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Workshop final da terceira avaliação interlaborator ial global bianual de poluentes 
orgânicos persistentes (POPs) 

 

 

Local: Universidade de Tsinghua - Escola de Meio Ambiente, Beijing, China (Centro Regional 

da Convenção de Basiléia para treinamento e transferência de tecnologia na Ásia e 

região do Pacífico – BCRC China) 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Convenção de Estocolmo é um tratado internacional que visa a proteção da saúde humana e 

do meio ambiente contra os efeitos das substâncias químicas conhecidas como poluentes 

orgânicos persistentes (POPs) e a CETESB é um dos Centros Regionais desta Convenção 

para a região da América Latina e Caribe. Neste contexto, existe um Plano de Monitoramento 

Global de Poluentes Orgânicos (artigo 16 da Convenção) e o Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente (PNUMA) tem como um dos objetivos a implementação do 

monitoramento global destes poluentes. 

Neste sentido, existem 4 projetos mundiais de apoio regional para o Plano de Monitoramento 

Global de POPs, incluindo a região da Ásia, África, América Latina e Caribe (GRULAC) e 

região do Pacífico, e a CETESB tem participado do projeto de “Apoio à Implementação do 

Programa de Monitoramento Global de POPs na região da América Latina e Caribe”. Dentro 

deste contexto, a Avaliação Interlaboratorial mundial, é uma ferramenta valiosa de controle de 

qualidade utilizada para verificar o desempenho dos laboratórios participantes em realizar os 

ensaios analíticos.  

No estudo de Avaliação Interlaboratorial realizada em 2016, a CETESB participou com os 

ensaios de POPs (dioxinas, furanos, pesticidas organoclorados, PCBs, PBDEs e PFOS) nas 

matrizes ambientais oferecidas pelo estudo (água, sedimento, ar ambiente e organismo 

aquático). Como as técnicas analíticas variam dependendo do laboratório, e as concentrações 

de POPs no meio ambiente geralmente são muito baixas, os resultados obtidos por diferentes 

laboratórios muitas vezes podem ser discrepantes, sendo muito importante discussões para 

que o desempenho global possa apresentar melhorias contínuas e que os dados obtidos pelos 

laboratórios de análise de POPs possam ser uniformes e os resultados de concentrações de 

POPs obtidos em diferentes regiões no mundo possam ser comparados.  

A CETESB como laboratório acreditado pela norma ABNT NBR ISO/IEC 17025, participa 

periodicamente de ensaios interlaboratoriais para os ensaios que efetua, incluindo os POPs. 

Como são muito poucos laboratórios nacionais que efetuam ensaio de POPs, principalmente 
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dioxinas, furanos e os novos POPs como PBDE e PFOS, é necessário a aquisição deste tipo 

de material/serviço fora do país, o que tem limitado a nossa participação devido ao alto custo e 

dificuldade de importação deste tipo de material.   

A participação da CETESB neste estudo de Avaliação Interlaboratorial oferecido gratuitamente 

pelo PNUMA como forma de capacitar os laboratórios de POPs, irá contribuir tanto para a 

redução de custos, como para melhorar a avaliação estatística de dados, uma vez que o 

número de laboratórios participantes é bem maior que em um serviço contratado, onde muitas 

vezes é cancelado pelo provedor devido ao número insuficiente de laboratórios participantes, 

além da possibilidade de interação com outros laboratórios do mundo que efetuam este tipo de 

ensaio. 

O workshop final sobre a terceira rodada de Avaliação Interlaboratorial Global Bianual de 

Poluentes Orgânicos Persistentes (POPs) apresentou os resultados do estudo realizado em 

2016, focando aspectos analíticos e o desempenho dos laboratórios participantes, com o 

intuito de melhorar o desempenho dos laboratórios participantes 

 

 

 

2. OBJETIVOS DO WORKSHOP 

 

• Apresentar uma visão geral dos resultados e dados obtidos na terceira avaliação 

interlaboratorial bianual sobre os POPs. 

• Discutir aspectos analíticos e desempenho dos laboratórios participantes na avaliação 

• Aumentar a consciência e capacidade dos laboratórios participantes para realizar 

análises químicas de doze POPs iniciais e onze novos POPs listados na Convenção de 

Estocolmo, seguindo padrões internacionais, bem como conduzir testes de proficiência 

de desempenho em análise de POPs.  

 

 

3. PARTICIPANTES 

Um total de 56 representantes de 24 países participaram do workshop. Além dos 

representantes de laboratórios participantes do ensaio de avaliação interlaboratorial, estavam 

presentes especialistas de seis países, além da equipe da organização e da coordenação do 

projeto. O Anexo I apresenta a lista de todos os participantes. 
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4. ATIVIDADES  

As atividades do workshop estão indicadas na Tabela 1.  

Tabela 1 – Atividades 

06 de Abril de 2017 

 Agenda/ Item Condutor/palestrante 

8:30 – 9:00 Inscrição dos participantes  

9:00 –10:00 
Boas Vindas 

 

Li Jinhui 

BCRC China, Universidade de 
Tsinghua 

 Abertura 

Dong Yao 

Ministério de Proteção Ambiental, 
China  

 Boas Vindas e Objetivos do Workshop 

Jacqueline Alvarez 

Agência das Nações Unidades para 
Produtos Químicos e Resíduos 
Programa das Nações Unidas para o 
Meio Ambiente (UNEP) 

 Apresentação dos participantes Todos os participantes 

10:00 – 10:30 Resumo e contexto da Avaliação 
Interlaboratorial 

Heidelore Fiedler, Centro de Pesquisa 
MTM, Universidade de Orebro  

10:30 – 10:35 Foto do Grupo Todos os participantes 

10:35 – 11:00 Intervalo para café  

11:00 – 11:30 Avaliação de resultados e interpretação 

Ike Van de Veen 

Instituto de Estudos Ambientais 

Universidade de Amsterdam 

11:30 – 12:15 
Visão Geral dos dados de intercalibração de dl-
POPs e PFOS Discussão 

Heidelore Fiedler 

Centro de Pesquisa MTM, 
Universidade de Orebro 

12:15 – 13:30 Intervalo para Almoço  

13:30 – 14:00 

Visão Geral dos dados de intercalibração de 
POPs básicos e PBDE  

Discussão 

Jacob de Boer 

Instituto de Estudos Ambientais, 
Universidade de Amsterdam 

14:00 – 15:00 

Discussão detalhada de aspectos analíticos e 
desempenho dos laboratórios 

• dl-POPs em soluções padrão, 
sedimento, peixe, leite humano, extrato 
de ar. 

• PFAS em soluções padrão, sedimento, 
peixe, extrato de ar, leite humano, 
plasma humano, água. 

Todos os participantes 

Jacob de Boer (Univ. de Amsterdam) 

Heidi Fiedler (Univ. Orebro) 

15:00 – 15:30 Intervalo para café  

15:30 – 17:30 
Discussão detalhada de aspectos analíticos e 
desempenho dos laboratórios 

Todos os participantes 

Condutores: Jacob de Boer (Univ. 
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- POPs pesticidas em solução teste, sedimento, 
peixe, leite humano e extrato de ar 

- PCBs indicadores em solução teste, 
sedimento, extrato de ar, peixe e leite humano 

Amsterdam) e Heidi Fiedler (Univ. 
Orebro) 

17:30 Finalização do primeiro dia de Workshop Jacqueline Alvarez (PNUMA) 

18:00 Recepção  

07 de Abril de 2017 

9:00 – 9:45 PBDE, PBB, HBCD em solução teste, 
sedimento, extrato de ar, peixe e leite humano 

Jacob de Boer (Univ. Amsterdam) e 
Ike Van de Veen (Univ. Amsterdam) 

9:45 – 10:30 Discussão em grupos de trabalho Todos os participantes 

10:30 – 11:00 Intervalo para café  

11:00-12:15 Com. discussão em grupos de trabalho Todos os participantes 

12:15 – 13:30 Intervalo para Almoço  

13:30 – 15:30 

Comentários e conclusões dos grupos de 
trabalho; 

 Questões e respostas: participantes e 
coordenadores 

Recomendações  

Todos os participantes 

15:30 – 16:00 Intervalo para café  

16:00 – 17:30 Necessidades futuras e próximos passos 
Jacqueline Alvarez (PNUMA), Heidi 
Fiedler (Um. Orebro) e Jacob de Boer 
(Univ. Amsterdam) 

 Observações Finais Jacqueline Alvarez (PNUMA) 

 

 

 

Os participantes inscritos no estudo da Avaliação Interlaboratorial de 2016, somaram um total 

de 175 laboratórios provenientes de 66 países, entretanto apenas 133 destes laboratórios 

(representando um total de 57 países), conseguiram encaminhar os resultados. Destes 133 

laboratórios, 14 são da região da África, 53 da Ásia, 16 da Europa Central e Oriental (CEE), 25 

da América Latina e Caribe (GRULAC) e 25 da Europa Ocidental e outros grupos (WEOG). 

Cerca de 40 a 50 laboratórios reportaram resultados de dioxinas/furanos e PBDE, e cerca de 

75 a 80 laboratórios reportaram resultados de PCB e pesticidas organoclorados. A CETESB 

reportou dados de dioxinas, furanos, PBDE, PCB, pesticidas organoclorados e compostos 

perfluoroalquilados. 

Conforme informação fornecida, todos os dados foram tratados estatisticamente e avaliados 

conforme estabelecido em normas internacionais tais como a ISO (Organização Internacional 

de Normalização) e a ILAC (Cooperação Internacional de Acreditação de Laboratórios) para 

avaliação e classificação do desempenho.   
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Os dados de avaliação de Interlaboratorial são considerados confidenciais e desta forma, cada 

laboratório participante recebeu um código de identificação e a discussão envolveu apenas a 

identificação dos códigos e da região onde o laboratório está localizado. O laboratório da 

CETESB está incluído na região da América Latina e Caribe (GRULAC). 

Antes do encontro foi fornecido arquivo eletrônico da versão preliminar do relatório de 

avaliação com todos os dados de cálculos e resultados, somando um total de mais de 2000 

páginas de dados já calculados e tabelados, para avaliação e comentários. 

Durante o encontro, foram discutidos os detalhes dos cálculos efetuados para avaliar o 

desempenho dos laboratórios e como foi elaborado o relatório. Com base na discussão de 

grupo e sugestões colhidas durante o evento, será efetuado inclusões das sugestões indicadas 

e aceitas pelo grupo e a versão final do relatório de avaliação deverá ser enviada aos 

participantes o mais breve possível.  

 

5. COMENTÁRIOS E CONCLUSÕES 

 

De forma geral, as discussões em grupo permitiram aproximação entre os laboratórios e 

possibilitar troca de informações quanto a metodologias analíticas, diferentes instrumentações 

analíticas utilizadas pelos laboratórios e suas vantagens e desvantagens, dificuldades com 

determinado tipo de equipamento, provedores de materiais de referência e as experiências 

adquiridas de cada participante para a determinação de POPs.   

 

Um dos pontos de questionamento dos participantes foi a alteração sofrida nesse 

interlaboratorial em que foi solicitado os resultados de análise expressos em massa/massa, 

mesmo para amostras líquidas o que causou um certo desconforto para os participantes que 

normalmente expressam o resultado em massa/volume. Nenhum participante se manifestou 

que utiliza esta técnica na sua rotina de análise, mas o procedimento foi adotado para este 

último interlaboratorial por ser a técnica recomendada por normas internacionais. Apesar de 

ser a mais recomendada e mais exata do ponto de vista técnico, na sua prática, a aquisição de 

soluções preparadas e comercializadas com valor certificado em massa/volume, é menos 

trabalhosa e mais prático para os laboratórios e desta forma os laboratórios possuem material 

volumétrico calibrado para efetuarem as medições em volume e não a pesagem de volumes 

muito pequenos para efetuarem as diluições o que levou ao questionamento dos laboratórios 

participantes. A coordenação se justificou com base nas normas internacionais e dados 

obtidos. 
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Muitos laboratórios, incluindo a CETESB que se comprometeram em efetuar vários ensaios 

(dioxinas, furanos, PCBs, pesticidas organoclorados, PBDEs) na mesma matriz, porém não 

receberam amostras suficientes para efetuar todos os ensaios. A coordenação informou que 

devido ao grande número de participantes, a quantidade de amostras distribuídas ficou 

limitado. No próximo estudo, será considerado o problema levantado e preparado maior 

quantidade de material. 

   

De forma geral, os ensaios efetuados com o uso de cromatografia a gás com detector de 

captura de elétrons não apresentam bons resultados para matrizes complexas como amostras 

de ar e de peixe. A recomendação é que todos alterem o método de análise, porém não é uma 

decisão fácil, uma vez que não se adquire um equipamento tão fácil, principalmente para os 

países em desenvolvimento. Discutiu-se a necessidade de aquisição de padrões 

isotopicamente marcados no caso de uso de cromatografia a gás acoplado a espectrometria 

de massas de alta resolução, o que encarece bastante o custo da análise e também acaba 

sendo uma barreira para os países participantes. 

   

Para a próxima rodada de Avaliação Interlaboratorial, prevista para o ano de 2019, após ouvir 

as sugestões dos grupos de discussão, a coordenação se comprometeu a organizar o envio 

das amostras antecipadamente (se possível iniciar o envio em 2018) para evitar problemas de 

atraso de recebimento de amostras devido principalmente a demora no desembaraço 

alfandegário em alguns países e também possibilitar que os laboratórios tenham mais tempo 

para o ensaio, além de envio de mais amostras e em quantidade suficiente para que todos 

possam efetuar o ensaio para todos os parâmetros pretendidos. A coordenação também ficou 

de verificar possibilidade de incluir as metodologias adotadas pelos participantes no relatório 

final para que possam utilizar como consulta e avaliação de dados individuais. 

 

Na avaliação dos dados encaminhados pela região da América Latina e Caribe (GRULAC), 

apenas o laboratório da CETESB participou com o ensaio do novo grupo de POPs, os 

compostos perfluoroalquilados. Na avaliação geral, considerando o número total de resultados 

submetidos e com retorno de resultados satisfatórios, a CETESB está à frente da região do 

GRULAC e no ranking dos melhores laboratórios entre os laboratórios participantes deste 

estudo de Avaliação Interlaboratorial mundial realizado no ano 2016. 
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6. ANEXOS 

6.1 Anexo I – Lista de Participantes 
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