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ATA DA REUNIÃO GT INTRUSÃO DE VAPORES 

 

Local: Reunião Go To meeting 

Data: 15/07/2020 

Horário: 10:00 – 10:30 

Participantes: 

Participante email Empresa 

Leonardo Garcez Leonardo.garcez@haztec.com.br Haztec 

Marcos Mondin mondin@nickol-brasil.com.br Nickol 

Samuel Agena Samuel.agena@multiambiente.com.br Multiambiente 

Tatiana Fernandes tatiana.Fernandes@antegroup.com Antea 

Vinicius Vieira Vinicius.vieira@kopf.eng.br Kopf 

Willem Takiya Willem.takiya@arcadis.com Arcadis 

Rafael Sato Rafael.sat@vaporsolutions.com.br Vapor Solutions / Econsulting 

Camila Baroni Camila.baroni@erm.com ERM 

Daniel Teixeira Daniel.teixeira@cpeanet.com CPEA 

Gustavo Silva Gustavo.silva@arcadis.com Arcadis 

Thiago Gomes thiago@doxor.com.br AESAS / DOXOR 

Jacilene Santos Jacilene.santos@4dambiental.com.br  4D Ambiental 

Lúcio Alexandre Lucio.goncalces@geoambiente.com Geoambiente 

Aline Santos aline.santos@cpeanet.com CPEA 

Fabiano Sampaio  fabiano@saubersystem.com.br Sauber System 

Paulo Negrão p.negrao@clean.com.br Clean Environment 

Davi Damasi davi@doxor.com.br Doxor 

Marcella Parra Marcella.parra@reconditec.com.br Reconditec 

Lucas Aguiar Lucas.aguiar@onnit.com.br Onnit 

 

Faltas Justificadas: 

Participante email Empresa 

Carlos César Malta Oliviera cesar@finkler.eng.br Finkler 

 

 

 

mailto:tatiana.Fernandes@antegroup.com
mailto:Jacilene.santos@4dambiental.com.br
mailto:aline.santos@cpeanet.com


 
 

 

Página 2 de 4 
 

Pauta Inicial: 

− Organização para produção do Guia de Intrusão de Vapores 

− Organização para a produção de um Protocolo de Fatores de Atenuação 

ASSUNTOS TRATADOS 

 
Guia de Intrusão de Vapores 

Conforme apresentado por email e durante a reunião o Guia terá como base o formato dos 

capítulos do documento Vapor Intrusion Pathway: A Practival Guideline (ITRC, 2007) e será 

referenciado também no Supplemental Guidance: Screening and Evaluationg Vapor Intrusion 

(DTSC, 2020). 

O Guia será produzido com referências nos documentos acima, mas poderá ser 

complementado com o expertise dos participantes e também deverá ser adequado ao cenário 

do Brasil. A disponibilidade técnica nacional também deverá ser levada em consideração. 

A produção será capítulo a capítulo para termos melhor coesão entre o texto. Inicialmente o 

prazo de 3 meses para a produção e revisão.  

 

O primeiro capítulo do Guia que será com prazo final de 24/10/2020: 

Introdução e Visão estratégia – Coordenação de Camila Baroni (ERM) e Márcio Alberto (Alberto 

e Alberto) 

 

Na sequência teremos o capítulo: 

Fase de Avaliação Preliminar – Coordenação de César Malta(Finkler) 

 

Os participantes que quiserem contribuir para a produção de cada capítulo deverá comunicar 

diretamente os coordenadores.  Ressalto que contribuir significa escrever. Para o primeiro 

capítulo de início imediato teremos até dia 24/07 para que os interessados se manifestem.  Não 

haverá inclusão de pessoas após essa data na escrita do capítulo, pois entende-se que a 

produção já terá sido iniciada. 
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Protocolo de Fator de Atenuação 

Este protocolo como todos já sabem possui certa urgência então estamos gerando um trabalho 

a parte do Guia. O coordenador do documento será o Willem (Arcadis). Favor entrar em contato 

com o Willem quem quiser participar. Ressalto que participar significa escrever.A data limite 

para os interessados a contribuir é  24/07. 

 

Regras do Grupo 

− Aqueles que tiverem 3 faltas consecutivas sem justificativa serão excluídos das convocações 

das reuniões; 

− Não é permitida a participação de representantes de empresas que não tenham vínculo 

com a AESAS. O produto deste grupo será um documento produzido pela AESAS. 

− Serão citados no documento apenas os nomes dos participantes que contribuírem de fato 

para elaboração do documento; 

− As comunicações formais referentes ao grupo serão realizadas exclusivamente por e-mail. 

Não será criado grupo via WhatsApp. 

− Os prazos e as decisões tomadas durante as reuniões devem ser baseados em voto da 

maioria e não serão modificadas após a reunião. 

▪ Estrutura do Grupo 

Líder do GT:  

− Rafael Sato 

 

Líderes da divisão de Consultoria:  

− Willem Takiya 

− Camila Baroni 

▪ Metodologia de trabalho  

- Descrita anteriormente. 



 
 

 

Página 4 de 4 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 

ATA elaborada em 15/07/2020 por Rafael Sato 

 

FIM DO DOCUMENTO 


