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JUSTIFICATIVA

Devido a região de Porto Velho/RO ter sido assolada, por

décadas, ao extrativismo mineral nos rios que banham o

Estado e que, estes regam agriculturas e disponibilizam fonte

de alimentos a outros animais e ao homem, há necessidade

de verificar se o índice mercurial nos peixes do Rio

Madeira/RO estão dentro dos parâmetros regulamentados

pela OMS, permitido para consumo humano.

A maior parte do mercúrio (Hg) despejado no meio ambiente

sedimenta-se nas águas e se transforma em outro composto, o

metilmercúrio (MeHg), devido a ação de bactérias. Tóxico ao ser

humano, este metal pode ser absorvido por várias vias e

provocam inúmeras alterações e riscos à saúde, mesmo em

baixas concentrações. Os elevados índices de exposição

humana ao Hg pela contaminação ambiental foram

considerados problema de saúde pública e se tornaram foco de

atenção, levando a OMS à tomadas de medidas para reduzir a

exposição humana ao metal no Brasil.

Esta pesquisa tem caráter quantitativo/descritivo que procura

identificar fatores que contribuem para ocorrência de um

fenômeno através de um estudo experimental a qual procede

tanto em laboratório quanto em campo comparando variáveis e

referenciais. Sendo assim, as perguntas que norteiam este

estudo seguem: O índice mercurial nos peixes do Rio

Madeira/RO, oriundos de pescadores, estão dentro dos

parâmetros, regulamentados pela OMS, permitido para

consumo humano? Há algum tipo de fiscalização nos locais de

revenda dos peixes para consumo? De que forma o excesso de

mercúrio pode tá afetando a população de Porto Velho/RO?

INTRODUÇÃO

Dentre as 60 amostras obtidas, 5 espécies foram identificadas: pacú,

sardinha, pintadinho, piau e mandi. Os resultados preliminares

demonstraram que a sardinha e o pintadinho possuem um nível de Hg

sanguíneo acima do parâmetro sugerido como propício para consumo.

Sendo que a concentração maior encontra-se na sardinha.

RESULTADO E DISCUSSÃO

A captura dos peixes será realizada no rio Madeira, antes da

usina de Jirau e depois da usina de Santo Antônio. As

amostras são obtidas de peixes oriundos de pescas

profissionais para consumo da população. A identificação

morfológica da espécie ocorre no local, nome popular,

porém há registro fotográfico e biometria de cada indivíduo

amostral para confirmação com a literatura. A coleta ocorre

por venopunção do vaso localizado na região caudal, sendo

o sangue armazenado em microtubos contendo heparina e

mantido sob refrigeração. A amostra aliquotada para

identificação espécie/específica, por Nested de PCR e para

análise físico/químico (quantificação mercurial) por

espectrometria de absorção atômica com geração de vapor

frio.

METODOLOGIA
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OBJETIVO

Correlacionar os níveis de Hg total e MeHg, no sangue de

peixes do Rio Madeira, com ações antropogênicas e seu

efeito bioacumulativo.
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Tóxico ao ser humano, este

metal pode ser absorvido por

várias vias e depositado nos

diferentes órgãos,

provocando inúmeras

alterações e riscos à saúde.

Mesmo as baixas

concentrações deste metal

no sangue, adquiridas no

consumo de peixes

contaminados, são

suficientes para alterar

parâmetros fisiológicos

importantes, inclusive no

sistema cardiovascular

(RIZZETTI, 2012).

O aumento da concentração

de Hg em sedimentos mais

recentes na região Norte é

reflexo da intensa atividade

garimpeira dominante na

região nas últimas três

décadas do século passado

(LACERDA & SALOMONS, 1998). Já depositado uma certa quantidade de Hg

nos ecossistemas Amazônicos, este pode ser remobilizado para os ciclos

ecológicos uma vez que alguns ambientes da Amazônia podem criar condições

ideais para a metilação deste composto (BASTOS, 2004).
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