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O Simpósio Dioxin é realizado anualmente e tem como objetivo reunir os principais
pesquisadores que trabalham com os poluentes orgânicos persistentes(POPA), nas
diferentes áreas de atuação, bem como em .diferentes aspectos, tais como: desafios
analíticos, ml)nitorâmento ambiental, toxicológicos entre outros.

O Simpósio foi dividido em diversas sessões.'simultâneas, lendo que foi priorizado
assistir as sessões de métodos analíticos e monitoramento ambiental. Na questão de
métodos analíticos foi verificado que a dificuldade apresentada até a alguns anos atrás
está sendo superada éom as novas tecnologias, e .que os equipamentos mais mudemos
podem atender limites em faixas de concentrações bem abaixo do esperado, sendo que a
tendência para os ensaios dos POPA é a utilizaçbão do çromatógraFo a gás(GC) au a
líquido (LC) acoplado ao espectrõmetro de massas(MS ou MS/MS). No monitoramento
ambiental estão sendo avaliados os novos compostos emergentes como Substâncias Per e
polifluoroalquil (PFASs), Ácido perfluoroctanóico (PFOA), Perfluorooçtil ,Sulfonato
(PFOS),$Retardantes ; de Chamas Bromadas, Naüalenosj:policloradós,l(PCNs), entre
outros

Foram ;realizados contatos . com diversas entidades e pesquisadores, tais como: l)r.
Heidelore Fiedler, professora e. pesquisadora da Universidade de õrebro na Suécia; Dr.
Gwen O'Sullivan, professor e pesquisador da Universidade de Calgary no Canada, Dr.
Takeshi Nakano, pesquisador ..da Universidade de Osaka, entre outros; que com seus
conhecimentos e linhas de pesquisa, mostram como ainda temos muito a fazer pata a
eliminação dos POPA do ambiente global. Quanto aos fomecedores de equipamentos
analíticos, foram verificados novas 'tendências e tecnologias que 'estão' sendo
desenvolvidas para melhorar e otimizat, as questões analíticas .da parte de preparo de
amostras e análise instrumental para os ensaios de POPs, sendo eles: LCTech, Thermo
Scientific, Agilent Tecnhologies, entre outros. Na pane de fomecimento de padrões



analíticos e matérias de referência certificados, foram avaliados os novos lançamentos de
fomecedores já conhecidos e também de novos fomecedores e os contatos efetuados
coram com a Cambridge Laboratories, Wellington Laboratories, Chíron AS.

Este Simpósio foi o primeiro totalmente sem papel, inclusive os painéis foram
eletrânicos, não sendo fomecido material impressor e nem .pen drive contendo todo o
conteúdo das apresentações como de costume. Todo o material técnico do evento foi
disponibilizado para Download por .meio da página no .aplicativo - App
Ihttps ://venuewe st.q uickmobile,centerl

Foram apresentados dois painéis eletrânicos para divulgar as atividades desenvolvidas na
CETESB relacionadas ao monitoramento global de poluentes orgânicos persistentes,
sendo eles: "Monitoramento de Pesticidas Organoçlorados(OCP) na cidade de São Paulo
(Brasil) usando amostrador passivo de ar como parte do Plano de Mohitoramento Global"
e "Monitoramento de PCDD, PCDF .e PCB na cidade de São Paulo <Brasil) usando
amostrador passivo de ar como parte do Plano de Monitoramento Global'\ Pela avaliação
e comentários recebidos durante a apresentação, podemos observar que os dados obtidos
pela CETESB, são similares ou em concentrações menores a outras. regiões no mundo
como no caso de dioxinas e fiiranok, ou com tendência de diminuição da concentração
como de alguns pesticidas organoclorados.

O aproveitamento neste Simpósio foi muito bom, pois os conhecimentos e informações
adquiridos no de evento, mostrou que o trabalho que está sendo realizado no Setor de
Química Orgânica da CETESB ainda está no começo e que novos e grandes desaülos
ainda virão pela frente, principalmente no que se refere aos novos compostos emergentes
(Substâncias Per e poliíluoroalquil (PFASs), Agido perfluoroctanóico (PFOA),.
Perfluorooctil Sultanato(PFOS), Retardantes de Chamas Bromadas , NaRalenos
policlorados(PCNg), Catre outros.)

As tecnologias utilizadas pára os ensaios dos POPA estão se aprimorando a cada dia, pois
hoje, os equipamentos analíticos modemos aliados às tecnologias de preparo de amostras,
e de limpeza de extratos, permitam atingir níveis de concentrações cada vez mais baixas,
e isto auxilia em muito~os trabalhos analíticos dos técnicos no laboratório, mas o custo
desses equipamentos e tecnologias ainda é um fator restritivo.

'n --a''' (12:-=.. /'o
Neura Akemi Niwa

Gerente do Setor de Química Orgânica n ELAQ
25/09/2017


