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SUMÁRIO 

Determinação de Mercúrio em Tecidos de Peixes 
Por Espectrofotometria de Absorção Atômica, sem chamas 

Por Espectrofotometria de Absorção Atômica 
sem chama, foram analisadas 64 amostras de tecidos mus 
cular e vísceras de 32 peixes do Rio Mogi-Guaçu,São Pau 
lo, Brasil. Os teores de mercúrio dos músc~los são si! 
nificamente maiores que os de vísceras. Os peixes do 
Rio Mogi-Guaç~. =as espécies ovaminadas, não oferecem .. . ... 
risco como alimento para a saude, po1s possuem mercu 
rio com teores menores qúe 0,05 ppm (nÍvel permissível 
pelo WHO). 

ABSTRACTS 

Mercury Determination in Fish Tissues By 

Flamless Atomic Absortion Spectrophotometry 

By Flamless Atornic Absortion Spectrophot~ 

metry were analysed 64 samples of muscular 
(flesh), and víscera of 32 fish from Mogi-Guaçu 

tis sue 
Ri ver, 

São Paulo, Brazil. The mercury contents of the muscles 
are significantly bigger than viscera's. The fish from 
Mogi-Guaçu River of examined species don't offer any 
danger as; food~·for heal th, because they have mercury 
with contents lesser than 0,05 ppm (permissible level 
by WHO). 
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l. INTRODUC'Ji.C 

1.1. :usti:icativa 

"Se eu vl. mal.s longe foi porque 

subi nos ombros de gigantes. " 

ISMC NEWTON 

Vem despertando a atençio de autoridades S! 
nitárias de todo o mundo a conta~inação de águas de rios .. 
por despejos industriais ou resultante de atividades agr~ 

colas c .~-:;o mercÚrio, .J·~. além dele ser o mais tóxi

co dos metais pesados é também cumulativo em animais e ho-

mern- por longos perÍodos de tempo. Como o mercúrio pre-

sente na natureza não se origina apenas da poluição mas 

também de fontes ditas naturais, faz-se necessário e impe

rioso um seguro conhecimento do assunto para que os pode

res competentes possam exercer o necessário controle sobre 

as fontes artificiais de contaminação. 

O Comitê do Codex sobre Pescado e Derivados 

da Comissão Mista FAO/WHO (6a. Sessão, Noruega 1971)- que 

é considerado em âmbito internacional como um dos mais con 

ceituados Órgãos no campo do pescado como alimento - aler

ta e recomenda o Estudo da Contaminação do Pescado por .. . mercÚrio. Isto porque , se o homem ingere pouco mercurl.o 

diretamente com a água, os moluscos e crustáceos e em esp~ 

cial .os peixes têm sido veículos causadores de ingestões 

desse metal. 

Mas o peixe,o grande responsável por intox~ 

cações mercuriais, é também indispensável alimento de nos

sa dieta alimentar carente em proteínas. E os teores de 

mercÚrio encontrados em peixes são excelente referencial 

para o estado de nossas ápuas, constituindo-se portanto em 

uma dupla fonte de informações para a saÚde pÚblica. Por 

isso pensou-se em estudar a contaminação dos peixes pelo 

mercÚrio, detectando-se o teor do metal nos peixes em ppm. 

Há fartura de peixes em muitos dos nossos 
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rios e eles portanto, não ser1am oroblema oara um trabalho. 

O equipamento ooderia ser obstáculo ao trabalho porque, pa

ra detectar merc~rio, faz-se necessário u~ sofisticado e

quipamento de laboratório - o Espectrofotômetro de Absorção 

Atômica - mas tal não foi o caso~pois havia possibilidade 

de utilizar-se quer o do Departamento de QuÍmica e FÍsica 

Molecular do Instituto de FÍsica do campus da Universidade 

de São Paulo, em São Carlos, quer o da Companhia Estadual 

de Tecnologia de Saneamento Básico e de Defesa do Meio Ambi 

ente, de São Paulo. O primeiro serviu oara aprendizado e 

domínio da sofisticada e exaustiva técnica de espectrofoto~ 

metria; no segundo,foram feitas as análises para o trabalho 

propriame· '. ._ ... l.O. 

1.2. Proposição 

Detectar mercÚrio em 64 amostras de tecidos 

de peixes por Espectrofotometria de Absorção Atômica, sem 

chama, com o objetivo precÍpuo de verificar se os teores e~ 

centrados seriam menores ou maiores que os níveis permissí

vels, a fim de se concluir da periculosidade ou não dos re

feridos peixes. 

1.3. Histórico Bibliográfico 

~ 

1.3.1. A agua e os Peixes 

A água é fonte de vida, e já no 19 verso do 

19 cap{tulo da Biblia ela é mencionada,junto com os céus 
~ 

e a terra, como as primeiras criações de Deus. Sem agua 

nao haveria vida - pelo menos a vida tal como a concebemos. 

"Não fosse a sua impressionante onipresença 

a água mereceria a classificação de ~~ rar.idade em 

nosso Globo Terrestre. A água é substância mui to dif,mdi

da na natureza, sendo encontrada principalmente e~~sua fo~ 

ma lÍquida. Exatamente esse carater trivial de su& ocor

rência é que nos faz esquecer a sua extrema singularidade. 

Com exceção do petrÓleo (que é de origem orgânica) e do 

mercúrio (de ocorrência relativamente rara) ,a água é o 
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. : Unico ·componente lÍquido, à· t~mperatura e pressoes normais, 
da· crosta terrestre. E.o.prÓprio fato de se apresentar em 

. estado lÍquido à. pres·s·ão e temperatura normais constitui fe 
tiômeno dos mais extrao:r4iná:rios, resultante de total inobe
diência às leis no~as de fÍsica. ( S.M. Branco in O Peixe 
em relação ao ambiente. ) 

Proteger nossos mananci.ais .e;- em especial 
-nao poluir nossas_sobrecarregadas pequenas correntes de 

água dos grandes centros urbanos nao pareceu nem parece 
relevante para grande número de brasileiros. A água é far
ta e ,fart•-.r·a., quase sempre conduz ao desperdÍcio. 

Aliá_s, a a):>Undância das. águas brasileiras 
foi uma das primeiras coisas de que tomou conhecimento El 
Rei Dom Manoel, atràvés da carta de Caminha em 1500. 

"As águas são muitas, infinitas. Em tal· ma
neira a terra é graciosa, que em se querendo aproveitá-la , 
t'udó que na terra se.plantar, há de dar-se-por causa das 
... 
aguas que tem." 

Somente agora, quando poluição é assunto do 
momento, é que a população começa a ser capaz de pereeber 
sua necessidade de água, e a se preocupar com suas implica
ç.oes na saÚde ,ou seja, com seus padrões de qualidade. 

Algo um pouco semelhante acontece com o pei
xe~ Sua história antecede muito a do próprio ser humano. 
Se·gundo a tradição ,teria sido obra do AltÍssimo no 59 dia 
dlcriação "Produzam as·águas uma multidão de seres vivos 11 

(Gênesis, capitulo I, versículo 20), e o homem deve ter se 
acostumado a duas atitudes antagônicas: comer pouco peixe e 
acreditá-lo existir sempre em inesgotável multidão •.• 

E, .de repente, vê-se colhido - através de 
nos·sos .falhos meios de comunicação - por informações quase 
sempre. deturpadas, -ou. truncadas ou mesmo sensacionalmente.~ 
xageradas, alarmartdÓ quanto aos perigos da água e do peixe. 

·. • .. 

Es~~ .:não é, seguramente, a melhor forma de proteger nem ·no! 
sa.;:·~·ri:te, nem as águas, nem os peixes tampouco. Sensibili -. . . . . 

zar ·,~: povo sem educá-lo. não conduz a coisa alguma. 



4. 

Pq.rece que uma contribuição melhor é fornê-' . 
çer o maior e o mais seguro número de dados para que pos-
sam - os que assumem atitudes a nível decisório - tomar 

.·. 
providências para assegurar nossa saÚde,protegendo o ambi-
ente. 

1.3.2. O Mercúrio 

Na Mitologia Grega, Mercúrio era o rápido 
mensageiro dos Deuses. Todos aqueles ·que já tentaram ap.a
nhar um pouco de mercúrio vertido num recipiente concordam 
que a sua denominação foi bem escolhida! 

O mercúrio era conhecido pelos antigos chi
neses e indostaneses e ele foi encontrado em um amuleto de 
uma tumba egÍpcia em Kurna, que data do século XVI ou XV 
a.C. (M.E. Week~, 1949), 

Durante o reinado de Shung Yu, da Dinastià 
Sung (1241-1253 AC), Shung Tzu.menciona antÍdotos para v'
rios venenos, inclusive para.o mercúrio. No final da di
nastia Ming (1367-1253) ele foi usado no tratamento da si~ • 
filis (R,'L, Bidstrup, 1964), 

Ligeiras referências são feitas por Hipócr! 
tes (460-.377 AC) e Aristóteles ( 384-322 AC), inclusive 
quanto 
entre 
part:lr 

ao efeito tóxico de va'pores 
372-287 AC 1 descreve como se 
do cinibrio (R.L. Bidstrup, 

allij, 1973). 

mercuriais. Teofrasto• · 
pode obter esse metal a· 
1964; J.W. Neuhans et 

Os filósofos gregos dos séculos IV e V AC 
acreditaram que o mercúrio teria uma essência, uma qualid~ 
de e ~ue - por adição ou remoção de mercúrio - mudavam as 
propriedades de ce!"tos materiais. A menos desse uso -ex
trair ouro e prat4: dos. minérios através de um processo 
de amálgama bastante semelhante ao que até hoje se utiliza~ 
o mercÚrio não tinha muita utilidade. (P.L. Bidstrup,l964) 
Belas damas gregas e romanas, com o perigo de se envenena
rem lentamente, usavam cinábrio como carmim para os lá
bioa. O mesmo cinábrio que,aquecido em forno em contacto 
com o -.r, libertava vapores e mais vapores, os quais aose 
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condensarem,formavam gotinhas de "prata rápida" ou"prata vi 

va"(mercúrio). Qualquer adolescente de hoje conhece a sim

plicidade do fenômeno, mas quatrocentos anos Antes de Cris

to semelhava Milagre! (C.A. Reichen, 1966) 

Galeno (131-201 DC) afirma que todas as for

mas de mercúrio são tóxicas (P.L. Bidstrup, 1964; J.W. Neu
hans et allii, 1973). 

O alquimista chinês Ko Hung (281-361) re-

lata que muitas pessoas não podiam crer que o vermelho ci

nábrio originasse o prateado mercúrio. (M.E.Weeks, 1966) 

,·;uvidos pela '-~·- ·,...,sidade intelectual mas ·an

~iosos por riquezas fabulosas, o sonho dos alquimista• era 
transformar vis metais (mercúrio, cobre, chumbo, estanho)em 

metais nobres (prata e ouro). A vã procura da Pedra Filos~ 
fal pelos alquimistas fez os coitados tentarem muito, usan 

do o mercúrio ora como inp,rediente, ora como a própria maté 

ria que sofreria transformações. A história conserva com 

plicadíssimas receitas para "feitura" da Pedra Filosofal e 
o alquimista árabe Bar Bahloul ensina a se sublimar, decom

por, destilar mercúrio, alumem, enxofre e estrume de cabra 

para f•bricar a pedra ... (C.A. Reichen, 1963) 

Jabir ibn Hayyan, - Geber - fala do enxofre 

e do mercúrio como ·princÍpios filosÓficos em 803 D.C. O 

"princÍpio filosÓfico" do mercúrio designa as propriedades 

de fusibilidade e volatibilidade: tudo o que funde e se e
vapora revela o mercúrio que é um princípio feminino o. quaL se 

contrapõe ao princÍpio masculino que arde e revela o enxo -

fre (C.'A. Reicher, 1963). 

Aristóteles falou muito da "matéria prima" e, 

entre 1225-1274, São Thomaz de Aquino emitiu a falsa idéia 

de que a matéria prima de Aristóteles seria o mercúrio. 
~ 

Em 1473, Ulrich Ellenborg e o primeiro a 

alertar quanto aos efeitos tóxicos do vapor de mercúrio co

mo uma ameaça industrial. (P.L. Bidstrup, 1964; J.W.Neuhaus 

et allii 1973). 

Paracelso, na busca do Elixir da Longa Vida, 

faz uma detalhada descrição do mercurialis como um dos com-
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ponentes do Elixir em 1533 e vinte quatro anos depois Jean 
' ' 

Ferrel alerta muito para os danos causados por envenename~ 

tos ocupacionais do mercúrio. (P.L. Bidstrup, 1964) 

Nesta época,os portugueses mercadores levam 

a sÍfilis para o norte da China e ela se espalha muito r! 

pidamente. O tratamento da Ferida de Catão é feito com 

mercúrio e surgem casos e mais casos de envenenamento pe

lo medicamento. Um arbusto trepador denominado salsaparr! 

lha fornece as raízes que são usadas como antÍdoto para o 

envenenamento com mercuriais. (P.L.Bidstrup 1964) 

Compostos de mercúrio eram também usados a 

té esta época como ungÜentos para pediculose, para doenças 

venéreas, para tratar o pé de atleta, e como diurético (ca 

lomelano). 

Em 1863,os compostos orgânicos mercur~a~s 

sao utilizados em pesquisa quÍmica (J.W. Neuhans et alli , 

1973) 

Por esta época, a observação já havia de

monstrado que alguns artesãos apresentavam quadros típicos 

de envenenamento. Era o caso~por exemplo, dos chapeleiros 

de 1800. Os chapéus eram feitos de feltro, que era trata

do com compostos metil mercúricos e seus fabricantes ti~ 

nham - quase como regra - dificuldade para falar e andar e 

seus movimentos não eram bem coordenados. LewiS.: Carroll, 

matemático e professor ~ue em 1865 publicou o seu primeiro 

livro de histórias infantis Alice no País das Maravilhas, ---------------·- ·-
inspirou-se no fato para criar seu personagem ,; Chapeleiro 

Maluco. " 

Entre 1914 - 1920, o mercúrio metálico era 

utilizado para tratar o Volvo (invanginação do intestino 

delgado, ileus paralÍtico ou ileus obstrutivo) .· Anterior 

ao raio x, a técnica usada era, quando da suspeita da obs

trução, colocar na boca do infeliz paciente um funil com 

uma sonda e nesse funil derramar-se mercúrio. Muitos mor

riam da "cura" (relatado pelo Dr. Solon Ribeiro Saldanha , 

médico sanitarista). 



7 • 

. 1. 3. 2 .1 .. Propriedades QuÍmicas 

Metal pesado, prata - esbranquiçado,lÍquido 

a temper~tura ambiente é o Único metal conhecido que perm! 

ne·ee lÍquido a 09. 

NÚmero Atômico 

Peso Atômico: 

Ponto de Fusão: 

Ponto de Ebulição: 

d 
0 

SÍmbolo 

80 

200,61 

38.99 

356.99 

13.595 

H i! 

Embora ocorra livre na natureza, pratica -

mente ~todo o ~ercúrio de uso industrial é obtido do cini -
b.rió (H S)· .. g 

~· 

Insoluvel por solventes comuns,oxida-se len 

tamente. Não é atacado por solventes hidroclorÍdricos 
.:· 

nem po~ ácidos sulfÚricos, mas dissolve-se em ácido nítri-
cq à.,. quente e icido sulfÚrico concentrado (F.L.Bidstrup , 
196.~) 

1.3.2.2. Fontes Naturais e Artificiais de Mercúrio 

O mercúrio encontrado no ambiente,por vezes 

é or:l.Urido de fontes naturais,e por vézestemorigem artifi

ciid .. Os teores naturais variammuitíssimo, motivo pelo 

-qural rião é fácil distinguir-se uma fonte da outra (Comifê 

do C6déx sobre Pescado e Derivados, 1971 FAO/WHO, set 
505 •. 1972)· 

Em Seminário proferido (em Curso de PÓs Gr! 

duaç~b ministrado pelo Departamento de Hidráulica e Sane! 
mento· ·da EESC-USP, 1974 ).,pelo Pro-fessor Mário Tolentino ,ch::_ 

f e C:l.o· .::Departamento de Química da Universidade Federal de 

São. C.~.t.ios, soube-se qtte 0 mercúrio do nosso ambiente provém 
de: 
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' 

Naturais 

Fontes 

Artifi-

ciais 

l 
Fontes Naturais 

Terrenas 

" / 

' 

Intemperi~mo de Rochas e 

minerais 

Atividades Vulcânicas 

Desp:ast:.ificaçã.o do ~:agma 

i Extra Meteoritos 

Terrenas C6ndru~as 

' r+ 80 diferentes tiDos de ind~~trias 
~ombustão de carvõ~s fÓsseis 

i defensivos agrÍcolas 
! 

laboratórios ue pesquisa, m~dicos 

farmacêuticos, dentários 

8. 

Calcula-se em cerca de 230 toneladas métri 

cas por ano a quantidade de merc~rio d~vida a6 intemperismo 

(O.J. Joensu, 1971). E o professor Mário Tolentino, citar, 

do os geoquÍmicos K. Rankama e Th.G. Sahama (10· 2), forne

ce os seguintes dados de conteúdo médio de mercúrio e~ ro

chas Ígneas e sedimentares. 

~ dos teores médios de diversas rochas ex

pressos em r:ramas de l1t:, por tonelada de rocha. 

~p,neas = 0.401 gr/ton 

Sedimentares = 40.257 gr/ton 

Não se encontrou dados de teores 8rovenie~

tes de atividades vulcânicas e des~aseificação do n~Fma. 

0uanto ~s fontes n~o terrenas CainJa em Se

minirio do Professor' Mário. ';'olentino 1974), é~ rnercÚr2..é. 

em rochas lunares tem como fontes o reservatório ~nternc c 

meteoritos. C solo lünar tem 0,90 a 5.3 ppb e perda média 
~ . 12 - 2 6 e estlmada em 10 atemos/em em 10 anos. 
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Fontes Artificiais 

Os efluentes industriais lançam no ambiente 

cerca de 10.000 ton de mercúrio por ano (FAO/WHO - ser 505, 

1972). 

Estima-se que 80 tipos de indÚstrias utili

zam mercúrio pelo menos de 300 formas diferentes. (f.L. 

Bidstrup, 1964; FAO/WHO ser 505, 1972; F.C.W. 1974; W.F.Al 

me i da , 19 7 5 ) . 

Dentre as indústrias,as grandes poluidoras 

são as de cloro e álcalis, secundadas pelas de aparelhos~ 

létricos (T.B. Eyl, 1971; Ghosh et Zugger, 1973). Em c~ 
da tonelada métrica de cloro ou de cloretos são perdidas 

100 gramas de mercúrio (Ghosh et Zugger, 1973). 

Em observações feitas em 1969 no Canadá, 

cerca de 100.000 quilogramas de mercúrio são usados anual

mente como matéria prima nas indústrias de cloro álcalis 

(Norval et Butler, 1974). 

Das 10.000 toneladas de mercúrio que o ho

mem anualmente lança no ambiente, cerca de 4.500 tonela

das são provenientes da combustão nas minas de carvão fÓs 

sil. Vostal et Clarkson, 1973hchama: a atenção para o 

fato de, sendo esta uma das maiores fontes de mercúrio da 

natureza, não acostumarem as estatísticas de consumo indus 

trial incluir esta origem como artificial. 

As principais fontes de exposição perigosa 

sao a mineração e a refinação do cinábrio (HgS), mas feli~ 

mente poucas pessoas estão engajadas nesse traba1ho·naEsp! 

nha, RÚssia, Japão, Yugbslávia, Manila, África, Colúmbia 

Britânica, América do Sul, México e Estados Unidos da Amé

rica do Norte (F.L. Bidstrup, 1964). 

Outras fontes são:as indústrias de chapéus 

de feltro usando nitrato ácido de mercúrio para feltramen

to de peliça; a manufatura de instrumentos científicos co

mo termômetros, manômetros, medidores de fluxo e regulado

res de níveis e o uso do mercúrio em laboratórios; a ma-



10. 

nufatura de escovas de carbono para uso em geradores na i~ 
dÚstria elétrica, onde uma amálgama de 22% de mercúrio -co 
bre é usada; composto de vedação para fios embutidos em 
blocos de carbono; manufatura de lâmpadas fluorescentes 
nas quais a corrente é conduzida através de mercúrio; mon
tagem de sinais a neon; manufatura de compostos mercuriais; 
a aplicação de calor a superffcies pintadas com uma .tinta 
contendo mercúrio; o reparo de medidores de corrente contf 
nua nos quais o induzido gira em banho de mercúrio. 

Outras fontes de exposição,algumas das 
quais tir ·~~~v lugar a en~-~~namentos,sio: a fabricaçio de 
amálgamas; a limpeza de mercúrio por destilaçio; douração 
a fogo; um processo no qual ou o ouro ou a prata é deposi
tado em metal base cobrindo os objetos de metal com uma 
amálgama e retirando o mercúrio pelo aquecimento; o uso do 
mercúrio com o gesso pÓ para impressões digitais; turbinas 
a vapor de mercúrio~as quais dependem do aquecimento de 
mercúrio a 5009C por meio de uma fornalha a carvão e vapo
rizando o mercúrio a urna pressão de 8 ou 9 atmosferas (de

pois de, funcionar a turbina,o vapor em condensação é usado .. 
para aquecer agua na faixa convencional de vapor a alta 
pressão); amálgamas, dikufdas de metais alcalinos com mer
cúrio são a base do processo de pilha de cátodo de mercúrio 
pa~a . a fabricação de hidróxidos puros como, por exemplo, 
na eletrólise da salmoura para produzir cloretos livres 
de hidr6xido de sódio. 

Um revestimento ou um. processo de fundição 
de bronze usando mercúrio congelado como matéria prima,pr~ 
duz fundições de grande precisão para usos em turbina, gui 
as de onda, fabricaçio de aviões~efins similares. 

Um molde feito de alum!nio ou aço pré-endu
recido é usinado a mfnimas tolerincias,~ preenchido com .. . -
mercur~o e mergulhado em banho de cetona refrigerada a 
temperatura de 659F. Quando o mercúrio é congelado,o mode 
lo é retirado e "revestido" com um molde de cerimica à ba
se de zirconita até a espessura de 1/4 de polegada. O mer 
cúrio é fundido à temperatura ambiente, deixando uma casca 
macia ou "verde",cujo interior reproduz cada detalhe do mo 
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. .. . 

delo. O molde verde e depois queimado à alta temperatura,r~ 
sultando um molde estável rÍgido que é inerte à maioria das 

ligas. Riscos potenciais existem no manuseio do mercúrio 

nos estágios de confecção do modelo e fundição. 

O mercúrio, seus Óxidos e seus sais são usa
dos:na manufatura de certos tipos de materiais cirÚrgicos e 
produtos farmacêuticos; na célula da bateria seca de Rubem; 
nas tintas para cascos de navios para retardar o crescimen
to de crácas e de outras formas de vida marinha. Fulminato 
de mercúrio é usado na fabricação de certos tipos de detona 

dores e cápsulas de percussão. 

~~das essas fonTes sao reportadas por um de! 

tes auto:res, às vezes por mais de um deles. (F.L.Bidstrup , 
1964, Comitê do Codex sobre Pescado e Derivados, 1971; T. 

B. Eyl, 1971; A.L. Hamond, 1971; A. Swenson, 1973; Bakir et 
Damluji, 1973; Vostal et C1arkson, 1973; Ghosh et Zugger 
1973; F.C. Lu, 1974; FAO/WHO, ser 505, 1974; Norval et Bu
ttler, 1974; W.F. Almeida, 1975). 

Segundo F.L. Bidstrup, 1964, os indivÍduos 
expostos a'risco de saúde por motivo de trabalho são~os mi
neiros de minas de extração do mercúrio do cinábrio,para c~ 
ja extração a função ocupacional é particularmente arrisca

da, os que t~abalham em laboratórios cientÍficos .- inclusi
ve encontrou-se casos de envenenamento crônico por mercúrio 
em·. pessoas trabalhando num laboratório de Universidade. 

F.L. Bidstrup cita Sollman (1957) que,por sua vez,cita Stuck 
!sd) . ! ·como tendo deduzido das suas biografias que os fam~ 

sos cientistas Faraday e Pascalsofreram de envenenamento 

crônico por mercúrio,.embora não tivessem dado conta da cau 
sa dos seus sintomas! Também há muitos riscos para;os ope
rários que trabalham na manufatura de baterias secas; os 
trabalhadores de fábrica onde se fermenta cerveja (o .Bun
ging usado em cada tanque e'""um tubo em U cheio de mercúrio 
através do qual o dióxido de carbono escapa borbulhando e 

pode sempre haver mercúrio escapando da_ vedação~;os que fa

zem douração e · prateação (são usadas 10 partes de Hg para 
1 de ouro ou de prata e cerca de 20\ do mercúrio utilizado 
e perdido na atmosferal, 

.BIBLIOT~CA 
f'ACULOAúE Of SA · · .-• ••- __ _ IJIJ.:. PIIAI I" A 
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A Organização Mundial de Saúde alerta para o 

fato de que a administração de medicamentos bem como o uso 

de cosméticos à base de mercúrio podem ser consideradas 

fontes potenciais suplementares de contaminação; por isso 

toda pesquisa epidemiolÓgica deve procurar os antecedentes 

profissionais e médicos para que não sejam mascarados os va 

lores tomados para certos indicadores utili~ados para deter 

minar o nível mercurial de origem alimentar (FAC/WHO, ser 
505, 1972). 

Quanto aos fungic.idas mercur~a~s, eles foNA\ 

usados em quase todo o mundo como defensivo agrícola em 
plantações, mas na maioria dos países seu u.so (para esse 

fim) agora já é proibido. Na Suécia,fungicidas de metil 

mercúrio foram proibidos em 1966 (A.Swenson, 1973); nos 

Estados Unidos da América do ~orte,proibidos em 1974 (N-or

val et Butler, 1974) e no Brasil ,em jan.ei!'o de 1975 (Porta 

ria n9 2 de 6 .1. 7 5 ). 

Os fungicidas mercuriais atualmente só estão 

sendo usados para desinfetar sementes e outras partes de ve 

getais de~tinados exelusivamente ao plantio e junto ao de

sinfetante é colocado um pigmento colorante para alertar ,a. 

população. No Brasil~as sementes assim tratadas sao separ~ 
das, etiquetadas, registradas em livros, etc, para que não 

aconteça aqui o que sucedeu no Iraque .. , Pàquistão, Guataina.l•, 

etc. 

Estudos feitos com essas sementes tratadas e 

plantadas durante anos seguidos.revelaram que parte do mer

cúrio passa para a terra de cultivo e para o lençol freáti-

co,desde que o solo contenha substâncias ligantes e 

nas quantidades de matéria orgânica; neste caso,o mercúrio 

é absorvido pela maior parte das camadas superficiais esbo
roâveis (R.A. Imre et Allii, 1972). Acontece que só cerca 

de 3 a 5% de mercúrio (do total usado em paÍses industriais) 

é oriundo de fungicidas e,como o tratamento de semente ofe

rece muitas possibilidades dê aumentar a produção e qualid~ 

de dos cultivos agrÍcolas e como em alguns casos não usar 

os fungicidas pode levar à perda total da colheita, a Orga

nização Mundial da SaÚde não vê necessidade de se proibir 
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esses fungicidas (FAO/WHO, Genebra, 1974; W.F. Almeida 1975). 

6xido amarelo de mercúrio é utilizado também 
para aplicação local em lesões de troncos e galhos de ár.vo
res (W.F. Almeida, 1975). 

O problema de mercúrio em agricultura é an
tes de fiscalização e educação (para evitar que sementes·ou 
grãos tratados sejam ingeridos por animais ou pessoas) que 
de novas proibições, uma vez qué já não se permite seu uso 
em vegetais de consumo humano. 

1.3.2.3. Contaminação Ambiental 

Os ctpostos me.ccu:-iais que estão envolvi -
dos na contaminação ambiental são encontrados como: Mercú
rio elementar (Hg9); Ion Mercúrico (Hp,+); Fenil -mercúrio 
(Ph Hg); Metil-organoetil mercúrio (Me O et Hg+) e Metil 
mercúrio (Me Hg+) (J.W. Nenhans et allii, 1973). 

O mercÚrio elementar é quimicamente nao rea
gente-e precisa ser oxidado ao estado mercúrico, antes de 
se tornar·reagente. · O iórt mercúrio e os cátion organo- me
tálicos são pass!veis de combinações quÍmicas, com uma va
riedade de ligas encontradas na matéria viva, mas em inten
sidade maior com os grupos sulfidril do que com qualquer o~ 
tra liga. Esta alta afinidade com os grupos do sulfidril 
leva a auitas considerações de saúde ·quanto ao mecanismo dos 
mercuriais. As prote!nas contêm muitos grupos de metal rea 
tivo sulfidril que são importantes para suas funções gerais 
e os Jllercuriais podem, facilmente, influenciar os processos 
vitais que envolvem as proteínas. Vale dizer que os mercu
riais são venenos celulares inespecíficos, mas altamente po 
tentes. Isto leva a crer que a toxidez seletiva do mercú -
rio é devida à sua ~ambém seletiva distribuição no organis
mo, havendo danos onde o mercúrio se acumule em concentra -
ções su-ficientes. 'Este aspecto vem influenciando, explÍci
ta e implicit~ente, o curso das pesquisas da toxidez do 
mercúrio, nestes Últimos 20 anos (Burg et Rustam, 1974). 
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1.3.2.3.1. No Ar 

Embora, via de regra, o mercúr~o· da at.mosfera 

nao constituà um risco sério para a populaçã.ô, podem tornar 

-se perigosas as atmosferas daquelas regiões onde haja al

tas emissões, podendo em certo~ locais haver acúmulos em ní 

vel pouco encontradiço em quase toda a Terra (A. Swenson 

1973). Populações que;' habitem áreas adjacentes a esse lo

cal podem estar expostas a concentraç~es muito altas de mer 

cúrio. provenientes do ar. Os problemas do mercúrio na at

mosfera a ~.r .. .,~ de SaÚde PÚc,; ~'1. na maioria das vezes, es

tão ligados à saÚde ocupacional, e algumas vezes é uma que! 

tão de localização geográfica (Vostal et Clarkson, 1973). 

Os compostos mercuriais são mais eficiente -

mente absorvidos pelo trato respiratório que pela epiderme. 

A volatilidade é fator muito importante, uma vez que a ina

lação é, em termos práticos, a via de absorção humana. En

tão, o manuseio se faz muito importan~e e, no caso de ser 

usado em pó, é difÍcil prevenir danos.(A. Swenson, 1973). 

1.3.2.3.2. No Solo 

Ãguas de chuva transportam o mercÚrio da at

mosfera para o solo, mas em ouantidades irrelevantes. 

Via de regra também, é pouco o mercúrio pro

veniente de intemperismo. f o caso, por exemplo, dos pei

xes com teores altos de mercúrio (de 0,5 a 1,0 Mg/Kg), pro

venientes de lagos aparentemente n~o contaminados ou, pe

lo menos, não contaminados pelo homem, sendo as prováveis 

responsáveis por esse fenõmeno as adjacentes estruturas ge~ 

lÓgicas com concentrac~es naturais anormalmente elevadas 
" 

(FAO/WHO, ser 50S, 1972), 

- ~ . 
Não e muito alto no solo o teor de mercur1o 

e, provavelmente, os locais onde este teor é um pouco maior 

i devido a intemperismo e, portanto, fenÕmeno localizado. O 

acetato de fenil mercúrio é facilmente metabolizado pelo so 

lo (Dakir et Dambuji, 1972). 
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Também as camadas superficiais friáveis do 

solo adsorvem metoxi-etil-mercúrio, usado para desinfetar 
• sementes de plantio. O processo é lento e é preciso que ha 

ja sucessivos plantios dessas sementes e - ainda - logo o 

mercúrio é carreado pelas águas (R.A. Imre, 1972~ 

Em uma cultura pura de Clostridiurn cochleri 

~ isolada do solo, foi encontrada metilação de 
(W.J. Spangler et allii, 1973). 

mercúrio 

O benzeno, etano e metano foram também iden 

tificados como produtos de decomposição do acetato de fe

nil-mercúrio, fosfato etil mercúrio e cloreto etil rnercúri 

o, respectivamente. A divisão do C-Hg ligado ao acetato . ... . ~ 

fenl.l mer(':: · . _...., e o fosfato "'_ ~ · mercurico foram catali-

zados por um extrato de células livres de pseudomonas na 
... 

presença de sulfidril composto e esta reação foi juntada a 

formação de NADH e NADPH pela dehidrogenase de glicose. A 

cepa K62 da pseudornona, bac~éria resistente ao mercúrio , 

foi usada por Suzuki em tentativas de remover mercuriais 

de resíduos industriais. (Furakawa e Tonomura, 1971; Koji
ma et Fugita, 1971). 

1.3.2.3.3. Na Água 

Geralmente, o teor de mercúrio não excede a 
1 ug/litro nas águas de rios e lagos, mas nas proximidades 

de depósitos de mercúrio a concentração pode subir até SG 

ug/lit_ro (W.F. Almeida, 1975). 
~ 

Alguns fatores influenciam no teor àe merC'...c 
rio: 

- falta de profundidade dos lagos 

- condições olipotrÓ.ficas 

-- presença de outros organismos aue nao ~e: 

xes "concorrentes" no consumo de mercúrio. 

·- DH da água (pH baixo favorece a formação 

de metil mercúrio (FAO/WHO, ser 505, 1972). 

Segundo as e~timativas, a quantidade total 
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do mercÚrio nas· águas do mar seria da ordem de 10 8 tonela

das, e a produção anual pelas atividades humanas não chega' 
3 a 10 toneladas. Por isso, se for lançado no mar todo ~·o 

mercúrio fabricado pelo homem, o teor seria aumentado de 

apenas lt (A.L. Hamond, 1971). 

O nível máximo de mercúrio na água do mar 

parece ser. 0,1 ppm, baseado nas limitadas evidências dis~ 
, . 

n~ve~s. 

A poluição de origem humana nao pode trazer 

senao efeitos locais, por exemplo nos lagos, nos cursos de 

água, nos estuários e regiões costeiras (FAO/WHO, ser 505, 
1972). 

O tratamento de águas por substâncias im-

puras pode aumentar ligeiramente o teor de mercúrio, 

na água, o mercúrio está em forma inorgânica e sempre 

mas, .. 
e 

menos abundante que nos alimentos, sendo, pois, pouco pro

vável que a água e o ar concorram de forma sensível nos de 

rivados mercuriais do organismo. 

No Brasil, a Portaria 0013 de 15.1.76 clas

sifica as águas interiores do território nacional em qua

tro classes, segundo o uso a que se destinam e o tratamen

to que recebem. Todas as águas não tratadas e as tratadas, 

quer por processo convencional, quer por tratamento avanç~ 

do, não podem ter mais que 0,002 mg de mercúrio por litro .. 
de agua. 

Acontece que nos sedimentos dos rios, lagos, 

oceanos, encontramos teores altos de mercúrio. No Óleo ex 

traÍdo de águas de sedimentos, encontrou-se uma concentra

ção quatro mil vezes maior que nas amostras de água do mes 
mo local (Walker et Colwell, 1974). 

Por causa de seu peso, o mercúrio fixa-se 

no fundo dos lagos, rios, mares e acumula-se no sedimento. 

A quebra química ocorre mais prontamente com o aril alcoxy 

-alcoil mercúrio do que com os compostos correspondentes 

de alcoil mercúrio, analogamente ao que acontece nos ani
-..is super.iopes ( J . W • N enhan s , 19 7 3). 
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A provável origem de metil-mercúrio em sed! 
mentos é através do processo de metilação por organosilÍ -
cio (sais de trimethylsilyl) (W.J. Spangler et alli, 1973) 

Cessada a contaminação por mercúrio, um re
servatório de águas contaminadas pode permanecer assim de 

lO a 100 anos. Parece não ser suficiente a d~agagem, por

que o mesmo teor foi encontrado em mariscos e lodo. Outro 

método, que é o descarregamento de ganga de minério em cór 

~egos elagos no sentido de inativar quimicamente tanto o 

mercúrio metálico como~ metil-mercúrio, mostrou-se promis• 

sor, ~pós tentativas em· pequena escala na Suécia. Não se 

sabe, entretanto, o que acontece em grandes massas de água 
(J.B.Eyl, 1971). 

1.3.2.4. Metilação do Mercúrio 

Em 1971, um composto semelhante ao cloreto 

de metil mercúrio foi tirado do lodo de um fosso, em áreas 

próximas a uma fábrica de soda cáustica que usava somente 

mercúrio metálico na eletrólise do cloreto de sÓdio. O fo~ 

so era o local de tratamento de resÍduos, onde o carbonato 

de cálcio era usado para neu~ralizar a água vinda da ele

trólise (Kojima et Fugita, 1973). O composto tinha propr! 

edades quÍmicas e toxicolÓgicas que pareciam identificá-lo 

como metil mercúrio. Esta é a primeira evidência da alqui 

lação do mercúrio inorgânico em um sistema aparentemente 

totalmente inorgânico (S. Yamaguchi et allii, 1971). 

Foram Jensen et Jernelov que conseguiram re 

solver o problema da origem do metil mercúrio na água,su

gerindo que os responsáveis seriam microrganismos da água. 

Teoricamente, também o fenil mercúrio se transformaria em 

metil mercúrio. Disto se pode inferir que a metilação do 

mercÚrio pode se dar por qualquer de dois mecanismos ~nzi

mátioos (microbianamente) ou quÍmico (metil cobalamina). 

Os sistemas biolÓgicos alquilantes presen -

tes nos sedimentos dos lagos, rios, estu&rios e mares po

dem produzir a síntese do metil mercúrio e do dimetil mer-
cúrio, tanto em condições aeróbias como anaerÓbias. Tan-
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to o metit como o dimetil mercúrio surgem como produtos da 

metilação. Altas concentrações de mercúrio favorecem a for 
• 

mação de monometil mercúrio; o pH alcalino facilita a for-· 

mação do rlimetil mercúrio, que é altamente volátil e se de

compõe em monometil mercúrio em condições ácidas (J.W.Wood 

et allii, 1968; J.B. Eyl, 1971; A.L. Hamond, 1971; S. Yama

guchi et allii, 1971; F. Matsumura et allii, 1971; .Comitê 

CODEX Para o Pescado e Derivados, 1971; FAO/WHO, ser 50~ 

1971, W.J. Spangler et allii, 1973; S.Skerfving, 1972,1974; 

C. Ramel, 1974 e W.F. Almeida, 1975). 

Bactérias anaerÓbias transformam mercúrio i

norgânico ou :tenil mercúrio em CH 3 Hg+ (Íon metil mercÚrio) 

ou em (CH 3>2 Hg~ que é mais estável mas que,por ser mais vo 

lâtil, escapa Q.ara a atmosfera. Apesar de ser estável em 

condiçõe.• JliD~inas, o ( CH 3. ~ fig se converte em CH 3Hg +, 

quando o r>H é ácido, que é \lffi' tôn solÚvel na água e que se 

concentra nos organismos, aparecendo usualmente nos lipÍde

os do corpo. Despejos não tratados facilitam a metilação , 

uma vez que ela se processa em condições de anaerobiose.CM~ 

tanobacterium omelianskii) (J.B. Eyl, 1971). 

Algumas cepas de bactérias (Pseudomonas K62 > 

sao resistentes ao mercúrio e capazes de decompor mercuri -

ais orgânkcos em mercúrio metálico (Furakawa et Tonomura, 

1971; J.W. Neuhaus et allii, 1973; Kojima et Fugita, 1973 , 

Walker et Colwell, 1974), 

Um ou todos os processos ocorrem significan

temente ee ambientes aquáticos. Estudos em laboratório mos 

traral}l que pode ocorrer, concomitantemente, metilação de 

mercúrio inorgânico e de demetilação de metil mercúrio (J. 

W. Spangler et allii, 1973). Ainda não há método satisfató

rio para determinar dimetil {C.A. Bache et allii, 1971). 

Kojima et Fugita, 1973, relatam que Kitamura 

et Sumino em 1972 descobriram uma bactéria resistente ao 
• 

mercúrio e um fungo de Neurospora sitophila,que foi capaz 

de formar metil e etil mercúrio quando estes organismos fo

ram incubados em uma cultura contendo mercúrio clorÍdrico. 

Metil mercúrio foi produzido pela reação do mercúrio inorg~ 

nico com q carbonato ·de cálcio, cujo resÍduo foi jogado no 
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fosso de tratamento para neutralizar o efluente. Mercúrio 

inorgânico reagiu com carbono amorfo, formando metil mer~ .. . 
cur1o. 

A maior parte de mercúrio de um ecossistema 

aquático encontra-se na forma de metil mercúrio ( A.Jerne

lov, 1974). ~marcadamente alta a metilação na presença 

de metilcobalamina CH 3- (CO) ~ que é uma vitamina análo

ga à vitamina B12 (N. Nomubasa et allii, 1972). 

1.3.2.5. Mercúrio em alimentos. Cadeia alimentar 

Os vegetais comumente contêm pouco ou .ne

nhum mercúrio e, quando contêm, o fato é devido à desobedi 

ência à lei que profoe o uso de fungicidas mercuriais em 

vegetais para consumo (FAO/WHO, ser 505, 1972). 

Da mesma forma~animais domésticos alimenta

dos por sementes tratadas também podem estar contaminados. 

Aves, ovos, porcos,etc, podem conter alto teor de mercúrio 

e, portanto, nao servem para o consumo. (A. Curley et ally 

1971). 

Por ingerirem pão fabricado com farinha de 

sementes de trigo que só serviam para o plantio por causa 

do fungicida, houve envenenamentos na Guatemala, Iraque,P~ 

quistão, Estados Unidos, Gana. 

Podem ser encontrados fracos teores de mer

cÚrio em carne de animais e em produtos láteos, teores es

ses derivados da farinha de peixes que deveriam ter teores 

altÍssimos (W.F.Almeida, 1975). 
.. .. 

Na verdade, o peixe e que tem sido nao so 

o grande "portador" de mercúrio como o "depositário" de 

quase todos os estudos feitos sobre o assunto, uma vez que 

um dos mais sérios problemas em toxicologia ambiental, des 

de 1960, tem sido o aumento gradual dos níveis de mercúrio 

encontrados em peixes (S. Skerfving, 1972). 

Nos organismos aquáticos ,_o mercúrio , · pode 

ser absorvido diretamente pelo organismo ou ele pode v1r 

através da cadeia alimentar. Nos consumidores primários , 
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como as diatomáceas marinhas, o metil mercúrio se acumula 

por adsorção passiva na superfÍcie do organismo. A meia 

vida no peixe é 200 dias. (A.S. Hamond, 1971). 

No homem, o mercúrio chega, quase que como 
regra, pela cadeia alga-peixe-homem. Acontece que prati

camente todo o mercúrio dos oeixes é o altamente tóxico 

metil mercúrio (G. Hendenson et a11ii, 1972) e geralmente 

na forma de sais tóxicos (A. Bache et a11ii, 1971). 

1.3.2.6. Absorção do Mercúrio e danos causados 

ao homem 

Compostos or~~~o-mercuriais são absorvidos 
pela pele e mais eficazmente pelos tratos respiratório e 

gastro-intestinal. Uma vez absorvidos, os compostos al

coil e arilmercúricos são transportados principalmente p~ 

la união com eritrócitos, diferentemente dos compostos de 

mercúrio inorgânico e seus Íons que se unem em especial à 
proteína plasmática. Compostos metoxie~Ílicos distribuem 

~se uniformemente entre glÓbulos vermelhos e plasma. Tan 

to os compostos metoxietÍ1icos com os fenílicos se degra

dam, no organismo, a mercúrio inorgânico. O alquimercú -

rio também se metaboliza, mas muito lentamente. Quando 

os organomercuriais são adquiridos pelo pulmão ou pelo 
trato gastro-intestinal, eles sao rapidamente absorvidos 

pelo corpo. ApÓs a absorção, são transportados_ <?~m ~ ~an 
gue para os diferentes Órgãos com distribuição diferente 
-- ---- -- ---- ----·--· 

·para di.ferentes compostos (A. Swenson, 19 7 3) • 

No homem e nos animais o metil mercúrio se 

acumula por longos perÍodos de retenção. No homem a meia 

vida é 70 dias; no peixe é 200 dias (A. L. Hamond, 1971 ; 

C.A. Ramel, 1973; Vostal et Clarkson, 1973). 

O metil mercúrio é encontrado, principal -

mente, nos glÓbulos vermelhos, enquanto os demais compos

tos mercuriais repartem-se igualmente entre plasma e glÓ
bulos vermelhos. 

Os compostos orgânicos, por se unirem 
.. 
as 
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hemácias-mantêm-se na circulação por perÍodo de tempo maior 
que os compostos inorgânicos. Isto permite maior oportuni
dade de afetar certos órgãos como o cérebro e pode também 
haver para eles maior permeabilidade na barreira cirebro• 
sanguínea (S.I.Kurland et allii, 1960). 

Embora um sÍndrome de intoxicação pelo mero~ 
rio possa se dar tanto pelos compostos orgânicos como inor 
gânicos, os danos neurolÓgicos são mais severos nas intoxi
cações orgânicas (Von Burg et Rustan, 1974). 

Bem-Estar 
-na o te e 

Segundo o Departamento de SaÚde Educação e 
Americano, o dano causado por mercúrio é permane~ 
existe tratamento algum, a não ser a prevenção. 

(A.L. H~o~J, 1971). 

Os danos irreversíveis podem ser agrupados 
em: 

Desordens cromosômicas: 
I 

Estudos citolÓgicos revelaram que compostos 
mercuriais-metil, etil, britil, fenil e metoxi-etil- indu -
zem a C mitose,. poliploidia e aneuploidia. Compostos de 
metil e fenil mercúrio induzem a quebra cromosômica. Mui-
tos compostos de alquil, fenil e metoxi-etil mercúrio ind~ 
zem a anormalidades cromosômicas em organismos, existindo 
inclusive relação entre freqfiência de cromosomas e concen -
tração de mercúrio em glÓbulos vermelhos do sangue e parece 
que a mesma correlação existe nas células da medula dos os
sos (S. Skerfving et allii, 1970, J.B. Eyl, 1971, S.Sperf
ving, '1972, 1974; C. Ramel, 1973; W.F. Almeida, 1975). 

Entre os riscos agudos do metil mercúrio,são 
de valor especial os de efeito genético; compostos de metal 
orgânico como o metil são geneticamente ativos, alteram o 
número de cromosomas, embora não necessariamente interfiram 
no material genético propriamente dito. Mercúrio orgânico 
também reage com DNA (C. Ramil, 1974), 

Efeitos Teratogênicos 

O feto constitui uma faixa importante na i~ 
toxicação por metil mercúrio, que ultrapassa a barreira pl~ 
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centârio mesmo quando a, gestante nao apresenta sintomas do 
mal (S'kerfvin? et allif, 19.,0; J. Spyl<er et allii·, 1972. 

Vostal et Clarl<son, 1973). O feto acumula 28% mais mer
cúrio que a mae, provavelmente porque, como corpo estranho 
(J.B.Eyl, 1971), desenvolve uma polaridade negativa que 

atrai~ mercúrio (Íon+). Teoricamente, metil mercúrio 
induzindo quebra cromosômica nas células germinativas pode 
fazer crescer descendência an9rmal (S.Sl<erfving et allii, 
1970). 

Perturbações NeurolÓgicas 

Metil mercúrio causa dano ao cérebro, apre
sentando mudanças degenerativas nas intoxicações sérias(S. 
Sl<erfving, 1972). Exposição pré-natal ao metil mercúrio 
resulta em retardamento mental com paralisia cerebral (Ba 
l<ir et Damluji, 1971). A estabilidade dos compostos al
quil mercúricos favorece seu acúmulo no sistema nervoso 
central (W.F. Almeida, 1975). O metil mercúrio não acarr~ 
ta inflamação, mas degeneração, lesando irreversivelmente 
o sistema nervoso central (S. Katsul<i, 1958). 

1.3.2.7. Sintomas de Envenenamento 

Por odem ascendente de severidade, os sinto 
mas de envenenamento são os seguintes: 

- Parestesia da boca, lábios, lÍngua, maos, .. - .. pes, dedos das maos e pes. 

- Constrição do campo visual·:. visão de tú-
nel . 

- Dificuldade de audição (especialmente a 
de distinguir uma voz num grupo) 

- Distúrbios de expressão (sons altos e ex
plosivos, dificuldade de articular palavras). 

- Neurastenia; fraqueza; fadiga; incapacida 
de para se concentrar. 

- Dificuldade para escrever, ler ou recor -
dar coisas básicas como alfabeto, endereços familiares, 
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.. 
numeres, etc. 

- Instabilidade emocional; acessos de raiva; 

depressão; agitação. 

- Ataxia; andar cambaleante, trôpego; difi -

culdade em manusear objetos familiares (garfos, botões); m~ 

vimentos completamente desordenados, grotescos; espasmos; 

rigidez; paralisia. 

- Estupor, coma, morte (em casos extremos ). 

(J.B. Eyl, 1971; F. Bakir et allii, 1975). 

Muitas vezes existe um longo período de la

tência entre a exposição ao risco e o aparecimento de sint~ 

mas. Estes s.~~· :rreversíveis, embora possa ser conseguida 

a melhori~ da função motriz, especialmente em crianças. Em 
adultos, mesmo afastada a exposição, os sintomas se agravam. 
( F • C • Lu , 19 7 4 ) . 

Suecos sem sintomas Óbvios ou sinais de enve 

nenamento tinham nas células do sangue níveis três vezes 
mais altos que 0,4 ~g/g - nível estimado como o mínimo para 

a sintomatologia -, o _que parece indicar uma considerável 

variação individual na sensibilidade ao metil mercúrio <~. 

Skerfving, 19 74) 

1.3.2.8. Casos "clássicos" de intoxicação por 

mercúrio 

1.3.2.8.1. Suécia 

Em 1950, ornitologistas suecos alarmaram-se 

com uma brusca diminuição de população de pássaros em zo

nas de agricultura. Como o fato se deu em regiões onde :-tá 

dez anos vinham usando funricidas mercuriais nas plantdçÕef;, 

o mesmo n~o acontecendo nas demais áreas, eles sugeriram i 

possibilidade de haver relação entre essas duas variáveis. 

Entretanto, o problema pareceu trivial ao grande pÚblico e 

providência alguma foi tomada. Mas, logo depois, animais 

predadores apareceram mortos também e foi dado o alarme .. · 

Donas de casa entraram em pânico quando foram informadas 

de que um ovo apresentava mais de 0,5 mg de mercúrio Dor 
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.-
quilo de ovo. As aves estavam com altos teores de mercu-
rio, devido ~ ingestão de seme~tes; animais diversos cont! 
nham muito mercúrio nas suas carnes.(J. M. Wood et allii , 
P.H. Abelson, 1970; c. Ramel, 1974). Toda a gente passou 

a comentar aquele antigo caso das Cotovias Amarelas (Embe

riza citrinella). 

As autoridades sanitárias, a partir de 1963, 

promoveram vários Encontros para estudar e discutir o pro
blema do uso ou não de fungicidas em sementes. Mas só em 
1967 é que se chegou à conclusão de que o tóxico que cau
sara os envenenamentos era o metil mercúrio. A esta altu
ra, teores alarmantes de mercúrio foram encontrados em pe! 
xes de água doce. (Comitê_.~o:Ore o Pescado e Derivados,l972, 
F • C • Lu , 19 7 4 ) • 

I 
Em 1967, o metil foi substitu!do por ale~ 

xialquilmercúrio que não se acumula nos alimentos nem é 
igualmente tóxico. (C. Ramel, 1974). Com a proibição, lo
go baixaram aG normal os teores de mercúrio nos ovos, as 
aves deixaram de morrer e os animais, seus predadores, tam 
bém. A assustada população sueca, ao ser informada, respi 
rou aliviada~ ••• ~te·ce que o caso do envenenamento das 
cotovias amarelas era apenas o pico de um iceberg! Altos 
teores de mercúrio foram encontrados em peixes de lugares 
diversos da Suécia, inclusive em áreas industriais onde fun 

gicidas mercuriais não haviam sido utilizados. 

Jensen et Jernelov descobriram,então, que 
res!duos industriais contendo mercúrio lançados em água de 
rios ou'lagos haviam sido metilados no lodo por ação bact~ 
riana e que a metilação do mercúrio podia se dar enzimáti

ca e nao enzimaticamente. 

Vários países, por esta época, estavam en
frentando problemas semelhantes e o mercúrio se tornou as 

• 
sunto de interesse em Saúde PÚblica. 

1.3.2.8.2. Japão. Minamata e Niigata 

No Japão, no final do ano de 1953, uma des
conhecida deeol:'dem neurolÓgica começou a afetar os habitaD 
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tes de uma pequena vila pesqueira, ao longo da baÍa de Mina

mata. Em 1~56, o surto assumiu proporç5es de epidemia. A 
sintomatologia lembra a encefalite. Mas, quando perceberam 

que a doença que envolvia o sistema nervoso central era uma 

estranha moléstia, ela foi cor:nominada "Hal de Minamata".(N~r 

val et Butler, 1975; H. Rustam et allii, 1975). 

Foi somente err 1058, quando o doutor Douglas 

Hc A.lpine visitava a Universidade de Kumamoto, é que ele as

sociou essa doença aos compostos de alcoi1mercÚrio. (P.S.Bi

dstrup, 1964; J.W. Neuhaus, 1973). 

Dois anos antes de surrir o problema, uma fá

brica, que sintetizava acetaldeÍdo a oartir de acetileno em

pregando mercÚrio como catalizador, foi instalada às margens 

do Pio Minamata e nele lançava seus resÍduos industriais.(C~ 

mitê do Codex de Pescados e Derivados, 1971). 

Não está claro se Darte desses anos foi neces 

sária para a incorporação de significativas concentrações de 

metil mercúrio em pescado e mariscos. (F. Bakir et allii, 
1973). 

Coadjuvado pelos problemas da Suécia, o "Mal 
de Minamata" atraiu a atenção do mundo, surgindo estudos e 

pesquisas em torno da degradação do mercúrio e da sua concen 

tração no peixe e na cadeia alimentar. 

O agente causador do "Mal de Minamata" pode 

ser o S. alcoilmercurocisteína ou homocisteína combinado com 

a molécula constituinte dos peixes ou crustáceos de Minamata, 

que seriam absorvidos ou transportados pelo corpo humano ou 

pelos seus oligopepitÍdeos (Morval et Butler, 1974). 

Lamentavelmente foi preciso essa dramática si 

tuação japonesa, em que cerca de 150 pessoas foram envenena
das entre 1953 e 1960 - dais quais 19 foram casos congênitos 

-, para que surgissem estudos sobre metilação do mercúrio,s~ 
bre a toxidez do metil mercúrio e sobre como ele se acumula 

nos organismos e chega ao homem através da cadeia alimentar. 

Muitos países se preocuparam em fazer leis , 

regulamentando o·uso do ~ercúrio em níveis permissíveis em 

alimentos. 
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O segundo surto ocorreu entre 1964 e 1965, 

em Niigata, pelos mesmos motivos, apenas co~ menos casos 

registrados. 

1.3.2.8.3. Iraque 

Entre 1969 e 1972, no Iraque, 'um surto epi 

dêmico foi devido à ingestão de sementes de trigo que ha~ 

viam sido tratadas com fungicidas mercuriais e que deveri 

am ter sido usadas para plantio apenas. As sementes de 

trigo, já revestidas com metil mercúrio, apesar das adve~ 

tências das autoridades, foram utilizadas para preparar 

pao. Como as sementes haviam vindo do estrangeiro, criou 

-se um desagradável mal-estar internacional. 

O surto do Iraque foi o maior de que se 

tem notícia: 6.000 casos, cerca de 10% de mortes e um 
... . 

numero mu1to grande de crianças que nasceram com proble -

mas mentais e neurolÓgicos, por terem sido expostas ao 
... . 

mercur1o quando da vida uterina. (H. Rustam et allii, 

1973). 

1.3.2.8.4. Paquistão 

Em 1971, no Paquistão Ocidental, centenas 

de pessoas foram envenenadas com etil mercúrio, por inge

rirem sementes de trigo tratadas com fungicidas. Muitas 

dessas pessoas morreram. 

1.3.2.8.5. Guatemala 

Na Guatemala, em 1963, 64 e 65, houve três 

surtos de intoxicação por mercúrio, provenientes de se

mentes tratada~ com fungicidas alcoxialcoilmercurio, dS 

quais 'foram fraudulentamente destinadas ao consumo huma

no ou .• animal. Isto se deu em Panorama, região montanho

sa, sempre nas épocas de colheita de trigo. O dramático 

foi que em· 1965 quarenta e cinco pessoas foram envena -

das - todas com idade entre 1 e 11 anos. Alguns destes 
' comerAm animais que haviam comido as sementes. A princi 

pio, pensou-se que realmente se tratava de um surto de 
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encefalite. (J.B. Eyl, 1971; A. L. Hamond, 1971; C. Ra
mel, 1974 e W.F. Almeida, 1975). 

1.3.2.8.6. Brasil 

Em fins de 1966 e inÍcio de '1967, no Es~ 

tado de São Paulo, tomates, beringelas e hortaliças fo

ram tratados com fungicidas mercuriais orgânicos por 

inescrupulosos horticultores. Ssse procedimento, que 

evitou o desenvolvimento de fungos·superficiais, melho

rou sobremaneira o aspecto desses nrodutos. Os produtos 

usados eram metoxi e etil mercúricos, que são menos tó

xicos que o metil mercúrio e não .lesam o sistema nervo

so cen"...!-..,...L. Entretanto, 0 uso indevido e fraudulento 

do fungicida foi descoberto e estoques de hortaliças t~a 

tadas fora~ destruÍdas e tomates, que estavam prestes a 

ser industrializados, çoram retirados do comércio. <M. 

Tolentino, 1q74 ; W.r. Almeida, 1975). 

1.3.2.8.7. Estados Unidos 

Em Almoga.tior, New Mexi co, 3 crianças de 
uma famflia de 9 foram envenenadas por ingerirem carne 

de um porco que havia comido sementes tratadas com çun

gicidas mercuriais. Embora a mãe não apresentasse sin

toma algu~ teve um filho que nasceu com problemas, por 

sofrer os efeitos do metal tóxico. (J.B. Fvl. 1971). 

1.3.2.8.8. Canadá 

Em 1940, o P,overno canadense anunciou 
ma restrição na venda e exportação de peixes apanhados .. 
nas a~uas do LaP,o Saint Clair, porque eles estavam ~l-

tamente contaminado~ nor mercÚrio de uma indÚstria ~ur

mica que despejava 100 quilos de resfduos metálicos e 

mercúrio)diariamente. Em atuns foi encontrado um teor 
de mercGrio de 0~8 mg HRIK~ peixe. 

The Lancet, 1971; J.B. Eyl, 1971; Norval 
et Butler, 1974). 
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1.3.2.8.9. Gana 

rnvenenamentos causados por milhos desin

fetados com fungicidas mercuriais apresentaram manifesta 

~Ões clÍnicas bem diferentes das demais: perÍodo de la

tência curto, sintomas gastro-intestinais agudos, preva

lência de estomatites, mas sem manifestações no sistema 
nervo&a central. 

O envenenamento se deu por um composto 

mercurial de cadeia curta (alcoilmercúrio ou por uma mis 
tura de alcoil e nonalcoil). 
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2. MATERIAL E ~rTODO S 

2.1. Critérios adotado s 

2.1.1. Para esco lh a do rio 

Na regi ã o d e São Cárlos, o rio q~e possui ma~ 

or volume de ~gua é o Rio ~1og i-Guaçu que dista da cidade, em 

méd~a, 27 quilômetros. 

Rio p~scos o e d e fácil acesso para os morado

res do munic!pio e das cid a d es v izinhas, .ele atrai ·muitos 

pescadores _ -.~ores e, mais a - J--'~ , muitos pescadores profis

sionais dele v~m tirando seu susten~o. As suas margens rnu! 

tas indÚstrias v~m sendo i mplant adas e algumas delas usam 

mercúrio como matéria pr ima ou catalizador. O rio Mogi-Gua

çu banha muitas proprieda d e s a grÍ colas, nas quais podem es

tar sendo usados fun g icidas mercuriais para proteger semen -

tese podem mesmo, tais propridades agrÍcolas, ter utilizado 

em suas plantações defensi vos mercuriais, quando tais produ

tos ainda não tinham seu us o proib ido .. (Portaria n9 2, de 6. 

1.75). 

Por tudo isso .,parece interessante se conhecer 

qual o teor de mercúrio presente nos peixes que 'fazem parte 

daquele ecossistema aquático. 

Devido i extensão do rio, fez-se necessário 

escolherolocal para a re tirada dos peixes a serem examinados 

e dois ,trechos foram selecionados: 

Trecho I - A j usante da Cachoeira das. Emas na loca 

lida d e conhecida corno Santa Henriqueta. 

Trecho I!- 5 Km a montant e da Cachoeira das Emas. 

Haveri a di f e r en ç a expreisiva entre teores de 

mercúrio dos peixes do tre c h o I e do trecho II? · 

2.1.2. Para e scolh a d as espécies de peixes. 

Nas á guas d oc e s ào Estado de São Paulo, 90 a 

95\ doa peixes sao TeleÓs te o s (in fra classe Teleostei) e de-



les foram escolhidas duas ordens - ambas bem representati

vas quanto ao consumo: Ordem Cvpriniforme e Orde~ Siluri -

forme. Juntos, os cypriniformes e siluriformes formam a 

Super-ordem Ostariophysi à aual nertencem 85% dos peixes 

de água doce do Brasil (P..A. Britski, 1972). Gênero e es

pécie foram escolhidos segundo o esauema abaixo, dois re

presentantes dos Cypriniformes e dois dos Siluriformes, 1~ 

vando-se em conta seus hábitos de vida, em especial sua 

alimentação, aliando-se sempre oue possível tais variá -

veis ao valor da pesca co~ercial e amadora, à facilidade 

de ser encontrado e a·ur. tamanho na o mui to grande, o que im.,. 

possibilitaria boa conservação e fácil transporte. 
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Prochilodus scrofa (Curimbatá) 

r a espécie ~a1s frecüente na bacia superior 

do Paraná, sendo oescarlo e~ todo o ecossistema formado pelo 

Mogi- Pardo- ~rande e, er oar~icu!ar, na rachoeira das 

Emas, nor ser capturado o ano inteiro(~.~. Godoy- 1972). 

Peixe mi~rador, de oiracema, lÓtico, reofÍli 

co e iliÓfa~o pois,quer ouan~o alevino, nuer quando jovem 

ou adulto é urr comedor exc!,.:.8ivo ::e lodo (P.A. Britski, 

1972). ~no lodo dos rios cue se acumula o merc~rio, por 

isso deveria ser interessante saher se seria significativa

mente maior a presença de ~ercúrio nos curimbatás cue sao 

important{ssimos na oesca, oor sua ocorr~ncia no 

pesqueiro r··u;' .ldno' figurando .. .::: \- ém nos primeiros 

no consumo paulista de oeixes de água doce. 

Curimatus eleeans (Sagfiiru) 

estoque 

lugares 

De pouco valor comercial, o sa~6iru é bastan 

te pescado por amadores, por ser encontrado o ano inteiro. 

Embora viva muito bem em á~uas paradas, o sagfiiru utiliza 

-se das correntes para fazer pequenas sortidas (P. de Azev~ 

do, 1972). Nos primeiros 30 - 50 dias de vida, o sagfiiru é 

fito e zooplanctÓfago e é somente depois da perda dos den

tes, aos 50 dias, que passa a se alimentar de lodo, proce

dendo assim até o final de sua vida. 

Apesar de não ter grande valor comercial, o 

sag6iru foi incluÍdo neste trabalho por ser predado pelo 

Dourado, importante espécie no mercado, que devido ao seu 

tamanho não pÔde ser analisado, pois seria dificÍlimo seu 

transporte e armazenamento. 

Hemisorubin platyrhinchus (Jurupoca) 

r o menor represente da famÍlia Sorubininae, .. 
a qual pertencem oeixes corno o Jaú, Pirarara, Surubin, Pin-

tado(H.A. Britski, 1972)- espécies de grande valor comer

cial, poré~ de porte grande demais para entrarem no presen

te trabalho, por motivos de ordem técnica. O estudo de uma 



espécie de pequeno porte, rie r elat i vo valor comercial, per

tencente a uma familia de prande presença no estoque pesqu!i 

royparece interessante, ~ arQue os hábitos desses peixes to 

dos da famÍlia Sorubininae são muito semelhantes. 

O Juru poca ocorre c o m bastante freqüência no 

Rio Mogi-Guaçu, especialmente duran te a época das chuvas, 

quando o rio es t á com suas ~ F uas barrentas. Alimenta-se de 

pequenos peixes o ue se ref u ~ i a~ e m ~ e dras do fundo do rio, 

i n rr erindo ; pois, não só :-; e J..zes rr . ..:=nores , r:1 as também mui to lo

do d e pe dra s . 

: im e l ocu s ::'a.c•llót us C"and i) 

' 'ui to a bun d a r: t e n a :? a c ia ~.~ OP' iana, é aprec ;i a-

d!ssimo não s ó nela oo n ul ac ~n ri be irinha, como encontra ain 

d -F... • ... 
a ~ ac1l cor:1erc i o em centro ~a is oooulosos. 

xe de piracema, o ue só se re nrod u z em á vuas correntosas (H. 

L. Stempn iews k i , 197 2 ). LÓticc e d e hábitos bentônicos, 

oois vários exe mp lares ~ostrarar. no estômago areia, pedri -

nhas e quirera. Entretanto, s e çr un do H. Nomura, 1973,a- ana-

tomia de seu trato diRestivo ~o st ra estar adaptada a uma 

d i eta coro predominãncia de ~~ t~ria animal. 

2 .1 .3 . ~ ar a escol h a ~o r~ todo "de análise 

? a ra do sa p e~ ~ e ~e t a i s nos alimentos, na á

g ua e nos lÍaui dos b iolÓp i cos , Do d em-se utilizar os métodos 

de: colorimetria , ativaç ã o n e ~ tr~nica, absorção atômica, e! 

pectroscopia de emissão e Dc l arovrafia. Não existem mito

dos Ótimos para o chumbo, o c á dmio e o mercúrio. Para dosa 

gern do mercÚrio total, as técn i c a s d e ativação neutrônica 

ou os métodos baseados na a t so r~ ~o a tômica são nrovavelmen

te os melhores (Comissão de :)e r i to s e r:1 Aditivos Alimentares 

FAO/WHO, 505- 1 97 2). 

A absorção a tbmi ca c e m chama foi usada por 

N.S. Poluektov et alliil964, ~u e é um método muito rápido, 

mas carece de sensibilidad e ~ a ra análise de resÍduos de te-

cidos (D.A.Pass, et allii, l ? 7 S et allii, 1970; T.Y. 

bara et allii, 1970; G.Wobeser et allii, 1970; Munns 

,., . 
! Orl-

e 
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Holland 1971; c .A. Bache, 1971; w. Ho'llak et allii 1972; Ma
laiyandi e Barrette 1972; ·J .G. Neukaus- et allii; -1973; Krin!_ 
tz et Holak, 1974, .D.A. Pass et allii, :1975; -E. Norval et 

L. But ler , 19 7 5 . ) 

A escolha recaiu no métooo de Espectrofotome
t!'ia de Absorção Atômica _sem chama, por haver um Espectrofo- · 

tômetro em São Carlos no Departamento de Química do_ Institu
to de FÍsica e QuÍmica - campus da U.S.P. em São Carlos-e um 
Espectrofotômetro na CETESB (Companhia E~taçiual de Tecnolo

gia de Saneamento Básico e de Defesa do Meio Ambiente), em · 

São, Paulo. Havia possibilidade de uso dos dois laboratórios. 

2.2. Da Captura ao Laboratório 

Os métodos usaçios na c·a.ptura foram os tradi -. . . ' . ; . 

cionalmente empregados pelos pescadc:rres p~fis .sionais de no! 

sos rios. Assim, todos os peixes foram · c~ptU:rad~s _ por tarr! 
fa ou por rede de espera. Com a tarrafa foram apanhados os 
sagfiirus grandes e pequenos e' os cur.imbatás p.~quenos' ao pas 
so que as redes de espera (que pas.sav:am' a noite no rio) cap: 
turaram os · curimbatás maiores e t~d6s ·Qs :dé qc;uro CMandis -· e 

Jurupocas grandes e pequenos). Duas moalhas diferentes foram 
. . . 

utilizadas para a captura de peixes metiores e ·maiores. ApÓs 

a captura, os peixes eram preparados para o transporte. .Tal 
prepar,o consistia na seleção, obedecendo à amostrage~ adota

da e na colocação dos peixes em sacos plástiCos os quais e
ram, por sua vez, etiquetados com códig~ - p~Ópriopara a ide~ 
tificação e acondicionados em conservadoras de isopor, com 

peda.çÓs de gelo, sendo então imediatamente transportados pa
ra o laboratório. 

2.3. Amostragem 

Segundo o Relatório da Comissão FAO/OMS de 
Peritos em aditivos alimentares, 1970 e 1972 e C.A. Bache, 

f 

1971, J.W.G. Neuhaus~ l97j, parece hav,r, para algumas esp~-
cies, certa relação entre teor de Mercúrio e tamanho dos 

peixes, c·om os exeçlares maiores e JI\~is velhos, tendendo a 
apresentar ·va.lores maiore_s (J. J. Vos tal · e. J. W. Clarkson 19 7 3, 

W. F. A}aei(la, 19 7 5. ) BIBLIOTECA 
FACULDADE DE SA;'_,:;: PI'IAII"A . 



As quatro espécies de peixes escolhidos para 

este · trabalho foram subdivididas em oito grupos, segundo o 

critério - peixes pequenos e peixes grandes - de acordo com 

seu comprimento, a saber: 

Sa.güirus [pequenos: ~ 6 em (Grupo 1) 

grandes : 3-12 em (Grupo 2) 

Curimba- [pequenos: ~12 em (Grupo 3) 
/ 

(Grupo 4) tas grandes : ~26 em 

Mandis [pequenos: ~1~ em (Grupo 5) 

grandes : ~24 em (Grupo 6) 

Jurupo- [pequenos: .:;14 em (Grupo 7) 

c as grandes : ~30 em (Grupo 8) 

Os peixes eram então numerados no grupo e 

procedia-se a um sorteio, segundo uma tabela de números a

leatórios, não se tomando de cada grupo mais que 50\. 

De cada exemplar selecionado, procurou-se 

sempre um similar para haver uma repetição (por exe.mplo 

dois sagfiirus pequenos de 4 em retirados do mesmo lugar). 

Assim foram sempre examinados dois peixes da mesma espécie, 

do mesmo comprimento, do mesmo trecho do rio. 

2.q. Preparo de Amostras 

2.4.1. MÚsculos e VÍsceras 

Foram analisados, em separado, duas porçoes 

do corpo de cada peixe: tecido muscular e vísceras. 

Quase toda a literatura dispon ível a respei

to de detecção de m~rcúrio em peixes. . não menciona se to

do o peixe foi examinado ou se as análises se restringiram 

aos mús~ulos (carne). Apenas um artigo relata que as análi -ses f~am feitas separadamente para músculos, fÍgado e rins. 
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Pensando-se em corroborar os dados referidos por Wobeser et 

allii, 1970, resolveu-se analisar também em separado o teci . -
do muscular e as v!sceras dos peixes. O te~ido muscular, 

parte comestível, não ·.apresentou problemas 1•
1de análise de 

ordem técnica~mas o mesmo não se deu com rins e fÍgado dos 

exempla~s pequenos. Inclusive, mesmo analisando-se em con 

junto todas as v!sceras, os menores exemplares de sag6irus 

não tinham vísceras em tamanho suficiente para a análise e . 

tais peixes foram descartados do trabalho. 

No laboratório da CETESB (Companhia Estadu

al de Tecnologia e Saneamen~o Básico e de Defesa do Meio Am 

biente), onde foram analisadas as amostras, a rotina segui

da para a digestão foi a seguinte: 

a- degelar a amostra, separando as v!sceras e músculos 

das espinhas e pele. 

b- macerar o material em graal de ágata. 

c- pes'ar cerca de 10 gramas do material macerado, 

transferindo-o para um balão de digestão de 250 ml. 

d- adicionar 10 ml de HN0 3 concentraào, colocando o 

balão em chapa de aquecimento e montado com um con 

densador de bolas. 

e- digerir o material em refluxo por duas horas a 

1259C. 

f- esfriar, lavar condensador 
# 

deioniza da. o com agua 

g- filtrar com papel Watman 41, recolh endo o mat erial 

filtrado em balão volumétrico de 100 ml. Lavar o 

resÍduo com pequenas porções de água de i on i zada , a

té atingir ' a marca de 100 ml. Homogenizar . 

h- tomar uma alÍquota da amostra digerida e diluÍda . 

O método a~ima descrito é quase padrão para 

Institutos Oficiais e baseia-se em trabalhos de: Holak(l972) 

(1974), Neuhaus et allii (1973), Munns e Holland (1971) os 
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quais - por sua vez - seguem o método oficial da AOAC (As

sociation of Official Analytical Chemists) Washington. Es

te método . difere . subff tancialmente daquele utilizado por 
'•.:.t • • .i" ,. 

Uthe, Armstrong e Stáinton (1970), no que diz respeito ao 

ácido utilizado para digestão: estes Últimos usam o ácido 

sulfÚrico, o mesmo acontecendo para Jeffus et allii (1970) 

e Solomon e Grifft (1972). 

2.5. Procedimento Experi~ental 

O sistema para análise de mercúrio por es

pectrofot om· · .... d. de absorção o ~~ . : ·: a sem chama Perkin-El -

mer é baseado no procedimento descrito por Hatch e Ott 

(1968). Em síntese, o método é o seguinte: 

- trata-se 100 ml da amostra (já digerida) com 

ácido nítrico e ácido sulfÚrico, na presença de permangan~ 

to de potássio, a fim de oxidar todo o mercúrio presente, 

transformando-o em Hg++. O excesso de permanganato é red~ 
zido com hidroxilamina hidroclorada e o mer.cúrio é reduzi

do à form~ metálica . pelo cloreto estanhoso. Um aerador é .. 
colocado na solução da amostra. O ar preso no sistema e 

movimentado através da solução por uma bomba de circulação, 

evaporando o mercúrio e carreando o vapor para a célula de 

absorção. O vapor de mercúrio na forma atômica absorve a 

radiação de comprimento de onda 253,7 mm, emitida pela fo~ 

te (lâmpada de aparelho). Vem daÍ a express.ão "absorção 

atômica sem chama". 

Para se levar a efeito uma medida de absor

çao atômica, sao precisos: 

- uma fonte de radiação de luz correspondente ao ele

mento que se vai analisar. 

- meios de se produzir uma nuvem atômica da amostra, 

a qual deve estar em solução; 

- meios de se medir a intensidade de uma particular 

banda de onda. 

Sumarizando: os principais componentes do 

aparelho sao os seguintes: 
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a) a fonte (uma lâmp a da, c u J a luz corresponde ao com

primento do elemento a ser an~lis~do - par~ merc~
rio 253,7 x 1 0- 9 me tros) 

b) uma un:idáde atomi zadora 

c) o espe btÓmetro e unidade de medida · 

Um esquema do equipamen to p ode ser visto na 

figura 1 . 

A técnica de de te c ç ão de mercúrio, por nao 

exigir queimadores, simpli fi ca bas t ante 6 processo de medi 

da. O mercúrio é atomizado e caot a do no s istema (célula ) 

após a reação de oxi-redução, q uando então átomos do metal · 

são s uscep 1: i veis de ter sua banda f un d amental executada p~ 
. . 

la radiação emitida pela lâmpada padrio . O aparelho mede 

a quantidade de energia absorvida na transição. O que se 

l ê é a absorbância em porcentage m, a q ua l fornece a con

centração de mercúrio, por intermédio da exponencial que 

relaciona entre si intensidades e concentrações, mantidos 

constantes os comprimentos de onda. 

Para a feitura das so.luçÕe .s · padrãq · foram , 

preparadas soluções aquosas contendo mercúrio de tal mane~ 

ra que cada amostra de 100 rnl contivesse de 1 a 10 mg de 

Hg. Estas soluções eram oxidadas em excesso pelo permanga

nato de potássio a 5\,(T.Y. Toribara et allii 1970.) Em 

seguida, era feita a redução com adição de 5 ml de ácido 

n!trico 5,6 N e 5 ml de ácido sulfÚrico 1g N; agitava-se e 

aguardava-se um minuto, ~pós o que eram adicionados 5 ml 

de hir~xilamina hidroclorada, aguardando-:se 15 segundos 

para a solução tornar-se incolor. Comó ~1 timo passo, er·am 

adicionados 5 ml de cloreto estanhoso, procedendo-se imed~ 

at .a.mente à aeração por intermédio da bOl'llba (figura 2 , do 

conjunto). A leitura da medida no galvanômetro era fei-
~ 

ta apoa sua estabilização. 

Para novas operações o sis t ~·ma era purga

do do mercúrio, utilizando-se para isso a sucção e exaus -

tão providenciadas pela prÓpria bomba de aerã'.ção (figura 

2). En.tretanto, devido à grande sensibilidade do aparelho 

e ao fato de o mercúrio metálico adsorver-se f,~cilmente em 
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superfÍcies li sas (tubos d e poli etileno, células, janelas, 

tubo s de vidro, frascos e partes metálicas), a purgaçao do 

sistema é uma operação der.orada e ex austiva. Todos os ba 

lÕes, pipetas e provetas util izadas con as soluções, bem 

como todos os cor.ponentes do a parelho- tubulações, célula 

e filtros por o nde o mercúri o é carreado - têm que ser la-
.. , 

vados com deterpentes, enxa,-ua dos duas vezes, novamente la 

vados com sabão neutro, novamente duas vezes enxaguados 

com á~ua corrente a 50 - 60 9C . Em se guida, é necessário 

passar em tudo, cuidadosamente, ácido nítrico concentrado, 

novamente enxapuar duas vezes com ápua corrente a 50-609C, 

mai~- - . uma vez lavar com á Rua de stilada e levar ao seca -

dor d e a r . - :-: .~e filtrado. - -~ · :c: ão pode ser feita uma no 

va determinação, tendo-se então certeza de que o mercúrio 

detectado é realmente proveniente daquela amostra, estando 

todo Q eauipamento livre de anteriores contávios. 

Com soluçÕes - padrão preparadas 

à calibragem do 

segundo 

aparelho descrição anterior, procedia-se 

cada vez que ele era utilizado. 

bragem pode ser vista na fip.ura 3. 

Uma curva tÍpica de cali-
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Os resultados podem ser vistos na tabela n9 

l, na qual foram colocados os teore s de mercúrio expressos 

em microgramas de mercúrio por grama da amostra, calcula

dos de acordo com a expressao: 

~g/g/Hg)= ~g na alÍquota usada x 100 

peso da a f." . . ~- :~a ( g ) x alÍquota 

3.2. Análise de Variância 

3.2.1. Modelo Matemático (Quadro n9 1) 

O tratamento estatístico foi feito segundo 

o Modelo Matemático apresentado no Quadro n9 1, usado para 

a Análise de Variância "Modificada", isto é, com um Split

p~Ot ~ que permite fazer uma partiçio (ou mais) quando as 

p recisões das fTl edidas são diferentes. No caso "entre" pe_! 

xes e " de ntro" de peixes, isto porq ue foram feitas duas me 

d idas para c~da um dos exemplares de peixe: vísceras e te

cido muscular. Ora, peste caso sio duas medidas de um mes 

mo peixe e, portanto, têm ambas a mesma precisão; sio med_! 

da s "dentro" de peixes. Por outro lado, foram .examinados 

peixes de dois tamanhos, de duas ordens, de quatro espéci-

rép lica; entio, estas medidas - têm es e com uma na o a mesma 

p recisão ql.,le as anteriormente citadas e' como na o se pode 

priori dizer isso in flt..: i - resultados, a se ou na o nos a me-

lhor técnica é usar o ex perime nto split p lot, separando os 

dados em dois p rupos (John son et Leone, 1967). 

O nível de si gnifi cância do Teste de HipÓ

teses foi fixado em 5%. 

3. 2.2. Peixes do ~ recho I -à jusante da Cachoeira 

de Emas (~abela n 9 2) 
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3.2.3. Pei xes do Trecho II -~montante da Cachoei 

ra de Emas (Tabela 3) 

Nestas duas tabelas ·podemos observar· que as 

quantidades X .. k l , X. . . , X. . e X. represen -
l.J • • l.JK •.. lJ .... ~ .• •.• 

tam as somas parciais sucessivas de colunas culminando com 

X que vale 3 ,230 na tabela 2 e 4 , 01 4 na tabela 3, po~ 

tanto, X = 7,244. 

3. 2. 4. ANOVA -Fontes de Variação (Tabela n9 4) 

Os valores das somatórias calculadas nas ta 

belas n9 s " ~ 5ão importa~ ~~= ~a ra o cálculo da coluna 

de soma dos quadrado s da Tabela n9 4, para todas as fontes 

de variação. Para melhor ilustrar o seguimento do cálculo, 

no ·•ap-êndice n'? 1 é apresentado o det al hamento das expres-

s~es utilizadas. \ 

A Tabela n9 4 dá as informaç~es para se ve 

rificar se existe ou não evidênc ia estatística para supor 

que o teor de mercÚrio difira significativamente entre os 

elementos dos conjuntos da coluna 1. O fator fixo E (par m -
tes analisadas do peixe: t eci do muscular (carne) e vísce-

ras ) é altamente significativo. 

Conforme os resultados , não h á evidência es 

tat!stica para se supor que o teor de merc~rio difira sig

nificantemente nos elementos dos se gu intes con juntos : 

E ,x B. (Tecido mus cular ; vísceras ) x Ordem 
m J 

r x A. x B.(Tecido muscular; visceras)x Ordem x Trecho 
~m l. J 

Em x Aix DL (Tecido muscular; vísceras) x Trecho x Tama 

nl1o 

O objetivo do exame do fator fixo E foi m 
corroborar os resultados do Trabalho de \vobeser, Ni e lsen e 

Dunlop (l970))os Únicos a apresentarem análises feitas nas 

vís ceras e no tecido muscular de peixes, tendo sido encon

trados maiores teores do metal no fÍgado e nos rins dos 

peixes analisados. Nas análises feita s para a presente 

dissertação foram encontrados no s tecidos musculares (car

ne) maiores teores de merc~rio que nas vísceras. 



TABELA N'? ~ - Teores d e mercurío e m tecicfos -~de pe1xes 

Teores de Mercúrio em Hg/g. 

- ··---------·-- ----
Escamas Couro 

A ~ O S T R A S .. -- ~ - -- --- ---- --- -
Proch ilodus Curimatus Pime1o l S Hemisorub in 
scrofa e1egans macu1a\u s phatyrh in c hu s 
(Curimba t á) ( Sagt!ir':Í) ( Ma!ldi) ( J uru po ca) 

·-~----

,p .G .p G p G .p G 
- - -- -------------- - ------ ---

O I R.l 0, 08 7 o , o 81~ o ) 13 5 0,18 9 0~055 0 ,1 0 ~ 0,072 0 ,17 7 
"Q;J 
·n u ~------

H () (O f... R 0 ,079 0, 131 0,185 0 , 134 0,091 0 ,1 02 0,1'2 7 0,183 tl ~ tó 2 o E--E rl 
.c --- -- ----------·- -o w 

Rí 0, 031 0, 062 0,133 0,156 0,044 0 , 025 0 ,064 o '12 5 C) CC 
~ ~ 

E-< ~ ·-- -- ------ - -- ----·-----0 
0,0 35 0,0 38 0,134 0,116 0,082 0,031 O, llS 0 , 110 U} R2 lr; 

c:: 
o : Rl 0 , 06 1 0 , 197 0,133 0,162 0,172 0, 230 0,064 0,12 4 
't);J 
•r1 i) 

f- I u (/) r~ 
-i tJ :;; ·~ R2 0 ,116 Ot 127 0,120 0,243 0~218 0, 328 0 , 108 0,12 1 

f-i Í.~• • 
o -l:: 

.c: -- -- -·- · -1!' 
{) O) 

Rl 0,0 38 9,116 0,042 0,160 0,045 0,0 70 0,043 0 , 116 Q) I'J 
f... ~ 

E-< C!) --o 
R2 0~104 0,067 0,034 0,182 0,168 0,10 7 0,120 0,078 til .. .... 

::> 
- ---

P -+ Pe queno R1 e R2 = Repetiçõe s 

G -+ Grande 



OUAOR0-1 

ANÁLISE OE \IARilNCIA, SEGUNDO EXPERIMENTO SPLIT -PLOT 

• 
Fatores: Ai _.Trecho > CR(J )-+ Esp.lcie , Em....,. Tecido muaculor (carne), vfsceros 

(fiJitOI) 

Bj -oordem DL(jk)-. Tamanho Rh ---e> tt e 2'! peixes.(i,j,k.,L,m,n • 1,2) 

MODELO: 

XijkLmn•f+Aj+Bj+ABjj+Ck(j)-tACik(j)+DL(ik)+ ~Dil(jk) ,..e+ EmtEAini-t 

EBmj +E A8mlj + ECnak(j) + EACmik(j)+E DmL(jk) t EADmiL(jk)+ ZijkLm n 

• I t 

Vareovel: X -+Teor de mercurio em ~l/O· 

I a • • A • 

ntvet de StQntftconceo ~ .C• &"-
~ 
~ 



TABELA N9 2 - Peixes do Trecho I 

A i + 

B j + 

Ck (j) 

---r< JT< T -
Idade 

T R E C H O 1 

Couro j=1 

--------
Pimelodus 
tl\aculatus 
(Mandi)K=1 

P L= 1 G L= 2 

Hemisorubin 
p1atyrhinchus 
(Jurupoca)K=2 

P L=1 G L=2 

--- - ---- -- - --·· - - -
teci- R 

n 
0,055 0,103 0,072 0,177 do 1 

auscu 
lar I R

2
n 0,091 0,102 0,122 0,183 

m - ---- ---
Vís- m R n 
ce- 2 1 

0,044 0,025 0,064 0,125 

- · r as R n 0,082 0,031 0,115 0,110 2 
- - - - ---·--
xijK1 .. 0,272 0,261 0,373 0,595 
----
X •• k 

1) ••• 
X 
"' .. :0,533 

X 
··~::0,968 

------· 
X •• X I 

1 J •••• 11. .. : 1.501 

------ -
xi ..... 3,230 

i=l 

Es ~ amas 

Proch11odus 
scrofa 
(Curimbatá)K=1 

i=2 

Curimatus 
e1ep,ans 
(Sagl'firu)K=2 

P L=l G L= 2 P L= 1 G L= 2 

--- - - - --·- - - - -- ---- - - -
0,087 ~ 0 ,084 0,135 0,189 

- - ----------- -- - ---
0,079 0,131 0,185 0,134 

----------- ---- -·- . - ~· ·- - .. - -·---- -
0,031 0,062 0,133 0,156 

- ----
0,035 0,038 0,134 0,116 

0,232 0,315 0,587 0,595 

0,547 1,182 

X 12 •.•. • 1.729 

~ 
cn 



TABELA N9 3 - Peixes do Trecho II 

A i T R E C H O 2 

B j Couro j=l 

--------------------
Cl< ( j ) 

L{)l<J 
Idade 

-
Rn 

1 teci
do 
museu 
lar 

1 Rn 
m 2 

Vís
ce
ras 

x-
ijKl 

X 

m 

2 

ij k ••. 

X •• 
1 J •••• 

R1 

R2 

Pimelodus 
maculatus 
(Mandi)K=2 

P L=l r, L=2 

0,172 0,230 

0,218 0,328 

0,045 0,070 

0,168 0~107 

0,603 0,735 

1,338 

x21. ... • 

Hemisorubin 
platyrhincrus 
(Jurupoca)K=2 

P L=l G L=2 

0,064 0,124 

0,108 0,121 

0,043 0,116 

o ~120;. o ,078· 

0,335 0,439 

0,774 

2,112 

i:::2 

Escamas 

Prochilodus 
scrofa 
( Cur imbatá'> K= 1 

P L=1 G L=2 

i=2 

Curimatus 
e1eRans . 
(Sar,Uiru)K=2 

P L= 1 G L=2 

o' )61 0,197 0,0133 0,162 

0,116 0,127 0,120 0,243 

----------
0,038 .0,116 0,042 0,160 

0,104 o,o67 ·o,034 o,1s2 

o·,319 0,507 0,329 0,741 

0,826 1,076 

x2~.. . . ~ 1,902 

----- ----- ------------------------------------
X1 • ••••• 4,014 

~ 
-...l 
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TABELA N9 ... - Fontes de Vari~qão 

ANOV.A 

Fonte de 
Variação 

1 A 

2 B 

3 AB 

C(B) 

5 AC(B) 

6 D(BC) 

7 AD(BC) 

Resíduo 

Entre 

8 E 

9 EA 

11 EB 

11 EAB 

10 EC(B) 

10 EAC(B) 

10 ED(BC) 

11 EAD(BC) 

ResÍduo 

Dentro 

Tota1 

.. -.. 

. . · .. .. 

31 

32 

G. L. 

1 

1 

1 

2 

2 

4 

16 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

4 

4 

16 

63 

Soma de 
Quadrados 

o' 00960400 

0,00000506 

Quadrado . 
Médio _- -·: F 

o ,00960400 . . 4,70 

. . -3 
O,OOOOOS06 2,5x10 

o ,üo299757 o ,oo299757 1',47 

0,02499582 0,01~~~,91 6,11 

0,03581955 0,01790978 . 8,76 

. . 
0,01334363 o,oo331Stl 1~~a 

0,03272850 

0,14298375 

0,04316006 0,04316006 . 113,SO 
' ·· ·., .· .. 

0,00257557 · o ooi5?557 6 11 ' . . . ' . 
0,00057601 

0,00070223 o , ó o o i o 2. 2 3 1, .8 5 
•., .. . 

0,00874805 

0,00783083 O,Od3~1~42 10,30 

0,01013063 o ,00253408 6,66 

0,00194212 0,0004!5S3 _ 1,28 _ 

0,00608450 0,00038028 

0,08175000 0,00255469 

0,22473375 - .-

• . . 

'T. S • . 

* 
n.s 

n.s 

** 
*** 

n.s 

n.s 

*** 
** 
n.s 

n.s 

*** 
••• 

n.s 



4. DISCUSSÃO 

4.1. NÍvel permissível 

4.2. Teores de mercÚrio e~ tecido muscular 

4.3. Teste de h:Jóteses e análise de variância 
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4. DISCUSSÃO 

4.1~ Nível Permissível 

O peixe tem sido o grande. responsável pelas 
intoxicações humanas com mercúrio, mas o homem não pode se 
dar ao luxo de desprezar essa importantíssima fonte de pr~ 
teinas; ao contrá~io, em lugar dé prescindir do peixe à m~ 
sa, há que se es·timular o consumo do pescado e, paralela
mente, estabelecer estrita vigilângia quanto ào seu contro 
le sanitário. Mesmo porque "os peixes constituem um barô
metro muito Útil do real estado de pureza de uma água H.O. 
Turing (S .M. Branco, 1972 l. 

Alguns paÍses, principalmente como Norma A2_ 
ministrativa, estabeleceram níveis máximos de mercúrio pe~ 
missíveis em peixes, considerando impróprios para o consu
mo exemplares que tenham teores acima do fixado. Mas es
ses variam em muitos países. 

Cinqüenta por cento dos países estabelecem 
como nível máximo de mercúrio em peixes, 0,5 ppm. Em ou
tros-países, a diferença oscila entre 0,1 ppm e 1 ppm <F. 
c. Lu, 1974). A ·organização Mundial de SaÚde recomenda 
também o limite de 0,5 ppm. 

O maior limite aceito é o da Suécia, que 
estabelece um teor de 1,0 ~pm. Os suecos fixaram esse li
mite com base nos casos de envenenamento no Japãq, quando 
do MÁl de Minamata (S.Skerving, 1974). Mas a Suécia fixou 
seu limite num valor muito alto, criticado por T.B. Eyl, 
1971 e J.W. Neuhaus, 1973, que acreditaram tenha havido um 
engano no cálculo, erro devido ao fato de os suecos consi
derarem que os níveis fixados pelo Japão haviam sido calcu 
lados em peso úmido, que é o de uso na atualidade. 

O Brasil não fixou ainda seu limite, mas 
tendo em vista a recomendação da Organização Mundial de Saú 
de (0,5 ppm)e acrescido· do problema levantado em torno de um 
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possível erro de cálculo da Suécia ao fixar seu valor em 1,0 

ppm~ neste trabalho assumiu-se que o limite tolerivel se 
ria O, 5 ppm. Porque, po.r um lado fixar· um teor menor . que 
0,5 ppm parece ser a adoção de uma medida excessivamente res 
trita de proteção e esse excesso de cautela poderia, sem 
necessidade, privar a população de uma das mais importantes 
fontes de proteínas da alimentação . Isto sem se cogitar Aa 
difÍcil situação em que seriam colocadas as pessoas que vi
vem da indústria pesqueira se, por excesso de zelo, se fixa! 
se um teor muito pequeno de mercúrio como máximo permissível 
em peixes. Por outro lado, aceitar-se um limite maior que 
0,5 ppm parece imprudente, uma vez que a própria Comissão de 
Codez sobre Pescado e Produtos da Indústria Pesqueira ainda 
está para formular recomendações sobre os níveis que se po
dem considerar permissíveis.Dssas recomendações terão que 
ser referendadas pelo Comitê do Codex sobre aditivos alimen
tares e só então a Comissão FAO/WHO do Codex Alimentarius e
xaminará os limites para uma possível adoção como normas in
ternacionais (F.C.Lu, 1974). 

Todos os peixes examinados para este trabalho 
têm teor de mercúrio menor que 0,5 ppm. No tecido muscular, 
o menor teor encontrado foi 0,055 ~g Hg/g peixe; e o maior 
teor foi 0,328 pg/g (amplitude de variação = 0,273). O menor 
teor de mercúrio encontrado nas vísceras foi 0,025 ~g/g, o 
maior 0,182 ~g/g (amplitude de variação 0,157). 

Um mandi grande do Trecho II foi o que apre
sentou o maior teor de mercúrio nos músculos, e um mandi pe
queno ?o Trecho I teve o menor teor encontrado. Para as vís 
ceras, o ~aior teor pertence a um sagüiru grande do Trecho 
II, e o menor a um mandi grande do Trecho I. Todos eles)p~ 
rém,com teores sempre menores que 0,5 ppm, que se aceitou co 
mo o maior permissível. 

4.2~ Teores de Mercúrio em Tecido Muscular 

·A bibliografia que se refere a mercúrio em 
peixes apen~s menciona os níveis encontrados sem dizer se 
as análises foram feitas no peixe todo ou se apenas em sua 
parte comestível.J.F. Uthe et allii relatam que~ mercúrio de 



-51. 

tectado é de músculos de pei~·es ~ 

Outra ~xc~çio ' a feita:por ·G. West8o, 1973, 
que estudou a porcentag~m:de tnetil ·mercúrio no mercúrio to
tal de· 3~. peixes: sál.tnons e 8 trutas de diversas procedên ~-

cias. Para esse estudo, ele examinou vÍsceras e tecido mus 
cular separadall\ente, mas não do mesmo peixe. Isto_é, de 26 
exemplares (21 salmões e 5 trutas) estabeleceu a relação en 

. -
tre metil mercúrio e mercúrio total presentes nos músculos. 
Em outros 8 peixes (5 salmÕes e 3 trutas) fez o mesmo estu-
do nas vísceras. 

Wobeser, Nielsen, Dunlop e Atton, 1910, es
tudaram separadamente as concentrações de mercúrio em vise! 
rás e em músculos· de 14 dos 81 peixes -analisados do rio ca• 

' nadense Saskatechwan. Os resultados encontrados foram os 
seguintes: 



Peixes N9 1 2 3 .. s 6 

T e o r 

Hg músculo 10.5 10.6 6.1 4.4 5.3 1.2 

Hg·f!gado llJ.3 12.8 13.lJ lO.lJ 12.7 1.2 

Hg rins 13.1 21.1 20.5 10.5 9.5 1.2 

Peixes do Rio Saskatechuvan 

Wobser.; Nielsen, Dunlop et Atton, 1970. 

7 8 9 

d e Hg 

5.3 1.1.2 5.3 

4.9 16.5 8.7 

13.4 f • o 

10 11 12 

1.1 1.5 0.6 

2.5 1.9 2.5 

1..6 2.3 1.4 

13 llJ 

1.0 0.5 

1.6 1.3 

1.4 

"' N 
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No peixe de n9 7, o teo~ d~ Hg ~ ma~or nos 
~ '• ~ . . . . . 

~~sculos (5.3) . qu~ no f1gadq (4.9). No peixe n9 6~o ·te-
or; igual para ~~~culo, .fÍgado e rins C~~6>! Nos. demais 

. . _. ,. .. 
peixes~ o teor de me.rcur1o encontrado e . sempre men.or nos 
m~sculos. 

Resolveu-se, para a feitur~ de~sa disserta 
ç~o, analisar em separado o tecirlo ~uscular dos peixes 
(parte comestível) e também analiso.u-se as vísceras. Mas, 
por motivos de ordem técnica - tamanho ~equen6 de virias 
peixes -,as vísceras todas foram diperidaS para o exame .. 

/\ 

Na tabela n9 l ve-se que dos 32 ]Jeixe~ al')alisados apenas 
em um (jurupoca pequeno do Trecho I) foi encontrado um 
teor de merc~rio maior nas vísceràs ::JUe na carne; todos 

' . "'' . . 

os demais continham mais tnerc~rio nos m~sculos. Portanto,, 
estes resultados são opostos aos de Wobeser e seus colabo 
radares que,por sua vez ,dizem: 

"Embora a distribuição dos tecidos estuda -
dos sugira. que os m~sculos não têm grande capacidade de 
concentrar merc~rio como alguns outros tecidos, os múscu
los de peixes de águas com concentraçÕes moderadas ou nao 
detectáveis têm um conteÚdo de merc~rio maior ·q.ue. os ou
tros tecidos". 

Por isso, embora teores encontrados nao 
corroborem os de Wobeser et allii, 19 7 O,,o · prÓprio traba
lho deles ji dá uma possível explicação ~~ra que os mús 
culcns dos pei~es do Rio Mogi-Guaçu contenham mais mercú
rio qu~ as vísceras. O teor de mercúrio dos peixes do 
Sasl<etechwan é altíssimo, muitos deles maiores que 10,0 .. . . 
ppm, e oa teores das especies estudadas do Rio Mogi-Gua-
çu aio bem baixas (sempre menores que 0,330ug/g). 

Qual aeria uma poss!vel explicaçio par4 
que haja mais do metal tóxico nos músculos dos peixes 
que em suas v!sceras? 

IN Poluição e Into~icação de Pe1xes , diz 
S.M.Branco: "O peixe se acha imerso na solução tóxica , 
isto é, sua intoxicação nio depende da ingestão do vene
no. O seu contacto é mais direto e permanente. Realmen 
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te os peixes de água doce ingerem muito pouco ou nenhuma á
gua: assim mesmo pode ser notado que a eliminação de lÍqui

dos, sob a forma de urina, é muito abundante e necessária 

pois, sendo a pressão osmótica interior muito maior que a 

do meio, há uma quantidade considerável de água penetrando 

continuamente no organismo do peixe. Essa entrada contínua 

de água se faz principalmente através das brânquias, pois a 

superfÍcie do corpo, revestida de escamas, é impermeável. A 

penetração da água, por sua vez, facilita a penetração dos 

tóxicos, que passam diretamente à circulação das brânquias 

e daÍ à aorta dorsal que os distribui imediatamente por to

do corpo" . 

Então, parte ~0 ~erc~rio pode ir para os pei 

xes através da cadeia alimentar, e parte através da água di 

retamente. 

Sendo os m~sculos a parte comestível do pei

xe, parece muito importante que os m~sculos sejam analisa -

dos em separado, porque é importante saber-se se os teores 

encontrados nos peixes são de seu tecido muscular. 

Como a bibliografia não menciona como se pr~ 

cedeu, pode-se imaginar as duas ?Ossibilidades: o exame foi 

feito no peixe todo e os dacos são interpolados para os mús 

culos; ou então, a análise foi feita nos músculos e os da 

dos vêm sendo extrapolados para o oe~xe. Em ambas as situa 

ções pode-se cometer erro, se o teor não for igual para mús 

culos e carne. Esse dado não é disponível, mas pode-se ?e~ 

sar nas possibilidades que surgem: 

19 caso: O mercúrio foi detectado no peixe direri~c 

totalmente e os teores encontrados são interpolados para os 

músculos. No caso, pode acontecer: 

a) teor Hg -+ T. ~·. = Teor P.g vísceras (não há erro. 

b) teor Eg + T.M. > teor Hg vfsceras o resultado usa-
~ 

do para a carne e menor que o real; cometendo-se e~ 

se erro para menos, pode-se estar permitindo inges

tão de peixe com nível maior que o permissível. 
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c) teor Hg ~ T.M. < V - o resultado total u

sado para carne é um resultado maior que 
o verdadeiro; pode-se então estar se con 

denando peixes que estão dentro do limite 

de segurança. 

29 Caso: As análises são feitas só em músculos e os 

resultados são extrapolados para o peixe como um todo. 

a) teor Hg ~T.M. = V - não há problema 

b) teor Hg ~T.M. > V - o resultado é usado 
a n!vel dt _~;~ento, há um erro para mais 

e peixes com teores seguros podem estar 

sendo condenados. 

c) teor Hg T.M. < teor Hg V - o erro é para 
menos, e peixes com mercúrio acima do nr 

vel permiss!vel podem erroneamente ser 

considerados inócuos. 

Quando se condena peixes que poderiam ser 

liberados, além de se pr1var a população desse pescado ''ino 

cente", ainda se alarma, sem necessidade, uma população nem 

sempre esclarecida. 

No caso contrário - permitindo a ingestão de 

peixes que deveriam ser condenados - expoe-se a população a 

um risco. 

Além desses motivos para se decidir analisar 

músculos separados de vísceras, há outro fator importante: 

será sempre extremamente Útil conhecer o valor real de mer

cúrio presente nos músculos. 

Ademais, se realmente quando as águas estão 

fortemente contaminadas há um teor maior de Hg nas v{sce -
ras, em análises de rotina feitas separadamente os teores 

encontrados podem ser um bom Índice de contaminação, quando 

houver flutuações dos teores de mercúrio na água. 
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4.3. Teste de HipÓtese e Análise de Variância 

Para o teste de hipótese feito através da 

análise de variância - Split plot (Quadro r> o nÍvel de 

significância foi fixado em 5%,.Ao se dar a a um tamanho 
~ 

pequeno, se houver erro ele sera um pequeno erro de la.es 

pécie. Vale dizer, haverá 5% de probabilidade de se come 

ter um erro ao afirmar que exi?te alguma diferença nas 

comparaçoes que se estiver fazendo, quando na verdade nao 

existe essa diferença. 

,J ~ 

Especificamente, como a var1avel X e teor 

de merc~r~· v~ue-se errar ~~=~~~ndo que entre dois ou 

mais parâmetros comparados~ o teor de mercúrio difere 

significantemen~e. ô tamanho desse erro é de 5%. Sendo a 

bastante pequeno, há uma maior confiabilidade nas possí

veis diferenças entre os parâmetros avaliados, e um futu

ro trabalho poderá ter como objetivo corroborar essas dis 

semelhanças. 

4.3.1. Teores de Mercúrio 

-No fator fixo E (tecido muscular, vísce

ras) 

Como as análises foram feitas em duas por

ções distintas de cada peixe e estes dois parâmetros têm 

a mesma precis~o de medida, as comparações entre eles fo

ram feitas separadamente. Seguramente esta é a afirmação 

mais precisa das análises: difere com alta significância 

o teor de mercúrio nessas duas porções do peixe. Parece 

que seria bastante interessante aproveitar-se estas ln

formações em futuros trabalhos,já que das variáveis medi

das, estas além de serem sumamente importantes para a saú 

de foram as que no teste F da análise de variância nos 

deram grande segurança para afirmar que os teores de mer

cúrio das vísceras são menores que os dos músculos ( F= 

113,50 - Tabela 4)~Foi bastante boa a escolha da metodolo 

gia de se separar os músculos das vísceras e analisá-los 

nos mesmos peixes. 
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-No Fator A (Trechos) 

Embora a [ dos teores de cada trecho dê os 

valores T.I . = 3,2 30 e T . II = 4 . 0 14 (Tabelas 2 e 3) e a 

análise de variância no s d~ para F o valor 4,70 (Tabela 4), 

a Única afirmativa s egu ra para os trechos é que os peixes 

analisados do Trecho I contêm menos mercúrio que os do Tr~ 
cho II, mas não se po de a f irmar qu e o Trecho II esteja 

mais contaminado, porque os pe ixes migram, ultrapassando 

inclusive a Cachoeira de Emas, p rin c ipalmente nas épocas 

de reproduçõe s . Contudo,pode - se colocar as questões: est~ 
ria o Trecho II mais contaminado? Seria possível que a in

dÚstria de n~pel que se pn~0ntra ne sse trecho fosse ~espo~ 
sável ao men os por parte do mercúrio encontrado . nesse tre 
cho? 

- No Fator B - Ordem (Siluriformes - couro e 

Cypriniformes - escamas ) 

... -3 A Análise d e Variân cia nos dá F= 2,5 x 10 

(Tabela 4) ,o que não nos permite concluir quanto a possí -

veis diferenças entre as ordens estudadas. Mas acontece 

que para espécies diferentes há concentrações diferentes 

de mercúrio (W.F. Almeida, 1975) ,mas não se pode extrapolar 

para ordens. São muitos o s gêneros e as famÍlias que com-
- . d 11 " poem uma ordem, e as dlfe renças entre eles po em compensar 

os resultados, não se en c ontrando as mesmas diferenças en 

tre os peixes de couro em conjunto e os de escama também a 

grupados. Contudo,pode-se perguntar: seria interessante a 

nalisar grande número de peixes das duas ordens para se v~ 
rificar se haveria diferen ç a de concentrações de mercúrio 

entre peixes d e escama e de couro ? 

Quand o do i nício do trabalho, ao se esco-
lher duas di f erentes o r de n s para o pres ente estudo, pensou 

-se que, send o bastante dife rentes os hábitos de vida (e~ 

pecialmente os alimentare s ) dos peixes de escama e couro 

(os Últimos alimentando-se bastante de lodo) ,poderia ha

ver indicações estatísticas de diferenças significantes e~ 
tre os teores de mercÚrio nos peixes de ordens diferentes. 
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Mas os nossos resultados nao nos permitem sequer levantar 

hipóteses a respeito. 

- Fator C - (Espécies) 

Prochilodus scrofa (Curimbatá) 

Curimatus elegans (SagUiru) 

Hemisorubin platyrhinchus (Jurupoca) 

Primelodus maculatus (Mandi) 

Para as espécies estudadas, a Análise de 

Variância dá para F o valor 6.11, o que indica haver evi 

dência estatística para se supor que os teores de mercúri 

o difiram entre as espécies. Para se verificar isso, se

ria necessc'Ír.1v trabalhar-se cn'-.;o com mais exemplares de 

duas espécies, se possível do mesmo genero ou, ao menos, 

de uma mesma famÍlia, para se comparar melhor os resulta

dos e se pensar em estabelecer diferenças e semelhanças 

de teores de mercúrio entre peixes com características i

guais. Por exemplo, come se comporta o mercúrio em Curi

matus elegans e Curimatus Gilberti? 

- Fator D - Tamanho (Pequeno e Grande) 

Os peixes analisados e agrupados segundo o 

tamanho, em função do maior comprimento que a espécie ~o

de atingir, não autorizam, estatisticamente, a dizer que 

neles, haja diferença significante nos teores de mercúrio. 

Acontece, porém, que só se analisou 4 peixes pequenos e 4 

peixes grandes para cada espécie, não havendo, portanto , 

exemplares em toda a curva de crescimento, o que impede 

uma segura extrapolação dos dados. G. Wobeser et allii 

1970, também estranharam no seu trabalho não encontrar 

maior teor de mercúrio nos exemplares maiores, conforme a 

literatura relata (OMS, 1974; Comitê do Codex sobre Pesca 

do e Derivados, 1971, J.W. Neuhaus, 1973). 

Para se relacionar com segurança tamanho x 

teores há que se possuir mais amostras de uma mesma 

cie para o mesmo tamanho, e procurar ter exemplares 

das as idades (através da curva de crescimento que 

.. 
espe-

de to 

rela-
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ciona tamanhc x idade). L bastante lÓrico pensar-se em 

encontrar mais merc~rio nos oeixes maiores, sendo esse me 

tal cumulativc (A.L. Far.wnd, 1~71) e seria muito interes

sante verificar-se essa acumulação em função do tamanho , 

principalmente porque o mecanls~o pelo 1ual o peixe pode 

acumular o merc~rio das ápuas que o rodeiam não fo~ ainda 

satisfatoriamente explicado, embora tais acumulações te

nham sido confirmadas exoerimentalmente. (Vostal et Clark 

son, 1973). 

- Fator R - 19 e 29 ~Jeixes 

As repetições feitas, analisando-se dois 

peixes do mesmo tamanho, da mesma espécie, do mesmo lo-
-cal, apanhã:\J:... ;.o mesmo dia, ;,do revelaram diferenças siE_ 

nificativas nos teores ,o ~ue nos dá maior confiabilidade 

dos dados. De qualquer modo, parece ser sempre convenien 

te se fazer uma repetição para cada análise. 
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5. CONCLUSlíES 

5.1. Todos os pe1xes analisados para este trabalho con. 

tinham teores de mercÚrio abaixo do nível permissível pela 

Organização Mundial de SaÚde (0,5 ppm). A partir desta 

amostragem pode-se inferir aue são prÓprios para o consumo 

- não representando oerigo alrurr oara o homem - peixes do ---- . . 
Mogi-Guaçu das espécies: Prochilodus scrofa (Curirnbatá);Cu 

rimatus elesans CSagUirü); Hemisorubin ~tyrhinchus (Juru 

ooca) e Pimelodus maculatus (Mandi). 

5.2. O teor de mercúrio encontrado nos músculos (carne) 

é maior que o das~ vísceras, fator importante porque a co~ 

centração é maior exatamente na porção co~estível dos pei

xes, mas não há motivo para alarme 1 ~ri~eiramente porque a 

concentração
1

mesmo a do tecido ~uscular 1 está abaixo do te

or 0,5 ppm-recomendado como maior nível permissível pela 

Organização Mundial da SaÚde, e também porque esse tipo de 

concentração (maior nos músculos que nas v~ceras) é o en

contrado em águas com pequeno teor de mercúrio (Wobeser et 

allii, 1970). 

5.3. A nível de sienificância de 5%, a Análise de Vari

ância "modificada" Split plot, pelo teste F revela que nao 

existe evidência estatística para se supor que o teor de 

mercÚrio difira sir,nificantemente para: 

- Ordem dos peixes examinados : escamas x couro 

(Cypriniforrnes e Siluriformes) 

- Trecho do rio de onde foram retiradas as 

amostras x Ordem dos peixes. 

- Tamanho (r,randes e pequenos) dos pe1xes exa 

minados x (Ordem; Espécie) 

- Trecho x Tamanho x (Ordem; Espécie) 

-"Entre" os fatores analisados, a saber: tre

chos, ordens, espécies, tamanhos, repetiç5es~ 
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5.4. A partir do test~ F, para ~ = 5%, h~ evidincia es 

tat!stica na an~lise de vari~n~ia para se supor que o te

or de mercúrio difira significantemente entre: 

- Trechos 

- Espécie x Orde~ 

- Trecho x Ordem (Espécie) 

5.5. Através do fator fixo porçoes analisadas dos pe1 -

xes, a saber,Tecido Muscular e V!sceras (vari~veis "dentro" 

dos peixes) h~ significativa diferença quando a= 5,%, no 

teste F, da an~lise de vari~ncia para os seguintes elemen

tos: 

- Tecido muscular x v!sceras 

#' 

- Tecido muscular, v1sceras x Trechos 

- Tecido muscular, v!sceras x Ordem x (Espéci 

es) 

- Tecido Muscular; V!sceras x Trechos x Ordens 

x (Espécies) 

- Tecido Muscular, V!sceras x Tamanho x (Or

dens x Espécies) 

5.6. Não existe evidincia estat!stica para se supor que 

o teor de mercúrio difira significantemente no teste ~ pa

ra um n!vel de significância de 5% na Análise de Variância 

com fator fixo Tecido Muscular; V!sceras, para os elemen -

tos seguintes conjuntos: 

-(Tecido Muscular; V!sceras)x Ordem 

-(Tecido Muscular; V!sceras) x Trecho x Orde~ 

-(Tecido Muscular; VÍsceras) x Trecho x Tama

nho x (Ordem; Espécie) 
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