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Em ecossistemas aquáticos, os peixes são considerados

indicadores de contaminações por metais nos diferentes níveis

tróficos. Devido à capacidade de bioacumulação e biomagnificação

dos compostos metálicos oriundos das atividades antrópicas.

Este trabalho teve como objetivo determinar o teor de

metais pesados (Pb, Cr, Cu, Zn e Hg), em amostra de filé de

cascudo do mar, comercializada no município de Bento Gonçalves,

RS, e comparar os resultados com a legislação. Além de analisar a

concentração destes metais em espécies de “Jundiá” e “Cascudo”,

os quais foram obtidos através da pesca em um ponto localizado no

Rio Tega (reservatório Dona Maria Piana).

Figura 1: Esquema da bioacumulação e biomagnificação. Fonte: Adaptado de

Schwarzenbach et al. 2003.

O consumo de alimentos é um dos principais meios de

contaminação por metais e os riscos para a saúde humana são os

mais diversos. O peixes neste contexto, podem ser afetados pela

acumulação de metais em seus tecidos e, consequentemente,

afetam a saúde humana através do seu consumo.
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Figura 2: Esquema exemplificando os passos adotados, na metodologia, para a analise

de metais pesados em peixes.

Metal Legislação FAO SCF A. Co A. J A. Ca

Cobre 30,00 mg/kga,1 5,00 mg/dia8 2,328 3,009 1,472

Cromo 0,10 mg/kga,1 0,25 mg/dia8 0,539 < 4,00 1,830

Chumbo
2,00 mg/kga,2

0,30 mg/kgb,4
0,20 mg/kg7 < 0,36 7,565 0,36

Mercúrio
0,50 mg/kga,3 

1,00mg/kgb,5
1,00 mg/kg6 4,08 5,356 7,6

Zinco 50,00 mg/kga,1 25,00 mg/dia8 26,03 35,562 23,428

Fonte: Brasil, 1965a; Brasil, 2013b; FAO, 2003; SCF, 2006. Nota: 1 Qualquer alimento; 2 pescado; 3

peixes, crustáceos e moluscos; 4 peixes crus, congelados ou refrigerados; 5 peixes predadores; 6

tubarões, todas as espécies; 7 todos os pescados e seus produtos; 8 todos os alimentos.

Tabela 2: Comparação dos valores encontrados (mg/Kg), para as amostras

comercializadas (A. Co), Jundiá (A. J) e Cascudo (A. Ca) com valores da legislação

brasileira e outros órgãos mundiais.

O excesso de metais pesados em alimentos representam um

sério risco para a saúde humana. Comparando os dados apresentados

na Tabela 2, é possível visualizar que para todas as amostras

analisadas os valores obtidos para os metais Cr, Pb e Hg, estão acima

do permitido pela legislação brasileira e órgãos mundiais. Segundo

GARZA (2006), o excesso de chumbo nos organismos pode causar

efeitos cardiovasculares e reprodutivos adversos além de danos

neurológicos e doenças renais. De acordo com NTP (2018), a exposição

ao Pb pode levar a efeitos adversos cardiovasculares e renais,

disfunções cognitivas e desfechos reprodutivos adversos. O mercúrio

está relacionado a danos no sistema nervoso, que podem ser

considerados reversíveis ou irreversíveis (Lima et. al., 2015).

Este trabalho encontrasse em fase de execução, cujo os

resultados ainda não foram totalmente mensurados. No entanto, o

conhecimento sobre o potencial risco do consumo de peixes que

possam apresentar teores de Cu, Cr, Pb, Hg e Zn acima dos LMT é de

suma importância para subsidiar as agências de saúde e de vigilância

sanitária.

Referência Espécie Cu Cr Pb Hg Zn Local

Amostra 

Jundiá

Rhamdia

quelen 3,009 < 4,00 7,565 5,356 35,562 Rio Tega/RS

Amostra 

Cascudo

Hemiancistrus

punctulatus
1,472 1,830 0,36 7,6 23,428 Rio Tega/RS

Lima, D. P. 

et. al., 2015

Rhamdia

quelen
0,022 0,034 0,006 N/M 0,228

Ponte 

Cassiporé e 

Lourenço/AM

Campanha 

Filho, E. A.

Mugiliformes

sp.
0,21 0,151 0,27 - 3,26

Sistema 

Estuário da 

Baía de 

Vitória/ES

Tabela 1: Comparação dos valores encontrados (mg/Kg), para as amostras de Jundiá

e Cascudo com valores encontrados na bibliografia.

Os valores elevados encontrados para Cr, Pb e Hg, podem

estar relacionadas aos resíduos liberados pelas industrias do ramo

metalomecânico que são encontradas na região de estudos (Schmitz, M.

et. al., 2017).
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