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RESUMO

A difusão da culinária japonesa tem propiciado um aumento no consumo de
pescados em várias regiões do mundo, inclusive no Brasil. Embora o pescado
seja uma alternativa saudável à carne, ele pode veicular mercúrio (Hg),
especialmente na sua forma orgânica mais tóxica, o metilmercúrio (MeHg). Uma
vez ingerido, o mercúrio pode trazer várias consequências negativas à saúde
humana, afetando os sistemas nervoso, renal, cardiovascular, imunológico,
reprodutor e motor. O presente estudo objetivou determinar o grau de
contaminação por mercúrio em sushi e sashimi comercializados em restaurantes
de comida japonesa da cidade de Campinas (SP, Brasil) e estimar o risco à saúde
humana decorrente do consumo destes produtos. Inicialmente o teor de Hg total
foi determinado por espectrometria de absorção atômica com decomposição
térmica e amalgamação (TDA AAS), enquanto o teor de MeHg foi calculado
considerando que 90% do Hg total está na forma orgânica. A estimativa da
avaliação do risco à saúde foi realizada para adultos e crianças através do valor
de ingestão semanal tolerável provisória (PTWI). A concentração média de Hg
total foi de 147,99; 6,13 e 3,42 µg/kg nas amostras de sushi de atum, kani e
salmão, respectivamente e para o sashimi 589,09; 85,09 e 11,38 µg/kg para atum,
polvo e salmão, respectivamente. As amostras contendo atum apresentaram
maior concentração de Hg. Foi observado que uma porção (150 g) de sashimi de
atum e 3 porções de sushi de atum excedem o valor do PTWI para Hg total em
crianças. O PTWI estabelecido pelo JECFA para o MeHg pode ser excedido com
o consumo de 2 e 5 porções de sushi de atum e de 1 e 2 porções de sashimi de
atum, por crianças e adultos, respectivamente. A estimativa do risco à saúde

humana indicou que o nível de toxicidade depende do tipo de pescado e do
número de porções consumidas, sendo que as crianças apresentam maior
vulnerabilidade ao risco em relação aos adultos.
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ABSTRACT

The dissemination of Japanese cuisine has resulted in an increase in fish
consumption in several regions of the world, including Brazil. Although fish can be
a healthily alternative to beef, it can carry mercury (Hg), especially in its most toxic
organic form, methylmercury (MeHg). Once ingested, mercury can have negative
consequences upon human health, some of the systems which could be affected
include the nervous, renal, cardiovascular, immunologic, reproductive and motor
systems. This study aims to determine the mercury contamination level in sushi
and sashimi sold in Japanese restaurants of Campinas (SP, Brazil) and to
measure the human health risk due consumption of these products. Initially, the
total Hg content was estimated by atomic absorption spectrometry with
amalgamation and thermic decomposition (TDA AAS), while the MeHg content
was estimated assuming that 90% of the total Hg content is in the organic form.
The estimated health risk was evaluated for adults and infants using the values for
provisional tolerable weekly intakes (PTWI). The average concentration of total Hg
was 147.99; 6.13 and 3.42 µg/kg in sushi samples of tuna, kani and salmon
respectively, and for sashimi samples 589.09; 85.09 and 11.38 µg/kg for tuna,
octopus and salmon respectively. The tuna samples presented the higher
concentrations of Hg. A tuna sashimi serving (150 g) and three tuna sushi servings
exceeded the PTWI value for infants. Moreover, the PTWI established by JECFA
for MeHg could be exceeded with the intake of two and five servings of tuna sushi,
and one and two servings of tuna sashimi, for infants and adults, respectively. The
estimated human health risk showed that the level of toxicity depends on the

serving size and on the species of fish consumed. In addition, it was demonstrated
that infants have higher vulnerability to these risks when compared to adults.

Keywords: food analysis, tuna, kani, salmon, fish, methylmercury

1. INTRODUÇÃO

A Segurança Alimentar tem por base três principais aspectos: qualidade,
quantidade e regularidade no acesso aos alimentos1, sendo definida como a
garantia do indivíduo ao acesso físico e econômico a alimentos em quantidades
suficientes, sendo estes seguros e que atenda às necessidades nutricionais
mantendo uma vida ativa e saudável2. Já Alimento Seguro é definido como todo
alimento livre de contaminantes de natureza biológica (organismos patogênicos),
química (agroquímicos), física e de outras substâncias que possam colocar em
risco a saúde humana3.
No Brasil, a preocupação com a escassez de alimentos a partir do século
XX torna a segurança alimentar uma política pública envolvendo aspectos como
os sistemas de abastecimento, políticas agrícolas, controle de preço, distribuição
de alimentos e redução da fome. Outro aspecto importante é a qualidade do
alimento, onde este deve estar isento de qualquer tipo de contaminantes, e
qualquer

outra

inconveniência

como

prazos

de

validade

vencido

e

apodrecimento1.
A contaminação ambiental da água, ar ou solo, o uso de agrotóxicos na
agricultura e toxinas naturais de agentes patogênicos podem contaminar os
alimentos e provocar diversas doenças transmitidas por alimentos ou podem
ainda produzir sequelas crônicas, como efeitos neurotóxicos, teratogênicos,
nefrotóxicos

e

estrogênicos,

comprometendo

desta

forma

a

segurança

alimentar4,5.
Adicionalmente, a segurança alimentar também está ameaçada pela
exposição a metais pesados que quando presentes na cadeia alimentar são
16

capazes de contaminar os alimentos e apresentar vários níveis de toxicidade.
Nesse sentido, o mercúrio (Hg) pode provocar graves danos à saúde humana. A
contaminação do ambiente aquático pode afetar principalmente os pescados uma
vez que estes podem acumular substâncias tóxicas em seu organismo, como o
Hg. Aditivamente o homem está exposto ao Hg principalmente pelo consumo de
pescados. O Hg no ambiente aquático pode se transformar em sua forma química
mais tóxica o metilmercúrio (MeHg) que é capaz de biomagnificar à altas
concentrações principalmente em predadores que ocupam o topo da cadeia
alimentar, tornado o pescado um alimento inseguro5.

1.1 Valores nutricionais do pescado e consumo no Brasil
O pescado é uma importante fonte proteica na alimentação humana,
caracterizada por conter todos os aminoácidos essenciais, alto valor biológico6 e
digestibilidade acima de 95%, dependendo da espécie7. Os principais
componentes de interesse nutricional nos pescados são as proteínas e os lipídios.
O teor de lipídios varia de 0,2 e 25%6, enquanto o teor proteico tem uma variação
entre 15 e 25%, conforme a espécie7.
Quanto à composição lipídica, apresenta grande quantidade de ácidos
graxos poli-insaturados de cadeia longa, o que contrasta com a composição de
lipídios de mamíferos6. Os ácidos graxos poli-insaturados têm grande impacto
para a saúde principalmente devido ao seu conteúdo de ácidos graxos ômega-3,
conhecidos como ácido eicosapentaenóico (EPA) e docosahesaenóico (DHA),
ambos relacionados à redução de risco cardiovascular8,9,10 sendo o DHA um
importante coadjuvante no neurodesenvolvimento infantil11.
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A média da composição nutricional dos principais pescados utilizados na
culinária japonesa pode ser observada no Quadro 1.

Quadro 1- Composição nutricional dos pescados.
Produto

Valor
energético
(kcal)

Proteína

Salmão

142,0

20,34

Atum

118,7

Polvo
Kani

(100 g)

Lipídio

Lipídio

EPA

Monoinsaturado
(g)

Poliinsaturado
(g)

(g)

6,11

2,25

1,80

0,420

0,690

23,24

2,13

0,64

0,63

0,120

0,390

82,0

14,91

1,04

0,16

0,24

0,076

0,081

95,0

7,62

0,46

0,28

0,14

0,000

0,028

(g)

Lipídio
total (g)

DHA
(g)

Fonte: Adaptado de United States Department of Agriculture (USDA, 2013)12.

A carne de peixe é também fonte valiosa de vários micronutrientes
essenciais incluindo vitaminas D, A e B e também minerais como cálcio, fósforo,
ferro, cobre e selênio, sendo que nos peixes de água salgada são encontrados
também altos níveis de iodo6,13.
Dados do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) revelam uma expansão
no consumo de proteína de pescados. A Figura 1 mostra a evolução do consumo
de proteína animal no Brasil nos anos de 2006 a 2010. É possível observar que o
consumo per capita anual de pescados foi de 9,7 kg em 2010 sendo que, nos 4
anos analisados o consumo de pescados cresceu muito mais que qualquer outra
fonte, representando um aumento de 34%14.
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Figura 1- Evolução do consumo de proteínas de origem animal no Brasil
Fonte: Adaptado de (Seafood Brasil, 2013)13.

O

consumo

de

pescados

pode

ser

influenciado

cultural

e

socioeconomicamente. Existe uma relação entre a renda per capita e o consumo
de pescados. Desta forma, o consumo de pescados tende a ser mais elevado
quanto menor a renda e mais próximo de regiões ribeirinhas/litorâneas onde
geralmente a população utiliza a pesca para subsistência ou quanto maior a renda
nos centros urbanos15.
Uma nova estimativa realizada em meados de 2015 pelo MPA, mostrou
que o consumo de pescados no Brasil é de 10,6 kg por habitante/ano, valor ainda
considerado abaixo do recomendado pela WHO (World Health Organization) que
é de 12 kg por habitante/ano16.
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1.2 Sushi e Sashimi
Em busca de selecionar alimentos mais saudáveis e melhor qualidade de
vida, o consumo de pescados no mundo tem crescido exponencialmente. Esse
aumento pode ser atribuído principalmente à culinária japonesa que tem no
pescado seu ingrediente principal com diferenciadas formas de apresentação17.
Países asiáticos, que não o Japão, têm apresentado um grande crescimento no
consumo de sushi, além destes, merecem destaque os Estados Unidos, Austrália
e certos países europeus e da América do Sul18.
No Brasil, o consumo de pescados in natura tem aumentado a cada ano,
sendo o peixe cru (sashimi e sushi) produto da culinária japonesa cada vez mais
frequentemente encontrado em estabelecimentos especializados e mesmo em
locais de venda onde habitualmente não existiam estas opções para o
consumidor17.
É designado como sashimi todo alimento do meio aquático consumido cru,
a exemplo: peixes e mariscos17. Por outro lado, o sushi é tradicionalmente
elaborado com arroz cozido e frio, regado com vinagre de arroz, recheado com
algum tipo de pescado, vegetais e/ou frutas. O sushi geralmente é preparado
enrolado em algas marinhas ou cobertos por filetes de peixe19,20.
Segundo Patrocínio (2009)21 o sushi é o prato Japonês mais tradicional e
mais conhecido no mundo, sendo encontrado basicamente em todos os países,
majoritariamente como prato principal. Pesquisas têm reportado que os peixes
crus

estão

cada

vez

mais

amplamente

disponíveis

em

lanchonetes,

supermercados, restaurantes especializados e sushi bars18.
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A edição de 2013 do anuário São Paulo Outlook (2013)22, publicada em
São Paulo desde o ano de 2010, constatou a presença de 12,5 mil restaurantes
na capital paulista dos quais: 1,5 mil pizzarias, 500 churrascarias e 250
restaurantes japoneses. Cabendo destacar que o termo restaurante se refere a
“estabelecimento comercial onde é preparado e servido refeições”, ou ainda “lugar
onde se servem refeições avulsas a certo número de pessoas23.

1.3 Mercúrio em pescados
Além

de

nutrientes,

os

pescados

podem

veicular

contaminantes

indesejáveis como o mercúrio. O Hg é um metal não-nutriente que pode ser
encontrado naturalmente no ambiente ou ser liberado através da ação do
homem24. Na natureza é encontrado principalmente em precipitações dos vapores
de Hg, evaporação dos corpos hídricos e erupção vulcânica. Entre as fontes
antropogênicas podem ser destacadas as atividades de mineração, processos
industriais (fabricação de baterias, termômetros, e outros), serviços de saúde,
resíduos urbanos, incineração de produtos químicos e queima de combustíveis
fósseis25.
Quanto à forma química do Hg, os grupos mais importantes são: Hg
elementar, Hg inorgânico e Hg orgânico. O Hg é o único metal a temperatura
ambiente sob a forma líquida, é pouco solúvel em água, de densidade específica
(13,521 g/dL) e acumula com facilidade em sedimentos de cursos d’água25.
A maior parte do Hg no ambiente terrestre está na forma de Hg metálico ou
de sais inorgânicos. No entanto, no ambiente aquático este elemento pode ser
alterado para a forma orgânica, o metilmercúrio, por meio de um processo
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conhecido como metilação. Este processo é mediado por micro-organismos,
principalmente por bactérias redutoras de enxofre, tanto em condições aeróbicas
como anaeróbicas. O MeHg acumula-se em tecidos biológicos e representa cerca
90% do Hg total detectado em peixes8. A figura 2 ilustra a forma como o Hg é
introduzido no meio ambiente.

Figura 2- Incorporação do mercúrio no ambiente.
Fonte: Adaptado de The United States Environmental Protection Agency
(US EPA, 2014)26

A toxicidade do Hg reside na sua capacidade de acumulação ao longo das
cadeias tróficas27 especialmente os compostos orgânicos, devido ao seu poder de
maior absorção e menor excreção, acarretando danos à saúde 28. O Hg é retido no
organismo e sua concentração aumenta ao longo do tempo, processo conhecido
como bioacumulação. A toxicidade é acrescida pelo processo de biomagnificação
uma vez que as concentrações de Hg é capaz de aumentar a cada nível da
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cadeia alimentar, atingindo portanto com mais intensidade aqueles que ocupam o
topo desta cadeia. A biocumulação ocorre internamente no organismo ao passo
que a biomagnificação ocorre na cadeia alimentar26. A figura 3 ilustra o processo
de biomagnificação.

Figura 3- Concentração de mercúrio ao longo da cadeia alimentar.
Fonte: Adaptado de (US EPA, 2014)26.

Os processos de bioacumulação e biomagnificação podem ser observados
mais frequentemente em peixes como o atum (Thunnus albacares), o qual
acumula maiores quantidades de Hg em comparação com outras espécies de
peixes por ocupar um nível superior na cadeia trófica. Indivíduos que ingerem
quantidades significativas de atum podem apresentar um maior risco à saúde 29.
O MeHg é uma substância solúvel em gordura, portanto pode se acumular
mais facilmente em tecidos gordurosos que a forma inorgânica. Assim, o salmão
(Salmo salar) e o atum são peixes que apresentam maiores teores de gordura e
geralmente apresentarão maiores concentrações de MeHg30.
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O Hg e seus compostos são quimicamente ativos, podendo alterar a
atividade celular desnaturando proteínas e inativando enzimas. Além disso, pode
ocorrer modificação das membranas com morte celular e destruição de tecidos.
Os compostos orgânicos ainda são capazes de atravessar a barreira
hematoencefálica e agir no sistema nervoso central, atingirem a barreira
placentária e se acumularem no feto, além de possivelmente serem excretados
pelo leite materno. Uma vez ingerido, o Hg se liga a grupamentos sulfidrila (-SH)
de proteínas e enzimas estabelecendo uma forte interação, sendo capaz mesmo
que em pequenas concentrações, de inativar as proteínas sulfidriladas,
prejudicando as funções e o metabolismo das células31.
O MeHg é absorvido no trato gastrointestinal em aproximadamente 95%,
possui vida média considerável, cerca de 44 a 80 dias. A sua concentração no
cérebro é em torno de 5 vezes a concentração no sangue e neste compartimento
corporal o MeHg é desmetilado a Hg inorgânico, dando origem a complexos
insolúveis com o selênio que permanece durante anos32,33.
Os primeiros sinais de intoxicação por Hg em humanos foi observado na
década de 50, no Japão. Os pescados consumidos pela população de Minamata
apresentavam elevado teor Hg em função da concentração de Hg presente na
água da baía local. Alguns dos sintomas apresentados pelos indivíduos expostos
ao Hg foram perda de visão, descoordenação motora e muscular, perda de
memória, depressão e irritabilidade8,34. Os fetos expostos ao Hg no útero, após o
nascimento exibiam problemas no desenvolvimento neurológico: retardo,
paralisia, distúrbios motores, deficiências sensoriais8,27.
Outro episódio notório de contaminação por Hg foi constatado no Iraque
em 1972, onde foi verificada a morte de cerca de 500 pacientes após o consumo
24

de alimentos preparados com sementes de trigo tratadas com fungicidas à base
de Hg8,35.
As intoxicações por mercúrio podem apresentar manifestações clínicas de
ordem aguda ou crônica. As primeiras ocorrem em função de uma exposição
pontual a concentrações elevadas de Hg, enquanto as crônicas decorrem de
exposição continuada (meses, anos) a doses menores do Hg, propiciando a
bioacumulação25. As manifestações agudas e crônicas pela exposição aos
diferentes compostos do mercúrio estão listadas no Quadro 2.

Quadro 2- Sintomas da intoxicação aguda e crônica observados em humanos
segundo às formas químicas de mercúrio.
Forma química

Sais inorgânicos de Hg

Sintomas decorrentes da

Sintomas

intoxicação aguda

intoxicação crônica

Náusea,

Tremores,

hematêmese,

decorrentes

da

neuropatias

gastroenterites, dor abdominal,

(parestesia, distúrbios visuais)

anemia, aumento das enzimas

e estomatite gengival. No SNC

hepáticas, gengivite, necrose

pode

tubular

aguda,

dor de cabeça, delírio, perda

imunológica,

de memória, insônia, fadiga,

glomerulonefrite
insuficiência

renal

aguda,

provocar

irritabilidade,

anorexia. Disfunção renal.

edema pulmonar e colapso
cardiovascular

Metilmercúrio (MeHg)

Vômitos,

ataxia,

afonia,

O

principal

alvo

é

SNC,

parestesia, paralisia, cegueira,

levando a inabilidade para

coma, podendo levar a morte.

concentração, articulação de
palavras dificultada, fraqueza
generalizada,

parestesia,

ataxia, fadiga, perda visual e
de audição, coma e morte

Fonte: WHO (2011)36; WHO (1990)37; US EPA (2000)38.
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Assim, a contaminação do alimento por Hg pode trazer graves
consequências para a saúde pública. Alguns fatores definem a ocorrência e a
gravidade da intoxicação por Hg, como: forma química, tempo de exposição,
dosagem, via de exposição e idade do indivíduo25.
Os pescados são tidos como bons indicadores da contaminação aquática
por metais pesados, uma vez que ocupam diferentes níveis tróficos e têm idades
e tamanhos distintos39. Uma análise realizada com diversos tipos alimentares
coletados em 12 países, detectou que a concentração de Hg em peixes e
mariscos é cerca de 10 a 100 vezes maior que em outros alimentos 36. Vários
órgãos sanitários no âmbito mundial têm estabelecido limites máximos toleráveis
de Hg em pescados destinados ao consumo humano29 (Quadro 3).

Quadro 3- Nível máximo tolerável de Hg em pescados segundo distintas
instituições.
Instituições
FAO/WHO
CODEX (2009)40

Tipos de pescado

Concentração máxima
permitida em pescados

Peixes não-predadores

0,5 mg/kg MeHg

Peixes predadores

1,0 mg/kg MeHg

Estados Unidos
FDA (2011)41

Peixes

1,0 mg/kg MeHg

Japão
JETRO (2011)42

Pescados

0,4 mg/kg Hg total e
0,3 mg/kg MeHg

União Européia
EC (2006)43

Produtos de pesca com
algumas exceções

0,5 mg/kg Hg total

Espécies predadoras

1,0 mg/kg Hg total

Espécie de pescado nãopredadora

0,5 mg/kg Hg total

Espécies predadoras

1,0 mg/kg Hg total

Brasil
ANVISA (2013)44
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Níveis e padrões de contaminação por Hg em produtos alimentares foram
analisados em oito países no período de 1997 a 2009. Das amostras estudadas,
cerca de 93% dos dados eram provenientes da Europa (Espanha, Finlândia,
França), 5% Ásia (China, Japão), 1% da Oceania (Austrália) e 1% das Américas
(Brasil e Canadá). As amostras corresponderam a 85% para água, 6% peixes, 2%
mariscos e 6% outros grupos alimentares. Níveis de mercúrio total em 6.114
amostras de pescados variou de 0,001-11,4 mg/kg, com a concentração máxima
encontrada em marlim-azul (Makaira nigricans)36.
Miniero et al, (2013)45 verificou os níveis de Hg total em amostras de
dourada goraz (Dicentrarchus labrax) e robado (Sparus aurata), encontrados na
Itália. Os níveis de Hg total no robalo variaram entre 0,355-1,58 mg/kg de peso
fresco, enquanto na dourada a variação foi de 0,284-2,54 mg/kg, sendo que cerca
de 90% das concentrações verificadas excederam o nível máximo legal de Hg
total de 0,5 mg/kg previsto na legislação da União Européia e também do Brasil
(Quadro 3).
Alguns estudos pontuais no Brasil que analisaram o teor de Hg em
pescados encontraram concentrações elevadas do contaminante. Bastos et al.
(2015)46 estudando mercúrio em peixes de diferentes níveis tróficos presentes no
rio Madeira na Amazônia brasileira encontraram em espécies que ocupam o topo
do nível trófico (piscívoros, carnívoros) os maiores teores de Hg total (0,051-1,242
mg/kg); peixes (planktívoros e omnívoros) exibiram concentrações intermediárias
de Hg total (0,026-0,424 mg/kg), enquanto os (detritívoros e herbívoros)
apresentaram menores concentrações médias de Hg total (0,009-0,275 mg/kg).
Medeiros et al. (2008)47 reportaram teor total de Hg como sendo de até 0,156 e
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0,172 μg/g em musculatura vermelha e branca de atum (Thunnus albacares),
respectivamente, capturado no litoral do Rio de Janeiro (RJ, Brasil).
Nos Estados Unidos da América do Norte (USA), Ikem & Egiebor (2005)29
reportaram níveis elevados de Hg total em amostras de atum (Thunnus albacares)
comercializadas nos estados da Geórgia e Alabama, com concentrações em torno
de 0,053 a 0,739 mg/kg.

1.4 Limite de ingestão seguro
A ingestão alimentar é a principal fonte de exposição a contaminantes para
a maioria da população, representando um componente fundamental na avaliação
de risco à saúde humana48. A presença excessiva de substâncias tóxicas no
alimento pode afetar a integridade da saúde do consumidor fazendo com que o
mesmo não seja um alimento seguro. Em se tratando de alimentos que
apresentam contaminantes, medidas promotoras de ações devem ser tomadas a
fim de controlar a contaminação e reduzir a exposição ao homem 49. Nesse
sentido, a WHO desenvolveu uma metodologia que permite estimar o limiar de
determinado contaminante no alimento que não causa danos à saúde, este limite
é representado pelo PTWI (Ingestão semanal tolerável provisória) o qual tem sido
utilizado como um padrão de consumo seguro50.
O PTWI foi desenvolvido como um parâmetro de ingestão segura para
humanos, baseado na hipótese de que existem limites para determinados efeitos
tóxicos, como a necrose celular, por exemplo. Este é expresso em base semanal
por quilo de peso corporal e representa uma estimativa da quantidade de
determinado contaminante que pode ser consumido e acumulado no organismo
humano sem oferecer risco significativo para efeitos deletérios ao homem. Além
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disso, oferece um instrumento para o gerenciamento de risco contra o qual a
ingestão pode ser comparada. O termo tolerável não é utilizado no sentido de
ingestão aceitável de contaminantes e sim do permitido, uma vez que a presença
no alimento não pode ser completamente controlada50,51.
Diversos órgãos reguladores têm realizado diferentes escolhas ao
estabelecer um limite de ingestão seguro de Hg. O JECFA (Joint FAO/WHO
Expert Committee on Food Additives) é o comitê científico internacional de
especialistas em aditivos alimentares pela FAO (Food and Agriculture
Organization of the United Nations) e pela OMS (World Health Organization)52,
propôs um limite de ingestão semanal tolerável provisória (PTWI) para o MeHg de
1,6 μg/kg de peso corpóreo. Este valor foi estabelecido com base em estudos
epidemiológicos que analisaram a relação entre a exposição materna e os efeitos
no desenvolvimento neurológico das crianças53. Foi fixado também pelo JECFA o
PTWI para o Hg inorgânico em 4 μg/kg de peso corporal, sendo este valor
também aplicável a exposição alimentar para o Hg total52.
Com relação a União Europeia, a EFSA (European Food Satefy Authority)
considerou como adequado o PTWI de 1,3 μg/kg de peso corporal, estabelecendo
recomendações de 3-4 porções e 1-2 porções semanais de peixes para adultos e
crianças, respectivamente, a fim de reduzir o risco de doenças cardiovasculares e
a melhoria do neurodesenvolvimento54.
Baseado nos estádios de vida mais suscetíveis nos Estados Unidos, a US
EPA utiliza uma dose de referência para a exposição oral crônica (RfD) de 0,1
μg/kg/dia de MeHg. Este valor é fundamentado na hipótese de que existem
limiares para certos efeitos tóxicos. Este limite foi revisto pela última vez em 2001
e corresponde a um PTWI de 0,7 μg/kg/semana51.
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Morgano et al. (2011)55 avaliaram o teor de Hg em espécies de pescado
mais comumente usados em preparações de sashimi, como o atum (Thunnus
thynnus) e o salmão (Salmo salar), comercializados pela Companhia de
Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (CEAGESP). Os resultados
indicaram que a concentração média de Hg total nas espécies de atum e salmão
foi de 0,3506 e 0,0127 mg/kg, respectivamente, com o atum atingindo cerca de
41% do PTWI estabelecido pelo JECFA para o consumo semanal de 350 g.
De acordo com uma revisão realizada por Passos & Mergler (2008)56 para
investigar a exposição ao mercúrio e os efeitos adversos do mesmo à saúde
humana na região Amazônica (Brasil), a ingestão de MeHg por meio do consumo
de pescados foi cerca de 1,5 μg/kg/dia que representa 15 vezes o valor
recomendado pela US EPA (0,1 ug/kg/dia) e 6,5 vezes o valor estipulado pelo
JECFA (0,23 μg/kg/dia). Além disso, foi observado em algumas regiões, déficits
neurocomportamentais em adultos e crianças.
Os dados disponíveis referentes a diferença de gênero e toxicidade do Hg
são poucos e os resultados encontrados não são bem elucidados para apresentar
conclusões sólidas57. Contudo, existem populações que são mais sensíveis a
exposição de pescados contaminados, considerando os efeitos negativos que
podem acometer o desenvolvimento neurológico. Essas populações, são
representadas pelas gestante, lactantes, assim como mulheres em idade
reprodutiva e crianças58.
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1.5 Métodos analíticos utilizados para determinar mercúrio em pescados
O método mais frequentemente utilizado para determinação de Hg é a
técnica de espectrometria de absorção atômica com vapor a frio (CV AAS), devido
à alta sensibilidade e fácil operação59,60. Porém, em função da natureza tóxica do
Hg, métodos mais rápidos e sensíveis de determinação de Hg em materiais
biológicos, especialmente produtos de base alimentar, têm sido testados61.
Um novo método simples, rápido e confiável para determinação de Hg total
usando um Analisador Direto de Mercúrio (DMA) tem sido apontado como
apropriado para amostras sólidas e líquidas, sem necessidade de pré-tratamento
das mesmas e apresentando um baixo limite de detecção27,61. Assim, na
atualidade este tem sido o método mais frequentemente utilizado na
determinação de Hg em diversas matrizes alimentares, incluindo pescados62.
O DMA funciona através da técnica de espectrometria de absorção atômica
com decomposição térmica e amalgamação (TDA AAS). Segundo Torres et al.
(2012)61 a utilização do DMA na determinação de Hg em amostras de pescado é
efetiva, sendo o método considerado como robusto e preciso. Ademais, o método
apresenta baixo custo e risco reduzido de contaminação da amostra.
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2. JUSTIFICATIVA

Tem se observado certa preocupação no consumo de alimentos saudáveis
pela população. Dentre esses alimentos merece destaque os pescados, que além
de apresentarem uma excelente fonte proteica, possuem baixo teor energético e
perfil lipídico que favorece a boa saúde.
O pescado é o principal alimento integrante da culinária japonesa, a qual
na atualidade vem apresentando uma procura crescente por partes dos
consumidores em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. Muitos indivíduos
julgam a comida japonesa como saudável devido à longevidade apresentada
pelos japoneses. No entanto, os pescados podem apresentar além de seus
constituintes nutricionais contaminantes indesejáveis como o Hg.
Segundo a WHO (2011)36 o Brasil apresenta no total menos de 1% de
dados referentes ao teor de Hg em produtos alimentícios, dentre os quais o
principal representante é o pescado.
Portanto, considerando o crescente aumento no consumo de pescados por
meio da culinária japonesa e a lacuna de dados referentes ao teor de Hg nos
pescados utilizados na referida culinária no Brasil, é importante investigar o teor
de Hg em produtos da culinária japonesa bem como estimar o risco de exposição
do consumidor ao Hg.
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3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo geral
Determinar o nível de contaminação por mercúrio em amostras de
pescados em sushi e sashimi comercializados em restaurantes de Campinas, São
Paulo (SP, Brasil), bem como avaliar teoricamente o risco à saúde do consumidor
decorrente do consumo destes alimentos.

3.2 Objetivos específicos


Validar um método de baixo custo, simples e rápido para a determinação
de mercúrio total em amostras de sushi e sashimi estabelecendo os
parâmetros de precisão, exatidão e sensibilidade (limite de detecção e de
quantificação).



Determinar o teor de Hg total em amostras de sushi e sashimi;



Estimar teoricamente o teor de MeHg nas amostras de sushi e sashimi;



Avaliar o teor de mercúrio presente em sushis e sashimis em relação aos
parâmetros estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA), Food and Agriculture Organization/World Health Organization
(FAO/WHO), US Food and Drug Administration (FDA), European
Commission (EC) e Japan External Trade Organization (JETRO);
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Verificar existência de associação entre o teor de Hg nas espécies de
pescados utilizados nos sushis e sashimis e os restaurantes onde são
comercializados;



Estimar a exposição ao Hg total e MeHg por porção de cada tipo de sushi
(salmão, atum e kani) e sashimi (atum, salmão e polvo) prontos para o
consumo;



Avaliar o risco à saúde humana decorrente da exposição ao Hg total e
MeHg pelo valor de Ingestão Semanal Tolerável Provisória (PTWI) do
JECFA, EFSA e US EPA em diferentes frequências de consumo e faixas
etárias.
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4. METODOLOGIA

Foi realizada neste estudo uma amostragem de conveniência coletando
amostras de sushi e sashimi em restaurantes especializados em comida japonesa
em diferentes regiões de Campinas (SP, Brasil): regiões central, norte, leste, sul e
oeste. O município de Campinas é o terceiro maior do Estado de São Paulo,
ocupa

uma área de

794,57

km2 e sua população é composta por

aproximadamente 1.134.546 habitantes63.
Foram recolhidas amostras de três espécies de pescados para o sushi:
atum (Thunnus albacares) (n=10), kani (mistura de espécies e peixes
aromatizadas com carne de carangueijo) (n=10) e salmão (Salmo salar) (n=10),
em 5 restaurantes. No caso do sashimi as amostras foram coletadas em 4
restaurantes, sendo as espécies de pescados: atum (n=8), salmão (n=8) e polvo
(Octopus vulgaris) (n=10). As amostras foram coletas em épocas distintas, para o
sushi a coleta foi realiza em 2 trimestres, sendo eles: julho a setembro e outubro a
dezembro de 2014. Para o sashimi as amostras foram colhidas em 4 bimestres:
maio e junho, julho e agosto, setembro e outubro, novembro e dezembro de
2013).
As amostras coletadas foram transportadas em caixas isotérmicas com
gelo em sacos plásticos até o laboratório de análise química. Inicialmente para a
realização da análise as amostras foram homogeneizadas usando um
processador de alimentos doméstico. Após homogeneização, as amostras foram
acondicionadas em sacos novos de polietileno e mantidas sob refrigeração até a
realização da análise. Para a determinação do teor de Hg total foi avaliada
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experimentalmente a massa a ser pesada em cada tipo de amostra (sushi e
sashimi) que fornecesse a maior resposta para o sinal de mercúrio nas condições
analíticas estabelecidas (otimizadas) para o método.
Quanto a composição do sushi, segundo Morgano, Milani & Perrone
(2015)64 os ingredientes utilizados na elaboração do mesmo são: arroz, pescado e
alga marinha envolvendo a peça. A Tabela 1 mostra a composição do sushi e a
contribuição de Hg por componente do sushi.

Tabela 1- Componentes do sushi e contribuição de Hg em relação aos seus
componentes.
Sushi

Atum

Kani

Salmão

Contribuição Hg

Constituinte

% Sushi (m/m)

Alga

6

3,4 (1,6%)

Arroz

61

1,9 (0,9%)

Atum

31

204,2 (96,9%)

Gergelim

2

1,2 (0,6%)

Soma

100%

210,7

Alga

5

0,3 (4,8%)

Arroz

65

0 (0,0%)

Kani

30

5,9 (95,2%)

Soma

100%

6,2

Alga

5

0,13 (3,8%)

Arroz

65

0 (0,0%)

Salmão

30

3,29 (96,2%)

Soma

100%

3,42

(µg kg-1)

Fonte: Adaptado de (Morgano, Milani & Perrone, 2015)64.

Embora o pescado não seja o constituinte majoritário do sushi, ele
apresenta maior contribuição em relação ao teor de Hg nas amostras. Já o arroz,
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componente de maior proporção nas amostras de sushi (61 a 65%), foi o
ingrediente que apresentou o menor nível de Hg total. Frente ao exposto, nas
análises as peças de sushi foram homogeneizadas com todos seus constituintes
e o teor de Hg total foi considerado como 100% proveniente dos pescados, tendo
em vista que pelo menos 95% do total de Hg é originado do pescado envolvido.

4.1 Análise química
Todos os reagentes usados são de grau analítico e a água purificada em
sistema de osmose reversa apresentando resistividade de 18,2 MΩ cm. Para a
construção

das

curvas

analíticas

foi

utilizada

solução

0,5%

(v/v)

de

HNO3 purificado em sistema sub-boiling (Distillacid, Berghof, Germany), solução
padrão certificada de mercúrio de 1000 mg L-1 (Fluka, Sigma–Aldrich, Steinheim,
Germany). As curvas de calibração foram construídas em ambas as células de
detecção (alta sensibilidade: 0,5 a 50 µg kg-1 e baixa sensibilidade: 100 a 1000 µg
kg-1) do equipamento sendo utilizada solução branco de calibração.
A validação da metodologia analítica foi realizada de acordo com o Instituto
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO, 2011)65 sendo
avaliados os parâmetros linearidade, sensibilidade (limites de detecção e
quantificação), exatidão e precisão. Para a avaliação da exatidão foi utilizado os
materiais de referência certificados (MRC) NRC DORM-4, fish protein; NIST
1566b, Oyster tissue e NIST 1568b, Rice flour.
A determinação do Hg total foi realizada usando um espectrômetro de
absorção atômica com decomposição térmica e amalgamação (DMA-80,
Milestone srl, Italy), conforme descrito por Morgano, Milani & Perrone (2015) 64. A
técnica consiste na decomposição sob aquecimento da amostra geralmente
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pesada em cadinhos de quartzo ou níquel utilizando ar comprimido. Para iniciar a
leitura de Hg é informado ao equipamento os dados referentes às amostras.
Primeiramente o equipamento opera realizando retirada de umidade e
decomposição da amostra. As condições otimizadas de temperaturas de secagem
e combustão da amostra (pirólise) foram 200ºC por 60s e 600ºC por 180s,
respectivamente. Os vapores de Hg passam por um catalisador para remoção dos
produtos da combustão sendo trapeados em um amalgamador com ouro.

A

dessorção do mercúrio foi realizada a temperatura de 850°C e a quantificação em
253,7nm utilizando a intensidade de absorção (altura do pico).
Os resultados foram calculados como média entre as triplicatas e avaliadas
através do coeficiente de variação (CV). Replicatas de amostras com valores de
CV maiores que 15% foram repetidas.

4.2 Avaliação do risco à saúde humana
A exposição alimentar a substâncias químicas presente em alimentos é
uma estimativa que envolve dados de consumo, teor de produtos químicos nos
alimentos e o peso corporal, constituindo um elemento essencial para a avaliação
do risco à saúde humana. Os dados de consumo de alimentos devem ser
relatados preferencialmente pelo consumo individual de alimentos tomando por
base o peso corporal individual. Porém, se esta informação não estiver disponível,
o peso médio da população alvo pode ser utilizado 49. A avaliação da exposição é
a quantidade de produtos químicos ingeridos através de alimentos. O risco à
saúde, definido pelo valor da exposição alimentar quando este excede o PTWI, foi
calculado através da seguinte equação66:
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Exposição = concentração média do elemento (µg/kg) x quantidade consumida (kg)
peso corpóreo (kg)

A estimativa de ingestão semanal para cada espécie de pescado foi
calculada usando os valores médios de Hg total determinados e considerando a
porção média de sushi e sashimi comercializadas nos restaurantes de comida
Japonesa. O cálculo do teor de MeHg foi realizado assumindo que 90% do Hg
total encontrado em peixes está na forma de MeHg8. Os resultados encontrados
foram então comparados com o valor do PTWI para o Hg total e para o MeHg.
Para obter o peso médio das porções comercializadas nos restaurantes
tanto para o sushi quanto para o sashimi foi realizada a pesagem das amostras
para ambos os tipos de comida de japonesa. A balança utilizada para esta
finalidade foi a da marca shimadzu, modelo EAU 220, escala em gramas. Para
cada restaurante de localizações diferentes a porção de sushi varia entre 6 a 8
rolos e para o sashimi entre 6 a 10 pedaços de peixes, sendo considerado o valor
médio da porção 150 g para o sushi e o sashimi.
O cálculo da exposição pode ser subestimado ou superestimado em função
do peso corpóreo. A avaliação do risco à saúde humana foi estimado utilizando o
peso corporal estabelecido pela WHO (2009)66, que é de 60 kg para adultos e 15
kg para crianças. Considerando que o público alvo dos restaurantes pesquisados
era composto majoritariamente por brasileiros foi realizada avaliação do risco à
saúde considerando também o peso corpóreo deste público.
Para tanto, foram usados o peso de brasileiros em 3 fases da vida: criança
de 5 a 9 anos (25 kg), adolescentes de 10 a 19 anos (50 kg) e adultos de 20 a 64
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anos (68 kg)67. A avaliação da exposição dietética foi realizada utilizando valores
definidos de PTWI pelo JECFA (2014)52, EFSA (2015)54 e US EPA (2001)51.

4.3 Análise estatística
Foi utilizado um modelo misto de acordo com McCulloch & Searle (2001)68
para a análise estatística dos dados tanto de sushi como de sashimi, dado por:
yijkl =  + i + j + bk + ()ij + (b)ik + (b)jk + (b)ijk + eijkl
sendo yijkl o Hg total da triplicata l da amostra contendo a espécie de pescado i,
coletada no restaurante j na época k; é uma constante comum a todas as
observações; ij e bk correspondem respectivamente aos efeitos da espécie de
pescado i, do restaurante j, e da época k; os termos entre parênteses se referem
às interações entre estes fatores principais, e eijkl é um termo de natureza
aleatória, referente à variação entre triplicatas de cada amostra. Os termos i e j
(bem como a interação entre eles) foram considerados de natureza fixa. As
épocas de coleta serviram de controle local (blocos) e seu efeito foi considerado
como de natureza aleatória, assim como os efeitos das interações envolvendo
épocas de coleta.
Por se tratar de um modelo misto (contendo tanto fatores fixos como
aleatórios), e também devido ao fato de o segundo conjunto de dados apresentar
algum desbalanceamento, optou-se por utilizar o procedimento Mixed do software
SAS69. Tendo havido diferença significativa entre os níveis de algum fator pelo
teste F, as médias de quadrados mínimos deste fator foram comparadas
utilizando o teste de Tukey-Kramer. O nível de significância considerado foi de
5%.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 Validação da metodologia
Foi avaliada inicialmente a influência da massa da amostra em relação a
quantificação de Hg total utilizando uma amostra de material de referência
certificado (NRC DORM-4 – Fish protein) e uma amostra comercial de sushi de
atum e amostras de sashimi de atum, salmão e polvo. A massa da amostra foi
avaliada numa faixa compreendida entre 40 a 100 mg para sushi e entre 20 e 100
mg para sashimi. Sendo o valor certificado do NRC DORM-4 para Hg = 410 ± 55
mg kg-1, foi constado que a massa de amostra que fornece resultado mais
próximo ao valor certificado é a de 60mg (Hg = 405 ± 13 mg kg-1, com
recuperação = 99%) (Figura 4).
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Figura 4- Teores de Hg em função da variação da massa de amostra pesada
para NRC DORM-4 e sushi de atum.
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Para as amostras de sashimi de atum, salmão e polvo as massas que
deram maior resposta para o sinal analítico de mercúrio no instrumento foram: 80
mg, 80 mg e 100 mg, respectivamente. Assim para cada tipo de amostra de
sashimi foram pesados as massas que forneceram a maior resposta para o sinal
analítico de mercúrio (Figura 5).
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Figura 5- A) Concentração de Hg total em função da variação da massa de
amostra pesada para sashimi de atum. B) Teores de Hg em função da variação
da massa de amostra pesada para sashimi de salmão. C) Teores de Hg em
função da variação da massa de amostra pesada para sashimi de polvo.

Os limites de detecção (LOD) e quantificação (LOQ) foram determinados
utilizando 10 repetições analíticas e o desvio padrão (s) de amostras de sushi e
sashimi com baixo teor de Hg nas três faixas de massas usadas para as análises
(60 mg, 80 mg e 100 mg), sendo obtidos os seguintes valores: LOD (3s) = 0,4 µg
kg-1; 0,3 µg kg-1 e 0,4 µg kg-1 e LOQ (10s) = 1,4 µg kg-1; 1,1 µg kg-1; 1,4 µg kg-1,
respectivamente. A técnica empregando a espectrometria de absorção atômica
com decomposição térmica e amalgamação apresentou sensibilidade adequada
para o estudo de mercúrio total em amostras de sushi e sashimi, devido aos
baixos valores obtidos para LOD e LOQ.
A sensibilidade produzida pelo método foi considerada satisfatória uma vez
que o LOD foi cerca de 500 vezes inferior ao limite máximo estabelecido pela
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regulamentação brasileira e europeias para pescados não predadores (500 µg/kg)
e cerca de 1000 vezes inferior ao permitido para pescados predadores (1000
µg/kg)43,44,64.
A exatidão da metodologia foi avaliada utilizando três materiais de
referência certificado com matrizes de composição o mais similar possível aos
constituintes das amostras de sushi (alga, arroz e peixe) e que são disponíveis
comercialmente: NIST SRM 1568b Rice flour; NIST SRM 1566b Oyster tissue e
NCR DORM-4 Fish protein (Tabela 2). Os resultados foram bastante satisfatórios
com recuperação entre 94% e 99%. O limite de recuperação considerando
satisfatório para a concentração de Hg total foi de 80-110% no caso da proteína
de peixe, 70-110% para o tecido de ostra, e de 60-120% para a farinha de arroz
60-120%70.

Tabela 2- Avaliação da exatidão da metodologia analítica usando materiais de
referência certificados de proteína de peixe (NCR DORM-4), tecido de ostra (NIST
SRM 1566b) e farinha de arroz (NIST SRM 1568b).

Valor certificado

Valor obtido

Recuperação

(µg kg-1)

(µg kg-1)

(%)

Fish protein (n=11)

410 ± 55

405 ± 13

99 ± 3

Oyster tissue (n=3)

37,1 ± 1,3

35,9 ± 0,3

97 ± 1

Rice flour (n=4)

5,91 ± 0,36

5,53 ± 0,23

94 ± 4

Material de referência

A precisão da metodologia foi determinada pelo coeficiente de variação de
repetições analíticas de ensaios e foi avaliada utilizando amostras de sushi e de
sashimi (atum, salmão e polvo) analisadas em dois dias distintos com 9
repetições em cada dia (totalizando 18 repetições). Os valores obtidos para a
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precisão foram: 5,5% para amostra de sushi e 7,4%, 7,2%, 7,2% para o sashimi
de atum, salmão e polvo, respectivamente. Os valores obtidos foram
considerados adequados para o método uma vez que apresentaram percentuais
inferiores ao limite aceitável para o coeficiente de variação que é de 15%70.

5.2 Concentração de mercúrio
Considerando um nível de significância de 5%, os testes F revelaram
diferença significativa apenas entre as espécies de pescado, tanto para os dados
de sushi como para os de sashimi. Não foram significativas as diferenças entre os
restaurantes, nem as interações entre estes e as espécies de pescado. No caso
do sashimi as coletas foram realizadas também em 5 restaurantes, porém, para
ajustar o modelo estatístico houve a exclusão de um dos estabelecimentos em
função do mesmo não apresentar os produtos de interesse do estudo, totalizando
na análise 4 restaurantes. Em ambos os conjuntos de dados, os componentes de
variância referentes a épocas de coleta e à interação entre épocas de coleta e
espécies de pescados apresentaram estimativas nulas.
Este fato pode ser justificado, ao menos em parte, em função da
procedência dos pescados a qual está limitada a um universo muito restrito de
cidades tomando a extensão da costa brasileira. O Brasil possui uma área de
8.514.876,599 km2 sendo que a costa brasileira ocupa uma extensão de 7.367
km71. No Brasil a importação de salmão é realizada principalmente do Chile. A
nível mundial os principais países produtores de salmão são Noruega, Chile,
União Européia (Reino Unido, Irlanda) e Canadá72. As espécies de atum, polvo e
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o kani são provenientes da própria costa brasileira a um pequeno número de 20
cidades como informa a CEAGESP.
Segundo a CEAGESP, grande centro fornecedor de produtos para os
restaurantes da região, o atum comercializado é proveniente das seguintes
cidades brasileiras: Angra dos Reis/RJ, Cabo Frio/RJ, Itaguaí/RJ, São Pedro da
Aldeia/RJ, Piúma/ES, Barra Velha/SC, Itajaí/SC, Navegantes/SC, Rio Grande/RS,
Aracati/CE, Areia Branca/RN, Canguaretama/RN e Natal/RN, enquanto o polvo
tem procedência do Arraial do Cabo/RJ, Itaguaí/RJ, Parati/RJ, São Pedro da
Aldeia/RJ, Cananéia/SP, Guarujá/SP e Ubatuba/SP. Já o Kani Kama é oriundo
das cidades brasileiras de Campo Grande/MS e Jacareí/SP, enquanto o salmão é
importado do Chile.
A concentração total média de Hg e a estimativa de MeHg entre as
diferentes espécies de pescado que compõe o sushi e o sashimi são
apresentadas na Tabela 3. Foi constado que o sushi de atum foi a espécie que
apresentou o maior teor de Hg, diferindo significativamente das amostras de sushi
de kani e salmão que não apresentaram diferenças estatísticas entre si. De forma
correlata, o sashimi de atum também apresentou o maior teor de Hg, enquanto
que a concentração de Hg no salmão e no polvo apresentaram menores teores e
não diferiram estatisticamente.
Ao comparar o teor de Hg encontrado nas análises do presente estudo com
o estabelecido pela FAO/WHO, FDA, ANVISA, EC e JETRO (Quadro 3) foi
observado que para o sushi nenhuma das amostras ultrapassou o limite permitido
pelas 5 diferentes regulamentações. Porém, para o sashimi é possível observar
que o teor encontrado nas amostras de atum superam o limite máximo permitido
pela legislação japonesa (JETRO). Lowenstein et al. (2010)73 estudando níveis de
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Hg total em sushis de 5 diferentes espécies de atum, comercializados em
restaurantes e supermercados dos estados de New York, New Jersey e Colorado
(USA), encontraram teores elevados do elemento com médias entre 0,307 e
1,028 mg/kg, sendo que todas as amostras excederam o valor máximo permitido
pela JETRO (0,4 mg/kg). Segundo os autores do estudo, o nível de Hg
encontrado para a espécie bluefin akami, (1,028 mg/kg) excedeu também o
permitido pela FDA (2000), Health Canada (2007) e EFSA (2008), todos situados
em 1,00 mg/kg.

Tabela 3- Concentração de Hg total e estimativa de MeHg em sushi e sashimi
elaborados com distintas espécies de pescados.
Sushi

[Hg]
µg/kg1

Atum

147,99a

[Hg] Valor

[Hg] Valor

[MeHg]

Erro

mínimo

máximo

µg/kg2

padrão

(µg/kg)

(µg/kg)

27,20

464,20

133,19

22,85

Kani

b

6,13

1,91

13,17

5,51

22,85

Salmão

2,43b

0,40

4,91

2,19

22,85

Atum

589,09a

251,59

1790,67

530,18

122,63

Polvo

85,09b

7,25

14,82

76,59

122,61

b

9,65

304,93

10,25

113,53

Sashimi

Salmão

11,38

1. Médias seguidas de mesma letra para o sushi ou para o sashimi são estatisticamente
iguais pelo teste de Tukey-Kramer.
2. [MeHg] = [Hg] x 0,9

Zmozinski et al. (2014)30 encontraram em pescados de procedência
espanhola, teor de Hg total em atum e salmão igual a 2,33 e 0,023 mg/kg,
respectivamente, sendo que 96 e 100% do teor encontrado estava na forma de
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MeHg, respectivamente. A amostra de atum apresentou teor de Hg acima do
estabelecido pela Commission Regulation (EC) No 1881/2006 (1,0 mg/kg)43. Os
resultados obtidos por Zmozinski e colaboradores mostram um maior teor de Hg
em espécies de peixes predadores, principalmente no atum30, fato que corrobora
com o presente estudo uma vez que no mesmo foi encontrado maior
concentração de Hg em sashimi e sushi de atum.
Costa et al. (2016)74 analisando a concentração de Hg em amostras de
pescados coletadas em Salinas da Margarida (BA, Brasil), encontrou no Bagre
marinus o maior teor de Hg, que variou de 0,837 a 1,585 mg/kg, ultrapassando o
parâmetro da ANVISA e, estando consequentemente impróprio para consumo.
Bosch et al. (2016)75 estudando o acúmulo de Hg em (Thunnus albacares),
reportaram concentração de Hg total de 0,45 a 1,52 mg/kg, com 28,6% das
amostras superando o limite máximo permitido pelas legislações consultadas
pelos autores (1,0 mg/kg). Para o MeHg os valores variaram entre 0,23 a 1,24
mg/kg, estando 14% das amostras de atum analisadas inadequadas para o
consumo humano.
Sadhu et al. (2015)76 ao realizarem a determinação do nível de MeHg em
peixes e outros pescados na Nova Zelândia, encontraram que 96% do Hg
determinado estava na forma de MeHg sendo a variação das concentrações das
amostras de 0,002 a 2,515 mg/kg. Além disso, foi observado que as maiores
concentrações de MeHg estava presente em pescados que assumem níveis
tróficos superiores, principalmente em espécies predadoras como G. blacodes, S.
acanthias, G. galeus, T. alalunga.
Notoriamente, as espécies com o maior nível de contaminação por Hg são
as dos peixes que ocupam o topo da cadeia alimentar, sendo a maior
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concentração

de

Hg

associada

aos

processos

de

bioacumulação

e

biomagnificação. Por ambos processos as amostras passam a apresentar teores
de Hg próximo ou superior ao limite máximo aceitável permitido em legislação74,75.

5.3 Risco à saúde humana
Os resultados obtidos para a avaliação do risco à saúde humana podem
ser vistos em percentual com base no PTWI estabelecido pelo JECFA (WHO,
2014)52 situado em 1,6 µg/kg/semana, EFSA (2015)54 em 1,3 µg/kg/semana e US
EPA (2001)51 em 0,7 µg/kg/semana. Pode ser notado que para o Hg total apenas
as amostras de sashimi de atum ultrapassam o PTWI estabelecido pelo JECFA
(WHO, 2014)52, atingindo 147,28% (Tabela 4).
Com relação ao MeHg, independente do tipo de pescado, o consumo de
sushi por adultos não atinge o PTWI. Por outro lado, para as crianças o consumo
de uma porção de sushi de atum extrapola o PTWI da EFSA (2015)54 em 2,31% e
do US EPA (2001)51 em 90%. Ademais, pode ser notado que através do consumo
de sashimi de atum o PTWI é excedido tanto para o adulto quanto para a criança.
Os adultos excedem o PTWI da EFSA (2015)54 e US EPA (2001)51. No caso das
crianças a estimativa da exposição supera expressivamente os valores do PTWI
do JECFA (WHO, 2014)52, EFSA (2015)54 e US EPA (2001)51 sendo necessário o
consumo de apenas 45 g, 37 g e 20 g de sashimi de atum, respectivamente, para
colocar em risco a saúde da criança segundo os critérios citados. Por fim, o
sashimi de polvo que não atinge nenhum dos parâmetros para o adulto, para as
crianças ultrapassa o estabelecido pela US EPA (2001)51 em 9,43% (Tabela 4).
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Tabela 4- Estimativa do risco à saúde humana segundo teor dosado de Hg total e
estimado de MeHg (Porção 150 g). Valores maiores que 100% do PTWI são
indicados em negrito.
Preparação

Tipo

Grupo

Hg total

%PTWIa

MeHg

% PTWIb

% PTWIc

% PTWId

Pescado

etário*

(µg/kg)

(JECFA)

(µg/kg)

(JECFA)

(EFSA)

(EPA)

Criança

1,480

37,00

1,330

83,13

102,31

190,00

Adulto

0,370

9,25

0,333

20,81

25,62

47,57

Criança

0,061

1,53

0,055

3,44

4,23

7,86

Adulto

0,020

0,50

0,014

0,88

1,08

2,00

Criança

0,024

0,85

0,021

1,94

2,38

4,43

Adulto

0,006

0,25

0,005

0,50

0,62

1,14

Criança

5,891

147,28

5,300

331,25

407,69

757,14

Adulto

1,470

36,75

1,325

82,81

101,92

189,29

Criança

0,851

21,28

0,766

47,88

58,92

109,43

Adulto

0,210

5,25

0,191

11,94

14,69

27,29

Criança

0,114

2,85

0,102

6,38

7,85

14,57

Adulto

0,030

0,75

0,026

1,63

2,00

3,71

Sushi

Atum

Kani

Salmão

Sashimi

Atum

Polvo

Salmão
* Considerando o peso corporal para crianças 15 kg e adultos 60 kg (WHO, 2009) 66
a Considerando o PTWI para o Hg total (4,0 µg/kg/semana) (WHO, 2014)52
b Considerando o PTWI para o MeHg (1,6 µg/kg/semana) (WHO, 2014)52
c Considerando o PTWI para o MeHg (1,3 µg/kg/semana) (EFSA, 2015) 54
d Considerando o PTWI para o MeHg (0,7 µg/kg/semana) (US EPA, 2001)51

A Tabelas 5 mostra os resultados de acordo com o peso médio do
brasileiro em três diferentes faixas etárias. O consumo de uma porção de 150 g
tanto de sushi quanto de sashimi não representa risco à saúde humana em
nenhuma das faixas etárias analisando o PTWI para o Hg total. Por outro lado, os
dados da estimativa de risco à saúde para o MeHg mostram que o consumo de
sushi de atum atinge 126,71% do PTWI do US EPA (2001)51 para crianças.
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Adicionalmente, pode ser notado que o consumo de sashimi de atum traz risco à
saúde das crianças 504,86% do PTWI do US EPA (2001)51, 271,85% da EFSA
(2015)54 e 220,88% do JECFA (WHO, 2014)52; dos adolescentes 227,22% do
PTWI do US EPA (2001)51, 122,34% do PTWI da EFSA (2015)54 e de adultos
167,07% do PTWI do US EPA (2001)51.

Tabela 5- Estimativa do risco à saúde humana segundo o teor dosado de Hg total
e estimado de MeHg (Porção 150 g), Brasil. Valores maiores que 100% do PTWI
são indicados em negrito.
Preparação

Tipo

Grupo

Hg total

%PTWIa

MeHg

% PTWIb

% PTWIc

% PTWId

Pescado

etário*

(µg/kg)

(JECFA)

(µg/kg)

(JECFA)

(EFSA)

(EPA)

Criança

0,887

22,18

0,799

55,44

68,23

126,71

Adolescente

0,443

11,09

0,399

24,97

30,73

57,08

Adulto

0,326

8,16

0,293

18,36

22,60

41,97

Criança

0,036

0,90

0,033

2,25

2,77

5,14

Adolescente

0,018

0,45

0,016

1,03

1,27

2,36

Adulto

0,013

0,33

0,012

0,76

0,93

1,73

Criança

0,014

0,35

0,013

0,88

1,08

2,00

0,007

0,25

0,006

0,57

0,71

1,31

Adulto

0,005

0,18

0,004

0,42

0,52

0,96

Criança

3,534

88,35

3,181

220,88

271,85

504,86

Adolescente

1,767

44,18

1,590

99,41

122,34

227,22

Adulto

1,299

32,48

1,169

73,09

89,96

167,07

Criança

0,510

12,75

0,459

31,88

39,23

72,86

Adolescente

0,255

6,38

0,229

14,35

17,67

32,82

Adulto

0,187

4,69

0,168

10,55

12,99

24,13

Criança

0,068

1,70

0,061

4,25

5,23

9,71

0,034

0,85

0,031

1,92

2,36

4,39

0,025

0,62

0,022

1,41

1,73

3,22

Sushi

Atum

Kani

Salmão Adolescente

Sashimi

Atum

Polvo

Salmão Adolescente
Adulto

*Considerando o peso corporal para crianças 25 kg, adolescentes 50 kg e adultos 68 kg (IBGE,
2010)67.
a Considerando o PTWI para o Hg total 4,0 µg/kg/semana (WHO, 2014)52
b Considerando o PTWI para o MeHg 1,6 µg/kg/semana (WHO, 2014)52
c Considerando o PTWI para o MeHg 1,3 µg/kg/semana (EFSA, 2015) 54
d Considerando o PTWI para o MeHg 0,7 µg/kg/semana (US EPA, 2001)51
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Lowenstein et al. (2010)73 avaliaram a exposição decorrente da ingestão de
Hg total, reportando valores para tuna akami (0,351 µg/kg/dia) e para tuna toro
(0,344 µg/kg/dia) que corresponde a 0,316 e 0,309 µg/kg/dia de MeHg,
respectivamente, considerando que 90% do Hg está na forma orgânica. Ao
analisar o valor vigente do PTWI para o MeHg estabelecido pelo JECFA (1,6
µg/kg/semana) que corresponde a 0,23 µg/kg/dia pode ser notado que o
encontrado por Lowenstein e colaboradores (2010) está acima da recomendação
e portanto as amostras por eles estudadas estavam inadequadas para consumo.
Além disso todas as amostras excederam o consumo máximo diário (RfD)
permitido pela US EPA (2001) (0,10 µg/kg/dia).
Estudo realizado por Strom et al. (2011)77 com o objetivo de estimar a
ingestão de MeHg e ácidos graxos poli-insaturados entre mulheres em idade fértil,
mostrou que a ingestão média diária de MeHg foi de 0,06 µg/kg de peso corporal,
com uma proporção de 11% das mulheres excedendo o RfD de 0,10 µg/kg de
peso corporal e, menos da metade consumindo quantidades adequadas de
ácidos graxos ômega 3. Quando havia o consumo de 3 porções de pescados por
semana de espécies com maiores níveis de MeHg, aproximadamente 100% da
população estudada superou o RfD, enquanto que o consumo de pescados com
concentrações mais baixas de MeHg a proporção que atingiu o RfD foi de apenas
5%. O estudo mostra ser prudente a restrição do consumo de espécies com altas
concentrações de MeHg.
Com relação ao consumo habitual de pescados, Burguer et al. (2014)78
entrevistaram 1.289 pessoas em uma comunidade universitária sobre o consumo
de peixe e sushi comercializados em lojas e supermercados de New Jersey, New
York e Chicago (USA). Dos entrevistados 92% relatam consumir peixe, tendo em
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média 5,06 refeições/mês compostas por peixe ou sushi elaborado com peixe.
Oito entrevistados relataram comer peixe ou sushi pelo menos uma vez ao dia,
sendo que 7 deles reportaram que metade de suas refeições são compostas por
sushi. Neste estudo, foi possível notar que há pessoas que consomem comida
japonesa diariamente, implicando em maior probabilidade de intoxicação crônica,
dependendo do tipo de pescado e a porção consumida. Os indivíduos que
apresentam um consumo esporádico têm menor risco de intoxicação crônica,
havendo possibilidade de intoxicação aguda para aqueles que consomem
quantidades elevadas em menor frequência, fato que pode ocorrer em
restaurantes tipo buffet.
No presente estudo, ao realizar a avaliação da exposição alimentar por
grupo etário e frequência de consumo de sushi e sashimi pode ser observado que
muitas vezes o consumo pode ser considerado impróprio em função da
frequência (Figuras 6 e 7).
Para o Hg total em adultos, independente da frequência de consumo de
sushi não há risco a saúde do consumidor. Já o sashimi, oferece risco à saúde
quando se consome sashimi de atum três ou mais vezes por semana. Com
relação ao Hg total em crianças o consumo de sushi de atum pode oferecer risco
à saúde das mesmas se consumido 3 vezes ou mais por semana. O risco à saúde
também é encontrado quando a criança consome uma ou mais porções de
sashimi de atum e o sashimi de polvo se consumido a partir de 5 vezes na
semana (Figura 6 A).
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Figura 6A- Avalição do risco à saúde humana pela estimativa da exposição
alimentar (µg/kg) para o Hg total nas amostras de sushi e sashimi por frequência
de consumo.

Com relação ao MeHg em adultos, pode ser observado que o consumo de
sushi atum oferece risco a partir de uma frequência de 5 vezes por semana de
acordo com o JECFA (WHO, 2014)52 enquanto que segundo os parâmetros do
EFSA (2015)54 e US EPA (2001)51 essa frequência é de 4 e 3 vezes
respectivamente. Já para o consumo de sashimi de atum, o risco está presente
em frequências de 2 vezes semanais para o JECFA (WHO, 2014)52 e de apenas
uma vez para EFSA (2015)54 e US EPA (2001)51. Ainda de acordo com os dois
últimos parâmetros citados, observa-se que o consumo de sashimi de polvo pode
oferecer risco à saúde humana se consumido 7 e 4 vezes por semana,
respectivamente (Figura 6 B).
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Figura 6B- Avalição do risco à saúde humana pela estimativa da exposição
alimentar (µg/kg) para o MeHg nas amostras de sushi e sashimi por frequência de
consumo.

Quanto às crianças, é notável que o consumo de sushi de atum oferece
risco à saúde destas quando consumido apenas uma vez de acordo com o
estabelecido por EFSA (2015)54 e US EPA (2001)51 para o JECFA (WHO, 2014)52
o risco está presente a partir de 2 vezes semanais. Quando a ingestão é de
sashimi de atum o risco à saúde está presente a uma frequência de apenas uma
vez para as três organizações. Já para o sashimi de polvo para o risco estar
presente a frequência deve ser de 1 vez para a US EPA (2001)51, 2 vezes para a
EFSA (2015)54 e 3 vezes para o JECFA (WHO, 2014)52 (Figura 6 B).
Com respeito ao risco de consumo segundo a frequência e faixa etária para
a população brasileira, foi verificando que para o Hg total o risco à saúde das
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crianças está presente para o consumo de sushi e sashimi de atum, 5 e 2 vezes
semanais, respectivamente. Para os adolescentes e adultos, o risco à saúde está
presente se houver uma ingestão de sashimi de atum 3 e 4 vezes semanais,
respectivamente (Figura 7 A).

Figura 7A- Avaliação do risco à saúde humana pela estimativa da exposição
alimentar (µg/kg) para o Hg total nas amostras de sushi e sashimi por frequência
de consumo, Brasil.

Os dados para adolescentes mostram que o consumo de sushi de atum
oferece risco a saúde se consumido 2, 4 e 5 vezes por semana, segundo o
estabelecido pela US EPA (2001)51, EFSA (2015)54 e JECFA (WHO, 2014)52
respectivamente. Pode ser observada a presença do risco à saúde para o
consumo de uma porção de sashimi de atum de acordo com a US EPA (2001)51 e
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EFSA (2015)54 e 2 porções quando se trata do JECFA (WHO, 2014)52. O sashimi
de polvo também oferece risco à saúde do adolescente se o consumo for igual ou
superior a frequência de 4 vezes semanais de acordo com a US EPA (2001) 51 6
vezes para a EFSA (2015)54 e 7 vezes para o JECFA (WHO, 2014)52. Os adultos
estarão em risco se consumirem sushi e sashimi de atum a uma frequência a
partir de 3 vezes semanais para o primeiro e de apenas uma porção para o
segundo de acordo com a US EPA (2001)51. O risco ainda estará presente se
consumida pelo menos 2 porções de sashimi de atum utilizando os parâmetros do
JECFA (WHO, 2014)52 e EFSA (2015)54 (Figura 7 B).

Figura 7B- Avaliação do risco à saúde humana pela estimativa da exposição
alimentar (µg/kg) para o MeHg nas amostras de sushi e sashimi por frequência de
consumo, Brasil.
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O consumo de pescados está associado a benefícios à saúde devido a
presença de ácidos graxos ômega 3 (EPA e DHA). Em contra partida a presença
de metais pesados como o Hg, principalmente na sua forma orgânica MeHg,
instiga uma grande preocupação devido ao risco de toxicidade. Portanto o
consumo dos pescados deve ser feito considerando seus potenciais riscos e
benefícios79. Assim, incentivar o consumo de pescados com baixa concentração
de Hg, fornecer ao consumidor informações sobre o risco de contaminação e ter
uma atuação eficiente da vigilância sanitária, são medidas que podem ser
adotadas visando à minimização do risco à saúde do consumidor.
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6. CONCLUSÃO

A estimava do risco à saúde humana indicou que o nível de toxicidade a
saúde humana depende da porção consumida e do tipo de pescado envolvido. As
crianças apresentam maior vulnerabilidade ao risco em relação aos demais
grupos etários. Por outro lado, a análise do teor de Hg total mostrou que existe
uma maior concentração de Hg em sushi e sashimi de atum, por conseguinte é
estimado que haja maior concentração de MeHg nestes produtos.
O teor de Hg detectado nos pescados superou o limite máximo permitido
pela JETRO nas amostras de sashimi de atum. Uma única porção (150 g) de
sashimi de atum excede o PTWI MeHg do JECFA, EFSA e EPA para crianças e
da EFSA e EPA para adultos.
Maior atenção das autoridades de saúde sobre estes produtos se faz
necessária visando reduzir o risco de exposição do consumidor ao Hg. É
importante que a população faça escolhas por pescados que contenham menor
quantidade de Hg, como o salmão, que não se observou a presença de risco
mesmo num consumo de 7 vezes por semana.
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os pescados estão presentes com frequência na culinária tradicional
japonesa, a qual é tida como saudável e também como uma das variáveis
explicativas para a longevidade e baixa morbidade observada na população
japonesa. No entanto, é importante que a difusão da culinária japonesa se faça
pautada em produtos cuja sanidade esteja atestada visando minimizar riscos à
saúde do consumidor e potencializar o conceito de culinária saudável atribuído à
comida japonesa.
Frente aos resultados do presente estudo, no que tange ao mercúrio isso
pode não estar acontecendo, em especial para grupos mais vulneráveis como
crianças, gestantes e consumidores assíduos. É importante que as autoridades
sanitárias fiscalizem rigorosamente os pescados comercializados nacionalmente
em

restaurantes,

supermercados, feiras e

outros estabelecimentos que

contenham esses alimentos para que cumpram com os parâmetros mínimos de
sanidade e desta forma atendam aos quesitos de saúde desejáveis.
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