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INTRODUÇÃO 

Os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (PAHs) constituem uma vasta 

classe de compostos orgânicos, contaminantes ambientalmente persistentes, 

com estruturas específicas e toxicidade variada, contendo dois ou mais anéis 

aromáticos fundidos. Centenas de PAHs individuais são libertados no meio 

ambiente a partir de processos antropogénicos (por combustão incompleta ou 

pirólise de matéria orgânica) ou por processos naturais (incêndios florestais, 

erupções vulcânicas e síntese e degradação biológica de biomassa). Uma vez 

que os PAHs são detectados no ar, solo, água e que a combustão, pirólise e os 

processos biológicos da matéria orgânica ocorrem globalmente, os PAHs são 

considerados ubíquos no meio ambiente (Baklanov et al., 2007) (OMS, 2003). 

FONTES DE PAHs 

Os PAHs são formados por processos pirogénicos, petrogénicos e biológicos. 

(a) Os PAHs pirogénicos são formados quando matéria orgânica é exposta a 

altas temperaturas (350ºC - 1200ºC) sob condições com pouco oxigénio ou na 

sua ausência. Exemplos de processos pirogénicos são: a degradação térmica 

de resíduos de petróleo no caso de hidrocarbonetos mais leves, a destilação 

de carvão, a combustão incompleta de combustíveis em sistemas de 

aquecimento, combustíveis em carros e camiões e combustão de madeira em 

incêndios florestais, lareiras, etc. Os PAHs pirogénicos são geralmente 

encontrados em maiores concentrações em áreas urbanas e em locais 

próximos de grandes fontes de PAHs (processos industriais, incineração para 

produção de energia industrial, etc.) e de pequenas fontes de PAHs (emissões 

automóveis, fumo de cigarros, fogões a lenha, emissões de aeronaves a jato, 

sedimentos de esgotos, etc.) (Shafy e Mansour, 2013). A combustão 
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incompleta, derivada de forma natural ou antropogénica, foi identificada como o 

principal  proceso emisor de PAHs para o ambiente (Zhang e Tao, 2009). 

(b) Os PAHs petrogénicos são óleos brutos formados ao longo de milhões de 

anos a baixas temperaturas (100-150ºC) e durante atividades de transporte, 

armazenamento e uso de petróleo bruto / produtos de petróleo bruto, a 

acumulação de pequenas libertações de gasolina, óleos de motor e 

substâncias associadas ao transporte, e à combustão incompleta de 

substâncias orgânicas. 

(c) As fontes naturais de PAHs são incêndios florestais, vulcões, síntese de 

bactérias e algas, infiltrações de petróleo e decomposição de biomassa. (Shafy 

e Mansour, 2013, CCME, 2010). 

Fontes estacionárias produzem cerca de 80% das emissões anuais totais de 

PAHs; o restante é produzido a partir de fontes móveis (resíduos de gasolina e 

motores de veículos a diesel, etc.). As emissões de PAH libertadas pela 

produção industrial não são importantes em comparação com os PAH 

produzidos por processos de combustão incompletos, onde sistemas fechados 

e processos de reciclagem são utilizados. Novos compostos aromáticos 

heterocíclicos (carbazole, acridina), assim como derivados de PAHs, tais como 

nitro-PAHs e PAHs oxigenados, podem ser gerados por combustão incompleta 

e por reações químicas no ar ambiental. Estes compostos ocorrem com PAHs 

no ar, água e alimentos, e a mistura total é referida como compostos 

aromáticos policíclicos (PAC) (IARC, 2010). 

Alguns PAHs são usados como matérias-primas: 

• Acenafteno: fabrico de pigmentos, corantes, plásticos, pesticidas, produtos 

farmacêuticos. 

• Antraceno: diluente para conservantes de madeira e fabrico de corantes e 

pigmentos. 

• Fluoranteno: fabrico de agroquímicos, corantes e produtos farmacêuticos. 

• Fluoreno: fabrico de produtos farmacêuticos, pigmentos, corantes, pesticidas 
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e plástico termoendurecido. 

• Fenantreno: fabrico de resinas e pesticidas. 

• Pireno: fabrico de pigmentos. 

Reduções nas emissões de PAHs ocorreram desde a década de 1950, através 

da introdução das primeiras políticas de ar limpo. Atualmente, a legislação 

relativa às concentrações de PAH permitidas no ar, combinada com a 

legislação que proíbe a queima incontrolada de resíduos industriais e agrícolas, 

continuou a reduzir as concentrações de PAHs no ar ambiental. No entanto, 

nos países em desenvolvimento (China, Índia, Brasil, Sudão, etc.), onde a 

biomassa e o carvão são as fontes de energia dominantes, as concentrações 

de PAH são ainda muito elevadas (IARC, 2010; Kim et al., 2013). 

ESTRUTURA QUÍMICA DOS PAHs 

Os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (PAHs) são um grande grupo de 

compostos orgânicos compostos por dois ou mais anéis de benzeno ligados 

em estruturas lineares, agrupadas ou angulares. Os principais PAHs 

carcinogénicos são apresentados na Tabela 1. 

Dependendo do número de anéis de benzeno, os PAHs são classificados 

como: compostos de baixo peso molecular que consistem em menos de quatro 

anéis aromáticos e compostos de alto peso molecular com quatro ou mais 

anéis aromáticos. Os PAHs com dois ou três anéis (naftaleno, acenafteno, 

antraceno, fluoreno, fenantreno) estão presentes no ar, predominantemente na 

fase de vapor. Os PAHs com quatro anéis (fluoranteno, pireno e criseno) 

existem tanto na fase de vapor como na fase particulada, e os PAHs com cinco 

ou mais anéis (benzo[g,h,i]perileno, etc.) são encontrados predominantemente 

na fase particulada. As moléculas mais pequenas, tais como o benzeno, o 

tolueno e o hidrocarboneto aromático bicíclico naftaleno não são considerados 

PAHs verdadeiros. Os agentes cancerígenos de PAH mais potentes estudados 

extensivamente são o 7,12-dimetilbenzoantraceno (DMBA) e benzo(a)pireno 

(BaP) (CCME, 2010; Shafy e Mansour, 2013). 
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Tabela 1. Os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (PAHs) mais importantes. 

Nome (acrónimo) Fórmula Nome (acrónimo) Fórmula 

benzo[a]antraceno 

(BaA) 

 

ciclopenta[c,d]pireno 

(CPP) 

 

benzo[a]pireno 

(BaP) 

 

dibenzo[a,e]pireno 

(DeP) 

 

benzo[b]fluoranteno 

(BbF) 

 

dibenzo[a,h]antraceno 

(DhA) 

 

benzo[g,h,i]perileno 

(BgP) 

 

dibenzo[a,h]pireno 

(DhP) 

 

benzo[c]fluoreno 

(BcL) 

 

dibenzo[a,i]pireno 

(DiP) 

 

benzo[j]fluoranteno 

(BjF) 

 

dibenzo[a,l]pireno 

(DlP) 

 

benzo[k]fluoranteno 

(BkF) 

 

indeno[c,d]pirenoe 

(IcP) 

 

 

Criseno 

(CHR) 
 

5-metilcriseno 

(5-MC) 

CH3
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A partir de várias centenas de compostos quimicamente relacionados, 

persistentes no meio ambiente, foram selecionados 33 PAHs individuais 

(apresentados na Tabela 2) pelo “The Scientific Committee on Food” como 

apresentando riscos para a saúde humana, com base na sua ocorrência e 

efeitos tóxicos (PAHs em alimentos 2002). 

 

Tabela 2 - PAHs que apresentam riscos para a saúde humana.  
Nome comum Nome CAS Número de 

Registo 

CAS  

Abreviatura 

Acenafteno Acenaphthylene 83-32-9 AC AC 

Acenaftileno Acenaphthylene, 1,2-

dihydro 

208-96-8 ACL 

Antratreno Dibenzo[def,mno]chrysene 191-26-4 ATR 

Antraceno Anthracene  120-12-7 AN 

Benzo[a]antraceno Benz[a]anthracene 56-55-3  BaA 

Benzo[a]fluoreno 11 H-Benzo[a]fluorene 238-84-6  BaFL 

Benzo[b]fluoreno 11 H-Benzo[b]fluorene 243-17-4  BbFL 

Benzo[b]fluoranteno Benz[e]acephenanthrylene 205-99-2  BbFA 

Benzo[ghi]fluoranteno Benzo[ghi]fluoranthene 203-12-3  BghiF 

Benzo[j]fluoranteno Benzo[j]fluoranthene 205-82-3  BjFA 

Benzo[k]fluoranteno Benzo[k]fluoranthene 207-08-9  BkFA 

Benzo[ghi]porileno Benzo[ghi]perylene 191-24-2  BghiP 

Benzo[c]fenantreno Benzo[c]phenanthrene 195-19-7  BcPH 

Benzo[a]pireno Benzo[a]pyrene 50-32-8  BaP 

Benzo[e]pireno Benzo[e]pyrene 192-97-2  BeP 

Criseno Chrysene 218-01-9  CHR 

Coroneno Coronene 191-07-1  COR 

Ciclopenta[cd]pireno Cyclopenta[cd]pyrene 27208-37-3  CPP 

Dibenzo[a,h]antraceno Dibenz[a,h]anthracene 53-70-3  DBahA 

Dibenzo[a,e]pireno Naphtho[1,2,3,4-

def]chrysene 

192-65-4  DBaeP 

Dibenzo[a,h]pireno Dibenzo[b,def]chrysene 189-64-0  DBahP 

Dibenzo[a,i]pireno Benzo[rst]pentaphene 189-55-9  DBaiP 

Dibenzo[a,l]pireno Dibenzo[def,p]chrysene 191-30-0  DBalP 

Fluoranteno Fluoranthene 206-44-0  FA 

Fluoreno 9H-Fluorene 86-73-7  FL 

Indeno[1,2,3-cd]pireno Indeno[1,2,3-cd]-pyrene 193-39-5  IP 

5-Metilcriseno Chrysene, 5-methyl- 3697-24-3  5-MCH 

1-Metilfenantreno Phenanthrene, 1-methyl- 832-69-9  1-MPH 
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Naftaleno Naphthalene 91-20-3  NA 

Perileno Perylene 198-55-0  PE 

Fenantreno Phenanthrene 85-01-8  PHE 

Pireno Pyrene 129-00-0 P Y 

Trifenileno Triphenylene 217-59-4  TRI 

 Fonte: PAHs em alimentos 2002 – Opinião do SCF sobre os riscos para a saúde humana 
http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scf/index_en.html 

 

PROPRIEDADES FISICO-QUÍMICAS DOS PAHs 

Os PAHs puros são geralmente sólidos cristalinos coloridos à temperatura 

ambiente (Masih et al., 2012). As características gerais dos PAHs são pontos 

de fusão e ebulição elevados, baixa pressão de vapor e baixa solubilidade 

aquosa. As propriedades físicas e químicas de alguns PAHs selecionados são 

apresentadas na Tabela 3. 

 
Tabela 3. Propriedades físicas e químicas de alguns PAHs.  
Composto Ponto 

de 
fusão 
(0C) 

Ponto de 
ebulição 
(0C) 

Pressão de 
vapor (Paat 
25 0C) 

Partição 
nOctanol: 
água  
(Log Kow) 

Solubilida
de em 
agua a 25 
0C 
(μg/litro) 

Constante 
da lei de 
Henry a 
25°C (kPa) 

Acenaftileno  92-93 279 8.9 x 10–1 4.07 - 1.14 x 10–3 

 

Acenafteno  95 295 2.9 x 10–1 3.92 3.93 x 103 

 
1.48 x 10–2 

Fluoreno 115–
116 

340 8.0 x 10–2 4.18 1.98 x 103 1.01 x 10–2 

 

Fenantreno  100.5 342 1.6 x 10–2 4.6 1.29 x 103 3.98 x 10–3 

 

Antraceno 
 

216.4 375 8.0 x 10–4 4.5 73 7.3 x 10 –2 

Fluoranteno 108.8 393 1.2 x 10–3 5.22 260 6.5 x 10–4 

Pireno 150.4 400 6.0 x 10–4 5.18 135 1.1 x 10–3 

 

Benz[a]antraceno 160.7 448 2.8 x 10–5 

 
5.61 14 - 

Criseno 253.8 481 8.4 x 10–5 5.91 2.0 – 

Benzo[b]fluoranteno 168.3 480 6.7 x 10–5 6.12 1.2  
(200C) 

5.1 x 10–5 

 

Benzo[j]fluoranteno 165.4 480 2.0 x 10–6 

 
6.12 2.5 - 

Benzo[k]fluoranteno 215.7 496 1.3 x 10–8 6.84 0.76 4.4 x 10–5 
(20 °C) 

Benzo[a]pireno 178.1 536 7.3 x 10-7 6.50 3.8 3.4 x 10–5 

Indeno[1,2,3-
c,d]pireno 

163.6 524 1.3 x 10–8 6.58 62 2.9 x 10–5 

(20 °C) 

http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scf/index_en.html
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Dibenzo[a,h]antraceno 266.6 594 1.3 x 10–8 6.50 0.5 (27°C) 7 x 10–6 

Dibenzo[a,i]pireno 282 525 3.2 x 10–10 

 
7.30 0.17 4.31 x 10-6  

Coroneno 439  2 x 10 –10 – 5.4 0.14 
Source: Joint WHO 2003 

 

As propriedades físico-químicas dos PAHs variam consideravelmente com o 

seu peso molecular e a sua estrutura. A pressão de vapor dos PAHs diminui 

com o aumento do peso molecular e a solubilidade aquosa diminui com o 

aumento do peso molecular. A resistência às reacções de oxidação e redução 

também aumenta com o peso molecular. Os PAHs são muito lipofílicos e, 

portanto, miscíveis em solventes orgânicos (CMME, 2010). A solubilidade 

aquosa diminui para cada anel adicional adicionado aos PAHs e torna-os muito 

móveis no meio ambiente, sendo distribuidos entre o ar, o solo e a água com a 

deposição e revolatilização. Uma proporção específica de PAHs determina o 

seu transporte atmosférico de longo alcance (LRAT). Uma vez libertados para a 

atmosfera, os PAHs são encontrados em duas fases separadas, uma fase de 

vapor e uma fase sólida em que os PAHs são sorvidos em matéria particulada. 

Os PAHs também apresentam sensibilidade à luz, resistência ao calor, 

resistência à corrosão e atividade fisiológica (Masih et al., 2012). Os PAHs 

possuem espectros de absorção UV muito característicos e a maioria dos 

PAHs também são fluorescentes (Kim et al., 2013). Embora os efeitos de PAHs 

individuais sobre a saúde sejam diferentes, alguns PAHs foram identificados 

como sendo de maior preocupação devido a efeitos muito adversos no 

Homem. 

PERSISTÊNCIA E TRANSFORMAÇÃO DE PAHs NO AMBIENTE  

PAHs NA ATMOSFERA 

O comportamento dos PAHs na atmosfera depende de reações físico-químicas 

complexas, interações com outros poluentes, transformações fotoquímicas e 

deposição seca e húmida (Zhong e Zhu, 2013). No ar ambiental, os PAHs 

existem em fase de vapor ou adsorvem à matéria particulada, dependendo das 

condições atmosféricas (temperatura, humidade, origem e propriedades dos 
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aerossóis) e das propriedades dos PAHs (Zhang e Tao, 2009). Os PAHs de 

baixo peso (com dois, três ou quatro anéis) existem principalmente na fase 

gasosa, são menos tóxicos, mas podem reagir com outros poluentes (ozono, 

óxidos de azoto e dióxido de enxofre) para formar compostos com elevada 

toxicidade (dionas, nitro- e dinitro-PAHs, ácido sulfúrico). Os PAHs com quatro 

ou mais anéis têm vaporização insignificante em condições ambientais e 

ocorrem principalmente na fase particulada da atmosfera. As concentrações de 

PAHs na fase gasosa aumentam no verão / em regiões tropicais, e os PAHs na 

fase particulada são dominantes durante o inverno nas regiões Árticas. A 

adsorção de PAHs em fases particuladas depende da humidade e dos tipos de 

partículas em suspensão (por exemplo, fuligem, poeira, cinzas volantes, óxidos 

metálicos, pólenes, etc.) (Lai et al., 2011; Kim et al., 2013).  

 

PAHs NO SOLO E NA ÁGUA   

Os PAH atmosféricos são continuamente depositados na superfície terrestre 

por processos de deposição seca ou húmida. Os PAHs depositados na 

superfície terrestre podem tornar-se móveis e ficarem ligados às partículas do 

solo, processo influenciado pela mobilidade das partículas de PAH no solo, 

tamanho das partículas e tamanho dos poros do solo. Estudos revelaram que o 

coeficiente de partição octanol-água dos PAHs é importante para determinar a 

sua absorção no solo. Como o coeficiente de partição de octanol-água (Kow) 

de um composto orgânico está relacionado com a sua solubilidade em água, à 

medida que o Kow aumenta, a solubilidade aquosa diminui e a tendência dos 

PAHs para adsorção a um solo particular aumenta. Os PAHs libertados para a 

atmosfera são transportados a curtas e longas distâncias e removidos por 

deposição húmida e seca no solo, água e vegetação. Nas águas superficiais, 

os PAHs podem volatilizar, sofrer fotólise, biodegradar ou ligar-se a partículas 

ou sedimentos em suspensão. O tempo de persistência atmosférica e a 

distância de transporte dependem do tamanho das partículas às quais os PAHs 

são adsorvidos e das condições climatéricas. Cerca de 90-95% dos PAHs 
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particulados estão associados a partículas de diâmetro <3,3 µm. Partículas 

com diâmetro entre 0,1-3,0 µm, com as quais os PAHs no ar estão 

principalmente associados, apresentam tempos de permanência atmosférica 

de alguns dias e podem sofrer lLRT (Shafy e Mansour, 2013; CCME, 2010). Os 

organismos aquáticos que metabolizam PAHs em pouca ou nenhuma extensão 

(algas, moluscos) e os invertebrados mais primitivos (protozoários, poríferos e 

cnidarias) acumulam elevadas concentrações de PAHs, como seria expectável 

dados os valores log Kow destes compostos. Os organismos que metabolizam 

extensivamente PAHs (peixes, invertebrados mais evoluidos), em geral, 

acumulam pouco ou não acumulam PAHs. A concentração de PAHs na 

vegetação é geralmente menor do que no solo, com fatores de bioacumulação 

variando entre 0.0001 e 0.33 para o BaP e entre 0.001 a 0.18 para 17 outros 

PAHs testados. Em sistemas aquáticos não foram observados grandes níveis de 

bioacumulação de PAHs porque a maioria dos microorganismos possui elevado 

potencial para biotransformar os PAH. Os organismos de níveis tróficos 

superiores têm maior potencial para biotransformação do que organismos de 

níveis tróficos inferiores (WHO 2003, IARC, 2010). A fotólise é o fator mais 

importante na decomposição de PAHs adsorvidos a partículas na atmosfera, 

água e solo. Estima-se que os tempos de semi-vida no ar sejam de alguns 

minutos a uma semana, conforme determinado pela estação do ano (mais 

longo no inverno), substâncias e composição da matéria particulada (WHO, 

2003). Os PAHs no solo podem volatilizar, sofrer degradação abiótica (fotólise 

e oxidação), biodegradação, podem ser acumulados em plantas ou entrar nas 

águas subterrâneas e serem transportadas para aquíferos. Com base em 

resultados experimentais, foram estimados os tempos de semi-vida (dias) de 

alguns PAHs no solo (Tabela 4). 

Tabela 4. Tempo de semi-vida (dias) de PAHs no solo.   

Composto Semi-vida estimada (dias) 

Naftaleno 2.1–2.2 

Antraceno 10–134 

Fenantreno 16–35 
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Fluoranteno 268–377 

Pireno 199–260 

Criseno 371–387 

Benzo[a]pireno 229–309 

Fonte: OMS,  2003 

 

EXPOSIÇÃO HUMANA A PAHs 

As vias de exposição Humana incluem (a) ingestão de alimentos que contêm 

PAHs, (b) inalação de ar exterior e interior, tabagismo ou fumos de lareiras 

abertas, (c) contato dérmico tanto em situações de exposição ocupacional 

como não ocupacional. O fumo do tabaco contém uma variedade de PAHs, tais 

como o benzo(a)pireno e mais de 40 substâncias carcinogénicas para 

humanos ou suspeitas de o serem. Algumas culturas (trigo, centeio e lentilhas), 

podem sintetizar PAHs ou absorvê-los através da água, ar ou solo. A água 

também pode conter certas quantidades de PAHs porque estes poluentes 

podem lixiviar do solo para a água ou podem entrar na água de efluentes 

industriais. O solo também contém PAHs precipitados do ar. Devido à elevada 

lipofilicidade dos PAHs, a sua presença no organismo após ingestão / inalação 

é detectável em órgãos internos ricos em tecido adiposo. Estes órgãos podem 

servir de depósitos de armazenamento a partir dos quais os PAHs podem ser 

libertados gradualmente. No organismo, os PAHs sofrem ativação metabólica, 

em vários passos, por enzimas específicas do sistema do citrocomo P450, via 

epoxidação. Os epóxidos de PAH podem então ser conjugados com a 

glutationa e erem eliminados. Os epóxidos que não são conjugados com a 

glutationa são convertidos em fenóis e dióis que devem ser conjugados com 

ácidos glucurónicos ou sulfúricos para permitir a excreção (WHO, 2003; IARC, 

2010; Kim et al., 2013). 
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OCORRÊNCIA DE PAHs EM ALIMENTOS  

Os alimentos crus geralmente não contêm elevados níveis de PAHs. Em áreas 

distantes de atividades urbanas ou industriais, os níveis de PAHs encontrados 

em alimentos não processados refletem a contaminação basal. Tais PAHs 

geralmente originam-se no transporte aéreo de longa distância de partículas 

contaminadas, assim como em emissões naturais de vulcões e incêndios 

florestais. Na vizinhança de áreas industriais ou ao longo das rodovias, a 

contaminação da vegetação pode ser dez vezes superior comparativamente à 

das áreas rurais. O processamento de alimentos por secagem e fumação, e a 

cozedura de alimentos a altas temperaturas (grelhar, assar e fritar) são fontes 

importantes de PAHs. Foram encontrados níveis de PAHs de 130 g/kg em 

carne grelhada e foram reportados valores de 200 µg/kg de PAHs em peixes e 

carnes fumadas. Geralmente, os valores médios basais estão entre 0,01-1 

µg/kg em alimentos não cozinhados. A ocorrência de PAHs em alimentos é 

regida pelos mesmos fatores fisico-químicos (solubilidade relativa de PAHs em 

água e solventes orgânicos) que determinam a sua absorção e distribuição em 

organismos vivos. A solubilidade determina a sua capacidade de transporte e 

de distribuição entre diferentes compartimentos ambientais e a sua absorção e 

acumulação por organismos vivos. O transporte de PAHs na atmosfera é 

influenciado pela sua volatilidade. A reatividade química dos PAHs influencia a 

sua adsorção a material orgânico e a sua degradação no ambiente. Todos 

esses fatores determinam a persistência e a capacidade dos PAHs para 

bioacumulação na cadeia alimentar (PAHs em alimentos, 2002; CCME, 2010; 

Shafy e Mansour, 2016). 

EFEITOS NA SAÚDE HUMANA 

A toxicidade dos PAHs em organismos aquáticos depende da fotooxidação e 

do metabolismo. Os PAHs são geralmente mais tóxicos na presença de 

radiação UV e têm toxicidade aguda de moderada a elevada em organismos 

aquáticos e aves. Os mamíferos podem absorver PAHs por várias vias 

(inalação, contato dérmico, ingestão). As plantas podem absorver PAHs dos 
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solos através das suas raízes e translocá-las para outras partes da planta. As 

taxas de absorção  de PAHs geralmente dependem da sua concentração, 

solubilidade em água e estado físico-químico e do tipo de solo. Os efeitos 

adversos em organismos vivos incluem tumores, alterações adversas na 

reprodução, desenvolvimento e imunidade. Os dados referentes aos efeitos 

fitotóxicos induzidos por PAHs são limitados. 

O impacto agudo (a curto prazo) de PAHs na saúde humana depende da 

duração/via de exposição, da concentração dos PAHs, da sua toxicidade 

relativa e fatores subjetivos (estado de saúde e idade). A capacidade dos PAHs 

para induzir efeitos agudos na saúde humana não é clara. A exposição 

ocupacional a níveis elevados de PAHs resultou em irritação ocular, náuseas, 

vómitos, diarreia e confusão. O antraceno, o benzo(a)pireno e o naftaleno são 

irritantes quando em contato direto com a pele e podem causar reação alérgica 

na pele de animais e humanos (WHO, 2003; IARC, 2010). 

O impacto crónico (a longo prazo) dos PAHs na saúde humana inclui: 

diminuição do sistema imunitário, efeitos afversos nos rins e fígado, problemas 

respiratórios, asma e alterações da função pulmonar. O contato repetido com a 

pele pode induzir vermelhidão e inflamação da pele. O naftaleno pode causar 

degradação de glóbulos vermelhos se inalado ou ingerido em grandes 

quantidades. Os efeitos nocivos dos PAHs que podem ocorrer em organismos 

vivos dependem do modo de exposição (IARC, 2010, Kim et al., 2013). 

 

 Carcinogenicidade  

A monitorização biológica da exposição a PAHs é de interesse primário, devido 

à sua toxicidade e difusão generalizada desses compostos no meio ambiente. 

Uma grande preocupação é a capacidade dos metabolitos reativos (epóxidos e 

dihidrodióis) de alguns PAHs se ligarem a proteínas celulares e ao ADN, 

levando a mutações, malformações, tumores e cancro. Os estudos a longo 

prazo indicam que os trabalhadores expostos a PAHs têm risco acrescido de 

cancros da pele, pulmonares e gastrointestinais. O benzo(a)pireno foi o 

primeiro cancerígeno químico descoberto e o PAH mais comum a poder causar 

cancro em animais. Com base em estudos científicos, uma série de PAHs são 
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classificados como cancerígenos para animais e algumas misturas ricas em 

PAHs também são classificadas como carcinogénicas para humanos (IARC, 

2010). A EPA classificou os seguintes sete compostos de PAH: 

benzo(a)antraceno, benzo(a)pireno, benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, 

criseno, dibenzo(ah)antraceno e indeno(1,2, 3-cd)pireno como cancerígenos 

humanos prováveis (Zhang e Tao, 2009). 
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