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RESUMO
Os níveis de mercúrio têm aumentado na atmosfera graças a sua utilização em várias atividades
antropogênicas. Ao ser introduzido na atmosfera, ele é transportado pelas águas das chuvas, contaminando oceanos, rios e lagos, onde é transformado em metilmercúrio (MeHg), por microorganismos, em presença de nutrientes orgânicos. Sua bioacumulação na cadeia alimentar ocorre, pois
devido a sua solubilidade, o MeHg liga-se às proteínas de animais e plantas aquáticos, alcançando
níveis elevados nas espécies predatórias. O consumo de peixes contaminados causa intoxicação
alimentar, dependendo da quantidade ingerida e da freqüência de ingestão. A intoxicação pode ser
leve, apresentar sintomas, como vômitos freqüentes, paralisia, cegueira, coma, ou até ser letal. Pode
também ocorrer intoxicação pré-natal gerando alterações irreversíveis no sistema nervoso central
fetal. Assim, estudos que detectem a concentração de mercúrio e MeHg nos peixes podem classificar o pescado como próprio ou impróprio para consumo humano, diminuindo a ocorrência de
intoxicações e suas conseqüências.
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ABSTRACT
The mercury level has increased on atmosphere due to its usage in many antropogenic activities.
Once introduced in the atmosphere, mercury is transported by the rain, contaminating oceans,
rivers and lakes, where it is changed by microorganisms into Methylmercury (MeHg), when the
existence of organic nutrients. Its bioaccumulation in the food chain occurs because, due to its solubility, the MeHg connects to the proteins of aquatic animals and plants, reaching high levels in the
predatory species. Depending on the amount consumed and on its frequency, the consumption of
contaminated fishes causes food intoxication. Intoxication may be light, presenting symptoms such
as frequent vomiting, paralysis, blindness, coma, or it can even be lethal. There may also be intoxication during pregnancy, what causes irreversible changes on the fetal central nervous system. Thus,
studies detecting the concentration of mercury and MeHg in fishes may classify them as proper or
not for human consumption, reducing intoxication cases and its consequences.
Keywords: mercury, fishes, methylmercury, food intoxication.
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Introdução
As intoxicações alimentares resultam da ingestão
de alimentos contaminados com microorganismos
patogênicos, toxinas microbianas ou substâncias químicas. Entre 1973 e 1987, os Centers for Disease
Control and Prevention (CDC) investigaram cerca de
quinhentos surtos anuais nos Estados Unidos. A magnitude das intoxicações alimentares no mundo não é
conhecida, mas estima-se que entre 6,5 e 81 milhões
de pessoas sejam afetadas anualmente.1
A ocorrência de intoxicações alimentares está intimamente ligada ao tipo de dieta de uma população, assim, a
população de ilhas marítimas tende a apresentar maiores
concentrações plasmáticas de mercúrio do que a população de uma área continental, devido à alimentação ser
baseada, principalmente, no consumo de pescado.2
Considerando o alto consumo de peixes e derivados, devido sua importância como fonte de proteínas
de boa parte da população mundial e como alimento
saudável, existe o risco à saúde humana, caso não haja
um controle de qualidade deste tipo de alimento, que
pode estar contaminado com contaminantes ambientais, como produtos medicinais e resíduos associados
a aquacultura, compostos orgânicos lipofílicos e metais (metilmercúrio e oragnotina).3
Assim, o consumo de peixes e derivados, apesar
de apresentar grandes benefícios à saúde humana
como redução de risco cardiovascular, deve ser monitorado, devido à possibilidade de ocorrer intoxicação por metilmercúrio.4

Revisão de literatura
O Mercúrio (Hg), é um metal pesado, de aspecto argênteo e inodoro, normalmente encontrado em
dois estados de oxidação. Em condições normais de
temperatura e pressão, em sua forma elementar, ele
é um líquido denso e prateado, enquanto em altas
temperaturas é um gás tóxico inodoro e incolor. Ele
pode ser encontrado como mercúrio metálico (Hg0),
mercúrio mercuroso (Hg2++) e mercúrio mercúrico
(Hg++), estes últimos, capazes de formar compostos
orgânicos e inorgânicos, que apresentam uma ampla
variedade de cores e de solubilidade em água. Suas
fontes naturais são gaseificação da crosta terrestre,
erupções vulcânicas e evaporação da água, e estimase que elas sejam responsáveis por uma emissão de
25 mil a 125 mil toneladas por ano. Além da emissão destas fontes naturais, ocorre a sua emissão por
fontes poluidoras antropogênicas, como extração em
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depósitos subterrâneos de minério cinabário, ou seja,
sulfeto de mercúrio.5
O aumento dos níveis de mercúrio na atmosfera
tem ocorrido graças a seu uso extensivo em atividades humanas: na agricultura, como agrotóxico, devido
à sua ação fungicida; no setor industrial, na produção
de soda-cloro, cimento, lâmpadas fluorescentes e
termômetros e em refinarias; na mineração de ouro,
pode ser usado na identificação do ouro, através da
amalgamação.6 Além destas, outras fontes antropogênicas importantes de mercúrio são queima de combustíveis fósseis e de biomassa, fundição de minérios de sulfeto, uso odontológico, incineração de rejeitos, queima
do amálgama mercúrio-ouro7 e utilização em válvulas
residenciais de controle de pressão de gás encanado.8
Dependendo das condições físico-químicas, este
mercúrio introduzido no ambiente pode se transformar em diferentes espécies com potencial tóxico
diferenciado. assim, as espécies de maior interesse
no estudo do impacto ambiental são mercúrio elementar, mercúrio iônico e o metilmercúrio,9 podendo
ser, após sua liberação na atmosfera, transportado em
grandes quantidades pelas águas das chuvas, que levam
a cobertura vegetal e parte do solo, atingindo águas
superficiais como rios, lagos e oceanos, assim como
acontece com outros metais pesados.10
O agravamento desta contaminação acontece devido ao Ciclo do Mercúrio no meio ambiente, pois
parte do mercúrio depositado no solo e na água, acaba sendo re-emitido para atmosfera como mercúrio
elementar, depositado na forma de sulfeto em rios,
lagos e oceanos, que pode ser transformado em metilmercúrio, retornando à atmosfera.11
O ciclo do mercúrio é caracterizado por suas várias rotas no meio ambiente, assim, o conhecimento
do caminho por ele percorrido, desde sua liberação
na atmosfera, seguido de seu transporte, deposição
em solo e água e sua conseqüente transformação, é
essencial para se entender como ocorre a intoxicação
por mercúrio e seus compostos.12
Durante este ciclo, ocorre transformação do mercúrio inorgânico em metilmercúrio. Este processo
pode acontecer por mecanismos distintos: o biológico, mediado por microorganismos e fungos, em presença de metilcobalamina,13 e o químico, que ocorre
no meio, por transmetilação, por ação da radiação ultravioleta em presença de doadores de grupo metil ou
por reação com ácido fúlvico e húmico.12
Os fatores que afetam a produção e sua conseqüente bioacumulação do metilHg na cadeia alimentar são temperatura, concentração de bactérias no
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meio, pH, tipo de solo ou sedimento, concentração
de sulfeto, condições de oxirredução do meio e variações sazonais. Assim, um aumento da concentração
de metilHg em água e sedimento, é proporcional à
concentração de matéria orgânica, pois a presença de
nutrientes orgânicos aumenta a atividade microbiana,
aumentando a produção de metilHg.12
A mudança da forma inorgânica para a metilada é
uma etapa importante no processo de bioacumulação
no meio aquático, devido à solubilidade do metilmercúrio, que, após ser liberado pelos microorganismos
presentes em sedimentos de água doce e em oceanos, entra na cadeia alimentar por difusão, ligando-se
às proteínas de animais e plantas aquáticos.14, 15 Esta
bioacumulação acontece a cada passo da cadeia
alimentar, alcançando níveis elevados nas espécies
predatórias que se localizam no topo da cadeia,
como por exemplo, os tubarões.16
A exposição do ser humano ao mercúrio pode
acontecer de diferentes maneiras, pois depende das
condições presentes no momento do contato, assim
esta pode ser ambiental, ocupacional ou alimentar.5
A exposição ambiental acontece quando o ser humano é exposto ao mercúrio presente na atmosfera,
no solo ou na água, devido a atividades antropogênicas desenvolvidas nas proximidades de sua residência,
como extração de minérios e parques industriais, que
favorecem o acúmulo do mercúrio no meio ambiente,
e conseqüentemente, o aparecimento de intoxicação
em pessoas que não estão envolvidas diretamente
com o mercúrio.6 Um exemplo deste tipo de exposição ao mercúrio, foi descrito em 1996, por Câmara e
colaboradores; neste caso, vários indivíduos da população urbana de Toconé no estado do Mato Grosso do
Sul, foram expostos ao mercúrio, devido à presença de
um garimpo de ouro nas proximidades da cidade.16
Já a exposição ocupacional acontece quando o
ser humano é exposto ao mercúrio no local de
trabalho; neste caso, a intoxicação pode ocorrer
em trabalhadores de diversos setores produtivos,
como por exemplo, garimpeiros, que utilizam o
mercúrio para a amalgamação do ouro,17 cirurgiões-dentistas, que preparam o amálgama de prata
em seu consultório odontológico, para utilizá-lo
em restaurações dentárias18 e trabalhadores de indústrias, que produzem lâmpadas fluorescentes, a
partir do vapor de mercúrio.19
Por outro lado, a exposição alimentar acontece
quando o ser humano ingere água ou alimentos contaminados por mercúrio. A exposição alimentar por
água contaminada acontece quando o local, onde a
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população obtém água utilizada para consumo, está
contaminado por mercúrio.20 Já exposição por alimentos, pode acontecer devido ao consumo de leite
contaminado, produzido por animais que consumiram águas e pastagens contaminadas por mercúrio,21
grãos contaminados por compostos de mercúrio utilizados como fungicidas em lavouras11 ou peixe contaminado por metilmercúrio.22, 23
O metilmercúrio é o principal responsável pela
intoxicação do ser humano através da ingestão de
peixes contaminados, graças à sua bioacumulação na
cadeia alimentar. O limite de tolerância de mercúrio
em peixes utilizados para consumo humano, fixado
pela Vigilância Sanitária de Alimentos no Brasil, é de
0,5mg/kg, para pescado não predador, e 1,0mg/kg,
para pescado predador.13
Devido à importância da intoxicação alimentar causada pelo consumo de mercúrio, vários estudo foram realizados a fim de elucidar sua toxicocinética e sua toxicodinâmica. Os estudos de toxicocinética revelaram toda
a cinética de distribuição, biotransformação e eliminação
do metilmercúrio no organismo. Sua absorção pelo trato gastrointestinal fica entre 90 e 100%, mesmo quando
ligado a proteínas, como, por exemplo, acontece com o
consumo de peixes. Seu transportado é realizado pelas
hemácias (95%) e pelas proteínas plasmáticas, porém sua
distribuição pelo corpo é lenta, demorando cerca de cinco
dias para atingir o equilíbrio. O metilmercúrio é capaz de
atravessar a barreira hematoencefálica, concentrando-se
no cérebro; enquanto seu transporte pelos tecidos é mediado pela formação do complexo cisteína-metilmercúrio,
semelhante metalotioneína, a principal proteína transportadora de metais no organismo. Já sua biotransformação
ocorre no fígado, baço e intestino; levando o metilmercúrio a mercúrio inorgânico, permitindo a eliminação de 90%
do metilmercurio ingerido pelas fezes na forma inorgânica.
Por outro lado, a toxicodinâmica elucidou seu mecanismo
de ação durante as intoxicações: a ligação a grupos sulfidrila de proteínas de membranas e enzimas, o que interfere
no metabolismo e na função celular.5
O aparecimento da intoxicação depende de fatores
como teor de mercúrio, quantidade ingerida e freqüência
de ingestão, pois estes fatores determinam a ocorrência
de acumulação de metilmercurio no organismo humano.24
Assim, a intoxicação causada pela ingestão de peixes contaminados por metilmercúrio, pode ser leve, apresentar
sintomas como vômitos freqüentes, paralisia, cegueira,
coma, ou até ser letal.25
Outro aspecto importante é a possibilidade de ocorrer intoxicação do feto durante a gestação, devido ao
consumo de peixes contaminados por metilmercúrio
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pela gestante,26 o que pode ser constatado analisando a
concentração deste em cordão umbilical.27, 28 Existem evidências que indicam a possibilidade do leite materno estar
contaminado com o metilmercúrio podendo causar intoxicação no lactante.29 As intoxicações pré-natal e neonatal
geram alterações importantes e irreversíveis no sistema
nervoso central, como retardo mental.24

Conclusões
Devido à variedade de intoxicações causadas pelo consumo de peixes contaminados por mercúrio, realizam-se
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muitos estudos à fim de minimizá-las e alertar o ser humano quanto a sua ocorrência. Estes estudos visam quantificar concentração de metilmercúrio, a fim de classificar
o pescado como próprio ou impróprio para consumo
humano, de acordo com as concentrações máximas permitidas pelos órgãos de controle e vigilância sanitária.
Assim, o pescado considerado impróprio pode ser
descartado e a área de onde ele foi obtido pode ser
interditada, por estar contaminada, para que seja possível identificar a fonte emissora de mercúrio e conseqüentemente seja possível implantar um programa de
controle de contaminação.
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