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Elementos traço

Essenciais                                                                                                                   Tóxicos

Cobalto, cobre, 
manganês, molibdênio, 
vanádio, estrôncio, zinco

Mercúrio, chumbo, cádmio,
Arsênio...
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Metais  sob ponto vista biológico:

# LEVES – Na , K, Ca

# Metais de Transição - Fe, Cu, Co, Mn.. Essenciais em baixas concentrações e tóxicos 
em altas.

# Metalóides – Hg, Pb, Sn, Se, As.. Tóxicos mesmo que em baixas concentrações
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• Todos os “metais pesados” podem ser solubilizados pela água,
podendo gerar danos à saúde devido à toxicidade ou aos
potenciais carcinogênicos, mutagênicos ou teratogênicos em
função da quantidade ingerida.

• São denominados tóxicos aqueles metais que produzem danos
com pequenas quantidades, apresentam seu numero atômico
maior do que 22, não podem ser destruídos e são altamente
reativos do ponto de vista químico.
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Grande problema:

DOENÇAS SILENCIOSAS

DOENÇAS MAL DEFINIDAS DA POPULAÇÃO
CONTEMPORÂNEA

Aumento 
estatística de 

várias doenças!
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PEIXES: Diferença entre as espécies

Filtradores

Bentônicos

predadores
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Fatores a serem considerados:

• Atividades industriais no local ou próximas ao local

• Atividades garimpeiras (clandestinas e/ou oficiais)

• Áreas com e sem histórico de contaminação

• Dados de consumo de peixes na região

• Espécie de peixe/hábito alimentar/importância

• Toxicologia de cada elemento traço

• Legislação (CMP)
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Fatores a serem considerados:

• Importância Toxicológica e Ecotoxicológica

• Taxa de produção e liberação para oceano

• Persistência no ambiente aquático

• Toxicidade

• Bioacumulação

• Características do poluente, seu transporte, concentração,
tempo de residência, destino final..
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PRINCIPAIS CONTAMINANTES

 PESTICIDAS, FUNGICIDAS E HERBICIDAS
 ANTIBIÓTICOS E HORMÔNIOS EM TECIDOS ANIMAIS
 METAIS PESADOS
 ISÓTOPOS RADIOATIVOS      (RADIONUCLÍDEOS)
 RESÍDUOS DE HIDROCARBONETOS
 RESÍDUOS DE PRODUTOS QUÍMICOS UTILIZADOS EM 
SANITIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO
 RESÍDUOS DE SOLVENTES, TINTAS E CERAS
 CONTAMINANTES DE EMBALAGENS
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Conceitos a serem considerados:

FATOR DE BIOCONCENTRAÇÃO

MEDE O ACÚMULO DE UM COMPOSTO EM UM TECIDO

TOXICIDADE

MEDIDA RELATIVA DO RISCO QUE UMA SUBSTÂNCIA REPRESENTA

EM PRODUZIR UM EFEITO TÓXICO NO SISTEMA BIOLÓGICO EXPOSTO

BIOACUMULAÇÃO

 ACÚMULO DO PRODUTO NO TECIDO ANIMAL AO LONGO DE SUA
VIDA
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Principais metais:

METAIS PESADOS ESSENCIAIS

NÃO ESSENCIAIS

 MERCÚRIO

 CHUMBO

 CÁDMIO

 COBRE

 ZINCO

 CROMO
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Contaminação por mercúrio
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Contaminação por mercúrio
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Contaminação por mercúrio
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Contaminação por mercúrio
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• Fase de desenvolvimento fetal (efeitos teratogênicos:
lesão cerebral severa e retardo mental – peri e pré
natal)

• FDA = recomendou não consumo de cação e peixe-
espada por mulheres grávidas, em amamentação e
crianças (“Brain Food: What Woman Should Know
about Mercury Contamination in Food” Este estudo
inclui outras espécies como atum, marlim Halibut,
bacalhau e pescada-polaca.
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Contaminação por mercúrio
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Contaminação por mercúrio
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Contaminação por mercúrio
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Contaminação por chumbo
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Pb em organismos marinhos e efeitos no homem :

• Comparado com outros metais, Pb no mar não é
particularmente tóxico.

• Em concentrações superiores a 0,8 ppm, favorece o
crescimento da diatomácea Phaeodactylum (EUTROFIZAÇÃO)

• O Pb é extremamente nocivo a saúde humana, porém, com
exceção das áreas extremamente contaminada, o Pb nos
mares e oceanos não é objeto de grande preocupação
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Contaminação por chumbo
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Contaminação por chumbo
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• Fonte: combustíveis fósseis (carvão), pesticidas entre outros

• A entrada de As no mar é comandada por rios a partir de áreas de
mineração ou resíduos industriais

• A toxicidade do As é dependente da sua valência

• Arsenobetaína (pentavalente) - presente em quase todos os
organismos marinhos - muito estável, metabolicamente inerte e
não tóxica.

• O As pode sofre metilação formando compostos orgânicos
metilados extremamente tóxicos, semelhante ao processo que
ocorre com o Hg

• Nos seres humanos o As inorgânico é extremamente tóxico e pode
causar diferentes tipos de câncer.

Contaminação por Arsênico
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Contaminação por Arsênico
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• Amplamente distribuído na crosta terrestre, particularmente
associado ao Zn.

– Estabilizante em tintas e pigmentos (desde 1950)

– Baterias de Ni-Cd. Estimativa mundial da produção deste
elemento está na ordem de 19.500 t/ano.

• Total de Cd liberado nos oceanos - de 8000 t/ano (50%
atividades antropogênicas), sendo o restante natural.

– Cerca de 2.900 t/ano de Cd são depositados em
sedimentos de fundo, nas plataformas continentais.

Contaminação por cádmio
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Cd em organismos marinhos e efeitos no homem :

• Acima de 100 ppm influencia no crescimento do fitoplâncton

• O zooplâncton das camadas superficiais dos oceanos
acumulam grande quantidade de Cd. Os moluscos também
acumulam grandes concentrações deste elemento, sendo
encontrados valores da ordem de 2000 ppm.

• Em Minamata este elemento foi associado a doença “itai-itai”
que afetam ossos e juntas e resultaram em um número de
mortos.
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Contaminação por cádmio
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Contaminação por cádmio
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• Cobre- essencial para animais.

• Altas concentrações - crustáceos, gastrópodes, cefalópodes,
pois o pigmento hemocianina contém Cu

• O excesso de Cu - estocado nos rins

• Excesso de Cu tem sido encontrado em alguns animais: polvo
(4800 ppm), lagosta (2000 ppm), ostras (células vermelhas)
20000 ppm de Cu

• Ponto positivo: não sofre biomagnificação.

Contaminação por cobre
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Preservar o meio ambiente é uma   
questão de cidadania. Somente 
cidadãos esclarecidos de seus 
direitos e deveres poderão ser 
capazes de criar uma sociedade 

mais justa e solidária, 
comprometida com a preservação 

do meio ambiente. 
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OBRIGADA A TODOS!!

Tel.: (21) 99978.6204
elimarsico@gmail.com

Facebook: Eliane Teixeira Mársico
Instagram: elimarsico
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