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PROCESSO / OFÍCIO:  CETESB - 17/2017/314 (SG-1.040.531/17) 

INTERESSADO:   Maria Yumiko Tominaga 

INSTITUIÇÃO/ÁREA:   CETESB / Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 

Diretoria de Engenharia e Qualidade Ambiental   

Departamento de Análises Ambientais 

Divisão de Análises Físico-Químicas 

DESTINO/LOCAL:  Brno, República Tcheca  

PERÍODO:    04 a 12 de novembro de 2017 

MOTIVO: 

Participar do Encontro de especialistas para atualização do 
documento guia do Plano de Monitoramento Global (GMP) de 
poluentes orgânicos persistentes (POPs) da Convenção de 
Estocolmo e Visita ao laboratório do RECETOX (Centro de 
Pesquisa de Compostos Tóxicos no Meio Ambiente) 
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Encontro de especialistas para atualização do documento guia do Plano de Monitoramento 
Global (GMP) de poluentes orgânicos persistentes (POPs) da Convenção de Estocolmo 

e 
Visita ao laboratório do RECETOX (Centro de Pesquisa de Compostos Tóxicos no Meio 

Ambiente) 
 

 

 

Local do encontro: Hotel Continental - Brno – República Tcheca 

Local da visita: Centro de Pesquisa de Compostos Tóxicos no Meio Ambiente (RECETOX) – 

Universidade de Masarik, Brno- República Tcheca 

 

 

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”.  

 

Para que os dados de Monitoramento Global realizado em diferentes partes do mundo possam 

ser comparados, todos os participantes utilizam o mesmo documento guia para a amostragem, 

análise e para a escolha das matrizes ambientais e os POPs e seus produtos de degradação 

que devem ser monitoradas em diferentes amostras ambientais. A última versão disponível 

deste documento guia é a revisão efetuada em 2013, que não inclui os novos POPs inseridos 

na Conferência das Partes realizada em 2015 e 2017. Os POPs inseridos em 2015 e 2017 são 

o hexaclorobutadieno, pentaclorofenol e seus sais e ésteres, naftalenos policlorados, 

decabromodifenil éter (BDE-209) e parafinas cloradas de cadeia curta.   
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Este encontro de especialistas teve o intuito de iniciar atividades para atualização do 

documento guia de monitoramento global de POPs da Convenção de Estocolmo e inserir os 

procedimentos de amostragem e análise dos novos POPs incluídos em 2015 e 2017. 

 

Aproveitando a viagem a cidade de Brno, foi solicitado visita ao laboratório do RECETOX 

(Centro de Pesquisa de Compostos Tóxicos no Meio Ambiente), que também é um dos centros 

regionais da Convenção de Estocolmo. O RECETOX tem desenvolvido estudos na área de 

monitoramento de POPs no meio ambiente, e o objetivo da visita foi verificar os métodos 

analíticos utilizados para os novos POPs que a CETESB ainda não tem capacidade analítica, 

assim como a instrumentação analítica e os estudos desenvolvidos na parte de amostragem 

passiva para compostos orgânicos em ambientes aquáticos. 

 

2. OBJETIVOS DO ENCONTRO 

Iniciar o trabalho de inclusão dos POPs recentemente adicionados na lista da Convenção de 

Estocolmo no documento guia do Plano de Monitoramento Global 

 

3. PARTICIPANTES 

Treze especialistas convidados procedentes dos seguintes países: Brasil, Canadá, China, 

República Tcheca, Alemanha, Japão, Quênia, Marrocos, Espanha, Suécia e Uruguai. 

Outros especialistas envolvidos em programas de monitoramento de POPs participaram do 

encontro, sendo cinco pesquisadores da República Tcheca e um pesquisador do Brasil que se 

encontrava no RECETOX como aluno de pós-doutorado. 

O encontro também contou com a presença de dois observadores da China 

A Sra. Katarina Magulova e Sra. Ana Witt, do Secretariado das Convenções da Basiléia, 

Roterdã e de Estocolmo, coordenaram as atividades. 

 

4. ATIVIDADES  

As atividades do encontro de especialistas estão indicadas na Tabela 1 e as atividades da 

visita ao laboratório do RECETOX, estão indicados Tabela 2.  

Tabela 1 – Atividades do encontro de especialistas 

Data Atividade 

07/11/2017 

 

Abertura do encontro 

Introdução e contexto: 

- Resultados da conferência das Partes (COP-7 de 2015 e COP-8 de 2017) 

relevantes para a atualização do documento guia do Plano de Monitoramento 

Global (GMP);  

- Mandato e processo para atualização do documento guia do GMP 

Experiências em programas de monitoramento, amostragem e análise de POPs 
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listados recentemente na Convenção de Estocolmo: 

a) Hexaclorobutadieno 

b) Pentaclorofenol, seus sais e ésteres 

c) Naftalenos policlorados 

d) Decabromodifenil éter (BDE-209) 

e) Parafinas cloradas de cadeia curta  

08/11/2017 

 

Debate sobre a inclusão dos POPs recentemente listados na Convenção de 

Estocolmo no documento guia do GMP: 

a) Identificação dos analitos a serem monitorados 

b) Metodologia de amostragem 

c) Metodologia de Análise 

09/11/2017 

 

Caminhos a seguir e Plano de trabalho para atualização do documento guia do 

GMP: 

a) Contribuições 

b) Metas 

c) Prazos 

Outros assuntos 

Fechamento do encontro 

 

Tabela 2 – Atividades de visita ao Laboratório do RECETOX 

Data Atividade 

06/11/2017 

e 

10/11/2017 

Visita ao Laboratório do RECETOX para verificar e discutir: 

- Monitoramento de POPs no ar com uso de amostragem passiva e ativa 

desenvolvido no RECETOX e outras matrizes ambientais 

- Técnicas de preparo de amostras de ar e outras matrizes ambientais. Técnicas de   

análise instrumental de novos POPs da Convenção de Estocolmo 

- Monitoramento de compostos orgânicos polares e apolares em água superficial e  

diferentes tipos de amostradores passivos utilizados no RECETOX 

- Formas de calibração dos amostradores passivo tipo POCIs e de silicone utilizadas 

pelo RECETOX e recentemente adquiridas pela CETESB 

- Técnicas de preparo de amostras de água coletadas com coletor passivo de água, 

tipo de limpeza de extrato e análise instrumental. 

 

 

 

4.1 Encontro de especialistas para atualização do documento guia do Plano de 
Monitoramento Global (GMP) de poluentes orgânicos persistentes (POPs) da Convenção 
de Estocolmo 
 

O evento foi iniciado com a apresentação da coordenação sobre o contexto do encontro e 

apresentação dos resultados da conferência das Partes ocorrido em 2015 (COP-7) e em 2017 

(COP-8), nos aspectos relacionados e relevantes para a atualização do documento guia do 

GMP. Foram apresentados também os processos necessários para a atualização do 

documento guia do GMP 
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Antes da discussão sobre a atualização do documento guia, os participantes do encontro que 

já possuíam experiência em programas de monitoramento, amostragem ou análise destas 

novas substâncias, apresentaram os resultados e experiências obtidas. 

 

A discussão sobre os novos POPs foi efetuada considerando cada uma das substâncias, os 

possíveis produtos de degradação, assim como aspectos de monitoramento em diferentes 

matrizes (principalmente ar, água e leite humano), amostragem e aspectos analíticos 

 

As substâncias que foram alvo das discussões durante os três dias de discussão foram:  

a) Hexaclorobutadieno 

b) Pentaclorofenol, seus sais e ésteres 

c) Naftalenos policlorados 

d) Decabromodifenil éter (BDE-209) 

e) Parafinas cloradas de cadeia curta 

 

Os principais aspectos discutidos em relação a cada uma das substâncias ou grupo de 

substâncias foram: 

a) Identificação dos analitos a serem monitorados (a substância na forma original ou 

produtos de degradação, assim como isômeros, congêneres, etc) 

b) Metodologia de amostragem 

c) Metodologia de Análise  

 

No final da discussão sobre os novos POPs, foi elaborado um plano de trabalho e estabelecido 

um cronograma das atividades a serem efetuadas e apresentadas durante os anos de 2017 e 

2018, até que a atualização seja finalizada em 2019. 

 

4.2 Visita ao laboratório do RECETOX (Centro de Pesquisa de Compostos Tóxicos no 
Meio Ambiente) 
 

A visita ao laboratório do RECETOX forneceu informações valiosas em relação as técnicas 

analíticas utilizadas e detalhes da parte analítica e também especificações de materiais e 

equipamentos utilizados para análise de novos POPs. 

A estrutura laboratorial do RECETOX é bastante completa para análise de POPs iniciais como 

também para os POPs recentemente incluídos na lista de Convenção de Estocolmo. 

Durante a visita, os pesquisadores forneceram apresentações, inclusive parte das aulas 

preparadas para o curso sobre os POPs para os países em que o RECETOX fornece 

assistência como Centro Regional da Convenção de Estocolmo. Os focos das discussões 
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foram em torno de assuntos de interesse da CETESB, ou seja, sobre as pesquisas 

desenvolvidas e voltadas à parte de amostragem passiva em ambientes aquáticos e de 

técnicas analíticas empregadas.  

Foram fornecidas também diversas publicações dos pesquisadores do RECETOX referentes 

aos assuntos discutidos, que serão bastante úteis principalmente para o desenvolvimento de 

técnicas de amostragem passiva em ambientes aquáticos para monitoramento de POPs e de 

outros contaminantes emergentes.   

 

 

5. COMENTÁRIOS E CONCLUSÕES 

 

A participação no encontro forneceu uma visão geral em relação ao monitoramento de novos 

POPs já existentes e acompanhar as discussões sobre as técnicas de amostragem e análise 

de novos POPs e a instrumentação utilizada pelos participantes e os resultados encontrados 

até o momento. Pelos dados apresentados, verifica-se que a concentração destes poluentes é 

relativamente baixa no meio ambiente dificultando a detecção destes, sendo necessário 

investir na parte de amostragem e análise e os cuidados para distinguir um resultado positivo 

de contaminantes e/ou interferentes. 

Apesar da concentração relativamente baixa, é importante o monitoramento da presença 

destas substâncias no meio ambiente e na biota devido a persistência no ambiente por não se 

degradar facilmente, capacidade de bioacumulação na cadeia alimentar e efeitos adversos aos 

seres humanos e ao meio ambiente. 

Uma vez que não existem barreiras entre países ou continentes para estes poluentes, é 

importante a existência de projetos em conjunto como este que permitam tomada de decisões 

globais conjuntas e uso de procedimentos padronizados para o monitoramento da presença 

destes poluentes no meio ambiente global. A atualização do documento guia que foi o objeto 

principal deste encontro, deverá ser concluída em 2019. 

 

A visita ao laboratório do RECETOX que envolveu discussões técnicas com diversos 

pesquisadores, e principalmente as discussões sobre temas de amostragem passiva em 

ambiente aquático, foram bastante proveitosas e serão utilizadas no desenvolvimento de 

projetos de amostragem passiva coordenadas pela Divisão de Análises Físico-Químicas. Em 

relação aos aspectos analíticos, os conhecimentos adquiridos foram repassados aos técnicos 

desta mesma divisão envolvidos com o desenvolvimento de metodologias analíticas para 

determinação de novos POPs.  
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São Paulo, Janeiro de 2018 
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