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1.Dados da Capacitação:
-Nome do curso:   Treinamento básico em análise de p-dibenzo-dioxinas e p-dibenzo-furanos
-Nome da instituição:   Eurofins GfA
- Endereço da instituição:   Neuländer Kamp 1 , D 21079
- Local:   Hamburg - Alemanha
-Data:   27 de Outubro a 19 de Dezembro de 2008

2. Dados do Funcionário:
-Nome:   Jésner Peixôto de Melo
-Área de trabalho:   EAAQ
-Ramal e e-mail:   3512 – jesnerm@cetesbnet.sp.gov.br
-Responsável pela indicação:   Gerente do Setor – Neusa Akemi Niwa

3.Síntese Temática
-Conteúdo técnico específico da capacitação:

?  Entrada e recebimento de amostras;
?  Preparação e extração de amostras;
?  Técnicas de purificação de extratos de amostras de PCDDs/PCDFs;
?  Parte instrumental:   Análise instrumental por GC/HRMS, quantificação e avaliação de

dados e manutenção de rotina do equipamento

-Resultados imediatos e mediatos para a companhia

Aquisição de tecnologia básica necessária para implementar análise de PCDDs/PCDFs na
Cetesb

-Áreas técnicas beneficiadas

A Empresa terá dará um salto de qualidade enorme no monitoramento ambiental, avaliação
da qualidade do ar atmosférico, satisfazendo assim, o artigo 16 da convenção de Estocolmo (22 de
maio de 2001), no que se refere ao controle de poluentes orgânicos persistentes, com objetivo de
proteger a saúde humana.

Diertoria de Controle da Poluíção Ambiental - fundamental importância para atendimento às
ações de controle_

Departamento de Tecnologia do ar – no monitoramento da qualide do ar atmosférico.



-Tipo de incremento para a qualidade ambiental

Condição de avaliação da qualidade do ar atmosférico, parâmetro de suma importância para
questões de saúde pública.

Ampliação da qualidade dos serviços prestados à comunidade de São Paulo, estado mais
industrializado da federação e a Cetesb, como agencia ambiental, deve promover capacitação de seu
corpo técnico.

Os dados obtidos servirão de base na elaboração de polítcas públicas em meio-ambiente e
saúde.
-Resultantes sociais e econômicas verificadas

O resultado social mais importante é, sem dúvida alguma, é sua contribuição para medidas
que promovam melhoria na saúde pública. Esta é uma medida também econômica porque será
capaz de fornecer dados importes para melhoria das fontes poluidoras que ocasionam efeitos
danosos à saúde. Outra contribuição econômica poderá ser obtida pelo programa de transferencia de
tecnologia da empresa, tão logo tenhamos adquirido conhecimento e experiência necessária no
âmbito da matéria.

4.Indicação de material recebido no curso

Não foi fornecido nenhum material de apóio no treinamento. A Eurofin desenvolveu seu
procedimento analítico com base nas normas da comunidade européia, EPA e noma DIN,
introduzindo alguns detalhes específicos para simplificar e tornar mais rápido, sem contudo relaxar
nas exigências de qualidade, porém, em se tratando de um domento interno, não foi possível obter
cópia.
Quanto a materiais de referencia, as normas EPA, DIN e EN (normas da comunidade européia,
entre outras, que são referencias internacionais.

-Padrão bibliográfico (em caso de dúvida, consultar a biblioteca)

5-Indicação de referências
-Sites
-Bibliografia complementar
-Outras referências

6-Indicação de contatos
-Do curso em referência:

Frank Neugebauer, especialista em PCDDs e PCDFs - frankneugebauer@eurofins.

-Outros contatos
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