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Neste estudo as concentrações obtidas para os parâmetros PCBs e pesticidas

são na generalidade baixos e apenas nas estações E030 e D004 os parâmetros

PCB118 (0,75 µg kg-1) e ∑DDTs (1,91 µg kg-1) excedem os critérios de

qualidade, (PCB118 – 0,6 µg kg-1) e (∑DDTs – 1,58 µg kg-1 ) respetivamente.

Assim com os resultados obtidos considera-se que não ocorrem efeitos

adversos no biota.

O presente estudo pretende avaliar a qualidade do sedimento

superficial em cinco zonas da costa portuguesa, com potencial

para a atividade de aquicultura, estando enquadrado no

projeto AQUIMAR (caracterização geral de áreas AQUIcolas

para estabelecimento de culturas MARinhas).

Apresenta-se na figura 1 as 5 áreas da zona costeira de

Portugal Continental. Com um círculo vermelho estão

assinaladas, as 17 estações consideradas neste estudo (A002,

A003, A024, A041, A043, B011, B027, B050, C013, C014,

D003, D004, D018, E026, E030, E043 e E068). Foram

analisadas, bifenilos policlorados (PCBs) (congêneres

indicadores: PCB28, PCB52, PCB101, PCB118, PCB138, PCB

153 e PCB 180) e pesticidas organoclorados:

Hexaclorobenzeno (HCB), Hexaclorociclohexanos (HCHs),

Diclorodifeniletanos (DDTs) e Ciclodienos).

Area A - Porto-Viana do Castelo

Area B - Aveiro-Figueira da Foz

Area C - Peniche

Area D - Setúbal-Sines

Area E - Sagres -Tavira

Figura 1 – Localização das zonas de amostragem  e locais da Costa Portuguesa.
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Figura 4 – Distribuição percentual de DDTs relativamente ao total (∑DDTs). 

Para cada um dos pontos de amostragem apresenta-se na Figura 3, a concentração (µg kg-1) em termos hexaclorobenzeno (HCB) e de três famílias de 

pesticidas; ∑Ciclodienos, ∑DDTs e ∑HCHs. Cálculo das somas (∑),  considerada a concentração individual (µg kg-1) do pesticida da referida família.

∑Ciclodienos= Aldrina+Dieldrina; ∑HCHs = α-HCH+β-HCH+γ-HCH; ∑DDTs= o,p'-DDE+p,p'-DDE+ o,p'-DDD+p,p'-DDD+ op'-DDT+pp'-DDT.

Os teores mais elevados em HCB, ∑DDTs e ∑Ciclodienos com concentração de 0,06 µg kg-1, 1,91 µg kg-1, e 0,02 µg kg-1 respetivamente registaram-se na 

estação E030, e para  ∑HCHs com 0,12µg kg-1 na estação D004.

Estações com ausência de resultados, para parâmetros com concentração inferior ao limite de quantificação do método. 

Figura 3 – Distribuição de pesticidas por estação, concentração em base seca (bs). 

Distribuição de Famílias de Pesticidas Organoclorados

Distribuição e Composição em DDTs

 p,p’-DDE é o composto dominante , sendo o único

quantificável na estação A002 e A043;

 p,p’-DDT contribui com 15 a 61% para ∑DDTs e p,p’-

DDD com 7 a 35%;

 DDT (isómeros o,p’ e p,p’- DDT) em todas as

estações da área D e E;

 se p,p’-DDE/p,p’-DDT < 2; p,p’-DDT teve entrada

recente no meio;

 se p,p’-DDE/p,p’-DDT > 3; sugerido p,p’-DDT tem

tempo de residência antigo no meio (Mil-Homens et

al., 2016);

 Estação E026 e E043, com rácios de 3,7 e 3,9

respetivamente, registam entradas antigas no meio.

 PCB28 quantificado apenas na estação A002 e D018;

 PCB153 quantificado apenas na estação A041 e

E043;

 PCB28, PCB101, PCB138, PCB153 e PCB180 nas

estações D003, D004 e D018;

 PCB28, PCB138, PCB153 e PCB180 e nas estações

E026, E030, E043 e E068;

 Congéneres, PCB153 (hexaclorado) e PCB28

(tetraclorado) são dominantes nas cinco áreas em

estudo, representando entre 28% a 100% da

∑7PCBs.

Distribuição e Composição em PCBs

Figura 5 – Distribuição percentual de PCBs relativamente ao total (∑7PCBs). 
Figura 2 – Metodologia de determinação de compostos 

organoclorados.
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