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E há-de deixar apenas os cabelos,

Na frialdade inorgânica da terra!
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A quimica feroz do cemitério

Transforma porções de átomos juntos

No óleo malsão que escorre dos defuntos

Com abundância de um geyser deletério.

Noite de um Visionário, Augusto dos Anjos
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RESUMO

Os bifenilos policlorados (PCBs) são compostos organoclorados que

apresentam 209 congêneres sendo que alguns deles são muito tóxicos. Foram

produzidos por mais de 30 anos sendo utilizados principalmente no setor eletro-

eletrônico. Devido a legislação brasileira não prever substituição de equipamentos,

ainda em funcionamento, que contenham PCBs estes podem tomar-se fontes

potenciais de contaminação no ambiente. Neste aspecto a região do Vale do Paraiba,

por ter um parque industrial diversificado (químico, eletrônico e mecânico) iniciado na

década de 50, pode apresentar essas fontes. O rio Paraíba do Sul é o principal recurso

hídrico sendo utilizado para captação de água para abastecimento e também como

receptor de efluentes industriais e esgotos domésticos. Nele também é praticada a

pesca de subsistência pela população ribeirinha.

Devido as caracteristicas de bioconcentração no figado de peIxe por

organoclorados, decidiu-se utiliza-Io como bioindicador. Assim pode ser verificada a

presença de PCBs na região avaliando-se os níveis de contaminação que podem

colocar em risco as populações ribeirinhas.

Na metodologia analítica proposta foram encontrados de 48 a 159 ng/g de

PCBs totais para a traíra e 12 a 34 ng/g de PCBs totais para o mandi. A recuperação

alcançada foi na faixa de 50 a 100%. Os valores do limite de detecção para os 13

congêneres estudados se encontraram na faixa de 1 a 3 ng/g .

Os congêneres mais genotóxicos (PCB 77 e 126) foram encontrados

principalmente na traira com 20 :t 9 ng/g (PCB 77) e 21 :t 3 ng/g (PCB 126), enquanto

que o mandi apresentou principalmente o PCB 77 com 8 :t 2 ng/g.
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Estas avaliações são preliminares e necessitam de maiores estudos para se

determinar a extensão do grau de contaminação e as possíveis fontes de contaminação

por estes compostos.
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ABSTRACT

The chlorinated biphenyls are organochlorinated compound with around 209

congeners some them are very toxic. They were produced during 30 years and used

mainly in the eletronic equipment (transformers and capacitors). Brazilian legislation

don't obligate the substitution of equipaments containing PCBs that are still being

used. So this could be a signifincatsource of environrnent contamination.

The industries have settled the Paraíba Valley since 50's that can represent the

major source of PCBs. The South Paraíba river main hidric source that has been used

caption for water suplly and subsistent fishing. It receives also industrial efluents and

domestic sewer.

In spite of bioconcentration characteristics of organochIorinated in fishes'liver,

this organ was decided to be used as bioindicator. PCB' s levei can be avaliated

indiretly, analysing the exposure of some species of fishes, and arevall contamination

around the fish population.

From this proposed analytical method total PCBs ITomtraíra here found ncarly

32 to 143 nglg in liver and 8 to 26 nglg in mandi's liver.

The aproached recuperation were about 50 to 100%, the limit detection for

these 13 congeners were around 1 to 3nglg. The most genotoxic congeners were

found in traira (PCB 77 20 :t 9nglg and PCB 12621 :t 3nglg) and other hand, it was

only in mandi PCB 77 8 :t 2nglg.

These evalutions are preliminar and necessites further studies to determine the

extension of contarnination and the possibly source these compound' s comtamination.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Definição e características dos PCBs

PCBs (bifenilos policlorados) é o nome genérico dado a classe de compostos

organoclorados (Figura 1) resultante da reação do bifenil com cloro anidro na

presença de catalisador. Foram sintetizados inicialmente por volta de 1800 na

Alemanha, porém sua produção em escala industrial deu-se a partir de 1922 [1].

3 2 2' 3'

CI~~4C1Y
5 6 6' 5'

Figura 1 -Estrutura molecular dos bifenilos policlorados (PCBs) onde x + y s 10.

Observa-se, através da Figura 1, que a molécula dos bifenilos policlorados pode

apresentar diversas substituições possíveis dos átomos de cloro. Estas podem variar de

1 a 10 átomos, obtendo-se 209 moléculas diferentes denominadas congêneres.

Apresenta-se na Tabela I a distribuição de PCBs em função do número de átomos de

cloro na molécula.

A nomenclatura [2,3] para os 209 congêneres de PCBs, adotada pela IUPAC

(Intemational Union of Pure and Aplied Chemistry) considera a posição dos átomos

de cloro na estrutura bifenila(Figura 1). Apresenta-se na Tabela 2 essa nomenclatura.

Diversos estudos evidenciam que dos 209 congêneres possíveis de PCBs

somente 13O podem estar presentes nas misturas comerciais[4]. Estas foram

produzidas em vários paises, com diferentes denominações, tais como: na França com

a marca "Phenoclor'~'''; no Japão "Kanechlor~'''; na Alemanha "Clophen~", na Itália
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"Fenclor@"e nos Estados Unidos pela Monsanto, a qual foi a principal produtora a

nível mundial, com a marca "Aroclor'B''',sendo comercializado no Brasil com nome

"Ascarel~)" [5,6,7].

A produção de PCBs nos Estados Unidos iniciou-se em 1920 [9] sendo que

foram reconhecidos corno contaminantes ambientais em 1966 devido a detecção de

altas concentrações de substancias desconhecidas, que posteriormente foram

identificadas corno PCBs[I], durante a determinação de residuos de pesticidas

organoclorados.

o pico de produção foi em 1970 com 50.000 toneladas, onde a maior parte foi

consumida pela indústria eletrànica. Em 1978 começaram a surgir as primeiras leis

americanas restringindo seu uso somente para sistemas fechados como trocadores de

13

Tabela 1 -Congeneres de PCBs possíveis, n.O de isomeros, Massa Molecular e

Porcentagem de cloro para vários isomeros de PCBs [8].

Bifenil N° de Isomêros Massa Molecular O/oCloro

Monocloro 3 188.7 18.8

Dicloro 12 223.1 31.8

Tricloro 24 257.5 41.3

Tetracloro 42 292.0 48.6

Pentacloro 46 326.4 54.3

Hexacloro 42 360.9 58.9

Heptacloro 24 395.3 62.8

Octacloro 12 429.8 66.0

Nonacloro .... 464.2 68.7-'

Decacloro 1 498.7 71.2

Total 209



calor(10]. Em 1983 foi publicada lei federal (11] proibindo o uso de PCBs em todo o

território americano a partir de 1988,

Tabela 2 - Sistema de identificação dos congêneres de PCBs,

14
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N,O Monoclorobifeníl N° Tetraclorobifenil N,o Pentaclrorbifeníl N° Hexaclorobifenil
1 2 52 2,2',5,5' 106 2,3,3',4,5 161 2,3,3',4,5',6
2 3 53 2,2',5,6 107 2,3,3',4',5 162 2,3,3',4',5,5'
3 4 54 2,2',6,6' 108 2,3,3',4,5' 163 2,3,3',4',5,6

diclorobifeníl 55 2,3,3',4 109 3,3,3',4,6 164 2,3,3',4',5',6
4 2,2' 56 2,3,3',4 110 2,3,3',4',6 165 2,3,3',5,5',6
5 2,3 57 2,3',3',5 111 2,3,3',5,5' 166 2,3,4,4',5,6
6 2,3' 58 2,3,3',5 112 2,3,3',5,6 167 2,3',4,4',5,5'
7 2,4 59 2,3',3',6 113 2,3,3',5',6 168 2,3',4,4',5',6
8 2,4' 60 2,3,4,4' 114 2,3,4,4',5 169 3,3',4,4',5,5'
9 2,5 61 2,3,4,5 115 2,3,4,4',6 heptaclorobifeníl
10 2,6 62 2,3,4,6 116 2,3,4,5,6 170 2,2',3,3'4,4'5
11 3,3' 63 2,3,4',5 117 2,3,4',5,6 171 2,2',3,3',4,4',6
12 3,4 64 2,3,4',6 118 2,3',4,4',5 172 2,2',3,3',4,5,5'
13 3,4' 65 2,3,5,6 119 2,3',4,4',6 173 2,2',3,3',4,5,6
14 3,5 66 2,3',4,4' 120 2,3',4,5,5' 174 2,2',3,3',4,5,6'
15 4,4' 67 2,3',4,5 121 2,3',4,5',6 175 2,2',3,3',4,5',6

triclorobifeníl. 68 2,3',4,5' 122 2',3,3',,5 176 2,2',3,3',4,6,6'
16 2,2',3 69 2,3',4,6 113 2',3,4,4',5 177 2,2',3,3',4',5,6
17 2,2',4 70 2,3',4',5 124 2',3,4,5,5 178 2,2' ,3,3' ,5,5',6
18 2,2',5 71 2,3',4',6 125 2',3,4,5,6' 179 2.2',3,3',5,6,6'

19/2,2',6

72 2,3',5,5' 126 3,3',4,',5 180 2,2',3,4,4',5,5'

20 2,3,3' 73 2,3',5',6 127 3,3',4,5,5' 181 2,2',3,4,4',5,6
21 2,3,4 74 2,4,4',5 hexaclorobifeni 182 2,2',3,4,4',5,6'

22 I 2,3,4'
75 2,4,4',6 128 2,2',3,3',4,4' 183 2,2',3,4,4',5',6

23 2,3,5 76 2',3,4,5 129 2,2',3,3',4,5 184 2,2',3,4,4',6,6'

24 I 2,3,6 77 3,3',4,4' 130 2,2',3,3',4,5' 185 2,2',3,4,5,5',6

251 2,3',4

78 3,3',4,5 131 2,2' ,3,3' ,4,6 186 2,2',3,4,5,6,6'
26 2,3',5 79 3,3',4,5' 132 2,2',3,3',4,6' 187 2,2',3,4',5,5',6

27 I 2,3',6 80 3,3',5,5' 133 2,2',3,3',5,5' 188 2,2',3,4',5,6,6'

2812'4,4'

81 3,4,4',5 134 2,2',3,3',5,6 189 2,3,3',4,5',5,5'

29 2,4,5 pentaclorobifeníl 135 2,2',3,3',5,6' 190 2,3,3',4,4',5,6

30 2,4,6 82 2,2',3,3',4 136 2,2',3,3',6,6' 191 2,3,3',4,4',5',6
31 2,4',5 83 2,2',3,3',5 137 2,2',3,4,4',5 192 2,3,3',4,5,5',6
32 2,4',6 84 2.2',3,3',6 138 2,2' ,3,4,4',5' 193 2,3,3',4',5,5',6
33 2,3,4 85 2,2,3,4,4' 139 2,2',3,4,4',6 octaclorobifeníl

34 2',3,5 86 2,2',3,4,5 140 2,2',3,4,4',6' 194 2,2' ,3,3',4,4',5,5'
35 3,3',4 87 2,2',3,4,5' 141 2,2',3,4,5,5' 195 2,2' ,3,3' ,4,4' ,5,6
36 3,3',5 88 2,2',3,4,5,6 142 2,2',3,4,5,6 196 2,2',3,3',4,4',5',6
37 3,4,4' 89 2,2',3,4,6' 143 2,2',3,4,5,6' 197 2,2',3,3',4,4',6,6'
38 3,4,5 90 ,2',3,4',5 144 2,2',3,4,5',6 198 2,2',3,3' ,4,5,5',6

39 3,4',5 91 2,2',3,4', 145 2,2',3,4,6,6' 199 2,2',3,3',4,5,6,6'
tetraclrobifenil 92 2,2',3,5,5' 146 2,2',3,4',5,5' 200 2,2',3,3',4,5',6,6'

40 2,2',3,3' 93 2,2',3,5,6 147 2,2',3,4',5,6 201 2,2',3,3 ',4',5,5',6
41 2,2',3.4 94 2,2,3,5,6' 148 2,2',3,4',5,6' 202 2,2',3,3',5,5',6,6'
42 2,2',3,4 95 2,2',3,5',6 149 2,2',3,4',5',6 203 2,2' ,3,4,4' ,5,5',6
43 '2,2',3,5 96 2,2,3,6,6' 150 2,2',3,4',6,6' 204 2,2',3,4,4',5,6,6'
44 2,,2',3,5' 97 2,2',3',4,5 151 2,2' ,3,5,5',6 205 2,3,3',4,4',5,5',6
45 2,2',3,6 98 2,2',3',4,6 152 2,2',3,5,6,6' nonoclorobifenil

46 2,2',3,6' 99 2,2',4,4',5 153 2,2',4,4',5,5' 206 2,2' ,3,3',4,4' ,5,5',6
47 2,2',4,4' 100 2,2',4,4',6 154 2,2',4,4',5,6' 207 2,2' ,3,3' ,4,4' ,5,6,6'
48 2,2',4,5 101 2,2',4,5,5' 155 2,2',4,4',6,6' 208 2,2' ,3,3' ,4,5,5' ,6,6'
49 2,2',4,5' 102 2,2',4,5,6' 156 2,3,3',4,4',5 decaclorobifenil

50 2,2',4,6 103 2,2',4,5',6 157 2,3,3',4,4',5' 209 2,2' ,3,3' ,4,4' ,5,5' ,6,6'

51 2,2',4,6' 104 2,3,3',4,4' 158 2,3,3' ,4,4',6
105 2,3,3',4,4' 159 2,3,3' ,4,5.5'

160 2,3,3',4,5,6





portaria estabelece, entre outras coisas, a proibição de fabricação, comercialização e

uso de PCBs em todo território nacional. Entretanto permite que os equipamentos já

instalados continuem em funcionamento até sua substituição integral ou a troca do

fluido dielétrico por produto isento de PCBs. Esta portaria também proíbe o descarte

de PCBs ou produtos contaminados em cursos d' água; exposição de equipamentos

contendo PCBs a intempéries, além de regulamentar o local de instalação dos

equipamentos que contenham PCBs que ainda estejam funcionando.

Tabela 3 -Uso dos PCBs classificado de acordo com o tipo de Aroclor [1].

Uso de PCBs Tipo de Aroclor

122Ll254Capacitores Elétricos

Transformadores Elétricos

Bombas de Vácuo

1242,1254,1260

1248.1254

Turbinas de Transmissão de Gás

Fluídos Hidráulico

122Ll242

1232, 1242, 1248, 1254, 1260

Resinas Plastificante 1248, 1254, 1260, 1262, 1268

1221, 1232, 1242, 1248, 1254Adesivos

Plastificante para Borracha

Sistema de Transferencia de Calor

1221, 1232. 1242, 1248, 1254, 1268

1242,

Aditivo anti - chama

Óleos de corte, lubrificantes, Pesticida"

1254, 1260

1254

Papel Carbono 1242

" utilizados como conservantes.

Além dessa Portaria, há a Instruçào Normativa 001 SEMAlSTC/CRC, do

Ministério do Interior, de 10 de junho de 1983, que disciplina as condições a serem

observadas no manuseio, armazenagem e transporte de PCBs e/ou resíduos

contaminados. Há também, a norma ABNT/NBR 3871 que estabelece orientação para

o manuseio, embalagem, rotulaçào, armazenagem e transporte de PCBs para
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transformadores e capacitores; níveis de contaminação permitidos em equipamentos

novos, equipamentos em operação, além de valores para manutenção e descarte dos

Huídose equipamentos elétricos que contenham PCBs.

Tabela 4 -Marcas registradas de PCBs e misturas contendo PCBs [4].

Acedor ( t )

Apirolio ( t,c )

Aroclor ( t,e )

Disconon ( c )

Asbestol ( t,e )

Asearel

EEC - 18

PCBs

Phenoclor ( t,e )

PolyehIorinated biphenyl

Polyehlorobiphenyl

Pydraul

Arubren

Dk ( t,e )

Dueonol ( e )

Dykanol ( t,e )

Bakola 131 (tc )

Bíclor ( c )

Chlorextol ( t )

Elemex ( t,c )

Eucarel

Pyralene ( te )

Pyranol ( t,c )

Pyrochlor ( t )Fenchlor ( t,c )

Hivar ( c )

Chlorinated Biphenil

Chlorinated Diphenil

Chlorinol

Chlorobiphenyl

Hydol ( tc )

lnclor

Saf - T - Kuhl ( tc )

Santotherm FR

lnerteen ( t,e )

Kanechlor ( tc )

Santovae I e 2

Siclonyl ( e )

Clophen ( te )

Clorphen ( t )

Delor

Kenneehlor

Solvo I ( te )

Sovol

Montar Therminol FR

Diaclor ( tc )

Dialor ( c )

Nepolin

No - Flanol ( te )

PCB

( t ) usado em transformador

( c ) usado em capacitor

Neste particular as companhias distribuidoras de energia elétrica são potenciais

fontes de contaminação, devido a grande quantidade de resíduos contendo PCBs que

são gerados durante a substituição de equipamentos antigos. Por exemplo a

Eletropaulo contabilizou, em 1997, um total de 562 toneladas de Ascarel [12] e

Fumas, também declarou um total de 136 toneladas do mesmo produto [13].
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Entretanto não se tem idéia do montante de equipamentos contendo PCBs que ainda

estão em uso em outras Estatais ou na iniciativa privada.

Este estoque de PCBs precisa ser inventariado e acima de tudo seu

armazenamento e destruição devem ser permanentemente fiscalizados, prevenindo a

contaminação do ambiente.

1.2 Entrada dos PCBs no Ambiente

Embora a produção e uso de muitos compostos organoclorados tenha sido

banida de alguns países, consideráveis quantidades de PCBs podem estar armazenadas

em áreas de depósitos de resíduos nesses países. Calcula-se que cerca de 15% da

produção mundial de PCBs estejam em países em desenvolvimento. Algumas

legislações ambientais restringem o uso de novos equipamentos elétricos com PCBs,

mas permitem o uso de equipamentos antigos que contenham PCBs até o termino de

sua vida útil, tomando-se assim possíveis fontes de contaminação ambiental [14 ].

As mais importantes e prováveis rotas de contaminação de PCBs no ambiente

são:

- Acidente ou perda no manuseio de PCBs e/ou fluídos contendo PCBs;

- Vaporização de componentes contaminados com PCBs;

- Vazamentos em transformadores; capacitores ou trocadores de calor;

- Vazamento de fluídos hidráulicos contendo PCBs;

-Armazenamento irregular de resíduo contendo PCBs ou resíduo contaminado;

- Fumaça decorrente da incineração de produtos contendo PCBs;

- Efluentes industriais e/ou esgotos despejados nos rios e lagos.
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o destino e comportamento dos congêneres de PCBs no ambiente é

influenciado pelas suas propriedades fisico-químicas, principalmente a volatilidade,

solubilidade em água e lipofilicidade. Congêneres menos clorados possuem pressão de

vapor e solubilidade em água maiores do que os mais clorados, os quais são mais

lipofilicos. Estas diferenças exercem um grande efeito na persistência dos congêneres

individuais e seucoeficiente de partição entre os diferentes compartimentos ambientais.

Além disso, as fontes dominantes de PCBs são as fonnulações técnicas, e suas

composiçõesvariam em função da quantidadede cloro na molécula.

Apresenta-se na Tabela 5 as composições de Aroclor'~) mais comercializadas,

onde a quantidade cloro varia de 18,8 a 68,8%.

Tabela 5 - Porcentagem aproximada de ArocIor com diferentes graus de cioração [4].

n." d~ doros

1221na molécula

Cloro Arodor

( o;, ) 1232' 1016 1242 1248 1254 1260

o

8

9

2

-.
.)

4

5

6

7

a Cinco por cento não identificado
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o 10

18.8 50 26 2 -..)

31.8 35 29 19 13 2

41.3 4 24 57 28 18

48.6 1 15 22 30 40 11

54.4 - - - 22 36 49 12

59.0 - - - 4 4 34 38

62.8 - - - - - 6 41

66.0 - - - - - - 8

68.8



1.3 Ocorrência ambiental

1.3.1 Atm(),~ier{J/Ar

A entrada de PCBs e outros poluentes PCDD e PCDF na atmosfera dá-se

principalmente devido a combustão e volatilização de material organocIorado, isto faz

com que sejam transportados para áreas remotas como o continente Antártico [15] e

Ártico [16]. Na atmosfera os PCBs e outros poluentes estão distribuídos entre a fase

gasosa e o material particulado [17]. Esta distribuição é influenciada principalmente

pela temperatura ambiente e pressão de vapor do analito. Em geral, os PCB contendo

até 5 átomos de cloro são encontrados predominantemente na tàse gasosa, enquanto

os congêneres contendo mais que 6 átomos de cloro são encontrados no material

particulado Tabela 6.

Tabela 6 - Distribuição de congêneres de PCBs no material particulado
atmosférico [18].

PCBs

3 - Cl

% Particulado

7.3

4 - Cl

5 - Cl

16.7

6 - Cl

7 - Cl

34.7

58.3

8 - Cl

66.2

79.5

A concentração de PCBs na atmosfera, em clima tropical, varia de 74 a

46000pglm3, dependendo da distancia da fonte de emissão. Estes valores são

comparáveis aos determinados em ambientes urbanos na América do Norte e Europa
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[14]. Alguns estudos em ambientes fechados, sugerem que a contaminação do homem

por PCBs presentes na atmosfera representam até 64% da exposição total [19].

1.3.2 Agua/Sedimento

A diversidade de contaminantes através de descarga industrial urbana nos

corpos d' água tomam o ambiente aquático um importante reservatório global para a

recicIagem de compostos orgânicos hidrofóbicos [20]. Os PCBs e outros poluentes são

incorporados a água principalmente através de pontos de descarga industrial e urbana

nos rios, lagos e águas costeiras. Desse modo onde a correnteza é mais forte, ocorre

uma maior dispersão dos poluentes além da maior mobilidade do sedimento

contaminado.

Isso toma as trocas entre as interfaces ar-água e sedimento-água cruciais para o

entendimento da mobilidade dos compostos orgânicos hidrofóbicos. Os principais

fatores que afetam esta distribuição são a quantidade de matéria orgânica presente no

sedimento, a área de contato e os grandes valores coeficiente de partição octanol-água

[21,22]. Os PCBs podem representar até 85% do total de resíduo organocIorado

encontrado no sedimento [23].

1.3.3 Biota

Devido a grande estabilidade química e a ampla disseminação de produtos

contendo PCBs, principalmente na primeira metade deste século, tornam-se possível

encontra-Ios de forma ubíqua preponderantemente devido a descarga direta ou indireta
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tais como solos ou sedimentos atuam como reservatório destes contaminantes,

possibilitando a contaminação da biota. Algumas espécies vegetais, embora possuindo

baixos valores de biomagnificação e não apresentarem metabolização de congêneres de

PCBs, absorvem esses compostos refletindo o grau de contaminação do ambiente [24].

Compostos químicos persistentes, como PCBs, entram na cadeia alimentar

devido as suas propriedades fisico químicas. Ao longo da cadeia alimentar sofrem

processo de bioconcentraçãoe biomagnificação.Bioconcentração vem a ser o

processo onde há acúmulo do contaminante resultante da absorção e eliminação

simultânea. Biomagnificação resulta do processo de acúmulo da concentração do

contaminante nos tecidos dos organismos vivos na passagem de cada nível trófico da

cadeia alimentar. O potencial de biomagnificação do contaminante na cadeia trófica é

determinado pela lipoficidade dos congêneres de PCBs, pela estrutura e pela dinâmica

da cadeia alimentar onde a concentração do contaminante aumenta com o nível trófico.

Espécies predadoras apresentam tendência a altos fatores de bioacumulação de PCBs

em relação a suas presas [25,26].

1.3.3.1 Peixes

Diversas substâncias tais como pesticidas, TCDD e PCBs são potencialmente

tóxicas aos seres vivos. Estas são geralmente insolúveis em água, mas são prontamente

solúveis em lipídeos (lipossolúveis), associando-se portanto, as reservas de gordura

dos animais. Dentre eles, os peixes, por fazerem parte da dieta de outros animais

(águia, ursos, etc.) podem contribuir para a biomagnificação dos PCBs [27]. Isso faz

com que o risco de exposição ao homem a compostos orgânicos mutagênicos
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presentes nos peixes seja cerca de 100 vezes maior em relação a água [28]. Essa

bioacumulacão refere-se portanto, ao acúmulo de contaminantes nos tecidos dos

organismos através de qualquer via, incluindo: ingestão e contato direto com a água,

alimento e sedimento contaminado. Isso faz com que a alimentação esteja entre os

principais meios de exposição de PCBs para o homem [29,30,31,32,33], embora

existam outras rotas de exposição [19,34].

Apresentam-se na Figura 2, uma proposição para as possíveis rotas de assimilação

de compostos xenobióticos pelos peixes através da água ou pelos seus hábitos

alimentares. Após ser absorvida pelas brânquias ou pelo intestino, a substância é

geralmente ligada a uma proteína e transportada pelo sangue tanto para um local de

armazenamento, como por exemplo a gordura ou figado para transformação e/ou

armazenamento. Se for transformada no figado, pode permanecer ali armazenada, ou

ser excretada pela bile e fezes ou passar para a corrente sangüínea para possível

excreção pelos rins ou brânquias, ou ainda ser armazenada em tecidos extra-hepáticos.

o fator de acumulação de uma substância no corpo dos organismos vai depender do

balanço entre as taxas de assimilação, metabolização e excreção. A fase de assimilação

pode ser considerada fundamental para o processo de bioacumulação, pois é a fase na

qual as substâncias químicas são introduzi das nos organismos.

Nos peixes, existem quatro possíveis rotas de entrada: brânquias, alimentos, pele e

pela água ingerida. As brânquias e os alimentos são as principais rotas de entrada. No

caso dos PCBs a taxa de assimilação varia conforme o número de átomos de cloro e

sua distribuição na molécula congenere. Os PCBs com poucos de átomos de cloro e

baixo valor Kowsão mais rapidamente excretados, enquanto que PCBs com grande

quantidade de átomos de cloro na molécula são excretados mais lentamente [35].
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Figura2 - Diagrama esquemático das possiveis rotas do transporte e destinos para

substânciasxenobióticaspelacorrentesangüíneade umpeixe[36].

Existem outros fatores que influenciam a bioacumulação dos PCBs pelos

peixes tais como: posição na cadeia trófica, sua idade e o seu teor de lipídeos. Esses

tàtores também estão relacionados com seu habitat e comportamento que podem ser

modificados devido as mudanças climáticas da região [37].
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1.4 Acidentes com PCBs

1.4.1 Casos de Yusho(.Japão) e Yu-Cheng(Taiwan)

Em 1968, no Japão mais de 1600 pessoas envolveram-se em um grande

acidente ambiental, devido ao consumo acidental de óleo de arroz que fora

contaminado com PCBs, PCDF e PCT oriundo de um trocador de calor. Este episódio

foi conhecido como Yusho [38], devido ao nome do óleo de arroz. Um outro acidente

semelhante aconteceu em Yu-cheng com contaminação de fluídos industriais KC-400 e

KC-500 no óleo de arroz em 1979 o qual apresentou a quantidade de 196~glg para

PCBs Total.

A síndrome epidêmica causada pela ingestão do óleo de arroz contaminado é

avaliada como a mais importante análise dos malefícios a saúde humana causada por

compostos clorados aromáticos sem a extrapolação de experimentos em animais de

laboratório [39].

Os sintomas apresentados pelas vítimas foram: fadiga, dor de cabeça, dores

com inchaço, inibição do crescimento e dentição, anemia, problemas sangüíneos,

redução da condução nervosa, erupção na pele, despigmentação, dor nos olhos, entre

outros.

Embora as análises do sangue e tecidos das vítimas de ambos acidentes, quando

comparadas com as de trabalhadores expostos e com as de indivíduos normais

apresentassem níveis de PCBs similares o que mesmo não aconteceu com a

concentração de PCDF, que foi consideravelmente maior (Tabela 7).
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Tabela 7 - Concentração de PCBs e PCDFs e no acidente de Yusho [38].

Material PCBs/PCDFs

Kanechlor 400 não usado 50.000

óleo Yusho 200

paciente Yusho

tecido adiposo 1,3 0,009 144

fígado 0,05 0,013 4

b base total

Estudos realizados com crianças de 8 a 16 anos, nascidas de mães que

consumiram óleo contaminado em 1979 em Yu-cheng, mostram efeitos como declínio

da função do sistema imunológico que resultaram no aumento das doenças infeciosas.

Estas crianças mostraram alta freqüência de bronquite, gripe nos seis primeiros meses

e infeções no ouvido e trato respiratório para crianças acima de 6 anos [40].

Em ambos os acidentes, no Japão e Taiwan, observou-se o aumento na

incidência de càncer no fígado devido possivelmente ao aquecimento dos PCBs no

óleo de arroz causando a formação de furanos (TCDF) [38].

1.4.2 Contaminação do Rio Hudson

o rio Hudson situa-se no extremo oeste americano tem cerca de 1200Km de

comprimento sendo praticamente navegável em toda sua extensão. Nasce nas

montanhas ao norte do Estado de Nova York desembocando ao sul no oceano

Atlântico próximo a ilha de Manhattan. É um dos principais recursos hídricos do
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0,08 a 1,411lglg expresso em PCBs totais. Destes há maior concentração dos

congêneres com elevada quantidade de cloro [42].

1.4.3 Outros acidentes

A contaminação do ambiente por PCBs ou suas formulações também pode

ocorrer durante incêndios, onde devido a combustão incompleta podem ser formados

alguns compostos com elevado grau de toxicidade. Este risco é muito grande

principalmente em construções antigas. Por exemplo em 1981 um princípio de incêndio

envolvendo transformador contendo Aroclor 1254 no escritório de Binghampton no

estado americano de Nova York causou grande contaminação de trabalhadores devido

ao produto da combustão ter invadido o sistema de ventilação espalhando-se por toda

a área [43]. Essa combustão incompleta também pode ser resultado do processo de

separação de metais em transformadores e capacitores que contenham PCBs

promovido por desmanches ou trabalhadores na reciclagem de metais. Eletricistas,

bombeiros e trabalhadores de demolição da construção civil também pertencem ao

grupo de indivíduos os quais estão sujeitos a serem afetados pelos efeitos dos PCBs.

Isso tem chamado atenção das autoridades devido ao risco existente no ambiente de

trabalho [44].

1.5 Alguns Aspectos sobre efeitos Toxicológicos dos PCBs

Desde 195° havia interesse pela poluição provocada por DDT e compostos

organomercuriais, isso devido a possíveis evidências de malefícios da utilização destes

compostos [45]. O mesmo não ocorria com os PCBs que devido ao seu uso
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predominantemente industrial não chamava atenção principalmente por não terem sido

constatados quaisquer problemas devido ao uso destes compostos. Desta forma

somente a partir de 1966 os PCBs foram considerados como poluentes do meio

ambiente. Os efeitos toxicológico e bioquímicos das misturas e congeneres individuais

têm sido estudados principalmente em peixes [46,4 7J, células de mamíferos [48J e até

mesmo no homem [11J.

O potencial genotóxico para alguns congêneres de PCBs depende

fundamentalmente de sua conformação espacial. Esta conformação classifica-se em

planar e coplanar, sendo definida pelo número e posição dos átomos de cloro na

molécula dos PCBs. A conformação planar apresenta átomos de cloro na posição orlo

na molécula do PCB, enquanto que na conformação coplanar não existem átomos de

cloro nesta posição. Apresenta-se na Figura 3 as estruturas de congeneres coplanares

de PCBs e TCDD.

CI

C1 CI Cl CI

PCB 77 PCB 169

c CI :»~«I
CI PCB 126 TCDD

Figura 3 -Estruturas de alguns PCBs coplanares e dioxina TCDD.
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A conformação coplanar é considerada a mais tóxica possuindo ação

semelhante a da dioxina TCDD, que é considerada como padrão de referência

toxicológica. O mecanismo de ação da TCDD e dos PCBs com estruturas coplanares é

do tipo 3 metil colantreno devido ao modo de ação enzimática no fígado provocada

pelo citocromo P450, enquanto o mecanismo de indução tipo Fenobarbital depende da

indução da função oxidativa da atividade do hidrocarboneto aril hidrolilase ou então

com mecanismo tipo misto [50].

Os efeitos toxicológicos dos congêneres de PCBs são avaliados comparando-se

com os efeitos da TCDD. Isso é possível devido a similaridade estrutural dos

congêneres dos PCBs com a estrutura TCDD. Apresenta-se na Figura 3 as estruturas

de congêneres coplanares de PCBs e TCDD.

Baseando-se nesse critério foi adotado o TEF (Fator de Equivalência

Toxicológica) para os PCBs, que relaciona o potencial toxicológico do congênere de

PCB com a TCDD. Apresentam-se na Tabela 8 os valores de TEF além de outros

dados toxicológicos para alguns congêneres de PCBs.
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P = Planar
C = Coplanar
A = Altamente Tóxico
M = Muito Tóxico
T = Tóxico

F = Ocorre Freqüentememe
MC = Metil Colamreno
M = Misto
F = Fenobarbital

NA = Não Disponível
31
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Tabela 8 - Toxicidade de alguns PCBs de interesse em amostras ambientais [11].

Toxicidade Mecanismo
PCB Classificação Ocorrência Toxicológico

TEF

126 C NF MC 0.1

169 C NF MC 0.01

77 C A/F MC 0.0005

105 P MIF M 0.0001

114 P T NA 0,0005

118 p MIF M 0,0001

123 P MIF NA 0,0001

156 p MIF M 0,0005

157 p MIF NA 0.0005

167 P M/F NA 0,00001

189 P M/F NA 0.0001

170 P M/F M 0.0001

180 P M/F F 0.0001

128 P NF M NA

138 P NF M NA

87 P MIF F NA

99 p M/F F NA

183 P MIF F NA

194 P M/F F NA

37 p T NA NA

81 p T NA NA

44 P F NA NA

119 P T NA NA

70 P F NA NA

158 P T NA NA

74 P F NA NA

168 P T NA NA

151 P F NA NA



Estudos toxicológicos realizados em cobaias tem demonstrado que a

contaminação por PCBs pode alterar principalmente as funções reprodutivas dos

organismos. Foram observados distúrbios na maturação sexual e feitos teratogênicos

[38] trazendo como conseqüência a degradação da progênia.

No ambiente estes efeitos podem se propagar ao longo de toda a cadeia trófica,

através da bioacumulação afetando todas as espécies [49].

Nos seres humanos as conseqüências de contaminação por PCBs somente

podem ser avaliadas no caso de exposição em acidentes ou então por exposição

ocupacional. Nestes os pnnclpals sintomas observados foram: cloracne,

hiperpigmentação, problemas oculares, além da elevação do índice de mortalidade por

càncer no figado e vesícula biliar [11].

1.6 Métodos de Degradação dos PCBs

Devido a grande estabilidade química os PCBs são compostos de dificil

destruição sendo necessário procedimentos específicos tais como: processos químicos,

térmicos ou bioquímicos. Estes procedimentos, denominados intencionais, devem ser

perfeitamente controlados para evitar a formação de compostos como TCDD e TCDF.

A degradação dos PCBs pode ser classificada em intencional onde geralmente é

empregada alta temperatura ou processos catalíticos. Em conjunto com estes

processos encontram-se a degradação natural que é limitada a um número restrito de

congêneres e a degradação acidental.
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1.6.1 Degradação Intencional

o método mais consagrado para eliminação de grandes quantidades de PCBs é

a incineração em altas temperaturas. Contudo, devido as dificuldades inerentes a este

processo, existe a possibilidade da formação de compostos secundários altamente

tóxicos [50]. Dentre estes podem ser destacados a formação de PCDF devido ao

processo de queima incompleta dos PCBs com o possível mecanismo de formação na

Figura 4.
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Figura 4 - Fonnação do PCDFs ( policloro-p-dibenzo furano) devido a degradação ténnica

incompleta do PCB 101 (22'A,5,S'pentacloro bifenil) [38].
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As principais etapas envolvidas nesta proposição são: mecanismo 1 envolve a

eliminação de dois átomos de cloro na posição orlo da molécula do PCB; mecanismo

2 envolve a perda para HCI e a substituição de cloro 3,3'; mecanismo 3 envolve a

perda para HCl e o mecanismo 4 envolve a perda de hidrogênio.

Além do processo de incineração tem sido desenvolvidas metodologias

alternativas para a destruição de PCBs. Dentre estas destacam-se decomposição

catalítica básica (BCD) [51] que consiste na conversão de PCBs em compostos menos

agressivos sem a produção de dioxinas e o método por microndas [52], processo

aplicado preferivelmente a solos contaminados onde ocorre a desorção dos PCBs para

destruição posterior. Outro processo bastante promissor é a degradação radiolítica

[53] onde é empregado radiação de alta energia.

1.6.2 Degradação por Processos Naturais

Contaminantes organoclorados tais como PCBs, PCDD e PCDF entram na

atmosfera devido principalmente a combustão de compostos orgânicos na presença de

cloro molecular. Na atmosfera estes compostos encontram-se distribuídos entre a fase

gasosa e o material particulado o que influência sua remoção da troposfera. Nesta

região da atmosfera a fotólise é o processo químico mais significativo para a

degradação dos PCBs, onde estão envolvidas inúmeras reações [54] que dependem do

número de átomos de cloro na molécula dos congêneres de PCBs.

A degradação biológica é também um importante método natural de remoção

de PCBs do ambiente, podendo ocorrer tanto por processos anaeróbicos como

aeróbicos. Em ambos, a remoção do substituinte é a chave principal para sua
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biodegradação já que este processo de desalogenação reduz a toxicidade dos PCBs.

Eles ocorrem amplamente na natureza, no entanto estão limitados ao número de

átomos de cloro e sua posição na molécula do PCB.Estudos de biodegradação

aeróbica de PCBs em amostras de sedimento contaminado evidenciam a especificidade

de alguns microorganismos para mono, di, e tricloro bifenilas [38 ].

Isto pode ser observado Tabela 9 onde apresentam-se a degradação aeróbica

de sedimentos contaminados com PCBs, contendo átomos de cloro simultaneamente

nas posições para ou então nas posições arfo degradados pela bactéria Alcaligenes

éutrophus H850.

Tabela 9 - Degradação aeróbica de congêneres de PCBs em amostras de sedimento a
4 e 25°C [55]

PCB Congênere degradadoa Congênere não degradado

Monoclorobifenil

Diclorobifenil

2-CB

2.3- CB

2.4- CB

2.5 - CB

2-2 - CB

2,6- CB

Triclorobifenil 2-3 - CB

2-4 - CB 4-4- CB

2.3-2- CB 2.3.6 - CB

2.3-4 - CB2.3-3 - CB

2.4-2- CB

2.4-3- CB 2.4-4 - CB

2.6-2 - CB2.5-2 - CB

2.5-3 - CB 2.6-3 - CB

2.6-4 - CB2.5-4- CB

3.4-2- CB 3.4-4- CB
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Já a biodegradação anaeróbica por bactérias tem sido um importante artificio

aplicado em sedimentos contaminados de vários rios. Essa biodegradação aplica-se no

processo de substituição do átomo de cloro pelo hidrogênio na estrutura bifenil, nas

posições meta e para, com rendimento entre 10 e 90%. Os processos de

biodegradação anaeróbica in situ e ex sito do Aroclor 1242, por microorganismos

Desulfomonile Tie4jei, tem sido estimulado pela presença de FeS04 para a

desalogenação [56].

1.6.3 Degradação Acidental e Ocupacional

Casos extremos de degradação ocorrem quando equipamentos elétricos são

expostos ao fogo, seja por incêndios em prédios antigos que possuam equipamentos

elétricos com PCBs ou por processo de extração de metais em capacitares e

transformadores nos desmanches. Em ambos os casos os PCBs passam por um

processo de queima incompleta onde parte é dispersa no ambiente e parte pode ser

transformada em PCDD e PCDF. Este é um ponto extremamente controverso pois

para que ocorra a formação dos furanos, conforme proposição de mecanismo

apresentado na Figura 4, é necessário a presença de cloro molecular como é

constatado em incinerador de lixo [57,58].
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2 Métodos Analíticos usualmente Empregados para Determinação

de PCBs

A poluição antrópica apresentada pelas misturas técnicas de PCBs distribui-se

amplamente na biosfera, podendo ocasionar efeitos tóxicos na biota além de

disseminar-se por outros compartimentos. Cada um destes pode conter até 60% dos

209 congêneres possíveis de PCBs, isto devido as propriedades fisico químicas

apresentadas pelas misturas técnicas. O grande número de congêneres de PCBs, aliado

a complexidade das matrizes ambientais foram os principais obstáculos para sua

determinação até a década de 70, onde a separação era insuficiente devido ao emprego

de colunas cromatográficas empacotadas. Assim a avaliação da contaminação do

compartimento por PCBs limitava-seao perfil cromatográfico apresentado.

Em 1984 todos os 209 congêneres de PCBs foram sintetizados e com a utilização

de cromatografia a gás com coluna capilar [59] foram obtidos e os índices de retenção

relativa para todos os isomêros.

Com o obstáculo da separação dos congêneres ultrapassado foi sugerido que a

determinação de todos os congêneres de PCBs contidos em uma matriz ambiental

poderia ser desnecessária. Isto se deve principalmente a necessidade de simplificar a

metodologia analítica empregada e a baixa concentração de alguns congêneres.

Usualmente a quantificação de PCBs envolve procedimentos para a remoção de

interferentes que podem ser divididos em duas etapas: extração e cleanup. O

processo de extração consiste em remover o analito da matriz a ser analisada,

preferivelmente separando-os dos compostos polares possivelmente contidos na

amostra. No caso de solos e sedimentos os métodos mais usados são a extração por
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soxhlet [60,61], extração com ultra-som [62] e centrifugação [62]. Para material

particulado atmosférico emprega-se usualmente extração por soxhlet [17,19,22,63].

No caso de amostras líquidas o método mais empregado é a extração em fase sólida

empregando colunas empacotadas com Amberlite XAD-2 [17,63]. Em amostras de

biota os métodos mais empregados são extração por soxhlet [64,65,66] e extração em

fluído super crítico [67,68].

A etapa seguinte de preparação das amostras consiste no processo de cleanup que

tem por objetivo eliminar interferentes presentes no extrato da matriz. Diversos fatores

influenciam esta etapa, porém a composição da matriz e a concentração esperada de

PCBs definem a complexidade dos procedimentos empregados. No caso de solos e

sedimentos o enxotTe apresenta-se como o principal interferente sendo removido

utilizando-se cobre em pó como adsorvente [55,60], outros interferentes como

gorduras podem ser eliminados por processos de hidrólise alcalina [21]. Diversos

adsorventes tem sido utilizados e dentre eles podem-se citar: Alumina [21],

aluminaJAgN03 [62], Florisil [69] e Silica [61].

Para amostras de origem biológica o processo cleanup é geralmente dispendioso

e laborioso devido a quantidade de interferentes presentes. No caso de amostras com

baixo teor de lipídeos, apenas a extração em fase sólida com Florisil [70,71] pode ser

suficiente. Enquanto que para outros tipos de amostras podem ser necessários

procedimentos mais complexos envolvendo seqüencialmente etapas de hidrólise

[72,73], etapas de extração líquido-líquido e por fim percolação por absorventes como

alumina, Florisil, sílica ou carbono [9,33,74,75,76,77] para remoção de interferentes.

Após o término da etapa de remoção de interferentes (cleanup) o extrato é

submetido a quantificação. Usualmente a técnica mais empregada é a cromatografia a
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gás, com coluna capilar, e detecção por captura de elétrons (ECD). Essa técnica

subdivide-se duas etapas: separação e detecção. O processo de separação ocorre

devido a interação de cada congênere de PCB com a fase líquida que recobre o interior

da coluna. Estas interações dependem da polaridade da fase líquida permitindo a

resolução dos congêneres de PCBs ao longo da coluna A eficiência dessa seletividade

pode chegar aproximadamente a uma centena de congêneres com a otimização das

condições cromatográficas [63,93]. As similaridades fisico químicas de alguns

congêneres de PCBs são o grande obstáculo para a separação. Em algum casos podem

ocorrer a coeluição de congêneres similares [78,79] sendo necessário empregar duas

colunas com polaridades diferentes. Este artificio é bastante prático também quando

tem-se a presença de pesticidas organoclorado como interferentes. Outra alternativa

para resolução do problema de coeluição tem sido o uso cromatografia a gás

multidimensinal (MDGC) [80]. Essa alternativa tem-se mostrado muito eficiente na

análise quantitativa de 47 congêneres diversos incluindo coplanares e planares, com

coeficiente de partição octanol-água (Kow)semelhantes [81].

A detecção cromatográfica apresenta-se como a parte fundamental da

metodologia analítica pois converte o sinal quimico em sinal elétrico. O detetor de

captura de elétrons (ECD) [64,69,35,82,61] é o mais utilizado para análise de PCBs

devido a sua grande sensibilidade e seletividade para compostos halogenados. Suas

principais desvantagens são: sensibilidade a ftalatos, resposta não linear para grandes

concentrações e variação de resposta para grupos homólogos de PCBs. Isso pode se

minimizado avaliando-se a faixa de linearidade do ECD, que devido as suas

características de funcionamento tem sua sensibilidadeafetada pelo número de átomos
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de cloro no composto. Sua temperatura de operação e a presença de traços de

oxigenio nos gases (83] também são fatores que afetam sua performance.

Outro detetor que tem se destacado, principalmente devido a sua especificidade,

é o emissão atômica (AED). Produzido desde 1989 é considerado como uma técnica

seletiva de elemento, o qual usa plasma para desintegrar compostos eluídos na coluna

transformando-os em átomos excitados, que emitem energia na região visível sendo

captada por fotodiodos. As principais vantagens são: alta seletividade para PCBs

(e outros compostos clorados) e a possibilidade de determinação da formula empírica e

calibração independente por composto (84]. A seguir a espectroscopia de massa

acoplada a cromatografia à gás (21,39,85,86] tem sido muito empregada devido a um

aumento de sensibilidade, propiciada pelos avanços tecnológicos implementados,

apresentando limites de detecção similares ao ECD. Dentre estes o detector de massa

com analisador tipo Ion Trap (ITD) (87] apresenta limites de detecção aceitáveis e tem

sido muito utilizado na resolução da coeluição dos congeneres PCB 77 e 110

utilisando-se coluna pouco polar (111].

Embora existam métodos não cromatográficos (38] para determinação de PCBs

estes são limitados a caracterização das misturas técnicas. Em amostras onde é

necessário sensibilidade e especificidade métodos bioquímicos tem se mostrado

promissores. Nestes casos são avaliadas as respostas fisiológicas e bioquímica

produzidas por estes compostos em biomarcadores. O biomarcador molecular mais

empregado é o citocromo P450, encontrado principalmente no figado de organismos

aquáticos, o qual tem como sua função principal a oxigenação dos compostos

xenobióticos lipoficos alterando a atividade da enzima 7-etoxi resofurina o-dietilase

(EROD) (88,89,90].
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3 PCBs no Brasil

No Brasil os dados estatísticos apresentados por órgãos governamentais

responsáveis pela entrada de PCBs no país são conflitantes quando comparados com

dados fornecidos pela iniciativa privada [46]. Os Estados Unídos da América foi o

maior fornecedor de PCBs para todo o parque industrial brasileiro, onde o setor

elétrico-eletrônico entre outros foi o principal consumidor. Como as leis brasileiras

[91,92,93] não obrigam a substituição de equipamentos contendo Ascarel'B)estes

tornam-se fontes em potencial de contaminações. Devido a isto pelo menos um

acidente que ocorreu 1996 na cidade de Irajá no Estado do Rio de Janeiro, poderia ter

sido apenas um ato de vandalismo. Durante este episódio uma subestação do metrô foi

invadida e depredada por moradores do local, o que ocasionou o vazamento de 400

litros de Ascarel provenientes de dois transformadores. Neste evento foram

intoxicados cerca de 9 moradores, sendo que suspeita-se da morte de uma criança que

apresentara manchas avermelhadas por todo o corpo dois dias depois do vazamento

do Ascarel [94,95]. A imprensa também relata o vazamento em 1987 de 10 mil litros

de Ascarel, na subestação da Fumas Centrais Elétricas S.A que atingiu o solo e

contaminou funcionários [96].

Em análise de amostras de óleo isolante de capacitores e transformadores

proviniente empresas nacionais geradoras de energia constatou-se a presença de 96%

desses óleos continham misturas de Arodor com teores bastante diversos entre

3 mg/Kg até resultados superiores a 1000 mg/Kg [97].

Apesar de todo o risco que os PCBs representam, principalmente devido a falta de

controle mais rigoroso e um inventário preciso da situação no pais, somente nadécada
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de 80 [45] é que foram iniciadas as primeiras avaliações sobre o impacto do uso de

PCBs. Associado a carência de informação sobre PCBs encontra-se o risco potencial

de existir em nosso país grandes parques industriais instalados próximas a regiões ricas

em recursos naturais. Neste aspecto destaca-se o Estado de São Paulo, notadamente

seu interior, rico em recursos hídricos e detentor do maior parque industrial da

América Latina. Contudo apesar dos riscos e da exitência de certa preocupação pelos

orgãos de fiscalização, como a CETESB e orgão de abastecimento como SABESP,

foram feitos apenas estudos que abrangem os pesticidas organoclorados [98].

4 Rio Paraíba do Sul - Paulista

4.1 Características

o Rio Paraíba do Sul localiza-se entre a Serra do Mar e da Mantigueira, no vale

do Paraíba. É o principal recurso hídrico [99] desta região atravessando 33 cidades e

abastecendo cerca de 1,6 milhão de habitantes [100]. Apresenta-se na Tabela 10 as

cidades abstecidas pelo rio Paraíba do Sul no Vale do Paraíba.

o rio nasce na Serra do Mar e passa por dois reservatórios (Paraibuna e Santa

Branca) mantendo uma vazão mínima de 93 m3/s, atravessando a seguir inúmeras

cidades recebendo afluentes em seus 330 km de extensão. Desemboca na represa do

Funil no Estado do Rio de Janeiro, com uma vazão de 140 m31se posteriormente

deságua no oceano Atlântico, na bacia de Campos, no Estado do Rio de Janeiro. Sua

área de drenagem é de 14.230 km2 e muito de seus afluentes percorrem centros

urbanos onde fazem parte da rede de macro drenagem das cidades.
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Tabela 10 - Cidades que são abastecidades pelo rio Paraíba do Sul no Vale do
Paraíba.

. Aparecida . Igaratá . Queluz

. Arapeí . Jacareí . Redenção da Serra

. Areias . Jambeira . Roseira

. Bananal . Lagoinha . Santa Branca

. Caçapava . Lavrinhas . Santa Isabel

. Cachoeira Paulista . Lorena . São José do Barreira

. Canas . Monteiro Lobato . São José dos Campos

. Cruzeiro . Natividade da Serra . São Luis do Paraitinga

. Cunha . Pindamonhangaba . Silveiras

. Guararema . Piquete . Taubaté

. Guaratingueta . Potim . Tremembé

A qualidade de suas águas é monitorada pela CETESB com uma rede de 7

estações que determinam os parâmetras que compõe o índice de qualidade das águas

(IQA). Entretanto, neste índice, não estão incluídas a determinação de compostos

organoclorados [10I].

4.2 Fontes Poluidoras

As cargas poluidoras[102] de origem doméstica dos municípios da bacia do rio

Paraíba do Sul são lançadas "in natura" no rio, por cerca de 24 cidades que não

possuem qualquer tipo de tratamento de esgoto.
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Cerca de 3.000 indústrias, dos mais diversos setores, tais como: papel e

celulose, eletrônica, alimentícia, química, petroquímica e automobilística, entre outras,

estão instaladas nas proximidades do no. No entanto apenas 19 indústrias são

responsáveis por 90% da carga orgânica lançada e se localizam nos primeiros 100 km

do rio.

Outra fonte poluidora a ser considerada é a disposição inadequada de resíduos

sólidos domésticos (cerca de 783 ton/dia), geralmente muito próximos aos cursos da

água. São ao todo 25 cidades que não possuem um local adequado para destinar o seu

lixo, podendo ser carregado pelas enxurradas, contaminando os lençóis tfeáticos .

Além disso, a rede superficialda bacia do rio Paraíba do Sul não está preparada

para conduzir o excedente dos volumes precipitados (chuvas), mesmo com a utilização

dos reservatórios reguladores de Santa Branca e Paraibuna. Não é possível evitar a

inundação das 29 cidades vizinhas ao rio Paraíba do Sul e seus afluentes, tomando-se

assim um principal alvo de receptação de poluentes.

Devem-se consideradas ainda outras fontes poluidoras tais como:

- "run off" (despejo carregado pelas chuvas);

- uso de fertílizantes e agrotóxicos em geral;

- acidentes na malha viária;

- despejo de resíduos de animais proveniente de zona rural;

- eventual acidente nuclear em Angra dos Reis.
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4.3 Recursos Hídricos

A presença de fontes de água doce é sempre um fator determinante para se

iniciar o estabelecimento das cidades. Normalmente os rios além de propiciar água em

abundância podem fornecer energia e alimento.

A pesca acaba sendo uma das primeiras atividades de subsistência de uma

população ribeirinha.

No caso do rio Paraiba do Sul a pesca é explorada de forma artesanal. Apesar

dos esforços de repovoamento, promovidos por orgãos governamentais, com espécies

nativas, constatou-se uma grande diminuição na quantidade e no número de espécies

pescadas a partir do médio Paraiba, onde concentra-se a grande massa populacional e

industrial. Isso pode ser explicado por fatores como: extração de areia (196 portos de

areia cadastrados pela CETESB com extração de 1.000.000 m3/mensal, a maior do

Estado em leito do rio), derrames de óleos, graxas e lubrificantes das extratoras de

areia, bem como, despejos de resíduos domésticos e industriais.

Já o abastecimento de água urbano para as principais cidades do Vale do

Paraíba é feito por captação de água superficial do rio Paraíba do Sul. Deve-se

ressaltar que este também é receptor de todo o complexo de etluentes industriais e

domésticos da região acarretando em um sério risco a saúde da população.

Além disso parte da energia consumida na região é produzida pelos

reservatórios de Paraibuna com capacidade de geração na ordem de 86MW e Santa

Branca com 60MW.
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5 Objetivo

Considerando-se que:

- Os PCBs e os pesticidas organoclorados de modo característico tem efeito de

bioacumulação ao longo da cadeia trófica.

- Os PCBs além de terem comportamento ubíquo tem seu uso industrial fazendo

com que possam estar presentes em regiões industrializadas como o Vale do Paraíba.

- O río Paraíba do sul por ser o príncipal recurso hídríco dessa região tem sua

qualidade monitorada, embora a determinação de organoclorados não esteja inclusa.

Os objetivos básico deste trabalho foram:

- Desenvolvimento da metodologia analitica empregada.

- Avaliação de duas espécies peixes para serem empregadas como bioindicador

da presença de PCBs no ambiente aquático.

- Estudar a ocorrência e a distribuição dos congêneres de PCBs nos peixes em

diversos pontos ao longo do rio Paraíba do Sul.
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6 Parte Experimental

6.1 Estratégia para avaliação da região

o comportamento ubíquo de contaminantes ambientais tais como os PCBs fazem com

que eles estejam presentes em diversos compartimentos do meio ambiente. A presença

dos PCBs no meio ambiente depende se suas propriedades fisico-químicas e das

características inerentes e específicas entre os compartimentos e suas propriedades

físicos - químicas. A biota por possuir propriedades como biomagnificação [103] e

bioconcentração talvez seja o compartimento que mais evidencie a presença desses

contaminantes. Estas propriedades podem servir de critério na escolha para uma

possível avaliação do impacto ambiental devido a presença de PCBs no ecossistema.

Em 1969 [41] foi detectada a presença de PCBs no rio Hudson, isso só foi possível

empregando-se espécies de peixes como bioindicadores. Outros estudos tem ido além

dessa proposta e avaliado o fígado como orgão bioconcentrador de compostos de alta

lipossolubilidade [104,105,106] como os PCBs. Desta forma a estratégia para a

avaliação preliminar do impacto ambienta!da presença de PCBs no Rio Paraíba do Sul

é fazer uma estimativa da concentração destes em fígado de espécies ictilógicas

edemicas do rio.

O critério para escolha das espécies ictiológicas a serem estudadas obedeceram

os seguintes itens:

. Avaliação da composição ictiológica do médio e baixo rio Paraíba do Sul [107];

. Indicação do Departamento de Repovoamento do rio Paraíba do Sul junto a

CESP (Paraibuna- SP);

. Os hábitos alimentares dos peixes:
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. Biodisponibilidade das espécies nos pontos de coleta através de pesquisa de

campo efetuado juntamente com pontos de venda e pescadores da região;

. Representatividade por espécies ictiológica na dieta alimentar da população

piraquara no baixo rio ParaÍba do Sul;

Através do estudo dos itens acima foram selecionados duas espécies:

Hop/ias ma/aba/icus: Traíra (Figura 5) é um peixe neotrófico, de grande distribuição

geográfica, ocorrendo em quase todas as bacias hidrográficas da América do sul.

Habita exclusivamente água doce, preferindo viver em águas paradas ou de pouca

correnteza, nas margens ou pequenas profundidades, sobre fundos de lama e em áreas

abrigadas por vegetação aquática. A traíra tem extraordinário poder de adaptação,

sendo capaz de resistir as condições mais adversas. Para se manter viva, a traíra

necessita de pequenas quantidades de oxigênio, o que reflete uma adaptação aos

ambientes das águas lênticas, pobres deste gás. Possui cavidade bucal ampla e termina],

com os lábios superior e inferior bastante delgados. O palato apresenta duas fileiras de

dentriculos cõnicos, sendo cada uma em forma de "V". Os dentes mandibulares são

fortes, cõnicos e de tamanho diversos, característicos de espécie predadora [108]. As

traIas quando na forma de alevinos alimentam-se de insetos, mas quando se tomam

adultas, atingindo o comprimento total de 100mmque pode ocorrer entre 4-5 meses de

idade sua dieta é predominantemente peixe/fTagmento de peixe. Ao contrário da

maioria dos peixes, durante o período de reprodução não interrompe sua atividade de

alimentação. No primeiro ano de vida a traíra alcança de 170 a 230 mm de

comprimento total, podendo chegar até 270 mm; no segundo ano tem cerca de 300

mm. atingindo 350mm no terceiro ano [109]. Chega a representar o topo da cadeia
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alimentar do rio Paraíba do Sul embora existam outras espécies também no topo da

cadeia alimentar, mas seu habitat restringe-se a pontos isolados no rio.

Pimodeila eigenmanni: . A espécie Pimodeila eigenmanni (Figura 6) conhecida como

Mandi pelos pescadores da região, tem poucas informações científicas específicas

limitando-se as dados informais e caracteristicas básicas. A famíliaPimolodidae, a qual

pertence, é bastante diversificada com cerca de 300 espécies. Grande parte dessas

espécies habitam quase toda a América do Sul e Central e Sul do México. Seu corpo é

desprovido de escamas sendo recoberto por uma grossa camada de pele. Possui três

nadadeiras frontaís sustentadas por forte e pontiaguda aresta óssea que lhe serve como

defesa de possíveis predadores. Possui crânio achatado com três pares de ponteiras

que lhe são muito úteis no tato para procura de alimentos. Tem hábito noturno e

alimenta-se principalmente do substrato do sedimento e dos organismos bentônicos,

como do plâncton [110].

Neste sentido com o objetivo de iniciar uma investigação do grau de contaminação

por PCBs do rio Paraíba do Sul, empregando-se o figado de peixe como bioindicador,

foram selecionados os congêneres mais representativos dentre os 209 possíveis.

Os critérios para essa seleção envolveram fatores que relacionaram a toxicidade

[64,46,111], abundância em matrizes ambientais [15], tempo de residência no ambiente

[65,104] para os diversos congêneres possíveis. Além desses critérios também foram

adotados os congêneres recomendados pela Community Rureau of Reference (BRC)

[80]. Apresenta-se na Tabela lIas congêneres selecionados.
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Tabela 11 - Congêneres de PCBs a serem avaliados:

n° IUPAC NOME FÓRMULA CI FATOR

28 2,4,4' triclonrobifenil CI2H7Ch
" B.)

30 2,4,6 triclorobifenil CI2H7Ch
" A.)

52 2,5,2' ,5' tetraclorobifenil CI2Cl4 4 B

77a 3,4,3',4' tetraclorobifenil CI2C14 4 T

101 2,4,5,2' ,4' pentaclorobifenil CI2HsCls 5 B

105 2,3,4,3 ,,4' pentaclorobifenil CI2HsCls 5 PfT

118 2,4,5,3 , ,4' pentaclorobifenil CI2HsCls 5 B

126a 3,4,5,3',4' pentaclorobifenil CI2HsCls 5 T

138 2,3,4,2',4',5' hexaclorobifenil CI2CI6 6 B

153 2,4,5,2',4',5' hexaclorobifenil C12C16 6 BfT

170 2,3,4,5,2' ,3 ,,4' heptaclorobifenil C12H3Ch 7 P

180 2,3,4,5,2',4' ,5' heptaclorobifenil C12H3Ch 7 P
-

a congênerescoplanares.
T = toxicidade
P = persistência
A = abundância
B = BRC



6.2 Pontos deColeta

Os pontos de coleta foram determinados em função da sua representatividade na

captação de resíduos de origem industrial e doméstico. Serão amostrados 3 pontos

estratégicos do rio, que estão descritos abaixo e mostrados no mapa da região,

representado na Figura 7.

O PONTO I, localizado próximo a represa de Paraibuna, será o ponto inicial,

pOIS nele não se tem uma massa populacional expressiva, não podendo ser

caracterizado como centro industrial, onde espera-se detectar níveis baixos de PCBs.

o PONTO 11, localizado próximo a cidade de Jacareí, é caracterizado pela

grande massa populacional, onde, espera-se detectar níveis de PCBs mais elevados

que no ponto I, em função da carga de esgotos.

o PONTO 111 - localizado no ponto alto do rio, próximo a cidade de

Pindamonhangaba, é caracterizado por ser a somatória de toda a carga da região. Este

ponto representa o estado final do rio antes de desembocar no reservatório do Funil,

no Rio de Janeiro.
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6.3 Material e Métodos

6.3.1 Reagentes

Os solventes utilizados foram grau pesticida e de procedência Mallinckrodt. Os

demais reagentes foram grau PA e com procedência Merck. Os cartuchos de celulose

(33 x 80 mm), empregados na extração com sistema soxhlet, foram de procedência

Schleicher & Schuell (S&S). As colunas de Florisil Bakerbond (SPE 6 rnL/ 19),

empregadas na etapa de c1eanup,foram de procedência 1.T.Baker. As soluções padrão

individuaisdos congêneres de PCBs (28,30, 52, 77, 101, 105, 118, 126, 138, 153, 170,

180,209), de concentração 10 mgIL em isoctano, foram de procedência Dr.

Ehrenstorfer sendo mantidas sob refiigeração a -20°C.

6.4 PREPARO DAS SOLUÇÕES

6.4.1 Preparo das soluções Padrão de PCBs

6.4.1.1 Solução estoque dos 12 congêneres de PCBs com

concentração igual a 500ngmlL.

Para o preparo da solução de estoque inicialmente foram retirados os padrões

dos congêneres de PCBs (28,30,52,77,101,105,118,126,138,153, 170 e 180)

com concentração igual a 1O~g/mLdo freezer, aguardando-se que os mesmos atinjam

a temperatura ambiente. A seguir transferiu-se com auxílio de microseringa 500~L de

cada congênere de PCBs, para um balão volumétrico de 10rnL e completou-se o

volume com hexano GP. Tem-se assim a solução estoque dos 12 congêneres de
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PCBs (28,30,52,77, 101, 105, 118, 126, 138, 153, 170e 180) comconcentração

igual a 500ng/rnL. Esta solução é armazenada sob rerngeração a -20°C.

6.4.1.2 Solução Mistura de 12 congêneres de PCBs com concentração

igual a 250 ng/mL

Para o preparo da solução mistura de 12 congêneres PCBs (28, 30, 52, 77,

101, 105, 118, 126, 138, 153, 170 e 180 ) com concentração igual a 250 ng/rnL,

transferiu-se com auxílio de microseringa 500J.lLda solução estoque de 500ng/rnL dos

congêneres de PCBs para um balão volumétrico ele lrnL e completou-se o volume com

hexano GP. Esta solução é armazenada sob refrigeração a -20°C.

6.4.2 Preparo da solução alcÓo!ica de 10% KOH

Mantém-se um copo becker de 500rnL com 100rnL de água deionizada sob

banho com gelo e transfere-se lentamente e com cuidado 50g de hidróxido de Potássio

P.A. previamente pesado, agita-se até ter uma completa dissolução deixa a solução

esrnar e a seguir transfere-se essa solução para um erlenmeyer de 1000rnLcom tampa

e completa-se o volume até 500rnL com etanol P.A.
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6.4.3 Preparoda soluçãoNaCI2%

Pesa-se 20 gramas de cloreto de sódio PA em um copo becker de 250mL

acrescenta-se aproximadamente 200mL de água deionizada e com auxílio de um bastão

de vidro dissolve-se completamente o sal e transfere-se a solução para um balão

volumétrico de 1000mL completando-se o volume com água deionizada

6.5 EQUIPAMENTOS

Para o processo de extração empregou-se um sistema de soxhlet da Glass Col,

com 6 unidades, modelo RJ 30424. Utilizou-se, também, um banho de ultra-som da

Branson modelo 1210. Para a evaporação e concentração das amostras empregou-se

um roto-evaporador à vácuo da Buchi modelo R 114, acoplado a banho Buchi modelo

B 480. No processo de cleanup, empregou-se sistema manifold à vácuo da 1.T.Baker,

com 12 unidades, modelo SPE-12G. Para a quantificação dos PCBs, empregou-se um

cromatógrafo à gás da Varian modelo 380O,acoplado ao autosampler modelo 8200 e

com detetor de captura de elétrons. A aquisição e o tratamento de dados foram

efetuados pelo software Star Workstation versão 4.51.

6.6 Métodos

6.6.1 Coleta e Armazenagem da amostra

Os peixes foram coletados por meio de rede de espera, anzol ou espinhaço nos

locais determinados. Após capturados os peixes foram submetidos ao exame
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biométricoe procedeu-sea retiradado figadoo qual foi envolvido em papel alumínio,

previamente limpo com hexano. A seguir coloca-se em trasco de vidro fechado,

devidamente etiquetado, conservando-o sob treezer até o momento da análise.

6.6.2 Metodologia Cromatográfica

As separações cromatográficas foram efetuadas em coluna capilar com 30 m de

comprimento, 0,25mm de diâmetro e recoberta com filme de metilsilicone(DB1) com

0,25f.lmde espessura. O programa gradiente térmico foi: 58°C (2 min.) @ 50°C/min.

130°C (5,7 min.) @ 40°C/min. 220°C @ 5°C/min. 260°C (16 min.) @ 40°C/min

310°C (10 min.). Foi utilizado o fluxo constante de 2,2mL/ minode Hélio como gás de

arraste. A temperatura do detetor foi de 300°C e o injetor 250°C. Foi injetado lf.lL de

amostra, no modo spliteless durante 1min, com injetor automático.

6.7 Procedimentos

6.7.1 Extração [6-1/

Os fígados dos peixes foram homogeneizados formando uma amostra composta,

contendo de 4 a 13 espécimes, conforme o local da coleta. A seguir cerca de

exatamente 5g desta amostra pesados e previamente homogenizados com sulfato de

sódio anidro. A seguir a mistura foi transferida para um cartucho de celulose do

sistema de extração Soxhlet. Em um balão de fundo redondo de 250 mL adiciona-se
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130 mL de diclorometanoGP e aquece-sepor 4 horasa 45°C. Após o término da

extração deixa-se esmar o extrato determinando-se seu volume.

6.7.2 Determinação de Lipideos Totais

A determinação de lipídeos totais foi efetuada utilizando-se a técnica de

evaporação de solvente sob temperatura controlada. Conhecido o volume do extrato

do item 6.5.1 são transferidos 4ml, com auxilio de uma pipeta volumétrica, para um

pesa filtro previamente tarado. Esse pesa filtro é mantido a temperatura de 80°C por

10 horas para a evaporação de solvente e então ser novamente pesado. A quantidade

de lipídeos é determinada pela diferença de massas obtidas.

6.8 Cleanup

6.8.1 Hidrólise

Ao restante do extrato obtido no item 6.5.1 foi adicionado 1 rnL de hexano e

com o auxílio de um roto-evaporador efetua-se a concentração a 40°C até um volume

final de aproximadamente 1 rnL. A seguir o extrato é tratado com 100 rnL de solução

de KOH etanólica em banho de ultra-som por 60 min a 50°C.
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6.8.2 Extração liquido - liquido

Após o término da hidrólise deixa-se a solução atingir a temperatura ambiente e

a seguir adiciona-se 100 rnL de água deionizada. A solução resultante é transferida

para um funil de separação e adiciona-se 50 rnL de hexano. Agita-se vigorosamente

em shaker com cerca de 50% da potência por 7 minutos e deixa-se em repouso

durante 30 minutos. Repete-se o mesmo procedimento mais duas vezes.

As três porções são reunidas em um funil de separação e adicionam 100 rnL de

solução aquosa de cloreto de sódio 2%. A seguir agita-se vigorosamente por 3 min e

deixa-se em repouso durante 30min, desprezando-se a fase aquosa. o mesmo

procedimento deve ser repetido mais duas vezes.

6.8.3 Extração em Fase Sólida

Concentra-se a soluçào de hexano resultante da fase 6.6.2, com auxílio de um

roto-evaporador a vácuo, para um volume final de aproximadamente 2 rnL. Em

seguida, percola-se o extrato orgânico por uma coluna SPE de Florisil (6 rnL/1g)

[72,113] previamente condicionada com hexano. A seguir, elui-se a coluna de Florisil

com 6 mL de hexano e transfere-se o eluato resultante para um frasco de pré-

concentraçào Kudema Danish e concentra-se até o volume até 4 ml com hexano.
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6.9 QuantificaçãocompadrãointernoPCB 209

Retira-se e transfere-se uma alíquota de 500 ~ do extrato da fase 6.6.3 para um

vial e a seguir adiciona-se 2.51lLda solução padrão PCB 209 à 101lglrnL.Finalmente

injeta-se 11lLdessa solução final no cromatógrafo à gás com a metodologia do item

6.6.2 para a análise e quantificação dos PCBs. A avaliação foi efetuada comparando-se

as áreas do padrão com as da amostras, injetando-se sequencialmente padrão-amostra-

padrão. Caso ocorra uma diferença maior que 5% entre os padrões a sequência é re-

injetada.
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7 RESULTADOS E DISCUSSÃO

7.1 Avaliação da metodologia Cromatográfica

7.1.1 Separação e Identificação dos PCBs

Uma mistura de 100ng/rnL dos congêneres (pCB 30,28,52,101,77,118,105,

153,138,126,180,170,209) foi submetida a metodologia cromatográfica item 6.6.2

resultando no cromatograma da Figura 8 com os tempos de retenção para os

congêneres de PCBs apresentados na Tabela 12.
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Figura 8 -Cromatograma de uma solução mistura (PCB 30,28,52,101,77,118,105+

153,138,126,180,170,209) com conc. de 100ng/g
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Observa-se na Figura 8, coeluição dos congêneres PCB 105 e PCB 153 devido

a baixa seletividade [72] apresentada pela coluna empregada. Para que seja contornado

esse problema empregou-se a somatória da área desses picos cromatográficos.

7.1.2 A valiação do Branco de Solvente

Devido a necessidade de se efetuar a determinação de PCBs em baixas

concentrações e do método de tratamento da amostra ser composto por diversas

etapas podem ocorrer a formação de artefatos analíticos. Esses artefatos podem

interagir durante a quantificação cromatográfica, mascarando a presença dos 13

congêneres de PCBs propostos. Apresenta-se o cromatograma do branco do solvente

da Figura 9 após passar pela metodologia de tratamento da amostra.
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Tabela 12-Tempoderetenção(tr ) paraoscongêneresestudados.

Pico PCB tr (min.) Pico PCB tr (min.)

1 30 14.244 7 105+153 26.806

2 28 15.644 8 138 29.584

3 52 16.689 9 126 30.371

4 101 20.581 10 180 37.49

5 77 22.643 11 170 39.475

6 118 24.760 12 209 50.472
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Figura 9 - Cromatograma do solvente.

Os resultados da Figura 9 evidenciam a variação da linha base, apresentando

presença de alguns interferentes que podem ser desprezados devido a sua amplitude, o

qual não tem uma interferência significativa na análise dos 13 congêneres propostos.

Portanto para que se obtenha uma confiabilidade foram feitos branco do método para

cada série de amostras.

7.1.3 Avaliação do Limite de Defecção

Os resultados de otimização da metodologia analítica para avaliação do limite de

Detecção (LD) e com e sem a influenciada matriz, para uma relação sinal ruído de três

igual a três [114] apresentados na Tabela 13.
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Tabela 13 - Valores de Limites de detecção (LD) em nglmL.

PCB LDa LDb

28 1 1

30 1 1

52 1 1

77 2 2

101 2 1

105+153 ,..,-' 1

118 1 2

126 2 2

138 2 1

170 2 2

180 1

209 2

a solução mistura de PCBs à 25ng/g
bamostra de peixe com spike de 25ng/g

Nas condições cromatográficas empregadas no item 6.6.2 obteve-se valores

relativamente semelhantes para todos os 13 congêneres de PCBs na fai~ de 1 a 3ng/g

com e sem a influênciada matriz.
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7.2 Avaliação da Preparação de Amostra

7.2.1 Estudo dos Parâmetros Analíticos

7.2.1.1 Hidrólise Alcalina

Os resultados apresentados na Tabela 14 para o processo de hidrólise alcalina em

meio etanólico com o uso do ultra-som e para o sistema de refluxo convencional, para

diferentes níveis de concentração, evidenciam um comportamento de estabilidade
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Os resultados da otimização da metodologia analítica no processo de hidrólise

alcalina estão apresentados na Tabela 14.

Tabela 14 -Comparação processo de hidrólise alcalina com uso do ultra-som e com

sistema de refluxo. Resultados do percentual de recuperação.

25ng/ml 50ng/ml 1OOng/ml

Ultrassom Refluxo Ultrassom Refluxo Ultrassom Refluxo

PCB 30 109.1 99.6 94.2 68.1 141.9 155.1

PCB 28 119.7 111.2 108.0 68.7 143.9 125.0

PCB 52 109.1 100.4 103.3 71.8 97.5 96.4

PCB101 87.2 83.2 101.5 67.8 86.4 86.9

PCB 77 109.1 88.0 98.6 72.5 88.0 104.7

PCB 118 104.2 86.0 86.5 64.5 98.0 82.4

PCB 105+153 89.1 72.4 96.5 80.4 65.4 92.7

PCB 138 91.1 84.0 80.5 61.5 64.0 73.3

PCB 126 86.9 65.2 79.0 58.6 65.3 75.1

PCB 180 107.8 66.0 73.9 53.3 65.0 84.1

PCB 170 27.7 102.0 20.9 59.6 17.5 74.1

PCB 209 67.3 56.0 65.5 47.3 32.8 54.2



similar para os 13 congêneres de PCBs estudados, não apresentando perdas

significativas para os 3 níveis de concentração (25, 50 e 100ng/ml) avaliados.

Entretanto o processo empregando o sistema convencional de refluxo apresentou

valores de recuperação bem menores que o sistema com ultra-som para os níveis de

concentração 25 e 50ng/ml para a maioria dos congêneres estudados. Entretanto o

processo empregando ultra-som não é eficiente para os PCBs 170 e 209, para este

último observa-se valores de recuperação baixos para ambos os sistemas.

7.2.1.2 Extração líquido -líquido

Os resultados da otimização da metodologia analítica no processo da extração

líquido-líquido estão apresentados na figura 10. Para um minuto de agitação no

processo de extração líquido - líquido observa-se uma grande dispersão para os

valores de recuperação dos 13 congeneres de PCBs estudados. Este fato ocorre

possivelmente devido as diferenças na cinética de transferência de massa da fase

aquosa para a fase orgânica. Essa tendência permanece até três minutos de agitação,

onde após esse intervalo observa-se elevação no nível de recuperação até dez minutos.

A partir deste ponto inicia-se um decréscimo nos valores da recuperação para os

congêneres estudados. Nessa etapa de extração líquido - líquido o congênere PCB

209 também mostrou valor de recuperação baixo, isso já vem evidenciado na etapa de

hidrólise item 6.8.8. Este é um congênere praticamente inexistente no meio ambiente,

pois possui o número máximo de átomos de cloro na molécula e não é utilizado nas

misturas técnicas de Aroclor ou similares este fato não é preocupante e permitirá sua

utilização como padrão interno de injeção.
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Figura 10 - Recuperação na extração líquido - líquido, para diferentes intervalos

em shaker, dos 13 congêneres de PCBs na concentração de 25ng/rnl.

7.2.1.3 Volume de Breakthrough

o processo de cleanup tem por objetivo adsorver os interferentes (gordura

remanescente e pesticidas organoclorados) na análise de PCBs percolando somente na

coluna cromatográfica o analito. Com intuito de agilizar e economizar solvente foi

proposto o uso da coluna pré-empacotada em substituição a coluna empacotada

tradicional de Florisil. Então para que fosse implementada essa substituição

necessitou-se determinar o volume de solvente necessário para a eluição do analito. Os

resultados da otimização da metodologia analítica no processo de determinação no

volume de breakthrough estão apresentados na Figura 11.
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Florisil.

Observa-se na Figura 11 baixos valores de recuperação para os congêneres

coplanares PCB 77 e 126 no volume morto. A grande interação dos congêneres

coplanares com o adsorvente Florisil, é devido a presença de dois átomos de cloro na

posição orfo da molécula. Essa grande interação faz com que necessite de uma maior

quantidade de solvente para a desorção desses congêneres. O congênere PCB 105 por

apresentar características semelhantes aos coplanares [50], ou seja um átomo de cloro

na posição orfo, apresenta um comportamento similar de recuperação para o volume

morto. Essa tendência de eluição do PCB 105 começa a ser revertida logo após 2m1de

hexano onde seu comportamento assemelha-se ao congênere PCB 180.

7.3 Definição da Metodologia [72]

A metodologia analítica proposta para quantifícação de PCBs possui inúmeras

etapas onde a extração soxhlet por estar bem consolidada na literatura [115] não foi
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objeto de avaliaçãonesteestudo.As demaisetapaspodemserafetadaspor inúmeras

variáveis que necessitam ser perfeitamente controladas para minimizar o surgimento de

artefatos analíticos.

o processo de hidrólise empregando ultra-som por mostrar maiores valores de

recuperação para os congêneres estudados foi selecionado. A etapa de extração

líquido-líquido com 7 minutos também mostrou-se eficiente com o emprego da coluna

pré - empacotada de Florisil foram obtidas algumas vantagens confrontando-se com o

a coluna empacotada convencional.

o PCB 209 por ter apresentado baixos valores de recuperação com a

metodologia empregada e não ser encontrado em amostras ambientais, devido a não

ser componente das misturas técnicas [4] comercializadas, foi adotado como padrão

interno de injeção.

7.3.1 Avaliação da Porcentagem de Recuperação dos congêneres de

PCBs (sem a influênclQda Matriz)

Os resultados do estudo da avaliação da metodologia analítica completa sem a

influência da matriz (somente com Na2S04) estão apresentados na Tabela 15. Como

pode-se verificar, a recuperação para os congêneres planares (PCB 77, 126) é

satisfatória ( 75 a 125% de recuperação) para as concentrações de 25 e 50nglmI. Para

a concentração de 100nglmIobserva-se a têndencia de baixos valores de recuperação

em alguns congêneres.
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sejaligeiramentemenoraosvaloresdo estudode recuperaçãosem a interferência da

matriz (Tabela 15). Devido a estes congêneres terem tempo de retenção próximo ao

início da separaçãocromatográfica, podem sotrer interações com outros componentes

da matriz os quais influenciam sua separação.Este comprometimento da separação

pode ser verificado nos seus grandes valores coeficiente de variação dos congêneres

PCB 30, 28 e 105 +153.

Tabela 16 -Recuperação dos congêneres estudados com efeito da matriz
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Recuperação % (média:t CV)
PCB

25nglmLa 50nglml lOOnglmL

30 48.1:t18 52.3:t 12 48.0 :t 6

28 64.3 :t 9 52.8:t 15 59.0:t 14

52 78.1 :t 9 67.9:t 12 82.4 :t 9

101 68.1 :t 10 57.9:t 16 65.7:t 12

77 81.2 :t 22 87.1 :t 7 71.2:t 5

118 77.8 :t 6 71.8:t5 84.8:t 8
105 +153 79.0:t 10 72.8 :t 20 84.9 :t 9

126 68.4:t 14 80.0:t 12 91.1:t I

138 87.6 :t 3 69.3 :t 4 82.6:t 4

180 87.2:t7 74.1 :t 3 92.1 :t 3

170 92.1:t15 82.2 :t 9 88.2 :t 6

a média de três pontos



7.4 Amostras

7.4.1 Dados Biométricos

Os dados biométricos das espécimes coletadas nos três pontos do rio Paraíba do

Sul estão apresentados Tabela 17. Como pode-se verificar a traíra apresenta os

maiores valores de comprimento, peso e lipídeos que estão na faixa de 3 a 16,2%,

enquanto no mandi está na faixa de 2 a 4.8%, isso pode ser decorrente de seu hábito

alimentar. Com o valor de comprimento de 40 centímetros a traíra do ponto 1

localizado em Paraibuna apresenta-se como a amostra com maior tempo de vida dentre

as espécimes de traíra coletadas [109]. O mandi por ter pouco estudo não pode-se ser

avaliado.

Tabela 17 -Dados biométricos das espécimes coletadas.
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Ponto 1- (Paraibuna) - Traíra - (Total de lipídeos média (% mim) de 16.2%)

Amostra Data Peso (g) Comprimento

Total (em)

16/Jun/99 1100 40

2 16/Jun/99 420 30

.... 16/Jun/99 530 31.)

4 16/Jun/99 460 30

5 16/Jun/99 590 32
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Ponto1- (Paraibuna)- Mandi- (Totalde lipídeosmédia(% mim)de 2.0%)

Amostra Data Peso (g) Comprimento

Total (em)

1 16/Jun/99 180 22

2 16/Jun/99 220 22

,., 16/Jun/99 250 24-'

4 16/Jun/99 230 22

5 16/Jun/99 200 22

6 16/Jun/99 220 21

7 16/Jun/99 190 22

8 161Jun/99 300 25

9 16/Jun/99 180 21

Ponto 2 - (Jacareí) - Traíra - (Total de lipídeos média (% mim) de 5.2%)

Amostra Data Peso (g)
Comprimento

Total (em)

O11Agost/99 650 32

2 011Agost/99 510 31

,.,
01/ Agost/99 520 31-'

4 011Agost/99 450 30

5 01/Agost/99 520 31

6 01/Agost/99 630 ,.,,.,-'-'



Ponto 3 - (Pindamonhangaba) - Traíra - (Total de lipídeos média (% mim)

de 3.0%)

Amostra

2

3

4

5
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Ponto2- (Jacareí)- Mandi- (Totaldelipídeosmédia(%mim)de4.8%)

Amostra Data Peso (g) Comprimento

Total (em)

1 O1IAgost/99 200 21

2 01/Agost/99 250 22

..,
01/Agost/99 210 21-'

4 01/Agost/99 190 20

5 01/Agost/99 180 20

6 O1IAgost/99 190 20

7 01/Agost/99 190 20

8 O1IAgost/99 210 21

9 011Agost/99 210 21

10 01/Agost/99 180 20

11 O1IAgost/99 190 20

12 O1IAgost/99 190 20

Data Peso (g) Comprimento

Total (em)

09/Set/99 650 32

09/Set/99 550 31

09/Set/99 480 29

09/Set/99 510 30

09/Set/99 530 31



7.4.2 Resultados

As amostras compostas de fígado de peixe de cada ponto foram analisadas em

triplicata com o método proposto. A concentração de PCBs totais variaram de 48 a

159nglg para traíra e de 12 a 34 nglg para o mandi e são apresentadas na Tabela 18 as

concentrações para cada congênere determinado.

Estes valores são prôximos aos encontrados para a espécies de peixe four - horn

sculpins (My Quadricornis) entre 7.3 a 230n/g PCBs totais como Arodor 1254

capturados na bahia de Cambridge noroeste do Canadá num ponto onde a poluição por

atividade humana é menos intensa [104].
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Ponto3 - (Pindamonhangaba)- Mandi-( Totalde lipídeosmédia(% mim)

de 2.9%)

Amostra Data Peso (g) Comprimento

Total (cm)

1 09/Set/99 350 26

2 09/Set/99 310 25
,.., 09/Set/99 330 25-'

4 09/Set/99 390 26

5 09/Set/99 410 27

6 09/Set/99 350 26

7 09/Set/99 400 27

8 09/Set/99 440 28

9 09/Set/99 380 26

10 09/Set/99 330 25



Há uma clara distinção no poder de absorção entre as duas espécies em termos da

concentração total de PCBs o que provavelmente ret1ete o contraste entre as

preferências de habitat e dieta. Espécies de nível trófíco superior como a traíra, por

serem predadoras tem grande potencial de bioacumulação aumentando a concentração

do poluente [25,116]. Esse mecanismo de bioacumulação é afetado por fatores

bioquimicos, enquanto para espécies de nivel trófíco inferior como o mandi depende

principalmente de fatores físico-químicos, como solubilidade e lipofícidade [117] dos

PCBs.
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Tabela 18 - Concentração em ng/g de PCBs encontrados nas amostras de fígado.

Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3
PCB

Traíra Mandi Traíra Mandi Traíra Mandi

30 9:t 8a - 1:t 1 1:t2 -

28 7:t 3 3:t3 8:t6 4:tl 5:t5

52 7:t 3 - - - - 6:t 2

101 13:t4 - - - 8:t 4 5:t 1

77 20:t 9 - 2:t2 5:t O - 8:t2

118 18:t 10 - - - 12:t 1 2:tl

105+ 153 22:t 3 4:t5 6:t 1 1O:t5 14:t4 6:t5

126 21:t 3 - 6:t 6 - 14:t 5 -

138 24:t 6 3:t3 11:t5 6:t 6 12:t 9 4:t2

180 15:t 2 3 :t 1 9:t3 3 :t 1 11:t2 3:t2

170 2:t 2 - 3:t 3 1 :t 2 2:t 3 1 :t 1

PCBs totais 159 12 48 26 72 34

Lipídeosb 16.2 2.0 5.2 4.8 3.0 2.9

a%Cv.
b

Porcentagem.



Em ambasas espécieshá uma maior presença de congênerescom grandes

valores de kowe com de átomos de cloro na posição orfo. Apresenta-se na Tabela 19,

o número de átomos de cloro na posição orfo e o kowdos congêneres estudados..

o contraste espacial e a história territorial de cada ponto de amostragem podem

estar relacionados com os níveis totais de PCBs apresentados na Figura 12. O

ponto 3 em Pindamonhangaba apresenta os níveis mais elevados de contaminação isso

pode ser devido a posição que ocupa no rio Paraíba do sul, após as principais cidades e

industrias da região do vale do Paraíba. O ponto 2 em Jacareí situa-se em uma região a

qual tem-se o início do parque industrial na região do vale, assim os níveis encontrados

demonstram menores em relação ao ponto 3. O ponto 1 apresentou níveis de

contaminação semelhantes ao ponto 2 para o peIxe mandi e nível
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Tabela 19 - Propriedades fisico-quirnicasdos PCBs [118].

PCB N° orto Cl Log Kow

28 1 5.55

30 1 5.35

52 2 5.86

77 O 6.14

101 2 6.33

105 1 6.39

118 1 6.46

126 O 6.60

138 2 6.71

153 2 6.79

170 2 7.09

180 2 7.17



de contaminaçãomaior no casoda traíra.Esteponto apesarde situar-senasmargens

da serra do mar o qual tem pequena atividade industrial e urbana não está imune a

acidentes com possíveis fontes de Ascarel provenientes de fontes ainda não

conhecidas.

25

~ 20
G)

"C

'o. 15

20.6

-
~ 10
C)-
C) 5c

7.9
9.5

7.4

o
Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3

IOtraíra mmandi I

Figura 12 -Distribuição dos congêneres de PCBs nos diversos pontos de amostragem.

Para todos os espécimes amostrados nos diversos pontos evidencia-se um alto

grau de inter - correlação entre a concentração de congêneres com grande números de

átomos de cloro, especialmente para os congêneres PCB 105+153, 138 e 180 que tem

mostrado grande abundância ambiental o que pode ser atribuído a sua persistência e

biomagnificaçãona cadeia alimentar [65,104,106].

Os congêneres PCB 30 e 28 por apresentarem átomos de cloro na posição meta e

para podem ser metabolizados mais facilmente, devido a detoxicação enzimática [119]

fazendo com que a concentração destes congêneres seja menor nas amostras

estudadas. De certo modo isto pode ser conetado na distribuição de PCBs por espécie

de peixe estudada conforme pode ser observado nas figuras 13 e 14.
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Traíra Ponto 1

PCB138 I...

Traíra Ponto 2

, PCB 52

'PCB 101

Traíra Ponto 3

PCB 30
3.

./' PCB 52

'..\ PCB 101

Figura 13 - Distribuição do Total dos PCBs nas espécimes de Traíra nos pontos de
amostragem.
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Mandi Ponto 1

Mandi Ponto 2

Mandi Ponto 3

PCB 30

PCB 52

PCB 138 ,.- .,PCB 101

PCB30

PCB52

PCB138 1 '. 1 \ PCB 101

PCB 138 I....

Figura 14 - Distribuição do Total dos PCBs nas espécimes de Mandi nos pontos de
amostragem.
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Para a traíra, por ocupar uma posição mais alta na cadeia trófica observa-se menor

quantidade para estes congêneres. Associado a este fato há uma predominância dos

PCBs com maior quantidade de cloro, provavelmente devido ao fenômeno de

biomagnificação. Já para o mandi Figura 14, o mesmo não acontece provavelmente

devido aos seus hábitos alimentares, como peixe de fundo consumindo resíduos e

sedimento do fundo do rio.

Os congêneres coplanares (PCB 77 e 126) possuem uma distribuição irregular

nas espécies estudas. Na traíra ocorre em proporções similares independente do local

coletado, enquanto que ocorre uma predominância do PCB 77 para os pontos de

JacareÍ e Pindamonhangaba.

A predominância de certos congêneres de PCBs pode refletir a mistura comercial

a qual foi a fonte de contaminação. Verifica-se que cada mistura possui uma

distribuição crescente no nível de cloração (Tabela 20). Obseva-se que o Arodor 1242

contribui com congêneres tetra e trifenilos (PCB 28,52) enquanto o Aroclor 1254

contribui principalmente com pt,llta (PCB 101, 118, 105) e hexafenilo (PCB 138,153).

o Arodor 1260 também contribui com congêneres mais pesados, ou seja ( PCB 153,

170,180 e 138). Cromatogramas dessas misturas comerciais podem ser vistos no

apêndice A.

As misturas comerciais de Aroclor

apresentadas na Tabela 20 [11].

mais utilizadas a industrialmente estão
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Tabela 20 - Porcentagem em peso dos congêneres de PCBs nas misturas comerciais
de Arodor.

indicativo do uso predominante da mistura Arodor 1242. Já a presença do PCB 126

sugere o uso da mistura Arodor 1260. Por outro lado parece que a metabolização ou

absorção do PCB 126 no mandi ocorre diferentemente na traira, pois este congênere

encontra-se em proporções muito inferiores as da traíra.

De qualquer forma uma distribuição mais homogênea de PCBs pode ser

indicativo que o organismo atingiu um certo estágio de equilíbrio, onde há um balanço

entre a entrada e a saída do xenobiótico. No caso do ponto 3, provavelmente o mais

poluído, este fato é observado para as duas espécies coletadas. Para o ponto I e o

ponto 2 somente para a traíra isto é observado, provavelmente devido a sua posição no

topo da cadeia alimentar, já o mandi pode estar sujeito a efeito do seu habitat .
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PCB cloro Aroclor 1242 Aroclor 1254 Aroclor 1260

28 ...,
6.52a 1"" ...,b 0.25 0.05.) .)..) -

30 ...,
.) - - - - -

52 4 4.04 4.08 5.18 4.36 0.56 1.91
77 4 0.45 0.34 - 0.12 - 0.04
101 5 1.33 0.27 7.94 6.98 5.02 5.04

105+ 153 5,6 1.54 0.27 8.09 3.32 10.87 8.22
118 5 1.62 - 6.39 8.09 0.57 2.00
126 5 - 0.03 - 0.16 - 1.59
138 6 0.54 3.20 3.20 4.17 6.13 5.01
170 7 0.11 - 0.31 0.43 3.91 0.62
180 7 0.06 - 0.38 0.76 7.12 7.20

outros 82.49 78.49 65.86 73.70 69.07 57.51

a contabilizadosvaloresacimade 0.05%[81].

breferência [4].

Sem considerar a seletividade que pode ocorrer durante o processo de

metabolização dos PCBs no figado do peixe, a existência do PCB 101 pode ser



8 Conclusão

A distribuição dos congêneres de PCBs apresentaram diferenças entre os

diferentes pontos de amostragem provavelmente decorrente do efeito da ação do

homem.

Os níveis de concentração PCBs na espécie traíra foram maiores quando

comparados com o mandi, o que promove a traíra inicialmente a bioindicador devido

ao seu alto fator de bioacumulação.

Os congêneres de PCBs que apresentaram os níveis mais significativos entre

ambas espécies são os PCB 118, 105, 126, 153 e 180 os quais possuem de 5 a 7

átomos de cloro na molécula.

Os congêneres coplanares PCB 77 e 126 que possuem alta toxicidade foram

encontrados na espécie traíra e devem servir de alerta em regiões com atividades

humanas e industriais intensas.
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9 PerspectivasFuturas

A metodologia analítica aqui proposta pode ser aplicada as mais diversas

amostras de biota. Pode-se realizar determinações de PCBs em plantas e arumaiS

oriundas dos diversos habitat seja ele terrestre ou aquático. Toma-se interessante

adaptar as condições e desenvolver uma metodologia alternativa que proporcIone

maior produtividade aumentando-se o número de amostras analisadas.

A metodologia empregando Microextração em Fase Sólida (SPME) parece

bastante promissora para determinações de alguns compostos orgânicos devido ao seu

processo de adsorção onde são empregados diversos adsorventes poliméricos que uma

única etapa executada o processo de extração e pré-concentração [120,121].

A redução no número de etapas analíticas proporciona um grande impacto na

metodologia devido principalmente a minimizaçãoda formação de artefatos analíticos.

Aliado a estes fatores tem-se a não utilização de solventes orgânicos e o grande fator

de pré-concentração propiciados por esta técnica [122].

Sob o ponto de vista ambiental e de saúde pública é importante o estabelecimento

do balanço de massa para os PCBs nos diversos compartimentos do rio Paraíba do Sul,

estabelecendo-se com confiabilidacte o grau de contaminação para um possível

programa de recuperação deste importante recurso hídrico.
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Traíra (Hoplias ma/abaricus)

Cromatogramsa de figado de traíra do ponto 2 (Jacareí) com fortificação de
concentração 25 ng/g da solução dos 12 congêneres de PCBS submetido a Extração 6.7.1,
Cleaunp item 6.8, análise cromatográfica do item 6.6.2. e análise cromatográfica do item
6.6.2.
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Aroclor@ 1242

Cromatograma da solução com concentração 100 ng/g do Arochlor@ 1242
submetido a análise cromatográfica do item 6.6.2.
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Aroclor@1254

Cromatograma da solução com concentração 100 ng/g do Arochlor@ 1242
submetido a análise cromatográfica do item 6.6.2.
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