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RESUMO 
 

 
Neste trabalho foram realizadas uma avaliação das concentrações de Hg total em 367 

espécimes de peixes, e 110 amostras de cabelos dos moradores do lago Puruzinho-AM, e 

investigada a ingestão diária das diferentes espécies de peixes consumidas pelos moradores 

ao longo de seis meses, a fim de relacionar a ingestão de peixe com a exposição ao Hg. As 

concentrações de Hg encontradas nos peixes variaram de 0,001 µg.g-1 a 1,48 µg.g-1. Com 

relação ao hábito alimentar, as maiores concentrações médias de Hg total foram 

encontradas nos peixes carnívoros, com valor médio de  0,586 ± 0,343 µg.g-1, seguido pelos 

planctívoros 0,471 ± 0,169 µg.g-1; onívoros 0,221 ± 0,161 µg.g-1; detritívoros 0,167 ± 0,150 

µg.g-1; herbívoros 0,069 ± 0,089 µg.g-1 e; frugívoro  0,060 ± 0,055µg.g-1. Do total de 

peixes analisados 19,3% apresentaram concentrações de Hg superiores a 0,500 µg.g-1, valor 

estabelecido pela OMS como limite de segurança para consumo humano. Na população as 

concentrações de Hg variaram de 2,28 a 70,56 µg.g-1, com média de 17,35 ± 11,49µg.g-1, 

sendo verificado em 90,9% dos indivíduos concentrações maiores que o limite de tolerância 

OMS de 6,00µg.g-1, foi observado a tendência de aumento das concentrações em função da 

idade confirmando a ocorrência do processo de bioacumulação. Os resultados indicaram 

ainda a possível existência de exposição uterina elevada ao Hg considerada risco para 

saúde. Durante o estudo 32 espécies de peixe foram consumidas pela população, com 

média diária per capta de 406 g, o consumo médio sofreu pouca variação ao longo do 

período, sendo a predominância das espécies diferenciadas em função da variação sazonal, 

onde no período de seca foi constatado o maior consumo de espécies carnívoras. A taxa de 

ingestão de Hg baseada no consumo médio de cada espécie de peixe demonstrou que 

freqüentemente os moradores ingerem quantidades de Hg superiores aos limites de 

segurança recomendados para o consumo. 

 
Palavras chave: Mercúrio, população ribeirinha, consumo de peixe. 
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ABSTRACT 
 

 
The objective of this work was to evaluate the total Hg concentrations in 367 fishes 

specimens, 110 hair samples of Puruzinho lake (AM) inhabitants, and to investigate the 

daily ingestion of fish different species consumed by the inhabitants throughout six months 

to relate the fish ingestion with the Hg exposure. The Hg concentrations found in fish 

varied from 0,001 µg.g-1 to 1,48 µg.g-1. With regard to the alimentary habit, the high total 

Hg average concentrations were found in the carnivorous fish, with average value of 0,586 

± 0,343 µg.g-1, followed by the planctivorous 0,169 ± 0.471µg.g-1; onivorous 0.161 ± 

0.221µg.g-1; detritivorous; 0,150± 0,167 µg.g-1; herbivorous 0,089 ± 0,069µg.g-1  and 

frugivorous 0,060 ± 0,055 µg.g-1. 19,3% of the analyzed fish presented total Hg 

concentrations greater than 0,500 µg.g-1, established value by the OMS as security limit for 

human consumption. In the population hair, the Hg concentrations varied from 2,28 to 

70,56 µg.g-1, with average of 17,35 ± 11,49 µg.g-1, being verified concentrations greater 

than the recommended tolerance limit by OMS (6,00 µg.g-1) in 90,9% of the individuals. It 

was also observed the trend of concentrations increasing in function of the age, confirming 

the occurrence of the bioaccumulation process. The results indicated the possible existence 

of high Hg uterine exposure, considered of potential risk for health. During the study, 32 

fish species were consumed by the population, with per capita average of 406 g/day. The 

medium consumption suffered little variation throughout the period, being the species 

predominance differentiated in function of the seasonal variation, whil in the drought 

period evidenced the high consumption of carnivorous species. The Hg ingestion rate based 

on the medium consumption of each fish species demonstrated that frequently the 

inhabitants ingest Hg amounts greater than recommended security limits for the 

consumption. 

 

Key words: Mercury, riverside population, fish consumption. 



 14

1. APRESENTAÇÃO 
 
 

O presente trabalho aborda um tema de fundamental importância para região 

Amazônica, no que diz respeito à contaminação ambiental e humana por mercúrio. Os 

resultados apresentados contribuirão para o entendimento do comportamento do mercúrio 

na ictiofauna e nas populações ribeirinhas, além de fornecer informações sobre os padrões 

de consumo de peixe, considerado a principal fonte de exposição ao mercúrio, em 

populações tradicionais da Amazônia. 

O uso de mercúrio no garimpo de ouro do rio Madeira, associado à intensificação da 

prática de desmatamento e queimadas na região, pode resultar no aumento das 

concentrações desse elemento no ecossistema aquático. O mercúrio que entra no 

ecossistema aquático na forma inorgânica, pode transformar-se numa forma orgânica, cem 

vezes mais tóxica (metil-mercúrio). Nessa forma, o mercúrio é rapidamente assimilado 

pelos organismos vivos e bioacumula-se ao longo das cadeias alimentares aquáticas. Dos 

organismos atingidos pela contaminação mercurial, os peixes destacam-se pela sua 

importância na alimentação humana, representando a principal fonte de proteínas para as 

populações ribeirinhas. 

 Esse trabalho teve como objetivo somar esforços em estudar a extensão da 

contaminação por mercúrio em populações na região Amazônica, enfocando os níveis de 

mercúrio em peixes, seres humanos. Busca estabelecer os padrões quantitativos e 

qualitativos do consumo de peixe pela população do lago Puruzinho-AM constituída por 

moradores tradicionais ribeirinhos, representantes de grande parte dos grupos humanos 

desta região. 

 A hipótese inicial era de que o consumo de peixe pelos moradores do lago fosse 

bastante elevado, constituíndo risco de exposição ao mercúrio, e que o consumo das 

diferentes espécies de peixes, por variarem ao longo do ano, influenciasse diretamente no 

padrão de exposição ao mercúrio da população residente no local. 
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2. INTRODUÇÃO 
 
 
2.1. Breve Histórico do Mercúrio 
 
 
 O histórico da contaminação por metais pesados em várias regiões do globo terrestre 

consiste numa problemática relatada por diversos autores (Nriagu, 1992; Lacerda, 1988; 

Malm, 1991), e causado preocupação no meio científico. O mercúrio é um dos metais 

estudados à exaustão, devido a sua grande capacidade de dano ao meio ambiente e à saúde 

humana. Possui característica única entre os metais: estado líquido à temperatura ambiente. 

Foi considerado pelos primeiros sábios e, durante muitos séculos, como um estágio 

intermediário na formação dos metais nobres, e bem conhecido do homem desde tempos 

pré-históricos (Malm, 1991). 

Naturalmente, o mercúrio ocorre em concentrações relativamente baixas na crosta 

terrestre, na faixa de 0,5 mg.Kg-1 (Biester et al., 1999) e, assim como outras substâncias, 

ocorre no ambiente em diferentes formas químicas e associados a outros elementos. O mais 

comum é o enxofre, com o qual forma o minério cinábrio (HgS) cujas maiores reservas 

encontram-se em Almaden, na Espanha. Lá, os registros mostram que o inicio da 

exploração se deu ha pelo menos dois mil anos (Azevedo, 2003). O mercúrio metálico é 

obtido pelo processo de aquecimento do minério de cinábrio e posterior condensação. 

Outras fontes de emissão natural de mercúrio são erupções vulcânicas, evaporação natural 

de minas de mercúrio e degaseificação da crosta-oceanos. 

O aporte antrópico de mercúrio para o meio ambiente ocorre pela queima de 

combustíveis fósseis, nas plantas eletrolíticas de cloro-soda, na produção de acetaldeído, 

nos incineradores de lixo, na fabricação de polpa de papel, tintas, pesticidas, fungicidas, 

lâmpadas fluorescentes à vapor de mercúrio, baterias, produtos odontológicos e na 

mineração de ouro, entre outros (Micaroni et al., 2000). A produção mundial de mercúrio 

no século XX esteve em torno de 36.000 toneladas por década até 1939, quando subiu para 

62.000 toneladas nas décadas de 40, 50 e 60, atingindo um máximo de 85.000 toneladas 

nos anos 70 (Malm, 1991). 

No Brasil, as categorias industriais que mais consomem mercúrio são as fábricas de 

cloro-soda onde o metal é utilizado como catodo em uma reação eletroquímica visando à 
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produção de soda cáustica (NaOH), gás cloro (Cl2) e subprodutos. Assim como indústrias 

que produzem baterias (Malm, 1991). As estimativas de emissões globais de mercúrio para 

a atmosfera é são de 6.000 a 50.000 toneladas/ano, com as fontes antropogênicas sendo 

responsáveis por 25 a 40% deste total (Nriagu, 1992; Wilken, 1990 apud MALM, 1991). O 

mercúrio não tem a mesma distribuição na atmosfera, e pode ser diferentemente distribuído 

pela circulação regional e global. Além disso, esse metal existe em formas químicas 

variadas ou como vapor livre (Hg0), adsorvido a partículas, como cloreto de mercúrio ou 

como metil ou dimetilmercúrio (Silva, 1988). 

O modelo proposto para apresentar a ciclagem do mercúrio entre os compartimentos 

atmosféricos, aquáticos e terrestres demonstra que os principais processos de mobilização 

do mercúrio elementar e suas principais reações químicas de conversão para a forma iônica 

ocorrem no compartimento atmosférico (Lindqvist et al., 1984). Na forma elementar, o 

mercúrio é volatilizado e oxidado na atmosfera por meio de reações catalisadas 

possivelmente por (O3) e pela energia solar. A espécie iônica Hg2+ é removida da atmosfera 

pelas águas pluviais e precipitada nos ambientes aquáticos e terrestres, sendo 

potencialmente reativa para formar espécies orgânicas potencialmente assimiláveis pela 

biota (Lindqvist et al., 1984). 

De acordo com Lacerda, (2003), no Brasil, a principal carga de mercúrio para o meio 

ambiente é oriunda dos garimpos de ouro, sendo a mineração respossável por cerca de 50 % 

do total de emissões para a atmosfera. Outros autores como (Roulet et al. 1996; Roulet et 

al. 1998a), atribuem as concentrações de mercúrio na região Amazônica, principalmente, 

aos depósitos naturais dos solos, cuja lixiviação é intensificada pelo desmatamento e pela 

queima da cobertura vegetal. 
 
 
2.1.1. Mercúrio e o Garimpo 

 

O uso de amalgamação de mercúrio para a extração de ouro de depósitos 

sedimentares aluvionais é intensamente utilizado por prospectores em muitos países 

tropicais como Bolívia, Brasil, Colômbia, Indonésia, Peru, Filipinas, Venezuela e Vietnã. 

Sua utilização é grandemente difundida na Amazônia brasileira, onde o Comitê Científico 

em Problemas do Ambiente (SCOPE) projeto mercúrio estimou, em 1993, que existiam 
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aproximadamente 650.000 garimpeiros utilizando mercúrio em métodos de mineração 

(Lechler et al., 2000). 

As técnicas de amalgamação de mercúrio utilizadas na Amazônia para extração do 

ouro são altamente variáveis, indo desde operações feitas por uma única pessoa, utilizando 

instrumentos rudimentares como bateias (espécie de bacia cônica, figura 1) para separação 

gravimétrica, até grandes operações envolvendo várias pessoas e maquinários movidos a 

motor, como dragas utilizadas para escavar grandes volumes de sedimento dos leitos dos 

rios (figura 2). Não importando qual a forma de extração, todos os processos culminam na 

utilização do mercúrio, misturando-o a uma fração mineral fina e pesada, previamente 

separada por gravimetria. Em seguida, os grãos do amálgama ouro-mercúrio (Au-Hg) 

podem ser separados do resto do sedimento e, posteriormente, o amálgama é aquecido 

promovendo a separação do ouro.  

 

 
Figura 1: Amálgama Hg-Au na bateia após o processo de concentração gravimétrica. 

Fonte: Laboratório de Biogeoquímica Ambiental (2003). 

 

Amalgama 
AuHg 
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Figura 2: Dragas aglomeradas (“fofoca”) extraindo ouro do leito do rio Madeira próximo a 

Cachoeira Teotônio-RO, em novembro de 2004. 

Fonte: Laboratório de Biogeoquímica Ambiental. 

 

Durante o processo de queima ocorre o lançamento de mercúrio para o ambiente, em 

sua forma líquida e como vapor para a atmosfera (Lacerda et al., 1988). Ao ser lançado, no 

ambiente, o mercúrio em sua forma inorgânica pode, por ação de bactérias, sofrer processos 

de metilação, assumindo sua forma mais tóxica, o metil-mercúrio (Wasserman, 2001). 

Lacerda (1995) estimou os lançamentos de mercúrio na região Amazônica durante a última 

corrida do ouro (anos 80 e início dos anos 90) tenham ultrapassado as duas mil toneladas, 

deixando um passivo ambiental considerável.  Wasserman (2001), chama a atenção para o 

fato da atividade garimpeira, além de ter contribuído para o lançamento direto de mercúrio 

no ambiente, causou significativa destruição da cobertura vegetal e a desestruturação do 

solo, com conseqüente eliminação da camada orgânica, promovida por processos erosivos 

podem ser responsáveis por carrear o mercúrio de origem natural dos solos para os corpos 

d’água.  

Na bacia do Rio Madeira, o auge da atividade garimpeira ocorreu entre as décadas 

de 70 e 80, com lançamentos estimados da ordem de 100 a 500 toneladas (Pfeiffer & 

Lacerda, 1988). Nessa época, o garimpo consumia mais da metade do mercúrio importado. 
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A partir de meados dos anos 90, por questões econômicas e pela diminuição da 

disponibilidade do ouro de aluvião no rio reduziu-se significativamente essa atividade na 

região, embora recentemente registra-se um aumento das atividades nas cabeceiras do rio 

Madeira, nos rios Beni e Madre de Dios, na Bolívia e Peru, respectivamente (Bastos et al, 

2006).  

Atualmente, a atividade garimpeira no rio Madeira é bastante reduzida em relação 

às últimas décadas; porém, em algumas regiões, no período de seca, quando o nível da água 

reduzido facilita a mineração, é comum a presença de grandes aglomerados de pequenas 

balsas rudimentares utilizando flutuadores de madeira e cobertas de folha de palmeiras 

(figura 3). Essas balsas têm uma eficiência de extração bastante reduzida. Esse fato torna-se 

preocupante, pois devido à precariedade das condições os procedimentos que envolvem 

manipulação do mercúrio acabam sendo feitos sem maiores critérios de segurança, como 

por exemplo, a queima do amálgama sem utilização de “cadinho”, espécie de destilador 

(figura 4). Essas pequenas emissões, considerando o grande número de balsas em atuação, 

podem continuar a contribuir significativamente nos lançamentos de mercúrio na região.  

 Atualmente, na região do alto rio Madeira onde está localizada a reserva garimpeira 

criada pelo Ministério de Minas e Energia por meio da Portaria de nº 1034 em 1980, 

compreendendo uma área de 192 Km2 no trecho entre as cachoeiras do Paredão e Teotônio, 

existem em torno de 200 dragas registradas na cooperativa de garimpeiros de Porto Velho 

COOGARIMA, (Masson, 2005). A jusante de Porto Velho, no Estado do Amazonas, apesar 

de não haver o registro preciso do número de dragas e balsas, e da grande maioria trabalhar 

informalmente, estimam-se que existam cerca de 1000 balsas apenas na região de Manicoré 

(Masson, 2005). 
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Figura 3: Conjunto de balsas utilizadas para extração de ouro no Rio Madeira-Região de 

Abunã, em novembro de 2004.  

Foto: Laboratório de Biogeoquímica Ambiental-UNIR. 

 

        
Figura 4: “Cadinho” sistema fechado utilizado para queima do amalgama (AuHg) 

promovendo a separação e a recuperação do mercúrio utilizado no processo. 

Foto: Laboratório de Biogeoquímica Ambiental-UNIR. 
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Desde a década de oitenta, numerosos estudos reportam a presença de mercúrio em 

diferentes compartimentos do ecossistema de bacia da Amazônica, (Martinelli et al.,1988; 

Malm et al., 1990; Lacerda & Salomons, 1992; Pfeiffer et al., 1988; Pfeiffer et al., 1989). 

Estudos atuais na região do rio Madeira têm evidenciado a presença de mercúrio em 

vários compartimentos ambientais. Bastos et al., (2006), ao realizarem um diagnóstico atual 

da contaminação por mercúrio em compartimentos ambientais em um trecho de 

aproximadamente mil e cem quilômetros do rio Madeira entre a cidade de Porto Velho e 

sua foz, encontrou valores de mercúrio em amostras de sedimento de fundo que variaram 

de 32,5 a 82,2 µg.Kg-1 e em amostras de sedimento de lagos marginais ao rio, foram 

encontrados valores que variaram de 25,9 a 117,1 µg.Kg-1. Os valores de mercúrio em 

sólidos em suspensão e em solos marginais variaram de 20,0 a 48,8 µg.Kg-1 e 34,8 a 366,1 

µg.Kg-1, respectivamente. 

Necessita-se, portanto, de mais estudos enfocando os compartimentos bióticos, 

principalmente, a ictiofauna e as populações ribeirinhas da bacia do rio Madeira, além de 

investigações mais detalhadas dos padrões de consumo de pescado por essa população. 
 

2.2. Mercúrio na ictiofauna  
 

2.2.1. A Ictiofauna Amazônica  
 

As características da ictiofauna Amazônica ainda são pouco conhecidas. De um total 

avaliado entre 1500 e 5000 espécies de peixes, aproximadamente 1300 estão descritas 

cientificamente, sendo que até mesmo as mais consumidas pela população ainda 

apresentam problemas de ordem taxonômica (Goulding, 1989). É válido ressaltar que a 

maioria dos levantamentos ictiofaunísticos, como os do rio Trombetas, Tocantins, Jamari e 

Uatumã, apenas foram realizados por serem áreas de implementação de usinas 

hidroelétricas (Masson, 2005). 

 A pesca faz parte da cultura dos povos da Amazônia. Ela constitui uma atividade 

tradicional de grande importância para a renda familiar e, é, também, uma das principais 

atividades econômicas da região. Cerca de 200.000 ton/ano (8% da produção pesqueira de 

água doce mundial) eram produzidas na bacia Amazônica no final da década de 80, 

gerando cerca de 200.000 empregos diretos (Petrere, 1989). Atualmente, estima-se que a 
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atividade pesqueira represente aproximadamente R$ 472 milhões por ano, e seja 

responsável pela geração de 150.000 empregos, dos quais 72% são para pescadores 

ribeirinhos, 23% para pesca comercial e 3% para os frigoríficos (Vandick da Silva, 2004).  

 Das cerca de 2.000 espécies de peixes existentes na Amazônia, apenas 20 são 

exploradas comercialmente, configurando-se como as mais representativas a dourada 

(Brachyplatystoma flavicans), o tambaqui (Colossoma, macropomum), o pirarucu 

(Arapaima gigans), a piramutaba (Brachyplatystoma vaillantii), os surubins 

(Pseudoplatistoma sp.) e, os jaraquis (Semaprochilodus spp.), que têm sofrido constante 

diminuição devido à sobre-pesca, (Amaral, 1998). 

No rio Madeira, o primeiro estudo realizado com peixes foi o trabalho de Goulding 

(1979), enfocando a ecologia da pesca de cerca de 25 espécies principais. A calha do rio 

Madeira carece de amostragens mais sistemáticas, pois a maioria das espécies listadas nos 

trabalhos realizados ocorre em seus afluentes, como o rio Jamari (256 espécies listadas), o 

rio Mamoré (305 espécies) rio Machado (111 espécies) e, o rio Guaporé, com 174 espécies, 

todos realizados por Santos (1991). 

Segundo dados de Souza (2002) coletados na colônia de pescadores de Porto Velho, 

as espécies consideradas atualmente como de maior representatividade para o comércio são 

Prochilodus sp. (Curimatá, 29%), a Brachyplatistoma flavicans (Dourada, 18%), o 

Mylossoma sp. (Pacu, 14%), o Semaprochilodus sp. (Jaraqui, 10%), o Triportheus sp. 

(Sardinha, 10%), o Arapaima gigans (Pirarucu, 6%), o Phractocephalus hemioliopterus 

(Pirarara, 3%), o Pseudoplatistoma sp. (Pintado, 8%) e o Potamorhina sp. (Branquinha, 

2%).  

 

2.2.2. Acumulação do Mercúrio em peixes 

 

A incorporação de mercúrio na cadeia alimentar e sua assimilação por seres 

humanos é mundialmente reconhecida como perigo potencial à saúde. Quando lançado em 

ambientes aquáticos pode ser convertido em uma forma orgânica mais tóxica, o metil-

mercúrio. Nessa forma, torna-se biodisponível para a ictiofauna, podendo ser bioacumulado 

e biomagnificado ao logo da cadeia alimentar, podendo alcançar os seres humanos (WHO, 

1989). Em áreas onde os peixes apresentam altas concentrações de mercúrio, populações, 
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que freqüentemente consomem estes peixes, são passíveis a danos neurotóxicos e 

teratogênicos, dada a sua ação tóxica (WHO, 1990). Os efeitos tóxicos do metil-mercúrio 

foram dramaticamente conhecidos a partir dos desastres ocorridos na década de 50 em 

Minamata e Niigata no Japão, onde o consumo de peixes contaminados por mercúrio 

durante um período de poucos meses, na  aparição de sintomas neurológicos. Esses danos 

ficaram mundialmente conhecidos como a doença de Minamata (WHO, 1976).  

Visando assegurar a Saúde Pública, foram estabelecidos pelos órgãos de controle 

limites de tolerância de mercúrio em alimentos. Para o pescado tem sido apontado limites 

variando entre 0,4 e 1,0 µg.g-1. No Japão, o limite é de 0,4 µg.g-1, na Austrália, Israel, 

Noruega, Suíça e Tailândia, de 0,5 µg.g-1 e; na Itália de 0,7 µg.g-1, enquanto na Alemanha, 

Dinamarca, Estados Unidos, Finlândia, Nova Zelândia e Suécia é adotado 1,0 µg.g-1 

(Johnston, 1991). O Brasil fixou a tolerância em 0,5 µg.g-1, para pescado não-predador, e 

1,0 µg.g-1, para pescado predador (ANVISA, 1998). Ao mesmo tempo, foi estabelecida e 

recomendada a observância pela FAO/O.M.S (WHO, 1976) a Ingestão Semanal Tolerável 

Provisional de 0,3 µg.g-1 Hg-total/pessoa, que no máximo não deverá ser superior a 0,2 

µg.g-1 na forma de metil-mercúrio. Estas quantidades equivalem respectivamente a 5 e 3,3 

µg.g-1 de peso corpóreo. 

O perfil de exposição ao mercúrio na Amazônia geralmente ocorre em níveis 

baixos, tendo o metil-mercúrio provavelmente tem estado presente há pelo menos 20 anos, 

quando as atividades de mineração de ouro começaram e, possivelmente há cerca de 40 

anos, com a intensificação de práticas agrícolas utilizando queimadas (Roulet et al., 1996). 

Os estudos das concentrações de mercúrio em peixes dos rios da Amazônia 

mostram em várias situações, níveis que ultrapassam o valor de 0,5 µg.g-1 (Boischio et al., 

2000; Malm, et al., 1995), considerado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como 

impróprio para o consumo humano.   

Bourgoin et al. (2000), em estudo realizado na região do alto rio Madeira e rio Beni, 

encontraram valores médios de mercúrio em espécies de peixes carnívoras que ultrapassam 

até quatro vezes os limites de segurança estabelecidos pela OMS, constatando a 

acumulação de mercúrio ao longo da cadeia alimentar. Mesmo encontrando concentrações 

de mercúrio na água do rio dentro dos valores de background citados pela literatura, 85,7% 
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dos peixes carnívoros coletados na área estudada excederam o nível máximo permissível 

para consumo humano. 

Bastos et al. (2004), analisaram 816 exemplares de peixes coletados da região do 

baixo rio Madeira, onde 24% apresentaram valores superiores aos limites de segurança 

estabelecido pela OMS (0,5 µg.g-1), sendo os maiores valores médios também encontrados 

entre as espécies carnívoras. Boischio et al. (2000), em estudo realizado na região do baixo 

rio Madeira relacionaram 22 espécies de peixes carnívoros que apresentaram teores maiores 

que 0,50 µg.g-1, considerando-os como não seguros para consumo humano, relacionando, 

ainda, outras 6 espécies indicando-as como a consumo restrito. 

 

2.3. Mercúrio em Seres Humanos  

 

O mercúrio é considerado um poluente de alto risco à saúde humana. Sob a forma 

líquida metálica é muito pouco absorvido pelo trato gastro-intestinal, portanto, nesta forma 

ele não é considerado nocivo, quando ingerido. Por outro lado, seus vapores, se inalados, 

podem facilmente atravessar a membrana alveolar e atingir a circulação sanguínea. No 

sangue, fígado e rins o mercúrio é oxidado à forma divalente (mercúrio iônico) pelo 

complexo chamado hidrogênio peróxido catalase. Esse tipo de mercúrio representa a maior 

fonte de intoxicação verificada em laboratórios industriais e de pesquisa (IPCS, 1991). Essa 

forma é também liberada por evaporação na boca de pacientes que possuem amálgamas 

dentários preparados com mercúrio, propiciando intoxicação, dependendo da quantidade 

presente de amálgamas (Lorscheider , 1995). Além disso, dentistas e pessoas ligadas à 

odontologia podem, também, se contaminar quando o amálgama de mercúrio é preparado 

sem proteção adequada (Roulet, 1998b).  

Embora o nível fatal de mercúrio não seja conhecido, uma exposição acima de 1-2 

mg/m3 de vapor de mercúrio elementar, por algumas horas causa bronquiolite química 

aguda e pneumonite. Duas horas após a exposição, observam-se danos ao pulmão, com a 

formação de uma membrana hialina e, finalmente, a ocorrência de fibrose pulmonar 

(Sigeyuki, 2000).  

Dentre os compostos mercuriais, o metil-mercúrio (CH3-Hg+) é considerado o mais 

tóxico, cerca de cem vezes mais que a forma metálica, e é responsável pelos danos 
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irreversíveis mais severos  à saúde  humana (WHO, 1990). A exposição humana ao metil-

mercúrio ocorre principalmente pela ingestão de alimentos contaminados, sendo este 

considerado um importante contaminante para populações que alimentam-se diariamente de 

peixe (Barbosa et al., 2001). 

O risco de intoxicação pela ingestão de peixe contaminado depende de alguns 

fatores, sendo o teor de mercúrio, a quantidade ingerida e a freqüência de ingestão, 

determinantes para a acumulação de metilmercúrio no organismo humano (ATSDR, 1989). 

No homem, a absorção intestinal do metil-mercúrio é superior a 95% e sua meia-vida 

biológica para eliminação é em torno de 70 dias. Quando é absorvido, acumula-se nos rins, 

no fígado e no sistema nervoso central (WHO, 1990). As manifestações clínicas da 

intoxicação por mercúrio podem ser agudas ou crônicas. A aguda, devido à ingestão de 

alimentos contaminados por metilmercúrio, produz um quadro que varia de leve a letal, 

com vômitos freqüentes, tremores, ataxia, parestesia, paralisia, afonia, cegueira, coma e 

morte. A intoxicação crônica afeta principalmente o SNC, causando parestesia, ataxia, 

dificuldade de articular palavras, sensação generalizada de fraqueza, fadiga e incapacidade 

de concentração, perda de visão e audição, coma e morte (WHO, 1990). Os efeitos clínicos 

não são imediatos. No caso de exposição ambiental, o período latente pode chegar a 10 

anos e será inversamente proporcional ao nível de exposição. O metil-mercúrio tem efeito 

feto-tóxico, com alterações irreversíveis, mesmo sem a observância de sintomas na mãe. Os 

sintomas observados em neonatais e crianças, devido à exposição pré-natal, são a paralisia 

cerebral, distúrbios mentais, retardamento do desenvolvimento de várias funções 

psicomotoras, convulsões, cegueira e má-formação fetal (ATSDR, 1989).  

Para avaliações de exposição, o cabelo possui grande potencial para a identificação 

da contaminação e intoxicação de populações expostas ao metilmercúrio via ingestão de 

pescado. Uma vez absorvido, o metilmercúrio acessa o folículo capilar por meio do sangue 

que irriga a raiz do cabelo, concluindo-se, portanto, que a concentração de mercúrio no 

cabelo apresente uma razão direta com a concentração de mercúrio no sangue, refletindo 

sua carga corporal (Cernichiari et al. 1995). Desta forma não é só possível estimar a carga 

corporal de um individuo, mas também conhecendo a taxa de crescimento do cabelo, é 

possível por meio de analise longitudinal do mesmo, estimar a carga corporal de mercúrio 

nos meses passados (Malm et al  1990). 
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Com base no grande desastre ambiental ocorrido na baia de Minamata, Japão, 

durante a década de 50 onde mais de duas mil pessoas morreram devido à exposição ao 

metilmercúrio causada pelo consumo de peixes e frutos do mar contaminados, a 

Organização Mundial de Saúde visando assegurar a saúde pública estabeleceu níveis de 

tolerância humana à exposição. Fixa o valor de 6µg.g-1 de mercúrio no cabelo como limite 

de tolerância humana. Indica, ainda, o valor de 16 µg.g-1 como limite para possível 

aparecimento de sintomas da intoxicação e o valor de 50 µg.g-1 para intoxicação aguda. 

 

2.3.1. Mercúrio e as Populações Tradicionais da Amazônia 

 

2.3.2. População Tradicional Ribeirinha 

 

A idéia de Populações Tradicionais está essencialmente ligada à preservação de 

valores, de tradições, e de culturas. Porém, não existe um conceito único para defini-las, 

o que existem são populações que, por causa de algumas características comuns, são 

tidas como "tradicionais". Embora tais pontos comuns não sejam idênticos quantitativa e 

qualitativamente, as diferenças podem ser justificadas, não só pelas diferenças do meio 

em que cada população vive, mas especialmente pelo sistema de produção e o modo de 

vida que leva. Essas diferenças dependem também do grau de interação com outros 

grupos. 

Segundo Diegues et al. (2000), para melhor entender a questão das populações 

tradicionais, é fundamental entender sua cultura, subordinada às relações de produção e 

de sobrevivência, para esses autores, são as características das culturas tradicionais: 

a. Dependência e até simbiose com a natureza, os ciclos naturais e os recursos naturais 

renováveis, a partir do qual se constrói um "modo de vida"; 

b. Conhecimento aprofundado da natureza e de seus ciclos, o que se refletem na 

elaboração de estratégias de uso e de manejo dos recursos naturais. Esse conhecimento é 

transferido de geração em geração por via oral; 

c. Noção de território ou espaço onde o grupo se reproduz econômica e socialmente; 
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d. Moradia e ocupação desse território por várias gerações, ainda que alguns membros 

individuais possam ter-se deslocado para os centros urbanos e voltado para a terra dos 

seus antepassados; 

e. Importância das atividades de subsistência, ainda que a produção de mercadorias 

possa estar mais ou menos desenvolvida, o que implica numa relação com o mercado; 

f. Reduzida acumulação de capital; 

g. Importância dada à unidade familiar, doméstica ou comunal e às relações de 

parentesco ou de compadrio para o exercício das atividades econômicas, sociais e 

culturais; 

h. Importância de mito e rituais associados à caça, à pesca e a atividades extrativistas; 

i. A tecnologia utilizada é relativamente simples, de impacto limitado sobre o meio 

ambiente. Há uma reduzida divisão técnica e social do trabalho, sobressaindo o trabalho 

artesanal. Nele, o produtor e sua família dominam o processo de trabalho até o produto 

final; 

j. Fraco poder político, que em geral reside nos grupos de poder dos centros urbanos e; 

k. Auto-identificação ou identificação pelos outros de se pertencer a uma cultura distinta 

das outras. 

A população ribeirinha do rio Madeira é composta basicamente por descendentes de 

indígenas, no entanto, existe a miscigenação com europeus do período de colonização, e 

nordestinos vindos nos períodos do ciclo da borracha e da corrida do ouro. Restam ainda 

remanescentes de algumas etnias indígenas, divididos em pequenas tribos (Correa, 2002). 

Essas comunidades ao longo do rio Madeira variam desde pequenas vilas remotas, com 

algumas dezenas de pessoas até municípios maiores com mais de 50 mil habitantes. 

Muitas populações ribeirinhas da região do baixo rio Madeira preferem estabelecer 

suas moradias no entorno de lagos formados por pequenos rios e igarapés, afluentes de rios 

maiores, sendo esses lagos bastante abundantes nesta região. Tal comportamento deve-se 

ao fato desses ambientes oferecerem melhores condições às suas práticas de subsistência, 

como caça, pesca, pequenas culturas e, sobretudo, a coleta de produtos florestais como a 
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castanha. Os pequenos corpos d’água que cortam a floresta facilitam o acesso aos 

castanhais no período de cheia, possibilitando o transporte dos frutos, realizado, na maioria 

das vezes, em pequenas canoas. 

 

2.3.3. Mercúrio em ribeirinhos da bacia do Rio Madeira  

 

No Brasil, principalmente na Amazônia, diversas pesquisas são conduzidas no 

sentido de investigar a poluição ambiental por mercúrio e os riscos causados ao seres 

humanos. A região Amazônica, cenário de intensa exploração mineral nas últimas três 

décadas, recebe atenção especial nesse contexto devido à grande utilização de mercúrio nos 

processos de extração de ouro do leito e margens dos rios. Esse procedimento ocasionou o 

lançamento de toneladas do metal para o ambiente e, conseqüente, contaminação da 

ictiofanuna.  

Bourgoin et al. (2000), avaliaram as concentrações de mercúrio em cabelos de 80 

indivíduos (garimpeiros, indígenas e ribeirinhos) residentes a jusante de áreas de mineração 

de ouro no rio Beni e de outros tributários bolivianos do rio Madeira,  Os autores 

encontraram as maiores concentrações de mercúrio em uma comunidade indígena, com 

valores de 4,30 a 19,52µg.g-1 (média de 9,81µg.g-1). Todos os homens dessa localidade 

eram pescadores e tinham o peixe como principal fonte de proteína animal. Esses valores 

são mais baixos que os encontrados em outros estudos realizados na bacia Amazônica, pois 

(Barbosa et al. 1997) cita valores variáveis de 8,70 a 75,50µg.g-1. Bastos et al. (2006) 

avaliaram as concentrações de mercúrio em amostras de cabelo de moradores de 45 

comunidades ribeirinhas do baixo rio Madeira, encontrando valores oscilando entre 0,50 a 

150 µg.g-1 de mercúrio total. A média geral de 44 dessas localidades, foi superior a 6 µg.g-

1, valor considerado como limite de normalidade para seres humanos segundo OMS. 

Estudos realizados por Lebel et al. (1998), em uma população ribeirinha da região 

do rio Tapajós, mostraram relações de dose efeito relacionadas a funções motoras e visuais 

em indivíduos com níveis de mercúrio no cabelo abaixo de 50µg.g-1. 
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2.4. Consumo Alimentar 

 

Entende-se por consumo alimentar a caracterização - qualitativa e quantitativa - do 

tipo de alimentação de um indivíduo, grupo ou população. Encontra-se ligado a fatores 

socioeconômicos, conjunturais, sendo fortemente dinâmico. O hábito alimentar varia de 

acordo com as características estruturais da população como cultura, regionalidade, 

condições produtivas, urbana ou agrícola (Galeazzi, et al 1996). No Brasil, as informações 

sobre este tema são extremamente escassas. Ainda hoje, as principais referências provem 

do Estudo Nacional sobre a Despesa Familiar (ENDEF), realizado pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) em 1974/75. 

Alguns dos principais problemas para medir a alimentação de populações deve-se à 

inexistência de instrumentos reprodutíveis e válidos para determinação exata das ingestões, 

principalmente onde o interesse é estabelecer relações causais entre alimentação e seus 

efeitos à saúde ou exposição a algum tipo de contaminante (Lopes et al, 2002). As 

dificuldades aumentam quando as investigações são realizadas em áreas remotas com 

populações tradicionais de hábitos culturais e alimentares totalmente diversos.  

 

2.4.1. Hábito Alimentar da Região Amazônica 

 

A região Amazônica representa sob o ponto de vista ecológico, um tipo unitário de 

área alimentar muito bem caracterizado, tendo como alimentos básicos o peixe e a farinha 

de mandioca (Castro, 1964). Sem muitos recursos para utilizar as possibilidades da terra, as 

populações tradicionais da região têm vivido até hoje quase exclusivamente da simples 

coleta de produtos nativos, da caça da pesca e da colheita de sementes silvestres como a 

castanha. Os solos da região são bastante pobres em minerais restando como alternativa o 

cultivo das áreas de influência direta da elevação dos rios denominadas várzeas. Essas áreas 

são periodicamente enriquecidas com sedimentos de rochas vulcânicas (mais recentes de 

origem andina). As várzeas férteis correspondem à aproximadamente 3% da Amazônia. O 

plantio é feito na época de seca (estiagem) e a colheita realizada na época de maior chuva. 

Esse fato gera transtornos sérios do ponto de vista da colheita e preservação de cereais e 

grãos na região. Os moradores obtêm a maior parte de suas necessidades alimentares 
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supridas por meio da auto produção de farinha de mandioca e atividades de pesca (Castro, 

1964). 

Giugliano et al. (1978), em trabalho realizado sobre o diagnóstico da realidade 

alimentar e nutricional do estado do Amazonas relata que um ribeirinho chega a consumir 

um litro de farinha e uma grande quantidade de peixe por dia, sendo estes dois alimentos 

responsáveis por cerca de 70% de sua dieta alimentar. 

Esses poucos recursos constituem a alimentação do homem da Amazônia, pouco 

atraente, e apresentando, até hoje, em suas características manifestações da influência 

cultural indígena. 

 

2.5. Mercúrio e Consumo de Peixe na Região Amazônica 

 

Embora existam grandes quantidades de informações dos níveis de mercúrio em 

peixe e em humanos da bacia Amazônica, a relação entre dieta de peixe e exposição ainda 

merece atenção especial. O ambiente Amazônico é complexo, apresentando grande 

biodiversidade e condições climáticas extremas: temperatura e umidade altas, com altos 

índices pluviométricos e flutuações sazonais dos níveis da água que chegam a alcançar uma 

diferença de 6 metros entre a estação chuvosa (novembro à maio) e estação seca  (maio a 

novembro). Essas características muito influenciam a pesca, pela influencia no 

comportamento e na disponibilidade dos peixes (Golding, 1980). 

Na maioria dos estudos sobre exposição humana ao mercúrio na região Amazônica, 

um dos aspectos mais importantes evidenciados é o consumo de peixe pela população, visto 

que este representa a principal fonte de entrada do elemento no organismo. Vários trabalhos 

têm mostrado a importância do peixe, principalmente, para as populações tradicionais 

ribeirinhas e o seu consumo médio tem sido estimado por vários autores. Giugliano et al. 

(1978), estimaram o consumo médio de peixe para população urbana de Manaus-AM entre 

105g a 150g per capta dia. Na região do Baixo Amazonas, (Cerdeira et al. 1997), 

estimaram em 369g per capta dia para os ribeirinhos do Lago Grande de Monte Alegre. 

Estudo realizado por (Batista et al. 1998) estimaram, por meio de questionários aplicados 

entre 1992 e 1994 o consumo médio de peixe diário em quatro comunidades ribeirinhas da 
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região do baixo Solimões e alto Amazonas em 550g per capta dia. Nessas localidades, o 

peixe foi considerado pelos autores como a principal fonte de proteína animal.  

Na bacia do rio Madeira, um dos trabalhos sobre ingestão de pescado foi realizado 

por (Boischio et al. 2000), que ao avaliarem 276 casas de moradores ribeirinhos do alto Rio 

Madeira, constataram o consumo freqüente de 36 espécies de peixes. Nesse artigo os 

autores estimaram o consumo médio de peixe em 243g por pessoa dia.  

 

2.5.1. Consumo de peixe e taxa de ingestão de mercúrio 

 

O metil-mercúrio possui uma meia vida de aproximadamente 70 dias no organismo 

humano (WHO, 1976), o que significa que o organismo se auto depura do mercúrio 

ingerido. Portanto, as concentrações de mercúrio no organismo vão depender do balanço 

entre a entrada e a saída desse elemento (Padovani et al. 1995). A ingestão contínua de 

peixe contaminado em taxas maiores que a capacidade do organismo em excretar o 

mercúrio pode causar seu acúmulo no organismo, provocando efeitos nocivos (WHO, 

1990). Considerando apenas a entrada de mercúrio e mantendo a saída fixa, a concentração 

de mercúrio no organismo vai depender da concentração no peixe e da taxa de ingestão. A 

taxa de ingestão pode ser medida em gramas de peixe ingerido por dia (Padovani op cit.) 

A taxa de ingestão de mercúrio que causa os primeiros sintomas de contaminação 

mercurial (a perda da sensibilidade nas extremidades do corpo) em pessoas adultas mais 

sensíveis é de 4 µg de mercúrio por quilograma de peso corporal por dia (4 µg Hg.Kg-1.d-1) 

(EPA, 1989). Porém, recomenda-se que a dose máxima seja dez vezes menor que esse 

valor, por medida de segurança, é aceito então um valor de 0,4 µg Hg.Kg-1.d-1. A partir 

desse valor, pode-se calcular qual seria a taxa de ingestão máxima em gramas de peixe/dia 

recomendável para um indivíduo utilizando-se a formula:  

Gramas  peixe/dia = Quant. Peixe (g) x Conc. de Hg no peixe (µ g.g)/peso corporal (Kg.) 

 Dessa forma para uma pessoa adulta de 60 Kg o consumo máximo recomendável 

será de 24 µg  Hg.d-1. A partir desse valor, e conhecendo a concentração de mercúrio nos 

peixes é possível calcular o quanto de peixe uma pessoa adulta de 60 Kg deveria ingerir 

para ter uma taxa de ingestão de 24 µg  Hg.d-1, e esse seria o consumo máximo 

recomendável. 
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3. OBJETIVOS  

 

3.1. Geral 

  

 Avaliar o nível de exposição ao mercúrio da população do lago Puruzinho 

relacionado ao consumo  de peixe.  

 

3.2. Específicos 

 

I - Coletar exemplares de peixes de diferentes espécies e nível trófico, e determinar 

as concentrações de mercúrio total nas amostras. 

 

II - Coletar amostras de cabelo de indivíduos de diferentes idades, moradores do 

lago Puruzinho, e determinar a concentração de mercúrio total nas amostras; 

 

III – Traçar o perfil de consumo de peixe pela população; 

 

IV - Testar a existência de diferenças nos padrões consumo de peixe entre as 

unidades familiares investigadas. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS  

 
4.1. Área de Estudo  

 
 
O lago Puruzinho situa-se na margem esquerda do rio Madeira, distante 20 Km a 

jusante da cidade de Humaitá-AM (figuras 5, 6, 7). Constitui-se de um ambiente lacustre de 

água preta (rica em matéria orgânica), que representa condições favoráveis aos processos 

de metilação do mercúrio inorgânico. Comunica-se diretamente com o rio Madeira por 

meio de um estreito canal. Seu volume sofre grande variação nos períodos de cheia e 

vazante, abrigando em suas margens uma floresta de igapó.  

No início do período de cheia ocorre um fenômeno denominado regionalmente de 

“repiquete”, no qual o nível do rio Madeira sobe represando a saída do lago e invadindo 

quase toda sua extensão. Isso contribui para o depósito de grande quantidade de sedimento 

alóctone no fundo do lago. 

 

 
Figura 5: Imagem de satélite LANDSAT TM 7 do ano de 2003 evidenciando a localização 

da área de estudo. 
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Figura 6: Mapa de localização da área de estudo. 

 

 
Figura 7: Vista do Lago Puruzinho. 
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4.2. Características da População do Lago Puruzinho 

 

 A localidade de Puruzinho pertence ao município de Humaitá (AM). Possui uma 

população de aproximadamente 170 pessoas, distribuídas em 20 unidades familiares no 

entorno do lago. Constitui em um exemplo perfeito de população tradicional Amazônica. 

Depende sobretudo, do extrativismo vegetal, caça, pesca e da agricultura de subsistência, 

resumindo-se, basicamente, à cultura da mandioca amarga (Manihot utilíssima), utilizada 

na fabricação de farinha (figura 8). A maioria da população possui uma renda familiar 

muito baixa oscilando durante o ano em função da safra da castanha do Brasil ou do Pará 

(Bertholetia excelsa). As residências (figura 9) não contam com água tratada e o 

abastecimento é feito diretamente do lago e de pequenos igarapés, com utilização após 

filtragem em panos e armazenamento em talhas ou moringas. Os moradores em geral 

possuem um baixo nível de instrução, pois a localidade conta com apenas uma pequena 

escola onde os alunos podem concluir somente as quatro primeiras séries do ensino 

fundamental (sendo ministradas as aulas no sistema multi-serial). O peixe é, o principal 

recurso na alimentação da população do lago Puruzinho, consumido diariamente, em média 

duas vezes ao dia pela maioria dos moradores. A pesca, normalmente, é realizada de 

maneira artesanal pelos moradores, no próprio lago.  

 
Figura 8: Produção artesanal de farinha de mandioca “farinha d’água”, item essencial na 
alimentação dos ribeirinhos. 
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Figura 9: Moradia ribeirinha do Lago Puruzinho, construída em madeira e coberta com 

palhas de palmeira Babaçu (Orbignya sp.). 

 

4.3. Hábitos Alimentares da População do Lago Puruzinho  
 
 

A população do lago Puruzinho representa bem o modo de vida dos moradores 

ribeirinhos da região Amazônica, especialmente no tocante aos hábitos alimentares. A 

produção artesanal de farinha de mandioca, ocorre de forma rotineira durante todo ano, 

garante um dos itens essenciais e o mais comum da dieta desses moradores, estando 

presente em todas refeições diárias, seja como acompanhamento a outros alimentos como 

peixes, carnes, frutas regionais como a castanha, (Bertholletia excelsa) o tucumã 

(Astrocaryum aculeatum) e o açaí (Euterpe oleracea). É também, consumida na forma de 

mingaus e vários tipos de beijus, como por exemplo, o “pé-de-moleque”, espécie de bolo 

preparado com a massa da mandioca amarga após o processo de fermentação em água, é 

assado envolto em palhas de bananeira. Outro alimento bastante consumido pela população 

é um mingau conhecido como “chibé”, preparado com farinha de mandioca, água, açúcar e, 

às vezes, café. Com o polvilho da mandioca também é feito um mingau denominado pelos 
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moradores de “gogó”, muito utilizado na alimentação de crianças como complemento da 

amamentação materna.  

Além da farinha e outros derivados da mandioca, o peixe destaca-se como item 

fundamental na alimentação desses moradores como principal fonte de proteína animal. É 

consumido diariamente pela maioria dos moradores e o método de preparo não é muito 

diversificado. O processo de fritura é pouco utilizado, por requerer maior quantidade de 

óleo, recurso pouco disponível, sendo o cozimento o método mais comum e considerado 

pelos moradores mais apropriado para ser consumido com farinha de mandioca.  

O consumo de carne de animais silvestres também tem papel importante na dieta 

dos moradores, porém essa prática é menos generalizada, pois apenas algumas famílias 

possuem membros que praticam a caça. A maioria dos moradores possui pouca aptidão 

para essa atividade, além da disponibilidade desse recurso ser cada vez menor. Quando 

ocorre o abate de animais de grande porte, como antas, veados e porcos selvagens é comum 

ocorrer a partilha da carne entre os moradores. Durante os meses de julho a setembro 

consomem-se tartarugas e tracajás muito apreciados pelos moradores, que fazem uso tanto 

da carne como de seus ovos. Infelizmente, a população dessas espécies diminuiu bastante 

em função da pressão que vem sofrendo. 

A criação de animais domésticos é muito reduzida, poucas famílias criam, em 

pequena escala, galinhas e patos, e apenas uma das vinte famílias cria porcos. Não existe 

histórico de criação de gado na localidade. 

O consumo de frutas, ao contrário do que poderia aparentar é bastante reduzido. O 

cultivo resume-se a apenas alguns pés de limão, caju e algumas poucas touceiras de banana, 

não sendo verificado em nenhuma das residências o cultivo de frutas como laranja, mamão, 

abacate e outras. Entre as frutas nativas, as que representam consumo significativo são o 

tucumã (Astrocaryum aculeatum), a castanha (Bertholletia excelsa) e o açaí (Euterpe 

oleracea) e, em menor escala, outras oleaginosas como o patoá (Oenocarpus bataua) e a 

abacaba (Oenocarpus bacaba). Essas, apesar de citadas como altamente nutritivas e 

utilizadas pela população, como alimentação, não são produtos de sustentação na 

alimentação desta população, Uma vez que seu consumo ocorre regido pela oferta sazonal e 

que na maioria das vezes ocorre em épocas coincidentes como é o caso da castanha e do 

açaí, deixando, em algumas épocas do ano, lacunas no consumo.  
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Legumes e hortaliças raramente estão presentes na dieta dessa população, não tendo 

os moradores hábito de cultivar esses produtos. O cultivo, quando ocorre, restringe-se a 

ervas utilizadas como tempero. A compra desses produtos também não é priorizada. 

Além dos itens mencionados, produzidos na própria localidade, também estão 

presentes na dieta dos moradores produtos industrializados, limitados tanto em diversidade 

como em quantidade. Isso se dá, pela falta de poder aquisitivo dos moradores e pelo acesso 

reduzido ao comércio, que ocorre geralmente de uma a três vezes por mês, ocasião em que 

alguns moradores vão até o município de Humaitá para receberem aposentadorias e 

benefícios, e outros para venderem o excedente da produção de farinha e de produtos como 

a castanha, açaí e peixes. Os itens alimentares mais comuns adquiridos nessa ocasião são 

arroz, feijão, óleo, macarrão, café, açúcar e leite em pó. 

Outra peculiaridade do hábito alimentar dessa população refere-se ao “ritmo 

alimentar”, ou seja, a freqüência com a qual um indivíduo se alimenta, sendo esta muito 

variada em função, principalmente, da oferta irregular de alimentos. A intensa dependência 

dos recursos naturais na alimentação, às vezes, submete os moradores a períodos de 

restrições alimentares tanto qualitativas como quantitativas. Em algumas épocas do ano, 

quando a pesca é escassa algumas famílias passam dias sem ingerir nenhum tipo de 

proteína animal. Também em decorrência do cultivo dos roçados e coleta de castanha, 

devido às grandes distâncias, é comum observar moradores que ao saírem de casa passam o 

dia todo sem comer ou, às vezes, alimentando-se apenas de castanha e farinha. Esses 

fatores fazem com que seja observada, entre os moradores, situações extremas no ritmo 

alimentar, como períodos de jejum absoluto e consumo individual de até um quilo de peixe 

e um litro de farinha em uma única refeição. 

 

4.4. Pesca no Lago Puruzinho 

 

A atividade de pesca no lago Puruzinho ocorre durante o ano todo, sendo mais 

comum a pesca para subsistência, praticada diariamente por quase todas as famílias. A 

divisão da atividade varia entre as famílias envolvendo um ou mais membros de cada 

grupo, incluindo mulheres e crianças. Essa atividade geralmente ocupa pouco tempo dos 

moradores. Eventualmente, em menor escala, é realizada a pesca para comercialização, 
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onde alguns moradores aproveitam as épocas de maior abundância para capturar e vender 

as espécies de maior valor comercial, como o tucunaré (Chicla sp.) e a jatuarana (Brycon 

sp.), comercializados na colônia de pescadores de Humaitá. Porém, a atividade de pesca 

comercial não representa grande importância econômica para a comunidade, pois é 

dificultada pela falta de infra estrutura e de recursos financeiros para aquisição de materiais 

de pesca e, os gastos com transporte do pescado até a cidade. A conservação do pescado 

para a comercialização é feita utilizando gelo produzido na cidade de  Humaitá, limitando 

bastante o tempo das pescarias.  

Os métodos de captura variam de acordo com algumas características ambientais, 

como os períodos de seca e cheia, visibilidade da água e oferta e comportamento das 

espécies. Os mais utilizados pelos moradores são caniços, arpões, arco e flecha (figura 10), 

e uso de rede de malhar (malhadeiras), esse último o mais empregado.  

O pescado para consumo familiar é, na maioria das vezes, capturado diariamente, 

(figura 11), não sendo comum entre os moradores do Puruzinho a estocagem. Quando essa 

eventualmente acontece, o meio mais empregado é o uso de gelo ou processo de salga, 

onde o peixe é conservado em salmoura, não sendo totalmente desidratado como no 

processo convencional. De qualquer modo ambos são utilizados para conservação do 

pescado apenas por um curto período de tempo. 

 

 
Figura 10: Pesca com arco e fecha realizada por um dos moradores do lago Puruzinho. 
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Figura 11: Morador do Lago Puruzinho retornando de uma das pescarias diárias.  

4.5. Amostragem de peixe 
 

Os peixes amostrados foram coletados no Lago Puruzinho com o auxilio de “redes 

de emalhar”, e também adquiridos dos moradores locais entre fevereiro de 2004 a 

dezembro de 2005. Após a coleta, os exemplares foram identificados pela denominação 

vulgar e com o auxilio de chaves de identificação, foram identificados ao nível de espécie 

(Santos et al., 1991), posteriormente, ainda em campo, realizou-se a biometria dos 

exemplares e retiraram-se alíquotas do tecido muscular (figura 12), armazenando-as em 

sacos plásticos identificados e mantidos sobre refrigeração a -10 0C até o momento da 

análise. Como a distribuição da concentração de mercúrio em peixes depende, 

principalmente, de seus hábitos alimentares, a fim de estabelecer relações entre as 

concentrações de mercúrio encontradas nas diferentes espécies amostradas e seus hábitos 
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alimentares estes foram conhecidos por meio de revisões de literatura (Goulding, 1979; 

1980; Santos et al., 1991). 

 

 
Figura 12: Identificação, biometria e retirada de alíquotas dos espécimes de peixes 

coletados, realizadas dentro da embarcação. 

 

4.6. Amostragem de cabelo 

 

4.6.1. Cuidados Éticos 

 

Quando utiliza-se seres humanos para investigação científica são necessários 

cuidados para assegurar a proteção dos seus direitos (Pilot & Hungler, 1995). Um dos 

princípios éticos fundamentais em pesquisa é o da beneficência, que defende, acima de 
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tudo, não causar danos. Em função desses e de outros aspectos relevantes, fora criadas pelo 

Ministério da Saúde as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa Envolvendo 

Seres Humanos. Brasil (1997), menciona ser necessário o consentimento livre e esclarecido 

dos indivíduos-alvo e a proteção a grupos vulneráveis e aos legalmente incapazes. Para 

serem "mensurados" os riscos e benefícios tanto atuais como potenciais, individuais e 

coletivos, prevêem procedimentos que assegurem a confidencialidade e a privacidade, a 

proteção da imagem e a não estigmatização, garantindo a não utilização das informações 

em prejuízo sócio-econômico das pessoas envolvidas; respeitar sempre os valores culturais, 

sociais, morais, religiosos e éticos, bem como, os hábitos e costumes, além de garantir o 

retorno dos benefícios. Esse retorno pode acontecer com a comunicação às autoridades 

sanitárias dos resultados da pesquisa, contribuindo para a melhoria das condições de saúde 

da coletividade, (Brasil, 1997). 

 

4.6.2. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

Todos os participantes da pesquisa consentiram suas participações após 

esclarecimento e orientações sobre o estudo, assinando o termo de consentimento livre e 

esclarecido (Apêndice I). Esse termo de consentimento e a pesquisa em geral, atentaram 

minuciosamente para vários códigos, diretrizes e normas que objetivam respaldar 

legalmente os sujeitos da pesquisa e os profissionais/pesquisadores. (Pilot & Hungler, 

1995; Brasil, 1997).  

 

4.6.3. Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

 

De acordo com a resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, toda pesquisa 

envolvendo seres humanos deve ser submetida à apreciação de um Comitê de Ética em 

Pesquisa. Em observância a esse critério, o presente trabalho foi submetido ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da Fundação Universidade Federal de Rondônia, sendo avaliado e 

recomendado no parecer de n. 056194/2005 (Apêndice II). 
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4.6.4. Coleta das amostras de cabelo 

 

Ao grupo de moradores da comunidade de Puruzinho foram dadas informações 

relevantes sobre a pesquisa e, após a concordância voluntária dos mesmos foi realizada a 

primeira parte do trabalho com a aplicação de um questionário (Apêndice III). Para 

levantamento das informações pessoais de cada participante, bem como os dados 

biométricos (peso e altura), que foram verificados no momento da entrevista. O 

questionário também continha informações referentes aos hábitos alimentares, relacionados 

ao consumo de peixe, direcionando as perguntas para a obtenção de dados sobre as espécies 

de peixes mais consumidas, a proveniência do pescado e, algumas questões sócio-

econômicas como a ocupação, principal fonte de renda e tempo de residência.  

Após o preenchimento do questionário, foram coletadas amostras de cabelos dos 

voluntários da pesquisa, próximo ao couro cabeludo na região occipital, utilizando-se 

tesoura de aço-inox (figura 13). Em seguida, as amostras foram acondicionadas em sacos 

plásticos transparentes, identificadas com códigos de campo, estocadas à temperatura 

ambiente e transportadas ao laboratório de Biogeoquímica Ambiental da Universidade 

Federal de Rondônia (UNIR). 

 

 
Figura 13: Coleta de amostra de cabelo de um dos moradores voluntário da pesquisa. 
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4.7. Coleta dos dados de consumo de peixe 
 
 

Os dados referentes ao consumo de peixe foram coletados ao longo de seis meses, 

entre agosto de 2005 e fevereiro de 2006, segundo o método de pesagem e anotação 

participativa, no qual cada uma das 18 famílias participantes do estudo recebeu uma 

balança analógica marca (Plenna modelo Cam-00010) com capacidade para até 10 quilos e 

uma caderneta contendo páginas numeradas com cada dia da semana e do mês (figura 14). 

A caderneta serviu para serem anotados diariamente, o nome vulgar e o peso de todos os 

peixes consumidos pelo grupo familiar durante o estudo. Objetivando padronizar os 

resultados, instruções foram dadas aos moradores participantes da pesquisa para que 

pesassem separadamente cada espécie de peixe, segundo a denominação vulgar utilizada na 

região (figura 16). Também foram dadas instruções para que realizassem a pesagem após a 

evisceração do peixe (peixe tratado), tendo em vista que o objetivo era quantificar com a 

maior precisão a quantidade realmente ingerida por cada grupo familiar. Para determinar o 

percentual de rendimento de tecido muscular (parte comestível), exemplares de algumas 

espécies de peixes foram dissecadas retirando-se as vísceras, escamas e espinhos. Também 

foram feitas revisões da literatura sobre o tema. Durante as primeiras semanas do estudo foi 

realizado um acompanhamento, com objetivo de verificar o andamento do trabalho e 

esclarecer possíveis dúvidas (figuras 15). As cadernetas eram substituídas mensalmente e 

observações feitas para checar a validade dos dados. 
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Figura 14: Balança analógica e ficha de anotação utilizada para pesagem e registro dos 

peixes consumidos por cada família durante o estudo. 

 

 
Figura 15: Instruções sobre a metodologia sendo passadas a um dos moradores 

participantes da pesquisa. 
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Figura 16: Peixes separados por espécie para serem pesados. 

 

4.6. Controle de Qualidade Analítica 
 

A determinação de elementos traço tem sido de fundamental importância em várias 

áreas do conhecimento, entre as mais importantes estão as relacionadas com os problemas 

do meio ambiente: a persistência, a toxidez e o modo de ação dos pesticidas; o lançamento 

de elementos metálicos tóxicos como o mercúrio, a partir de atividades industriais, e suas 

conseqüências; a descarga de gases industriais e materiais particulados na atmosfera, etc. 

(Campos et al. 1997). Qualquer conclusão sobre esses problemas baseia-se no manuseio de 

dados confiáveis, sendo que dúvidas quanto a essa confiabilidade comprometem as 

conclusões e os modelos desenvolvidos. 

           Visando o controle da qualidade analítica alguns procedimentos foram adotados para 

diminuir os riscos de contaminação das amostras por vidrarias e reagentes, fez-se um 

rigoroso tratamento. Toda vidraria utilizada passou por prévia descontaminação, por 

imersão em solução de ácido nítrico HNO3 (5%) durante 48 horas sendo, em seguida, 

enxaguada com água destilada (Bastos et al. 1998). Foram utilizados em todas as análises 

padrões de referência certificados do International Atomic Energy Agency (IAEA-085 e 

IAEA-086), do National Research Council Canada (DORM-2), e amostras de referência 

interna (AFPX-5130, RFCB – 5487) acompanhando cada batelada. Todas as amostras 
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foram analisadas em duplicatas, e também, em todas as rotinas analíticas foram utilizados 

brancos-controle para a avaliação dos reagentes e das vidrarias utilizadas no processo.   

Os resultados encontrados, assim como os valores certificados, nas análises dos 

materiais de referência utilizados estão mostrados na (tabela 1). 

 

Tabela 1: Controle de qualidade nas determinações de mercúrio por espectrofotometria de 
absorção atômica, valores em µg-g-1 de Hg. 
 

Valor de Referência  Valor encontrado 
Tipo Amostra 

média±DP intervalo média±DP intervalo 
n 

Desvio 
médio 

RI1 AFPX-5130 13,87±0,86 12,90-14,40 13,40±0,446 13,01-13,79 8 - 3% 

RI1 RFCB-5487 8,83±0,40 8,15-9,23 8,40±0,78 8,14-8,67 3 - 4% 

MCR2 IAEA-085 23,20±1,13 22,40-24,00 22,90±2,49 22,20-24,50 3 + 3% 

MCR2 IAEA-086 0,59±0,06 0,53-0,61 0,57±0,09 0,54-0,58 3 - 3% 

MCR2 DORM-2 4,64±0,26 - 4,40±1,04 3,99-4,72 8 - 5% 
1RI – Referência interna  
2MCR – Material certificado de referencia  
 
 
4.9. Análise das amostras de peixe 

 

Para a determinação das concentrações de mercúrio total nos peixes coletados 

pesaram-se cerca de 500 mg de cada amostra em tubos de ensaio de 25 mm de diâmetro. As 

amostras sofreram digestão pela adição de 1 mL de H2O2 e 4 mL da solução de  H2SO4: 

HNO3 (1:1), sendo levadas ao bloco digestor a 600C por 45 minutos, após resfriamento, 

foram adicionados 4 mL de solução de KMnO4  5%, levando-se novamente ao bloco 

digestor por mais 30 minutos, à temperatura de 600C. Em  seguida, as amostras sofreram 

redução com adição de 1 mL de NH2OH.HCl   12% foram transferidas para tubos de teflon  

e aferidas coma água ultrapura (Milli-Q) ao volume final de 10 mL (Bastos et al. 1998), e 

imediatamente analisadas pela técnica de espectrofotometria de absorção atômica com 

geração de vapor frio utilizando boridreto de sódio como redutor, em equipamento FIMS-

400 (Flow Injection Mercury System-Perkim Elmer). 
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4.10. Análise das amostras de cabelo 

 

Em laboratório, as amostras foram lavadas com uma solução de EDTA 0,01% 

(substância que atua como quelante, retirando impurezas aderidas aos fios), enxaguadas 

com água ultrapura (Milli-Q); secas em estufa a 400 C e fracionadas ao máximo com 

tesoura de aço-inox para melhor homogeneização da fração da amostra selecionada 

possibilitando o aumento da superfície de contato, permitindo assim, um aumento da 

eficiência dos ácidos utilizados na solubilização química. Em seguida, foram pesadas 

alíquotas com cerca de 10 mg de cada amostra, as quais foram digeridas pela adição de 3 

mL da solução de H2SO4: HNO3 (1:1) levadas ao bloco digestor a 600C, por 30 minutos, 

após resfriamento, foram adicionados 4 mL da solução de KMnO4  5%,  levando-se 

novamente ao bloco por mais 30 minutos. Em seguida, as amostras sofreram redução com 

adição de 1 mL de NH2OH.HCl  a 12%, foram transferidas para tubos de teflon,  aferidos 

com água ultra-pura (Milli-Q) ao volume final de 10 mL, Bastos et al, (1998). A 

determinação da concentração de mercúrio total foi realizada pela técnica de 

espectrofotometria de absorção atômica com geração de vapor frio utilizando boridreto de 

sódio como redutor, em equipamento FIMS-400 (Flow Injection Mercury System, Perkin-

Elmer, Alemanha).  

 

4.11. Análise de Componentes Principais 

 

A análise das componentes principais consiste numa transformação linear de todas 

as variáveis originais em novas variáveis, de tal modo que a primeira nova variável 

computada seja responsável pela maior parte da variação possível existente no conjunto de 

dados, a segunda pela maior variação possível restante, e assim por diante até que toda a 

variação do conjunto tenha sido explicada (Wang et al. 2000). Em síntese, calcula os 

autovalores e correspondentes autovetores de uma matriz de variâncias-covariâncias ou de 

uma matriz de correlações. A análise das componentes principais foi escolhida por ser 

considerada um método robusto, capaz de lidar com dados não normais, com alto 

desempenho, e muito útil para interpretar um número elevado de variáveis correlacionadas, 

(Bernardi et al. 2001). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. Mercúrio nos Peixes 

 

Foram coletados um total de 357 exemplares de peixe, distribuídos em 31 gêneros, 

compondo 39 espécies (tabela 2). Os peixes foram agrupados em seis grupos de acordo 

com seus hábitos alimentares preferenciais (carnívoros, detritívoros, frugívoros, herbívoros, 

onívoros e planctívoros). 

 

Tabela 2: Lista geral de espécies de peixe coletadas no Lago Puruzinho-Amazonas no 

período entre fevereiro de 2004 a dezembro de 2005. 

 

Gênero Espécie Nome vulgar Habito alimentar 
preferencial Total

Acestrorhynchus falcirostris Arubarana Carnívoro  4 
Ageneiosus sp. Mandubé Carnívoro  6 
Ageneiosus brevifilis Mandubé Carnívoro  2 
Anodus  melanopogon Charuto Planctívoro 14 
Anodus  imaculatus Charuto Planctívoro 3 
Astronotus  crassipinnis Cará Onívoro 5 
Astronotus  ocellatus Cará Onívoro 3 
Boulengerella  maculata Bicuda  Carnívoro  5 
Brycon melanopterus Jatuarana  Frugívoro  17 
Catoprion mento Pacú Frugívoro  1 
Cichla  monoclus Tucunaré  Carnívoro  19 
Geophagus sp. Cará Onívoro 1 
Hemiodus maculatos Charuto  Detritívoro  1 
Hemiodus  imaculatus Charuto Detritívoro  13 
Hemiodus  sp. Charuto Detritívoro  3 
Hemiodus  unimaculatus Charuto  Detritívoro  4 
Hoplias malabaricus Traira Carnívoro  15 
Hydrolycus armatos Pirandirá  Carnívoro  1 
Hypophthalmus marginatus Mapará  Planctívoro 14 
Laemolyta  proxima Piau Onívoro 4 
Liposarcus pardalis Bodó Detritívoro  1 
Lipostomus  marginatus Bodó Detritívoro  1 
Mylossoma durivrentre Pacú Frugívoro  11 
Mylossoma  sp. Pacú Herbívoro  5 
Mylossoma  aureum Pacú Herbívoro  13 
Pellona flavipinis Apapa branco Carnívoro  5 
Pellona  castelnaeana Apapa amarelo Carnívoro  2 
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Tabela 2: Continuação 

Gênero Espécie Nome vulgar Habito alimentar 
preferencial Total

Pimelodus  blocki Mandi  Carnívoro  2 
Plagioscion  squamosissimus Pescada  Carnívoro  2 
Potamorhina latior Chora Detritívoro  58 
Potamorhina altamazonica Chora Detritívoro  13 
Prochilodus  nigricans  Curimatá Detritívoro  23 
Psectrogaster amazonica  Branquinha Detritívoro  6 
Pseudoplatistoma tigrinus Caparari Carnívoro  5 
Pseudoplatistoma fasciatum Surubim  Carnívoro  4 
Pseudorinelepis genibarbis Bodó Detritívoro  5 
Rhaphiodon  vulpinus Pirandirá  Carnívoro  6 
Schizodon fasciatum Piau Onívoro 5 
Schizodon ssp. Piau Herbívoro  7 
Semaprochilodus taeniurus Jaraqui Detritívoro  13 
Serrassalmus  sp. Piranha Carnívoro  9 
Serrassalmus  rhombeus Piranha Carnívoro  1 
Surubim lima Bicu de pato  Carnívoro  4 
Triportheus flavus Sardinha Onívoro 2 
Triportheus  elongatus Sardinha Onívoro 19 
Total    357 
 

A concentração de mercúrio total mais elevada encontrada nos espécimes de peixes 

analisados foi de 1,48 µg.g-1, na espécie Cichla monoclus (tucunaré), com hábito alimentar 

preferencial carnívoro. Já a menor concentração foi de 0,001 µg.g-1, encontrada na espécie 

Mylossoma aureum (pacú), de hábito alimentar preferencial herbívoro. 

Quando separados por grupos, segundo o hábito alimentar, as maiores concentrações 

médias de mercúrio total foram encontradas nos peixes carnívoros, com valor médio de  

0,586 ± 0,343 µg.g-1, seguido pelo grupo dos planctívoros com média de 0,471 ± 0,169 µg.g-

1; onívoros 0,221 ± 0,161 µg.g-1; detritívoros 0,167 ± 0,150 µg.g-1; herbívoros 0,069 ± 

0,089 µg.g-1 e; frugívoros  0,060 ± 0,055µg.g-1 (figura 17). 
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Figura 17: Concentração média de Hg total em amostras de peixe agrupados por habito 

alimentar preferencial.  

 

Outros estudos realizados na bacia do rio Madeira como de (Bourgoin et al. 2000) e 

Boischio et al. (2000) encontraram valores médios de mercúrio total para peixes carnívoros 

de 0,986 µg.g-1 e 0,640 µg.g-1, respectivamente. Embora o número de exemplares de peixes 

analisados nos trabalhos mencionados seja superiores ao do presente estudo, não foram 

observadas diferenças quanto às concentrações de mercúrio em relação ao hábito alimentar 

dos peixes analisados. As maiores concentrações encontradas foram nos grupos de peixes 

de hábito alimentar carnívoro e planctívoro. Este último merece atenção especial, pois os 

valores encontrados variaram de 0,185 µg.g-1 a 0,777 µg.g-1, e com valor médio próximo à 

média dos peixes carnívoros. Isso está indicando, portanto, que o plâncton pode ter 

importância significativa para o aporte de mercúrio na ictiofauna local.  

Do total de 357 espécimes analisados, 69 (19,3%) apresentaram concentrações de 

mercúrio superiores a 0,500 µg.g-1, valor estabelecido pela OMS como limite de segurança 
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para consumo humano. É válido ressaltar que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), por meio da portaria de n.˚ 685 de 27 de agosto de 1998, estabeleceu para o 

Brasil limites de tolerância para consumo humano de 0,500 µg.g-1 para as espécies de 

hábito não carnívoras e 1,000 µg.g-1 para espécies carnívoras. Assim sendo, no presente 

estudo 3,7% dos peixes carnívoros e 5,3% dos peixes não carnívoros apresentaram 

concentrações de mercúrio superiores ao recomendado para consumo pela ANVISA. 

 

5.2. Mercúrio na população 

 

No censo realizado em fevereiro de 2004, pelas equipes dos laboratórios de 

Biogeoquímica-UNIR e de Radioisótopos_UFRJ, a população do Lago Puruzinho foi de 

164 moradores com idades de seis meses a sessenta e nove anos (figura18). 

 

 
 

Figura 18: Pirâmide etária da população residente no Lago Puruzinho (fevereiro de 2004).

  

A faixa etária da população variou entre 0,5 a 69 anos, sendo as maiores freqüências 

encontradas nos grupos de indivíduos ≤ 10 anos. Pode-se observar, também, que a 

população caracteriza-se por ser, relativamente jovem, pois a média de idade é de 18,8 

anos, e 68 % dos seus membros possuem idade inferior a 21 anos. 

 Quanto ao sexo, observou-se a predominância de indivíduos do sexo masculino 

sendo 55,4 % homens e 44,5 % mulheres. 
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Foram coletadas ao todo 110 (cento e dez) amostras de cabelo da população da 

localidade de Puruzinho, totalizando aproximadamente 66% do total de moradores (tabela 

3). 

 

Tabela 3: Distribuição da população amostrada por faixa etária na localidade de 

Puruzinho-Amazonas 2005. 

 
Faixa etária Freqüência % 

0,5 - 5 20 18,18 
6 - 10 20 18,18 

11 - 15 19 17,27 
16 - 20 13 11,82 
21 - 25 7 6,36 
26 - 30 6 5,45 
31 - 35 5 4,55 
36 - 40 7 6,36 
41 - 45 4 3,64 
46 - 50 3 2,73 
56 - 60 3 2,73 
61 - 65 2 1,82 

> 65 1 0,91 
Total 110 100 

 
 

As concentrações de mercúrio total encontradas nas amostras de cabelo variaram de 

2,28 a 70,56 µg.g-1, a média geral da população foi de 17,35 ± 11,49µg.g-1. Dos 110 

indivíduos investigados, 90,9% (100 indivíduos) apresentaram concentrações de mercúrio 

total no cabelo que ultrapassaram o limite de tolerância estabelecido pela OMS de 6 µg.g-1, 

49,5 % destes indivíduos ultrapassaram o valor de 16 µg.g-1 e 3% apresentaram 

concentrações de mercúrio superiores a 50 µg.g-1, considerado como nível de intoxicação 

aguda (figura 19). 
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Figura 19: Concentração de Hg (µg.g-1) na população amostrada em relação aos valores de 

referência da O.M.S. 

 

Para verificar as concentrações de mercúrio em relação a idade da população 

amostrada os indivíduos foram agrupados em classes de idade com intervalos de cinco anos 

(tabela 4). A menor concentração média de mercúrio foi de 11,81µg.g-1 e a maior de 44,18 

µg.g-1 nas classes etárias de 0,5 a 5 anos e de 46 a 50 anos, respectivamente. 

 
Tabela 4: Distribuição das concentrações de Hg total em µg.g-1  nas amostras de cabelo 
segundo faixa etária da população de Puruzinho-Amazonas 2005. 
 

Faixa etária n. Média D. Padrão  Min./Max.  Mediana  
0,5 - 5 20 11,81 7,92 2,63 - 34,34 10,15 
6 - 10 20 13,94 5,44 2,48 - 25,00 13,12 
11 - 15 19 20,54 13,06 3,37 - 57,04 17,40 
16 - 20 13 15,68 7,06 7,26 - 30,87 12,90 
21 - 25 07 13,11 6,83 4,52 - 22,02 11,05 
26 - 30 06 21,80 20,79 2,28 - 55,41 16,02 
31 - 35 05 21,26 8,08 15,08 - 34,53 17,40 
36 - 40 07 21,39 12,65 10,40 - 47,26 17,87 
41 - 45 04 19,05 6,01 12,80 - 24,22 19,58 
46 - 50 03 44,18 24,90 21,10 - 70,56 40,89 
56 - 60 03 12,06 2,89 9,33 - 15,09 11,76 
61 - 65 02 25,64 0,86 25,03 – 26,25 25,64 

> 65 01 24,61 - - - 
Total 110 17,35 11,49 2,28 – 70,56] 15,03 

46 %

3%
9%

42%
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 A fim de testar a variação da concentração de mercúrio em função da idade, os 

indivíduos foram novamente agrupados. Desta vez, em apenas três grupos com intervalos 

de 0,5 a 20,  21 a 40, e 41 a 68 anos. Usando o teste de normalidade de Shapiro-Wilk, 

constatou-se que os dados não possuem distribuição normal, sendo, portando, adotado o 

teste não paramétrico de Kruskal-Wallis, que mostrou significância com valor H = 9,9905 e  

P = 0,0068. Posteriormente, foi aplicado o teste de comparações múltiplas de DUNN 

(tabela 5), que demonstrou a formação de dois grupos distintos “a” e “b”, e ainda um grupo 

intermediário “a b c”, com a menor concentração de mercúrio observada entre os 

indivíduos com idade inferior a vinte anos, e os maiores valores nos indivíduos com idade 

superior a 40 anos (figura 20). 

 

Tabela 5: Comparações múltiplas de DUNN. 

Grupo DUNN Tratamento Posto Médio 
   a  0 – 19 48,68 
   a     b     c 20 – 40 62,54 

         c > 40 75,54 
 

O aumento das concentrações de mercúrio em relação à idade observado na figura 

20 pode ser explicado pelo fato dessa população ter como fonte de exposição a ingestão de 

peixes, uma vez que seus membros não tem envolvimento com atividades de mineração e 

outras atividades de exposição direta ao mercúrio. Acredita-se, portanto, que grande parte 

do mercúrio encontrado em seus cabelos esteja na forma de metil-mercúrio, caracterizado 

pela bio-acumulação demonstrada ao longo do tempo. Kehrig et al. (1997), ao analisar as 

concentrações de mercúrio em cabelo de moradores ribeirinhos de tributários do rio 

Madeira encontrou valor médio de 21,79 µg.g-1 de mercúrio total, dos quais 85% estavam 

na forma de metil-mercúrio. Concentrações de mercúrio mais elevadas diretamente 

proporcionais à idade também foram observados em outros trabalhos realizados na região 

Amazônica (Barbosa et al., 1997; 1998). Em geral, seu incremento deve-se ao fator de bio-

acumulação, sendo associado diretamente com o consumo de peixe, que tende a aumentar 
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Figura 20: Concentração de mercúrio total por classes de idade. 

 

em função da idade, com gradativa diminuição após os cinqüenta anos (Bourgoin et al., 

2000). Porém, esse padrão pode ser diferenciado entre os indivíduos do sexo feminino 

devido a possíveis eliminações de mercúrio durante a gestação (Barbosa et al., 1998).  

Para verificar as possíveis diferenças na concentração de mercúrio entre os 

indivíduos do sexo feminino e masculino foi aplicado o teste de normalidade de Shapiro-

Wilk, que mostrou uma distribuição não normal para os dados. Em seguida, foi aplicado o 

teste não paramétrico U de Mann Whitney, que mostrou significância com valor de P = 

0,032. O teste demonstrou claramente a formação de dois grupos com a maior concentração 

de mercúrio, observada entre os moradores do sexo masculino em relação aos do sexo 

feminino (figura 21).   

 

a abc
c
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Figura 21: Distribuição das concentrações de mercúrio em µg.g-1 (ppm)  segundo sexo na 

população amostrada. 

 

Esses resultados corroboram com os encontrados por (Bastos et al 2005) em 

localidades ribeirinhas situadas na região do baixo rio Madeira próximas à área de estudo, 

onde, ao avaliarem 725 indivíduos de 45 localidades, encontram valores médios de 

mercúrio total de 13,99 µg.g-1  para o sexo feminino e 16,71 µg.g.-1 para o sexo masculino. 

Esse fato talvez possa ser explicado por existir, entre as mulheres, uma tendência a redução 

da concentração de mercúrio com a idade, provavelmente, devido a seu período gestacional 

caracterizado pela transferência placentária de mercúrio para o feto (Barbosa et al., 1998). 

A figura 22 mostra o comportamento das concentrações de mercúrio quando separados os 

indivíduos em classes etárias e diferenciados por sexo. Foi verificada uma diminuição na 

taxa de aumento da carga corporal de mercúrio nas mulheres em função da idade, após os 

dezenove anos. 
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Figura 22: Concentração de Hg segundo sexo e classes de idade da população.  

 

Entre as mulheres em idade fértil (13 a 40 anos) da localidade de Puruzinho 86,6% 

apresentaram concentrações de mercúrio superiores à 10 µg.g-1, tendo como média geral  

16,76 ± 8,61 µg.g-1. Esses valores podem constituir riscos expressivos para esta população, 

pois o limite de mercúrio no cabelo materno considerado como concentração indicativa de 

possibilidade do aparecimento de efeitos adversos para o feto e a partir de 10  µg.g-1 de 

mercúrio total. Essa exposição pré-natal pode causar diversos efeitos neurológicos em 

crianças, sendo o feto humano de 5 a 10 vezes mais sensível que os adultos aos efeitos 

neurotóxicos do mercúrio (Grandjean et al., 1992; 1995; 1997). 

Outros trabalhos realizados na bacia Amazônica, (Pinheiro et al. 2005), que estudou 

40 mulheres ribeirinhas em grávidas e não grávidas da região do rio Tapajós, não encontrou 

diferença significativa entre os dois grupos com médias de mercúrio de 8,25µg.g-1 para 

grávidas e 9,39µg.g-1 para as não grávidas. No referido estudo, 32 % das mulheres 

avaliadas apresentaram concentrações de mercúrio superiores a 10µg.g-1. Outros trabalhos, 

como o de (Barbosa et al. 1998), realizados com ribeirinhos na bacia do rio Madeira e com 

indígenas da região do rio Xingú, apresentam valores mais semelhantes aos encontrados 

neste estudo, com 60% das mulheres ribeirinhas em idade reprodutiva apresentando 

concentrações de mercúrio superiores a 10µg.g-1. As diferenças encontradas entre os 

trabalhos que reportam sobre as concentrações de mercúrio em mulheres ribeirinhas talvez 
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possam ser explicadas pela diferença nos padrões de consumo de peixes, tanto pelo aspecto 

qualitativo como quantitativo.  

 

5.3. Consumo de peixe 

 

5.3.1. Freqüência de Consumo de Peixe  

 

Os resultados encontrados indicaram um consumo freqüente de peixe pela 

população do Puruzinho durante os seis meses avaliados. No decorrer desse estudo, no 

período de 184 dias, a freqüência de consumo de peixe variou entre as famílias de 52,2% a 

95,9% dos dias, com média de consumo de peixe pela população de 79 % do total de dias 

da investigação (figura 23). 
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Figura 23: Freqüência de consumo de peixe pelas famílias estudadas em relação o período 

de investigação.  

 

No decorrer do estudo, a freqüência de consumo de peixe sofreu uma pequena 

variação em relação ao tempo, sendo a menor no mês de agosto e a maior no mês de 

setembro (figura 24). As variações nos padrões de consumo de peixe estão diretamente 

ligadas à oferta, sendo esta influenciada principalmente pelo regime hidrológico, que na 

região Amazônica, é representado por duas estações: chuvosa (novembro a maio) e seca 
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(maio a novembro), essa variação sazonal influencia diretamente na diversidade e 

disponibilidade dos peixes (Golding, 1980). 
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Figura 24: Freqüência média de consumo de peixe pela população de Puruzinho ao longo 

de seis meses (2005 – 2006).   

 

No trabalho de Boischio et al. (2000) realizado em 1991 e 1993 com populações 

ribeirinha do alto rio Madeira, os autores verificaram uma pequena diferença na freqüência 

de consumo de peixe entre as estações, sendo a maior na estação de seca. No presente 

trabalho, pode-se observar que o mesmo fenômeno também ocorreu nos meses de setembro 

a novembro, que caracterizam o final da estação seca. 

 
5.3.2. Consumo Qualitativo (espécies consumidas) 
 

Foi registrado, durante o estudo, o consumo de 32 espécies de peixes. Sendo as 

espécies de maior ocorrência o: (curimatã), (pacú), (tucunaré), (cará), (chora), (jaraqui), 
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(piau), (jatuarana) figura 25. Juntas, essas 8 espécies representam 82% do total de espécies 

consumidas pela população do Puruzinho, sendo as demais consumidas esporadicamente.  

 

 
 

Figura 25: Distribuição de freqüências das espécies de peixe consumidas pela população 

de Puruzinho entre os meses de agosto de 2005 a janeiro de 2006. 

 

 A figura 26 mostra que a ocorrência das espécies ao longo do período de estudo 

sofreu variações, sendo o maior número de espécies (28 espécies) registradas no mês de 

setembro e o menor número (18 espécies) no mês de dezembro. Essa variação pode ser 

explicada pelo volume de água, principalmente por se tratar de um ambiente lacustre onde, 

na estação seca, o volume reduzido de água faz com que os peixes concentrem-se na calha 

do lago, facilitando a captura, ao contrário do que acontece durante a estação cheia quando 

o volume da água aumenta consideravelmente, inundando as margens e formando igapós 

por onde se espalham a maioria das espécies em busca de alimento. Nessa ocasião, a grande 

quantidade de água torna mais difícil a captura de algumas espécies. Também no período 

de cheia, algumas espécies migram do lago para a calha do rio onde reproduzem. 
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Figura 26: Riqueza de espécies de peixe consumidas pela população entre os meses de 

agosto de 2005 a janeiro de 2006. 

 

Para verificar a existência de variações no padrão de consumo das espécies de 

peixes durante o período de estudo, foi aplicada a análise das componentes principais 

(ACP).  

A primeira componente principal explicou 82,5% da variância, e a segunda, 8,6% 

da variância, representando os dois primeiros eixos fatoriais 91% da variância total (figura 

29).  

A figura 27 demonstra que o consumo das 32 espécies de peixe estiveram 

distribuídas evidenciando a formação de três grupos: (estação seca) representado pelos 

meses de agosto, setembro e outubro, (estação cheia) representado pelos meses de 

dezembro e janeiro, e ainda, um grupo intermediário (período de transição entre as 

estações), representado pelo mês de novembro. 

 



 63

Agosto

Setembro

Outubro Novembro

Dezembro

Janeiro

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 250

Componente 1  (82.50%)

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

C
om

po
ne

nt
e 

2 
 (8

.6
2%

)

Grupo 1

Grupo 3

Grupo 2

 
Figura 27:  Projeção espacial da ordenação dos grupos em relação aos meses. 

  

 Por meio da ordenação dos vetores das variáveis (figura 28), obteve-se a 

distribuição espacial das variáveis nas componentes. As variáveis que mais contribuíram 

para o eixo 1 foram: jaraqui (24,9%), tucunaré (23,2%), curimatã (13,01%), cará (12,49%) 

e pacu (17,66%). E as variáveis que mais contribuíram para o eixo 2 foram: pacu (62,6%) e 

jatuarana (14,66%) (tabela 6). 
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Tabela 6: Contribuição das variáveis em cada fator. 

 

Factor 
loadings: 

F1 F2 F3 F4 F5 

curimata  -35.972 4.936 -2.800 4.252 0.715 
Tucunaré -48.045 1.338 14.306 4.301 -2.928 
Cará  -35.246 1.664 -12.018 0.290 -0.578 
Chora 3.532 0.685 12.831 -0.805 4.500 
Pacu 41.901 25.504 1.173 -0.753 -1.806 
Pescada  -7.655 -2.179 -1.942 -3.268 -0.447 
Surubim -5.473 0.264 5.685 0.315 -0.187 
Traira -12.218 0.965 -2.739 5.985 1.164 
Jatuarana 22.678 -12.342 -5.456 -0.094 -0.300 
Branquinha 0.502 2.598 6.998 1.908 1.130 
Barba chata -4.565 -1.392 -1.191 -2.082 -0.157 
Peixe cachorro -2.646 -0.923 0.891 -1.960 1.728 
Piau -5.474 9.355 -9.095 6.430 2.987 
Caparari  -2.959 1.362 0.978 -0.239 -2.458 
Piranha -1.594 -0.145 0.575 -0.561 -0.590 
Sardinha 0.757 2.637 0.379 0.173 1.090 
Jaraqui 49.759 -8.984 2.066 9.689 -1.135 
Tambaqui -0.612 -0.756 0.775 -1.136 -0.280 
Mandi -1.363 0.943 -1.249 -0.370 -0.331 
Arubarana -0.571 0.277 -0.525 -0.751 -0.584 
Bodó -3.139 0.366 -1.902 2.472 -1.084 
Mapará -1.777 1.242 -2.234 1.379 -1.722 
Aruanã -1.142 0.420 -1.047 0.539 -0.149 
Pirapitinga 2.216 2.668 -0.505 -1.704 0.606 
Jeju -0.140 -0.154 0.040 -0.307 -0.006 
Charuto -0.543 0.305 -0.958 0.123 1.379 
Jundiá -0.176 0.277 0.883 0.413 0.406 
Flexera -0.307 0.177 0.102 0.337 0.002 
Tamoatá -0.471 0.080 -0.398 0.390 0.211 
Pirarucu 2.746 -1.813 2.667 1.908 0.023 
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Figura 28: Projeção espacial da ordenação dos vetores das variáveis nas duas componentes 

principais. 

 

 Durante o estudo, pode-se observar o consumo de uma grande diversidade de 

espécies. Porém, a maior parte do consumo deteve-se a apenas 5 espécies. A diversificação 

no consumo pode ser atribuída a fatores como a preferência dos moradores em comerem 

determinadas espécies consideradas melhores de acordo com alguns critérios como sabor, 

tamanho e, ainda a fatores de fundo cultural. E também pode ser determinada pela oferta de 

cada espécie em cada época do ano.   

 Em particular, na localidade de Puruzinho, pode-se perceber que o fator que mais 

influencia no padrão de consumo é a oferta das espécies, uma vez que a maioria dos 

moradores não pratica a pesca de forma seletiva e, também não intensificam esforços de 

captura às espécies preferidas. De acordo com a preferência dos moradores, espécies como 
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tambaqui, tucunaré, jatuarana, curimatã e surubim são muito apreciadas. Já as espécies 

como chora, piau, cará, sardinha entre outras são menos apreciadas para o consumo. Pode-

se perceber que as espécies encontradas nos diferentes meses são, em sua maioria, 

coincidentes; porém, a freqüência do consumo de cada espécie é bastante diferenciada ao 

longo dos meses, indicando que essa variação ocorre em função da oferta. 

 No trabalho de (Boischio et al. 2000), os autores também verificaram uma larga 

variação das espécies disponíveis para consumo, com registros de 36 espécies consumidas 

pela população ribeirinha do rio Madeira. No presente trabalho, foi verificado que a 

diversificação do consumo diário não era tão grande quanto a descrita por Boischio et al, 

sendo raro a disponibilidade de várias espécies em uma mesma refeição. Portanto, a 

elaboração de tabelas de recomendação de consumo seletivo, visando a diminuir a ingestão 

de peixes com maiores concentrações de mercúrio, como proposto pela autora e por outros 

trabalhos como de (Padovani et al. 1996), não seria eficiente para a população do lago 

Puruzinho. 

 

5.3.3. Consumo Quantitativo 

 

Durante os 6 meses de estudo, ou seja, nos 184 dias avaliados, foram consumidos 

um total de 6.866 Kg de peixe de 32 diferentes espécies pelas 18 famílias estudadas. As 

espécies mais consumidas foram: curimatã, tucunaré, pacu, jaraqui, chora, cará, jatuarana e 

piau, que totalizam 85% da massa total de peixes consumidos durante o seis meses de 

estudo (figura 29). 

Embora a diversidade de peixes consumidos tenha variado em função dos meses, a 

variação do consumo quantitativo foi pequena ao longo dos seis meses, sendo registrado o 

menor consumo em agosto (1.065 Kg) e o maior em novembro (1.198 Kg) (figura 30). Isso 

indica que o consumo quantitativo de pescado independe do período anual. Esses resultados 

se assemelham aos encontrados por Fabré & Alonso (1998), que também não observaram 

diferença entre a média de consumo de peixe por populações ribeirinhas do alto rio 

Amazonas entre as estações de cheia e seca. 
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Figura 29: Consumo total de peixe em Kg por espécie durante o período de estudo. 
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Figura 30: Consumo de peixe em Kg pela população estudada entre os meses de agosto de 

2005 a janeiro de 2006. 
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Quanto ao hábito alimentar, as espécies consumidas pelos moradores dividiram-se 

em carnívoras, detritívoras, onívoras, frugívoras e planctívoras. 

A figura 31 demonstra a distribuição do consumo da população em relação ao 

hábito alimentar dos peixes durante o período estudado. Os padrões de consumo 

observados nos meses de agosto e setembro foram bastante parecidos com a predominância 

do consumo de espécies de hábitos carnívoros e detritívoros, praticamente em igual 

proporção, seguidos pelos onívoros, frugívoros e planctívoros. No mês de outubro, as 

espécies mais consumidas também foram as carnívoras e detritívoras. Já em novembro, 

houve predominância de espécies detritívoras, seguidas pelas carnívoras ocorrendo também 

o aumento no consumo de espécies frugívoras. Nos meses de dezembro e janeiro, o padrão 

de consumo foi bastante diferenciado em relação aos meses anteriores, com o maior 

consumo das espécies detritívoras, frugívoras e onívoras, e consumo reduzido de espécies 

carnívoras. Em geral, foi possível observar durante os meses que compreendem a estação 

de seca, o consumo de espécies de hábito alimentar carnívoro é maior em relação à estação 

de cheia, indicando que a exposição da população local ao mercúrio, por meio do consumo 

de peixe, pode ser bastante diferenciada em função das variações sazonais. 
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Figura 31: Consumo médio de peixes por hábito alimentar durante os meses estudados. 
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O consumo médio diário per capta de peixe foi de 406 g, tendo esse consumo se 

apresentado uniforme ao longo dos seis meses de estudo, indicando, mais uma vez, a pouca 

influência da sazonalidade no padrão de consumo quantitativo dos moradores do lago 

Puruzinho (figura 32).  
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Figura 32: Consumo médio diário de peixe entre os meses de agosto de 2005 a janeiro de 

2006. 

 

 O menor consumo diário médio registrado foi 33g e o maior foi de 1.250g de peixe 

por pessoa ao longo dos 6 meses. A média geral de consumo diário variou entre as famílias 

de 196g a 609g por pessoa (figura 33). Essa variação pode ser atribuída ao acesso 

diferenciado a outros tipos de alimento e, principalmente a distribuição  etária dos membros 

da família.  
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Figura 33: Consumo diário médio de peixe nas 18 famílias estudadas. 

 

A tabela 7 mostra a quantidade de membros e a distribuição por faixa etária de cada 

uma das 18 famílias. A média das famílias consiste em oito pessoas, com um número 

mínimo de 2 e máximo de 15 pessoas. 

 

Tabela 7: Relação do número de pessoas de cada família e os respectivos percentuais de 

distribuição por faixa etária. 

 

< 5 anos 5 |-- 15 anos > 15 anos Famílias n. 
pessoas n % n % n % 

1 8 2 25 4 50 2 25 
2 5 1 20 2 40 2 40 
3 5 0 0 3 60 2 40 
4 4 0 0 1 25 3 75 
5 10 2 20 4 40 4 40 
6 15 1 7 8 53 6 40 



 71

Tabela 7: Continuação. 

< 5 anos 5 |-- 15 anos > 15 anos Famílias n. 
pessoas n % n % n % 

7 9 3 33 4 44 2 22 
8 12 3 25 4 33 5 41 
9 9 0 0 3 33 6 66 
10 4 2 50 0 0 2 50 
11 9 1 11 2 22 6 66 
12 8 2 25 3 37 3 37 
13 11 1 9 6 54 4 36 
14 10 1 10 4 40 5 50 
15 11 1 9 4 36 6 54 
16 9 2 22 3 33 4 44 
17 7 3 43 2 28 2 28 
18 2 0 0 0 0 2 100 

 

Para verificar a existência de variações no padrão de consumo de peixe entre as 

unidades familiares durante o estudo, foi aplicada a análise de componentes principais 

(ACP) utilizando as médias de consumo por espécies de cada unidade familiar.  

A primeira componente principal explicou 37,8% da variância, e a segunda 

componente 13,3%. Representando os dois primeiros eixos fatoriais 51% da variância total 

(figura 34).  

A figura 34 demonstra uma distribuição bastante heterogênea entre as 18 unidades 

familiares estudadas, evidenciando a formação de 4 grupos. 
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Figura 34: Projeção espacial da ordenação dos grupos (unidades familiares) em relação aos 

meses. 

 

As variáveis de maior peso, que contribuíram para o eixo 1 foram: tucunaré 

(0,9022), curimatã (0,9197), pacu (0,9109), piau (0,8610) e jatuarana (0,7848). E as 

variáveis que mais contribuíram para o eixo 2 foram chora (0,7137) e pirandirá (0,6073), 

(tabela 8) (figura 35). 

 

Tabela 8: Contribuição das variáveis em cada fator. 

Factor loadings: F1 F2 F3 F4 F5 
Piranha 0.321105 -0.300944 0.365710 0.440844 0.334815 
Traira 0.661746 0.230057 0.100498 -0.058710 -0.018363 
Pirandirá 0.173669 0.607391 0.065621 -0.267276 -0.187994 
Tucunaré 0.902265 0.086258 -0.115868 -0.166796 -0.210216 
Arubarana 0.403293 0.154224 -0.629219 -0.290007 0.396199 
Surubim 0.774499 -0.167916 -0.090705 0.064344 -0.011489 
Mapará 0.746460 0.123878 -0.233306 -0.250961 0.284771 
Charuto 0.012570 0.591351 -0.515497 0.172186 -0.372700 
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Tabela 8: Continuação 

Factor loadings: F1 F2 F3 F4 F5 
Mandubé -0.208840 0.409256 -0.618846 0.481891 0.214937 
Caparari -0.144088 -0.321430 -0.208502 0.754990 -0.101676 
Sardinha 0.776952 -0.291111 0.299240 -0.113920 0.228861 
Branquinha 0.239774 -0.636308 -0.443907 -0.101829 0.302922 
Cará 0.772099 -0.128306 -0.397939 0.044545 -0.011569 
Piau 0.861072 0.047496 -0.054255 0.159746 -0.195997 
Chora 0.198516 0.713752 0.237855 0.290952 0.160050 
Jaraqui 0.664072 0.242678 0.456196 0.034264 -0.053830 
Jatuarana 0.784805 -0.177827 0.087197 0.110576 -0.354430 
Curimatá 0.919777 0.006973 -0.117010 0.037135 -0.101061 
Pacú 0.910996 -0.069426 0.138511 0.300264 0.004368 
Bodó 0.166905 0.591062 0.271551 0.131288 0.579894 
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Figura 35: Projeção espacial da ordenação dos vetores das variáveis nas duas componentes 

principais. 
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 A média diária de consumo de peixe encontrada nesse trabalho (406 g) diverge de 

alguns trabalhos realizados em outras regiões da Amazônia. Porém, é necessário ressaltar 

que existem diferenças a serem consideradas (tabela 9). Nos trabalhos de Giugliano et al. 

(1978) e Shrimpton & Giugliano (1979) foram incluídos nas estimativas moradores de 

regiões urbanas, que possuem maior acesso a outros tipos de alimentos, consumindo 

portanto menos peixe que os moradores ribeirinhos de regiões afastadas dos centros 

urbanos. Nos trabalhos de Batista et al. (1998) e de Fabré & Alonso, (1998), as estimativas 

de consumo médio de 550g, e 538g, 522g, respectivamente, foram obtidas somente por 

meio de entrevistas sem a pesagem do peixe consumido. Boischio et al. (2000) e (Cerdeira 

et al. 1997), utilizaram o método de pesagem, porém fizeram amostragens aleatórias de 

apenas alguns dias em cada família.  

 

Tabela 9: Consumo diário per capta de pescado em algumas localidades da região 

Amazônica de acordo com diferentes autores. 

Consumo 

Diário (g) 
Região Fonte (autores) 

121 Manaus/AM Giugliano et al. (1978) 

194 Itacoatiara/AM Smith, (1979) 

150 Manaus/AM Shrimpton & giugliano (1979) 

200 Manaus/AM Amoroso, (1981) 

369* Lago Grande de Monte Alegre/AM Cerdeira et al. (1997).   

550 Rio Solimões/AM Batista et al. (1998). 

805 

538 

522 

Rio Japurá/AM 

Rio Içá/AM 

Rio Solimões/AM 

 

Fabré & Alonso, (1998). 

243* Rio Madeira/RO Boischio et al. (2000).   

250 Rio Madeira/RO-AM Bastos et al. (2006). 

406* Lago Puruzinho/AM Presente estudo 

   * Utilização de metodologia de pesagem. 
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Outro detalhe é que no presente trabalho os peixes foram pesados após serem 

tratados, ou seja, após estarem prontos para o preparo, refletindo dessa forma, o consumo 

real de peixe. Entre as espécies consumidas pelos moradores no presente estudo 8 foram 

avaliadas quanto ao percentual de aproveitamento (tecido muscular), obtendo-se uma perda 

média de 32% da massa do peixe inteiro (tabela 10). 

 
Tabela 10: Percentual de tecido muscular de algumas espécies de peixe. 
 
  

Nome científico Nome comum % tecido 
muscular DP n 

Brycon melanopteros Jatuarana 84,0 3,28 18 
Cichla monoclus Tucunaré 83,6 0,50 6 
Hipophthalmus marginatus Mapará 80,0 1,91 14 
Potamorina Latior Chora 64,0 1,37 10 
Potamorina altaamazônica Chora 54,0 3,13 10 
Hemiodus unimaculatus  Charuto 46,0 1,61 4 
Triportheus elongatus Sardinha 62,0 7,97 6 
Anodus melanopogon Charuto 68,7 3,11 12 

Média 68,0  
 

5.3.4. Taxa de ingestão de mercúrio 

 

 Com base nas concentrações médias de mercúrio encontradas nas espécies de peixes 

do lago Puruzinho neste estudo, que variaram de 0,03 µg.g  a 0,83 µg.g foram calculados 

limites de consumo em gramas de peixe por dia para as diferentes espécies (figura 36) 

 A figura 36 demonstra que espécies com concentrações de mercúrio total baixas 

como bodó, pacú, curimatã e jatuarana geralmente são consumidas em quantidades 

inferiores ao limite recomendado. Já para espécies de hábito alimentar preferencialmente 

carnívoras, como piranha, traíra, pirandirá, tucunaré, arubarana e surubim, devido às 

concentrações de mercúrio mais elevadas, bastaria uma ingestão diária de apenas 50 gramas 

para ultrapassar o limite crítico. 
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Figura 36: Curva que descreve a quantidade diária máxima de ingestão de peixe (gramas 

de peixe/dia) em função da concentração de mercúrio nos peixes, para uma pessoa adulta 

de 60 Kg. O consumo máximo recomendável de cada espécie está indicado em azul, e em 

vermelho, está representado o consumo médio por espécie observado no estudo. 

 

Pode-se observar que o consumo médio normal da população ultrapassa em várias 

vezes o valor. Mesmo espécies não carnívoras com concentrações de mercúrio 

relativamente baixas como jaraqui, chora e piau, ultrapassam o limite de consumo 

recomendado por serem freqüentemente consumidas em maior quantidade pela população.  

Embora as concentrações de mercúrio na maioria das espécies de peixe não 

ultrapassem 0,5 µg.g de mercúrio (valor recomendado para consumo OMS), a taxa de 

ingestão de mercúrio constantemente ultrapassa o valor máximo recomendável, devido ao 

elevado consumo de peixe pela população, cuja média diária per capta é de 406g. 

 É válido ressaltar que os valores de mercúrio em peixes apresentados são valores 

médios, e representam a época em que foram coletados, estando portanto, sujeitos a 
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mudanças em relação a alterações no ambiente. Da mesma forma, foi demonstrado neste 

estudo que o consumo qualitativo (espécies consumidas) é fortemente influenciado pelas 

variações sazonais, permitindo, portanto, que a taxa de ingestão de mercúrio varie em 

função das espécies consumidas em determinada época do ano. 
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6. CONCLUSÕES 

 

6.1. Ictiofauna 

 

Os resultados obtidos indicam alta concentração de mercúrio em algumas espécies 

exedendo em alguns casos, os limites de segurança estabelecidos por órgãos como a OMS e 

ANVISA. Esses valores podem oferecer risco de exposição aos moradores locais 

principalmente ao que se refere à exposição pré-natal. Considerando que o consumo 

semanal de 200 gramas de peixe contendo 0,50 µg.g-1 de mercúrio podem ocasionar efeitos 

adversos ao feto, e em particular, na população estudada, onde o consumo diário per-capita 

chega a 1 quilo. Seria incoerente não considerar os riscos potencias a esses seres humanos 

que não apenas como amplamente citado em outros estudos, têm no pescado a principal 

fonte de proteína, mas sim, na maioria das vezes, a única fonte. 

 

6.2. População 

 

Os níveis de mercúrio no cabelo desta população refletem claramente sua exposição, 

similarmente  a outras populações tradicionais da bacia Amazônica. As concentrações de 

mercúrio encontradas em crianças menores de 3 anos de idade e a diminuição na taxa de 

acréscimo de mercúrio nas mães, com o aumento da idade indicam a exposição uterina ao 

mercúrio, considerada mais grave que a exposição na fase adulta. Deste modo, faz-se 

necessário a realização de estudos voltados a investigações clínicas e neuro-clínicas 

objetivando mensurar-se os riscos ao desenvolvimento de sintomas de intoxicação à médio 

e longo prazo. 

 

6.3. Ingestão de pescado 

 

A grande freqüência de ingestão de peixe pela população, associada ao alto 

consumo médio per capta constituem riscos potencias à saúde dos moradores, mesmo com 

os níveis de mercúrio na maioria das espécies não ultrapassando os valores máximos 

recomendáveis pela OMS e ANVISA.  
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Embora a diversidade das espécies de peixe consumidas tenha variado ao longo dos 

meses, o consumo diário médio per capta não apresentou variações significativas durante o 

estudo, confirmando a forte dependência desse recurso para a alimentação dos moradores.  

O consumo de peixe em relação ao habito alimentar mostrou-se fortemente 

influenciado pela variação sazonal indicando um maior consumo de peixes carnívoros na 

estação seca, esse fator deve ser levado em consideração quando são feitas investigações 

sobre os níveis de exposição ao mercúrio em populações semelhantes a desse estudo. 

Embora exista uma grande diversidade de peixes consumida pela população, a 

diversificação no consumo diário é pequena, sendo raro a disponibilidade de várias espécies 

em um mesma refeição. Portanto, não seria eficiente o uso de recomendações para consumo 

seletivo visando diminuir a ingestão de peixes com maiores concentrações de mercúrio, 

uma vez que, o consumo qualitativo é determinado, principalmente, pela oferta. Além 

disso, já existe uma predominância natural de consumo das espécies não carnívoras. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
PROJETO: ESTUDO DA RELAÇÃO MERCÚRIO E DIETA ALIMENTAR ATRAVÉS DA 
ANÁLISE MULTIVARIADA NA POPULAÇÃO DO LAGO PURUZINHO-AMAZÔNIA 
Fui orientado sobre o estudo “Estudo da relação mercúrio e dieta alimentar através da análise multivariada na 

população do lago Puruzinho-Amazônia”, realizado pela equipe de pesquisadores do LABORATORIO DE 

BIOGEOQUIMICA AMBIENTAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA/UNIR, e entendo 

que este trabalho traz como objetivo entender o comportamento do mercúrio na Amazônia. É importante que 

se estude a contaminação humana porque ela pode levar a problemas de saúde em crianças e adultos da nossa 

região. Este estudo será feito com perguntas de importância à avaliação da contaminação e análise de 

amostras de cabelo. Os participantes devem ser moradores da Comunidade do Puruzinho, localidade 

pertencente ao Município de Humaitá-AM. A pesquisa será realizada sem danos físicos e estéticos para os 

participantes, uma vez que a coleta das amostras de cabelo não ocasiona dor, e a quantidade retirada será 

mínima não causando alterações na aparência. As amostras acima citadas serão estudadas na busca da 

quantidade de mercúrio no corpo. Os pesquisadores comprometem-se a utilizar os materiais e dados coletados 

exclusivamente para os fins previstos no protocolo e a publicar os resultados, sejam eles favoráveis ou não. 

_______________________________ 

                                                                                    Ronaldo Cavalcante de Oliveira  

                                Endereço: Rua Indiana 1663 Bairro: Nova Floresta, Porto Velho-RO CEP:78913-320 

                                                                              Telefones: (69) 2182-2122/228-4033/9982-1455 

 

Estou ciente sobre minha inclusão voluntária nesta pesquisa mediante informações completas sobre a mesma 

e tenho, ainda, a liberdade de desistir da minha participação no momento em que desejar. Concordo com o 

que foi dito e está discriminado acima e autorizo minha presença neste estudo na condição de que os 

resultados obtidos sejam utilizados apenas para fins de publicação científica e que seja garantido o sigilo de 

minha identificação. E estou recebendo cópia deste papel assinado por mim e pelo pesquisador. 

 

Nome do participante voluntário:_______________________________________________ 

 

Humaitá (Lago do Puruzinho), ________de __________________de 2005. 
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FICHA INDIVIDUAL 

 

 

Nome:   
Idade: Peso: Altura: 
Ocupação atual: 
Garimpo:      sim       não Quando: Tempo: n°. Amalgama: 
Tempo de residência: Res. Anterior: 
Lactante: 
n°. de consultas médicas no último ano: 
Atendimento odontológico no último ano: 
Malária confirmada no último ano: 
Já pintou o cabelo:                 Usa xampu: 
Nível de escolaridade: 
 

DADOS ALIMENTARES 

Quantos dias come peixe por semana: 
Quantas vezes por dia: 
Qual a quantidade: 
Quais as espécies mais consumidas: 
Proveniência do Peixe: 
Quando não tem peixe o que costuma comer: 
Observações: 
 
 
 
Entrevistador: 
 


