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Resumo 

Os bifenilos policlorados (PCB) e o diclorodifenil tricloroetano (DDT) são compostos 

orgânicos persistentes (POP) que se podem bioacumular e produzir efeitos nocivos nos 

ecosistemas. Os POP são compostos químicos que permanecem inalterados no 

ambiente durante longos períodos de tempo, tendo consequentemente uma grande 

dispersão geográfica, acumulam-se nos tecidos gordos dos animais e são tóxicos para os 

humanos e vida selvagem. São transportados por todo o planeta e podem causar danos 

onde quer que se encontrem, em particular nos ambientes marinhos. 

Devido ao conhecimento dos mecanismos de bioacumulação destes compostos continuar 

a ser limitado, este estudo pretende contribuir para uma melhor compreensão da 

bioacumulação dos PCB e do DDT e dos seus metabolitos em duas espécies de peixe de 

reconhecida importância sócio-económica em Portugal. Além de avaliar a bioacumulação 

destes compostos organoclorados, vão ser estudados alguns factores biológicos que 

influenciam a sua acumulação. Para isto foram seleccionadas duas espécies de peixe: 

sardinha (Sardina pilchardus, Walbaum, 1792), capturada na costa Portuguesa, devido à 

sua longa época de desova, com uma reconhecida variação do teor de lípidos; e robalo 

(Dicentrarchus labrax, Linnaeus, 1758) capturado na Ria de Aveiro e numa piscicultura, o 

que nos vai permitir estudar duas cadeias alimentares distintas. 

Todas as amostras de sardinha e robalo analisadas no decorrer deste trabalho 

apresentaram níveis de contaminantes abaixo dos limites máximos recomendados para 

consumo humano. Os perfis de acumulação dos congéneres de PCB e dos metabolitos 

DDT foram de acordo com a generalidade dos trabalhos publicados sobre o assunto, os 

compostos mais abundantes foram os mais recalcitrantes, congéneres PCB 153 e 138, e 

o p,p’-DDE, o que também indica a ausência de “inputs” recentes destes compostos para 

o meio estudado. 

Na sardinha foi avaliada a influência do ciclo reprodutivo na acumulação de PCB e DDT 

em vários tecidos (músculo, fígado e gónada) de peixes machos e fêmeas, ao longo de 

um ciclo reprodutivo anual. A acumulação dos compostos organoclorados foi relacionada 

com o ciclo reprodutivo das sardinhas, através da variação do teor de lípidos. A 

acumulação compostos organoclorados foi proporcional à acumulação de gorduras. Na 

eliminação dos PCB, foram observadas diferenças entre sardinhas macho e fêmea, os 

machos apresentaram uma menor capacidade de eliminação de PCB com 2 a 4 átomos 

de cloro em posições orto, e sem átomos de hidrogénio vicinais nas posições meta, para. 

Não foi possível relacionar estas diferenças com a libertação de ovos/esperma uma vez 

que não se observaram diferenças entre as gónadas de machos e fêmeas. 
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No robalo foi possível avaliar a influência da contaminação da cadeia alimentar e da água 

na acumulação, e os mecanismos biológicos envolvidos na eliminação dos 

contaminantes. Foi possível quantificar os efeitos das taxas de respiração e de 

assimilação do alimentos na acumulação de PCB, e as diferenças produzidas por esses 

factores em robalos de diferente tamanhos. Não foram encontradas diferenças 

significativas nos teores totais de PCB em robalos de diferentes tamanhos. No entanto, 

os congéneres menos clorados (CB18, 44, 49 e 52) mostraram um incremento na 

acumulação em peixes de menor tamanho. Geralmente o alimento foi a principal fonte de 

PCB para o robalo, embora, para os compostos menos clorados a água tenha tido uma 

contribuição significativa, e que é mais importante nos robalos menores. 

As constantes das taxas de eliminação de PCB foram superiores para robalos juvenis, 

em relação aos adultos. Isto deve-se ao maior contacto dos peixes pequenos com a água 

e a comida (em relação ao peso do peixe), uma vez que eles também têm maiores 

constantes das taxas respiratórias e de alimentação. O incremento nas concentrações de 

congéneres de PCB menos clorados em robalos juvenis também é justificado pelas 

diferentes taxas respiratórias e de assimilação. 

A metabolização dos PCB não foi significativa, quando comparada com os outros 

mecanismos de eliminação, no entanto, pudemos verificar que os adultos tiveram maior 

capacidade de metabolização que os juvenis. A acumulação de metabolitos hidroxilados 

de PCB (OH-PCBs) no plasma foi lenta, e a acumulação destes compostos durante uma 

exposição aguda a PCBs, foi menor que o referido noutras espécies para exposição 

crónica a baixas concentrações de contaminantes. 

As respostas dos biomarcadores analisados (actividades de etoxyresorufina O deetilase – 

EROD e glutationa S-transferase – GST) aos PCB foi baixa. Em robalos juvenis a 

actividade de EROD foi inibida quando a concentração de PCB nos tecidos aumentou, e 

a actividade de GST foi mais elevada e relacionada com os teores de PCB. Em robalos 

adultos a actividade de EROD não foi afectada pelos PCB, a actividade de GST foi 

inferior à dos juvenis mas também sofreu um incremento durante a exposição aos PCB. 

Este trabalho produziu ferramentas úteis para a análise de risco ambiental de compostos 

organoclorados, validadas para sardinha e robalos de ecossistemas Portugueses. Estas 

ferramentas também podem ser úteis como referencia para outras espécies e ambientes. 

Também é um contributo positivo para a avaliação da qualidade alimentar, fornecendo 

informação acerca dos baixos teores de contaminantes organoclorados em sardinha e 

robalos Portugueses. 

 


