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Resumo 
 
Este trabalho está vinculado ao projeto de pesquisa “Indústrias alimentícias do vale do 
taquari: estudo de contaminantes orgânicos e resíduos da cadeia produtiva”, inserido no 
Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Desenvolvimento (PPGAD). Os 
Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPAs) são compostos orgânicos formados 
apenas por átomos de carbono e hidrogênio, possuindo dois ou mais anéis aromáticos 
condensados. São compostos poluentes com características lipofílicas, o que faz com 
que sejam rapidamente distribuídos pelo organismo, e podem apresentar efeitos 
mutagênicos e carcinogênicos. Os que possuem até quatro anéis aromáticos são 
denominados leves e os que possuem mais de quatro são denominados pesados. Os 
leves são altamente tóxicos, enquanto os pesados são altamente mutagênicos e 
carcinogênicos. Os HPAs têm sua origem na combustão incompleta de materiais 
orgânicos, como lixo, petróleo, carvão, podendo ser formados tanto por fontes 
antrópicas, quanto por fontes naturais. Os alimentos também podem ser contaminados, 
através do contato com partículas no ar, solo ou água, ou no seu processo de produção, 
como, por exemplo, a defumação, onde a queima da madeira utilizada dá origem aos 
HPAs. Um exemplo de HPA é o benzo[a]pireno, um dos mais nocivos e pode estar 
presente em alimentos que passam pelo processo de defumação. Tendo em vista a 
possibilidade de contaminação por HPAs dos alimentos defumados o presente estudo 
tem como objetivo avaliar a presença de Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos em 
amostras de linguiças defumadas produzidas no Vale do Taquari. Foram avaliadas doze 
amostras de linguiças defumadas, produzidas artesanalmente no Vale do Taquari. Neste 
trabalho foi utilizada uma mistura padrão contendo 18 HPAs na concentração de 2000 
mg L-1. Para a quantificação e cálculos dos limites de detecção (LD) e quantificação 
(LQ) foram preparadas soluções padrão a partir da mistura padrão de HPAs nas 
concentrações de 10,0 a 100,0 mg L-1, ambas em diclorometano. Para a análise 
cromatográfica utilizou-se um cromatógrafo a gás com detector de ionização em chama 
(CG-DIC) Agillent 6890N, com coluna capilar de sílica fundida OV-5. As condições 
cromatográficas definidas para os HPAs foram: 120 °C (0 min); 10 °C min-1 – 220 °C (0 
min); 2 °C min-1 – 250 °C (5 min); 5 °C min-1 – 280 °C (10 min), temperatura do 
injetor: 280 ºC; temperatura do detector: 300 ºC. Nas doze amostras avaliadas neste 
estudo foram identificados os seguintes HPAs: naftaleno, antraceno, benzo[a]pireno, 2-
metil-naftaleno, fenantreno, fluoreno, fluoranteno. Através da análise, pode-se concluir 
que a defumação favoreceu a formação de HPAs nas amostras analisadas. 
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