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Introdução 

As bifenilas policloradas (PCB) constituem 
uma classe de substâncias organocloradas que foi 
motivo de preocupação ambiental das décadas 
passadas, época do ápice da produção desse 
poluente orgânico e da utilização como isolante 
térmico – conhecido comercialmente como Arocloro. 
Tiveram o uso global proibido através da Convenção 
de Estocolmo e sua importação, manufatura e uso 
cessados legalmente no Brasil em 1981.1 

O Lago Paranoá, reservatório artificial do 
Distrito Federal, possui mais de 50 anos de 
represamento e escassas pesquisas ambientais. 
Com o objetivo de estudar o perfil de contaminação 
dos sedimentos dessa região, foram utilizados os 
métodos Arocloro Total, responsável pela parte 
exploratória, e o Congêneres Específicos, principal 
para a quantificação de PCB. 

O método de determinação envolveu a 
extração em sistema Soxhlet por 16 horas com a 
mistura hexano:acetona (1:1); clean up numa coluna 
composta de três fases adsorvedoras (sílica, sílica 
ácida e sílica básica) e, finalmente, separação e 
quantificação por cromatografia gasosa com 
detector de captura de elétrons.  

Resultados e Discussão 

No método Arocloro Total, a comparação dos 
perfis das amostras e padrões evidenciou a 
predominância de picos na região de menor tempo 
de retenção, similar à tendência de PCB menos 
clorados. 

Os resultados pelo método Congêneres 
Específicos foram agrupados por ponto amostral, o 
que resultou em concentrações médias compiladas 
em uma distribuição espacial na Figura 1. 

As áreas com concentrações mais elevadas 
foram próximas às Estações de Tratamento de 
Esgotos (ETE) Norte e Sul e às áreas de lazer, 
possíveis fontes da contaminação. É provável que 
uma fração dessas substâncias aporte no Lago 
Paranoá através do efluente dessas estações e/ou 
do lodo gerado em suas operações. Outras 
prováveis fontes não pontuais são as águas pluviais 
e o esgoto clandestino. As regiões menos 
impactadas possuem tributários a montante que se 

situam em regiões com baixas taxas de 
urbanização,3. 

Figura 1. Distribuição espacial das concentrações 
médias de PCB. Adaptada.2  

Conclusões 

Os parâmetros cromatográficos e os dois 
métodos de quantificação permitiram a detecção 
dos analitos, com resultados concordantes e que 
apontaram para um perfil de PCB com baixo teor de 
cloro. A média da concentração de PCB dos 10 
pontos amostrais, pelo método Congêneres 
Específicos, foi de 8,24 ng/g. 

Existe uma clara tendência de maiores 
concentrações de PCB em áreas próximas as ETE.  

Faz-se necessário realizar novas coletas em 
um número maior de pontos amostrais e, até 
mesmo, no material particulado dos efluentes das 
ETE visando avaliar a importância desta fonte. A 
análise de amostras dos tributários também poderá 
gerar informações sobre outras possíveis fontes de 
dessas substâncias para este ambiente.  
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