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A baía de Paranaguá  é um sistema estuarino  que está localizado no litoral do Estado do Paraná (25° 30' S, 48° 25'W), numa área de aproximadamente 612 Km2, que contempla uma diversidade de habitats naturais como restingas, manguezais, marismas, fundo de gramíneas, costões rochosos e planícies de marés, abrigando ainda nas suas bacia de drenagem importantes mananciais de água doce e mata Atlântica. Ecossistema de grande produtividade e biodiversidade, caracterizando um local de importância para populações adjacentes, o comércio e a indústria, complexo estuarino da baía de Paranaguá é considerado um dos sistemas costeiros menos impactados em função da ocupação preferencial da Serra do Mar. Entretanto, durante as três ultimas décadas atividades antrópicas tem causado problemas ambientais como desmatamento, remobilização dos sedimentos, lançamentos de esgotos urbanos industriais, atividades portuárias causando o incremento de contaminantes em água e sedimento. Um estudo recente, restrito ao sedimento da baia de Antonina (região nordeste da baía) detectou níveis bastante elevados de organoclorados (PCBs). Os contaminantes orgânicos da classe dos organoclorados (DDT, PCB, clordanes, HCHs, HCBs e ciclodienos) foram usados pelo homem tanto na agricultura  quanto na indústria e têm sido foco de diversos estudos no mundo devido a sua persistência no meio ambiente, e aos possíveis efeitos deletérios aos organismos em geral. Uma vez assimilados pela biota, estes compostos são passíveis de transferência ao longo da cadeia trófica, acarretando num processo de biomagnificação que pode chegar até o homem. Apesar disso, estudos visando a avaliação da contaminação por compostos organoclorados são escassos no Brasil (UNEP 2002). Sendo assim, o presente projeto visa avaliar os niveis e identificar as possíveis fontes da contaminação por compostos organoclorados em sedimentos coletados ao longo da baía de Paranaguá. As amostras serão analisadas segundo Fillmann (2002).

