza, decidiu-se por aguardar os resultados da nova campanha de amostragem 
realizada neste semestre, que serão determinantes para embasar a decisão sobre eventuais 
novas medidas de intervenção. 
 
Decidiu-se, também, pela instalação de poços adicionais para a amostragem de gases em três 
diferentes profundidades no salão de festas e no hall dos apartamentos. O principal objetivo 
desses poços será avaliar a atenuação dos contaminantes pelo solo, seu potencial de intrusão 
para o interior do edifício e a eficiência do sistema de exaustão. 
 
O Secretário Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Rogério 
Menezes, informou sobre a elaboração do edital de licitação destinado à contratação de serviços 
necessários à complementação do diagnóstico ambiental da região, cuja publicação deverá 
ocorrer até o final deste ano. 
 

PRÓXIMA REUNIÃO 
 
Data 

 
Hora 

 h 
Local 

 

 
 
RELATOR 
Nome 
Rodrigo C.A. Cunha 

Assinatura 
 

Data 
29/9/2015 

 


