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resumo 
 
 

O cação, sendo considerada uma espécie predadora, tem um papel importante 
na cadeia alimentar aquática. O recente aumento de captura desta espécie 
predadora para consumo humano e o facto de existirem poucos estudos sobre 
a acumulação de mercúrio no cação, justifica a necessidade de monitorizar o 
nível deste contaminante a que esta espécie está sujeita. 
Entre os diversos metais vestigiais existente no ambiente, o mercúrio merece 
uma particular atenção devido à sua persistência e toxicidade, encontrando-se 
distribuído por todo o ambiente devido a fontes naturais ou à actividade 
humana. A alimentação é a principal forma de exposição do homem ao 
mercúrio, através da ingestão de peixe contaminado. Nos peixes, 95 a 99% do 
mercúrio encontra-se sob a forma de metilmercúrio (forma química mais 
tóxica). A concentração de mercúrio no peixe constitui um grave problema de 
saúde pública que pode contrastar com os vários benefícios alimentares de 
comer peixe. 
No âmbito deste trabalho, estabeleceu-se como objectivo avaliar a acumulação 
de mercúrio em diversos tecidos do Cação Pata-roxa (Scyliorhinus canicula) e 
em peixes de diferente tamanho. Foram analisadas amostras de músculo, 
fígado, pâncreas, brânquias e coração do Cação Pata-roxa, em amostras 
capturadas no Oceano Atlântico. 
A concentração de mercúrio variou nos tecidos da espécie em estudo da 
seguinte forma: músculo > coração > fígado ≈ brânquias > pâncreas, 
apresentando concentrações de mercúrio total variáveis (0,03 a 0,91 µg g-1). 
Não se verificou efeito da classe (tamanho do peixe) na concentração de 
mercúrio. Não se verificaram diferenças significativas dos níveis de mercúrio 
em machos e fêmeas. Todas as amostras consideradas apresentaram níveis 
de mercúrio inferiores ao limite máximo definido na legislação Portuguesa para 
espécies predadoras (1,0 µg g-1), o que permite dizer que a espécie analisada 
é apropriada para o consumo humano e tem concentrações de mercúrio total 
abaixo dos limites legais prescritos, não constituindo por isso risco para a 
saúde humana. 
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Abstract 
 

The lesser-spotted dogfish Scyliorhinus canicula, being considered a predatory 
species, has an important role in aquatic food chains. Recently, the capture 
increase of these predatory species for human diet and the fact that few studies 
of mercury accumulation in the lesser-spotted dogfish Scyliorhinus canicula 
were performed, justifies the need to control the contaminants levels to which 
this species is subjected.  
Among the variety of vestigial metals of environmental concern, mercury has 
deserved increasing attention due to its persistence and toxicity, being 
distributed throughout the environment from both natural sources and human 
activities. 
The dietary is the main route of human exposure to mercury, through the 
contaminated fish consumption. In fishes, 95 to 99% of mercury is present in 
the form of methylmercury (the most toxic form). The high mercury 
concentration in fishes constitute a serious problem of public health which 
might/can contrast with the large benefits of eating fish food. 
The main purpose of the present study was to evaluate the accumulation of 
mercury in dogfish (Scyliorhinus canicula) different tissues of fishes of different 
sizes, once this species is considered of great commercial interest in Portugal. 
To assess mercury levels samples were collected and analysed for muscle, 
liver, pancreas, gills and heart of dogfish with different size captured in the 
Atlantic Ocean. 
The concentration of mercury followed the order: muscle > heart > liver ≈ gills > 
pancreas. Total mercury concentrations in fish tissues samples ranged 
between 0,03 to 0,91 µg g-1. There was no correlation between mercury 
concentration and fish size and there was no significant difference between 
total mercury concentrations in males and females of this specie. Mercury 
levels obtained in all fish tissues samples were below the maximum limit 
defined by Portuguese law for predatory species (1,0 µg g-1) which indicates 
that all fish were suitable for human consumption with the metal concentrations 
under the prescribed legal limits, constituting no risk for humans health. 
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OBJECTIVO E ESTRUTURA DA TESE 

O recente aumento de captura de cação para consumo humano e o 

facto de existirem ainda poucos estudos sobre a acumulação de mercúrio 

nesta espécie predadora, justifica a necessidade de monitorizar os níveis 

de contaminantes a que esta espécie está sujeita. Assim, esta tese tem 

como objectivo avaliar a acumulação de mercúrio em diversos tecidos do 

Cação Pata-roxa (Scyliorhinus canicula) e identificar alguns factores que 

podem explicar uma diferente acumulação de mercúrio nos tecidos do 

peixe. 

A tese é constituída por um primeiro capítulo sobre o Mercúrio no 

Ambiente, onde são abordados temas tais como principais propriedades, 

utilizações do metal e fontes mais importantes de contaminação 

ambiental, ciclo do mercúrio no ambiente e a sua toxicidade. Serão 

também abordados os principais exemplos de contaminação com este 

metal e a legislação em vigor, a bioacumulação e bioamplificação do 

mercúrio e os factores que afectam a bioacumulação. Um segundo 

capítulo apresenta as principais características da espécie em estudo, 

cação Pata-roxa (Scyliorhinus canícula). O terceiro capítulo é sobre os 

materiais e métodos utilizados, no qual são abordados os seguintes temas: 

amostragem e caracterização das amostras, metodologia utilizada e o 

controlo de qualidade das quantificações de mercúrio. O quarto capítulo é 

destinado à apresentação dos resultados obtidos e o quinto capítulo à 

discussão desses mesmos resultados. O sexto capítulo é referente às 

conclusões obtidas tendo em conta os objectivos estipulados inicialmente. 

Por fim, surgem a lista da literatura consultada e os Anexos. 
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1.   MERCÚRIO NO AMBIENTE 

1.1.   Principais propriedades e utilizações do metal e fontes 

mais importantes de contaminação ambiental 

O mercúrio é o único metal líquido, nas condições normais de 

temperatura e pressão. É um metal inodoro e o seu símbolo químico, Hg, 

deriva do latim hydrargyrum (Nascimento, 2001). No ambiente, o mercúrio 

pode ocorrer como mercúrio metálico ou como diferentes espécies 

químicas orgânicas ou inorgânicas, sendo a espécie química em que este 

metal se encontra importante para a compreensão da sua toxicidade 

(Nascimento, 2001). 

Na Tabela 1 podemos observar algumas das propriedades físico-

químicas do mercúrio. 
 
Tabela 1. Propriedades físico-químicas do mercúrio (Nascimento, 2001). 

Número atómico 80 

Massa atómica relativa 200,61 

Ponto de fusão -38,0ºC 

Ponto de ebulição 356,9ºC 

Densidade relativa  13,6 g cm-3 (água=1) 

Gravidade específica (20ºC) 13,456 

Pressão de vapour 9,16 Pa (0,0012 mm Hg) 

Absorção à luz ultravioleta 2,537 Ǻ 

Volume molar 14,09 cm-3 

Dureza do mineral 1,5 

Resistência eléctrica 96 µΩ 

Índice de refracção 1,000933 

Viscosidade dinâmica (20ºC) 1,55 Pa s 

Tensão superficial (25ºC) 484 dines cm-1 

Temperatura e pressão críticas 1.462ºC e 1.587 atm 

Resistividade eléctrica (20ºC) 95,76 µΩ cm 
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As principais propriedades do mercúrio são a sua baixa 

resistividade e a sua elevada densidade, condutividade térmica e tensão 

superficial. Este metal apresenta um volume de expansão uniforme, assim 

como uma grande gama de temperatura ao longo da qual se encontra no 

estado líquido. O mercúrio tem ainda a capacidade de dissolver um 

elevado número de metais formando amálgamas (Andren and Nriagu, 

1979; Yu, 2001). 

O mercúrio foi durante muitos anos usado principalmente como 

catalisador na produção electrolítica de cloro e de soda cáustica. É 

também usado em baterias, em lâmpadas eléctricas, incluindo as 

fluorescentes e as de descarga de alta densidade, em interruptores, 

rectificadores e termóstatos eléctricos, em bombas de difusão a vapor de 

mercúrio, manómetros, barómetros e outros tipos instrumentos de 

pressão, medição e calibração usados em laboratórios analíticos de 

investigação química, física e biológica, tubos de raios X, válvulas de 

rádio, dispositivos de navegação, em pigmentos, como catalisador em 

reacções poliméricas, em explosivos e aplicações químicas, na produção 

de ácido acético e acetaldeído a partir do acetileno, na taxidermia, em 

fotografia, na pintura e na produção de seda artificial (Nascimento, 2001). 

O mercúrio pode formar amálgamas com ouro, prata, cádmio e latão, 

muito usadas em medicina dentária (Nascimento, 2001). 

As fontes naturais mais relevantes de mercúrio são a 

desgaseificação da crosta terrestre e de superfícies aquáticas, as erupções 

vulcânicas e os fogos florestais (Morel, 1998). O mercúrio é ainda 

encontrado em vários tipos de rochas, sendo mais frequente em calcário, 

arenito, serpentina, andesita, basalto e riolita (Nascimento, 2001). As 

fontes antropogénicas são, essencialmente, indústrias que queimam 

combustíveis fósseis, nomeadamente o petróleo, indústrias de produção 

electrolítica de cloro e soda cáustica e produção de acetaldeído, 

incineradores de lixo, pasta de papel, tintas, pesticidas, fungicidas, 

lâmpadas de vapor de mercúrio, baterias, produtos odontológicos, 

amalgamação de mercúrio para extracção de ouro, entre outros. 
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A emissão de mercúrio a partir de actividades industriais foi 

estimada em cerca de 2000 a 3000 toneladas/ano pela Organização 

Mundial de Saúde (Micaroni, 2000). Cerca de dois terços do mercúrio 

existente na atmosfera e em sistemas aquáticos, apresenta origem 

antropogénica, enquanto que um terço tem origem em fontes naturais 

(Morel, 1998). 

1.2.   Ciclo do mercúrio no ambiente 

O mercúrio pode ser encontrado em três diferentes estados de 

oxidação: o mercúrio elementar Hg0 (metálico), o qual se encontra 

principalmente na forma de gás e que tem origem nos processos de 

volatilização continental e oceânica, queima de combustíveis fósseis, 

incineração de resíduos, processos industriais e vulcanismo; o ião 

mercuroso (Hg22+) que resulta da reacção: Hg22+  Hg0 + Hg2+, e é a 

espécie menos comum no ambiente devido à sua instabilidade; e o ião 

mercúrico (Hg2+) (Sposito, 1986; Tavares, 1995; Micaroni, 2000). Na forma 

orgânica, o ião mercúrico (Hg2+) apresenta-se ligado covalentemente a um 

radical orgânico, originando por exemplo, o metilmercúrio ou o 

dimetilmercúrio (Micaroni, 2000). 

As formas mais comuns do mercúrio na circulação biogeoquímica 

são: o ião mercúrico (Hg2+) sob a forma de HgCl2, Hg(OH)2 e HgS, o 

mercúrio elementar (Hg0) e o metilmercúrio, sendo que esta última é 

considerada a forma química do mercúrio mais resistente a processos 

ambientais de transformação, podendo encontrar-se sob a forma de 

cloreto de metilmercúrio (CH3HgCl) ou de hidróxido de metilmercúrio 

(CH3HgOH). Em menores quantidades podemos ainda encontrar o 

dimetilmercúrio e o fenilmercúrio (C6H5Hg+) (Tavares, 1995; Válega, 2002). 

O ciclo do mercúrio em sistemas aquáticos é complexo, uma vez que 

as diferentes formas químicas do mercúrio podem facilmente converter-se 

umas nas outras (Porvari, 2003). As várias espécies químicas do mercúrio 
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que entram no sistema aquático são reguladas por processos físicos, 

químicos e biológicos, os quais ocorrem nas interfaces ar/água e 

água/sedimento (Micaroni, 2000), determinando o complexo padrão de 

distribuição e de circulação biogeoquímica do metal no ambiente (Tavares, 

1995). Nos sedimentos, na água e na atmosfera (componente abiótica) 

predominam as espécies de mercúrio inorgânicas. O metilmercúrio é a 

forma predominante em organismos vivos (componente biótica, por 

exemplo peixes e bivalves) (Tavares, 1995). 

Na atmosfera, aproximadamente 95% do mercúrio encontra-se no 

estado elementar, onde este é lentamente oxidado dando origem ao ião 

mercúrico (Hg2+), que posteriormente retorna à superfície terrestre via 

precipitação. Tendo em conta que a reacção de oxidação: Hg0 + O2 

(atmosférico)  Hg2+, ocorre lentamente, tanto o mercúrio elementar como 

o ião mercúrico (resultante da oxidação do primeiro) permanecem na 

atmosfera cerca de um ano, tempo este suficiente para que o mercúrio 

atmosférico seja distribuído por todo o planeta, antes de voltar para a 

terra, lagos, mar e áreas com gelo. O regresso do mercúrio da atmosfera 

para a superfície terrestre ocorre maioritariamente através de deposição 

húmida do ião mercúrico (Hg2+) dissolvido (Morel, 1998). 

Nos oceanos, depois de diversas transformações químicas e 

biológicas, parte do Hg2+ é reduzido a Hg0 e volta para a atmosfera. Na 

crosta terrestre ocorrem processos idênticos, verificando-se que uma parte 

do mercúrio reduzido volta para a atmosfera e o restante permanece nos 

solos e sedimentos. 

Na Figura 1 encontra-se representado o ciclo biogeoquímico do 

mercúrio no meio aquático. Uma vez no sistema aquático, o mercúrio 

pode, através de processos de sedimentação, ficar retido nos sedimentos; 

pode voltar à água através de processos de difusão e ressuspensão 

podendo assim ser bioamplificado (entrando na cadeia alimentar); ou pode 

volatilizar e voltar a reentrar na atmosfera (Válega, 2002). 
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Figura 1. Ciclo biogeoquímico do mercúrio nos sistemas aquáticos 

(Porvari, 2003). 
 
 

1.3.   Toxicidade do mercúrio 

A toxicidade do mercúrio para os organismos aquáticos é afectada 

por diversos factores, tais como a forma química do mercúrio (sendo as 

formas orgânicas mais tóxicas que as inorgânicas); as condições 

ambientais, nomeadamente a temperatura, a salinidade e o pH; a 

tolerância individual e a fase do ciclo de vida do organismo aquático 

(Beckvar, 1996). 

A principal forma de exposição do homem ao mercúrio ocorre 

através da alimentação, principalmente pela ingestão de peixe, uma vez 

que todos os organismos aquáticos apresentam elevada capacidade de 
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reter os compostos de mercúrio orgânicos ou inorgânicos. No entanto, o ar 

e a água, dependendo do nível de concentração, podem também contribuir 

para o nível de mercúrio no organismo humano. 

Nos peixes, 95 a 99% do mercúrio encontra-se sob a forma de 

metilmercúrio (Webb, 2006). Os peixes absorvem o mercúrio com 

facilidade, acumulando-o nos seus tecidos, preferencialmente no sangue, 

fígado e rins (Bisinoti, 2004). No entanto, pode ocorrer redistribuição 

interna do mercúrio devido à sua grande afinidade com grupos contendo 

enxofre das proteínas dos músculos (Webb, 2006). O mercúrio permanece 

nos peixes durante um longo período de tempo devido à sua lenta 

metabolização, o que faz com que seja absorvido pelo Homem, aquando da 

ingestão de peixe. O tempo de meia-vida do mercúrio nos peixes depende 

da espécie, variando geralmente de um a três anos (Bisinoti, 2004). 

O mercúrio metálico na forma líquida, é absorvido lentamente pelo 

tracto gastrointestinal (aproximadamente 0,01%), e aparentemente não 

apresenta quaisquer consequências tóxicas. No entanto, o mercúrio 

metálico no estado gasoso é eficientemente absorvido através dos 

pulmões, sendo distribuído por todo o organismo, através da corrente 

sanguínea, onde é oxidado a Hg2+ (Jewett, 2007). 

Quando assimilado pelo tracto gastrointestinal do peixe, o mercúrio 

forma ligações covalentes com os resíduos de glutationa e de cisteína das 

proteínas, assim como com outras moléculas com grupos contendo 

enxofre. A absorção gastrointestinal de Hg2+ é de cerca de 15% enquanto 

que a absorção de metilmercúrio é de 90% (Jewett, 2007). 

Nos seres humanos, o metilmercúrio tem um tempo de meia-vida 

relativamente longo, de 44 a 80 dias, sendo excretado através de fezes, 

leite materno e urina (Bisinoti, 2004). A elevada toxicidade do 

metilmercúrio está associada à sua neurotixicidade, que consiste no 

bloqueamento dos locais de ligação das enzimas o que interfere na síntese 

de proteínas, assim como na incorporação da timidina no DNA 

(Sahuquillo, 2007). O metilmercúrio é particularmente prejudicial para o 

sistema nervoso, podendo também afectar o sistema respiratório, 
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cardiovascular, gastrointestinal, hematológico, imunitário e reprodutivo 

(Porvari, 2003). 

Os sintomas decorrentes da exposição ao metilmercúrio são de 

origem neurológica e consistem em distúrbios visuais como escotomas 

(visão turva) e redução do campo visual, ataxia (baixa coordenação para 

andar), parestesia (insensibilidade na pele), neurestenia (dor nos nervos), 

perda da audição, disartria (dificuldade na articulação das palavras), 

deterioração mental, vómitos frequentes, sensação generalizada de 

fraqueza, fadiga e incapacidade de concentração, tremor muscular, 

distúrbio na mobilidade e, nos casos de exposição grave, paralisia, coma e 

morte (Bisinoti, 2004). A população mais vulnerável ao metilmercúrio são 

as mulheres grávidas, os recém nascidos e as crianças (Jewett, 2007). O 

metilmercúrio é também particularmente prejudicial ao desenvolvimento 

de embriões, os quais são cinco a dez vezes mais sensíveis que os adultos 

(Bisinoti, 2004), uma vez que a exposição pré-natal a baixos níveis de 

metilmercúrio pode causar problemas ao nível cognitivo e de 

desenvolvimento (Mcclain, 2006), devido à elevada sensibilidade a esta 

neurotoxina (Mason, 2006). 

 

1.4.   Principais exemplos de contaminação com mercúrio e 

legislação 

Ao longo dos anos, vários incidentes de contaminação com mercúrio 

têm ocorrido. Um dos casos de maior impacto foi o incidente que ocorreu 

em Minamata, no Japão, mais conhecido pela “doença de Minamata”. 

Uma das maiores indústrias do Japão (Chisso Fertilizer Co. Ltd) de 

fertilizantes químicos, resinas sintéticas, plásticos e compostos químicos, 

em funcionamento até hoje, obtinha o metilmercúrio como um subproduto 

do processo de produção do acetaldeído. Os resíduos eram descarregados 

nas águas da baía e a população de Minamata alimentava-se de peixes 



______________________________________________Mercúrio no ambiente 

- 10 - 

provenientes desta baía. Várias pessoas morreram, sendo que os valores 

de mercúrio encontrados nos seus organismos foram elevados (fígado de 

22,0 a 70,5 mg kg-1, cérebro de 2,6 a 24,8 mg kg-1 e rins de 21,2 a 140,0 

mg kg-1). 

Outros graves incidentes, tiveram lugar na década de 70, no Iraque, 

Paquistão, Gana e Guatemala, onde ocorreram vários casos de 

contaminação de agricultores e familiares, que utilizavam grãos tratados 

com fungicidas à base de metil e etilmercúrio na confecção de pão caseiro. 

No caso particular do Iraque, mais de 6.900 pessoas foram hospitalizadas 

e pelo menos 459 morreram. 

Em 1997 uma investigadora Americana da Universidade de 

Dartmouth, Karen Wetterhahn, morreu contaminada alguns meses após 

uma ou duas gotas de dimetilmercúrio puro terem atravessado as luvas de 

látex que esta usava durante um trabalho experimental (Bisinoti, 2004). 

Devido à elevada toxicidade das diferentes formas químicas do 

mercúrio, e à elevada capacidade de se bioacumular nos organismos 

terrestre e aquáticos, tornou-se importante a elaboração de legislação de 

modo a controlar as emissões deste metal para o ambiente. Torna-se 

assim essencial, no interesse da saúde pública, manter os teores de 

contaminantes a níveis toxicologicamente aceitáveis, sendo que a presença 

deste contaminante deve reduzir-se tanto quanto possível através de boas 

práticas agrícolas ou de fabrico, a fim de se atingir um nível elevado de 

protecção da saúde, sobretudo no que diz respeito aos grupos de 

população considerados de risco. 

Surge assim legislação que regulamenta os valores limites de 

mercúrio quer para águas de consumo humano, quer para géneros 

alimentícios, nomeadamente produtos de pesca. O Decreto-Lei n.º 

243/2001 de 5 de Setembro estabeleceu como nível máximo de mercúrio 

em água para consumo humano 1,0 μg L-1. O Regulamento n.º 466/2001 

de 8 de Março de 2001, que fixa os teores máximos de certos 

contaminantes presentes nos géneros alimentícios, fixou o limite máximo 

de mercúrio em 0,5 mg kg-1 de peso fresco para este metal nas partes 
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comestíveis de produtos de pesca. Excepto para algumas espécies, 

nomeadamente espécies predadoras como o atum, o tubarão, o esturjão, o 

espadarte e o peixe-espada entre outros, que se encontram referidos no 

ponto 3.3.1.1 deste regulamento, para as quais o limite máximo é de 1,0 

mg kg-1 de peso fresco. 

Algumas destas espécies acumulam o mercúrio em quantidades 

excessivas, incompatíveis com a dieta humana. Assim, a JECFA (Food and 

Agriculture Organization (FAO)/World Health Organization (WHO) Joint 

Expert Committee on Food Additives) estabeleceu limites de tolerância 

para o mercúrio no pescado. Foi então estabelecida a PTWI (Ingestão 

Semanal Provisória Tolerável) relativamente ao mercúrio em 300 

μg/pessoa (peso médio de 60 kg), o que equivale a 5,0 μg kg-1 de peso 

corporal, sendo que a quantidade de metilmercúrio presente não seja 

superior a 200 μg (cerca de 2/3). Relativamente ao metilmercúrio foi 

estabelecido um limite de 200 μg/pessoa (peso médio de 60 kg) que 

corresponde a 3,3 μg kg-1 de peso corporal (Nascimento, 2001). Em 2003, 

estes limites sofreram alterações para os grupos mais sensíveis à 

toxicidade ao metilmercúrio, tendo sido fixados em 1,6 μg kg-1 de peso 

corporal, para mulheres grávidas e mães em fase de amamentação. 

A quantidade estimada de ingestão de mercúrio na Europa varia de 

país para país, dependendo da quantidade e do tipo de peixe que se 

consome. Existem populações que consomem frequentemente grandes 

quantidades de peixes predadores que se encontram no topo da cadeia 

alimentar e que geralmente apresentam elevadas concentrações de 

metilmercúrio (Nascimento, 2001). Independentemente da espécie de 

pescado ser predadora ou não, é fundamental que a Ingestão Semanal 

Provisória Tolerável (PTWI) não seja ultrapassada, principalmente no caso 

do metilmercúrio (Tenuta Filho and Nascimento, 2007). 
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1.5.   Bioacumulação e bioamplificação do mercúrio 

A bioacumulação de mercúrio nos sistemas aquáticos pode ocorrer 

através da água, do sedimento ou da alimentação. 

As concentrações de mercúrio no sedimento são geralmente 

elevadas, comparativamente com a concentração de mercúrio na água. O 

sedimento é considerado uma potencial fonte de mercúrio para as águas e 

para o biota, principalmente para os organismos que vivem em contacto 

com este sedimento (Arakel, 1995; May, 1997). 

A bioacumulação de mercúrio em organismos aquáticos envolve dois 

processos distintos: a bioconcentração, que consiste na acumulação de 

mercúrio, proveniente da água, em organismos aquáticos, e a 

bioamplificação, que consiste no aumento da concentração de mercúrio 

nos diversos organismos aquáticos, causado pela transferência de um 

nível trófico inferior para um nível trófico superior (Morel, 1998; Chen, 

2000; Kehrig, 2002); Yang et al., 2002). Para que ocorra bioconcentração o 

mercúrio presente na água tem de chegar até às guelras do peixe, através 

dos processos respiratórios deste, de seguida passar através das 

diferentes barreiras de difusão (por exemplo, mucosas, membranas) até 

chegar ao sangue, e posteriormente ser distribuído internamente por todo 

o organismo através dos fluidos circulatórios. Assim, a extensão da 

acumulação e a taxa de incorporação do metal nos tecidos internos 

dependem da permeabilidade de todos os tecidos que podem constituir 

uma barreira à absorção (Barron, 2003). Uma vez incorporado pelo 

organismo, o mercúrio pode ser transformado noutras espécies químicas 

mais ou menos tóxicas e com maior ou menor capacidade bioacumulativa. 

No caso da bioamplificação, para que esta ocorra, a concentração de 

mercúrio na água pode ser baixa, no entanto o mercúrio tem que ser 

eficazmente incorporado e retido nos organismos da base da cadeia 

trófica, tais como o fitoplâncton, algas e pequenos organismos, de modo a 
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que ocorra uma transferência de mercúrio para espécies de nível trófico 

superior. A estrutura da cadeia alimentar aquática determina a eficiência 

da transferência de metilmercúrio das algas até aos maiores predadores 

(Morel, 1998). 

Apesar da alimentação ser a principal via de acumulação de 

mercúrio em peixes, também tem que se ter em consideração a 

contribuição do mercúrio incorporado a partir da água pela respiração. 

Assim factores como os níveis de mercúrio e as espécies de mercúrio 

presentes na água, a temperatura e o tamanho do peixe, influenciam a 

incorporação de mercúrio, pois afectam o ritmo respiratório (Yang, 2001). 

1.5.1.   Factores que afectam a bioacumulação 

A incorporação de mercúrio nos organismos depende geralmente da 

disponibilidade e concentração deste no ambiente e da capacidade para se 

ligar e/ou atravessar barreiras biológicas; do tempo de exposição; de 

factores físico-químicos e ambientais (temperatura da água, pH, dureza, 

salinidade, potencial redox, conteúdo de carbono orgânico dissolvido) que 

podem induzir modificações estruturais e funcionais nos organismos 

influenciando a disponibilidade do metal e por isso a sua bioacumulação e 

toxicidade (Laporte, 1997); e de factores intrínsecos (idade e tamanho do 

peixe, espécie, habitat, hábitos alimentares, nível trófico). 

Estudos efectuados mostram que a concentração do mercúrio no 

peixe aumenta geralmente com a idade e tamanho, facto este que 

provavelmente está relacionado com a afinidade deste metal com o tecido 

muscular (Jezierska, 2006) e porque uma vez incorporado no peixe é 

lentamente eliminado (Porvari, 2003). Assim, a relação positiva entre o 

tamanho do peixe e os níveis de mercúrio sugere que pessoas que 

consumam peixes grandes podem estar mais expostas ao mercúrio do que 

as pessoas que comem peixes pequenos (Storelli, 2007). 
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A espécie a que o peixe pertence também pode influenciar a 

quantidade de mercúrio acumulada por este, uma vez que diferentes 

espécies de peixe presentes na mesma água podem acumular diferentes 

quantidades de metais (Jezierska, 2006). Os hábitos alimentares, assim 

como o local onde os peixes se alimentam, são factores importantes que 

influenciam a quantidade de mercúrio acumulado. O nível trófico surge 

também como uma fonte de variabilidade nas taxas de acumulação de 

mercúrio e nos níveis de mercúrio entre peixes (Wong, 1997). 

A concentração de mercúrio no músculo varia ainda entre espécies 

de género diferente, sendo que as fêmeas podem apresentar concentrações 

de mercúrio mais elevadas comparativamente com os machos (Webb, 

2006). 

Existem diversos tecidos no peixe onde ocorre acumulação de 

mercúrio. Geralmente, a investigação da acumulação de mercúrio em 

peixes centra-se no músculo (tecido comestível mais ingerido, constituindo 

mais de 60% da massa corporal do peixe) e no fígado (órgão onde ocorrem 

processos como a desintoxicação e armazenamento dos metais), dando-se 

também especial atenção ao pâncreas, às brânquias e ao coração. Estes 

tecidos são seleccionados tendo em atenção a sua estrutura anatómica e 

propriedades funcionais, e a sua associação aos principais processos que 

determinam a ingestão, distribuição, biotransformação, armazenamento e 

excreção/eliminação do metal. 

As guelras, devido à sua elevada área superficial e ao contacto 

contínuo com o meio externo (água), são consideradas a principal via de 

acumulação de mercúrio presente na água (Voegborlo, 2007). Existe 

também alguma literatura relativamente aos níveis de mercúrio no 

sangue, uma vez que este é responsável pelo transporte e redistribuição de 

mercúrio ao longo do organismo. Ao nível do cérebro, os estudos feitos 

indicam que este é um alvo para o metilmercúrio que tem a capacidade de 

reagir directamente com receptores cerebrais importante, podendo causar 

danos irreversíveis (Choi and Cech, 1998). 
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No fígado ocorrem processos metabólicos específicos e reacções de 

catálise enzimática relacionadas com os metais (Voegborlo, 2007). O fígado 

e os rins, apesar de apresentarem funções ao nível fisiológico, são os 

principais órgãos afectados pelos metais, uma vez que é neles que ocorrem 

processos como a desintoxicação e armazenamento dos metais. 

Os estudos realizados sobre a presença de mercúrio nos diferentes 

tecidos do peixe fornecem níveis de acumulação de mercúrio heterogéneas 

dependendo das espécies analisadas. (Maury-Brachet, 2006)) analisaram 

diversas espécies de peixe, em seis das quais, as concentrações de 

mercúrio mais elevadas foram observadas nos rins e no fígado, sendo 

substancialmente mais baixas no músculo e nas guelras (rim > fígado > 

músculo > guelras). Nas restantes espécies obtiveram concentrações mais 

elevadas no fígado, seguido dos rins, músculo e guelras. Noutros estudos, 

as concentrações de mercúrio surgem mais elevadas no músculo e fígado, 

e o sangue apresenta menores níveis de mercúrio. Os resultados 

dominantes na literatura indicam o fígado e os rins como os órgãos mais 

importantes na acumulação e armazenamento de metais no peixe, 

apresentando níveis de mercúrio mais elevados. 

No estudo efectuado por Voegborlo (2007), os níveis de mercúrio nos 

diferentes tecidos do atum, são maiores no músculo, seguido do fígado, 

duodeno, coração, intestinos, glândulas, estômago e guelras (Figura 2), 

sugerindo que o mercúrio é absorvido principalmente por via 

gastrointestinal, devido à alimentação do peixe. 
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Figura 2. Concentração de mercúrio (µg/g) nos diferentes tecidos do atum 

(Voegborlo, 2007). 
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2.   O CAÇÃO 

O Cação Pata-roxa (Scyliorhinus canicula), sendo uma espécie 

predadora, tem um papel muito importante na cadeia alimentar aquática. 

O recente aumento de captura destas espécies predadoras para consumo 

humano e o facto de existirem ainda poucos estudos da acumulação de 

mercúrio no cação, justifica a necessidade de monitorizar os níveis de 

contaminantes a que estas espécies estão sujeitas. Em Portugal, o cação é 

um peixe de grande interesse comercial e muito apreciado 

gastronomicamente, sendo a Sopa de Cação um dos pratos típicos do 

Alentejo e Algarve. 

2.1.   Principais características do Cação 

O cação, assim como o tubarão, a raia e a quimera pertencem à 

Classe Chondrichthyes (gr. chondros, cartilagem + ichthys, peixe) (Figura 

3) que é constituída, por peixes cartilaginosos. Estes apresentam 

vértebras completas e separadas, mandíbulas móveis e extremidades 

pares. Todos eles são predadores e praticamente todos habitam nos 

Oceanos, embora existam espécies de tubarões e raias que penetram 

regularmente em estuários e rios [6]. 

 
Figura 3. Classe Chondrichthyes: Cação (Squalus acanthias) [1]. 

 

A Classe Chondrichthyes pode ainda ser dividida em duas 

subclasses: Holocephali, com apenas uma abertura branquial de cada lado 

da cabeça, por exemplo as quimeras, e Elasmobranchii, com várias 
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aberturas branquiais de cada lado da cabeça, por exemplo os tubarões 

(cação) e as raias. Os cações apresentam um corpo fusiforme, com 5 a 7 

pares de fendas branquiais de cada lado da cabeça, e uma válvula em 

forma de espiral característica destas espécies (Figura 5). Na Figura 4 

encontra-se representada a estrutura interna do Cação. 

 
Figura 4. Estrutura interna do Cação [1]. 

 
Figura 5. Intestino aberto do Cação, de modo a mostrar a válvula em 

forma de espiral [1]. 

 

O cação Pata-roxa (Scyliorhinus canícula), espécie muito 

comercializada em Portugal, é um peixe cartilagíneo, apresentando assim 

diversas características comuns aos tubarões. No entanto, atinge no 

máximo um metro de comprimento e três quilogramas de peso. Esta 

espécie vive sobre os fundos marinhos, desde zonas costeiras até zonas 

com cerca de 110 metros de profundidade, no Atlântico Norte, podendo 

também ser encontrado no Mediterrâneo. Pouco activa durante o dia, 
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Pata-roxa costuma caçar durante a noite pequenos moluscos, crustáceos 

e lulas dos quais se alimenta, nadando lentamente por ondulação do 

corpo.
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3.   MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1    Amostragem 

 O peixe analisado no âmbito deste trabalho, o cação Pata-roxa 

(Scyliorhinus canicula) (Figura 6), foi capturado no Oceano Atlântico e 

comprado na lota, sendo posteriormente pesados e o seu comprimento 

medido. As amostras adquiridas, foram ainda separadas em machos e 

fêmeas e foram cuidadosamente removidas amostras de vários tecidos, 

tais como, músculo, fígado, pâncreas, brânquias, coração, ovos imaturos e 

maduros, que foram posteriormente congelados e armazenados até ao 

momento de serem analisados. 
 

 
    Figura 6. Cação Pata-roxa (Scyliorhinus canicula) [2]. 
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Foram adquiridos peixes de diferentes classes de tamanho (pesos e 

tamanhos diferentes - Tabelas 2, 3 e 4), de modo a avaliar a influência 

deste factor na acumulação de mercúrio no peixe e identificar o tecido 

onde se acumula a maior quantidade de mercúrio. 

Foram analisados 49 indivíduos (Cação pata-roxa), dos quais vinte e 

dois são machos, dezasseis são fêmeas não ovígeras e onze são fêmeas 

ovígeras. As amostras foram divididas em diferentes classes tamanho. 

Para os machos, as classes 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 (C2 a C8) apresentam três 

peixes cada, com comprimento médio de 30 cm, 35 cm, 44 cm, 49 cm, 53 

cm, 55 cm e 57 cm, respectivamente. A classe 9 (C9) apresenta apenas um 

peixe com 61 cm de comprimento. No caso das fêmeas não ovígeras, a 

classe 2 (C2) e a classe 7 (C7) são constituídas apenas por um peixe com 

32 cm e 56 cm de comprimento, respectivamente. As classes de 3 a 6 (C3 

a C6) apresentam três peixes cada, com comprimento médio de 34 cm, 44 

cm, 50 cm e 52 cm, respectivamente. A classe 8 (C8) é constituída por 

dois peixes apresentando 59 cm de comprimento médio. Para as fêmeas 

ovígeras as classes 5, 6 e 7 são constituídas por três peixes cada, com 

comprimento médio de 49 cm, 52 cm e 55 cm, respectivamente. A classe 8 

apresenta dois peixes com 58 cm de comprimento médio. 
 



________________________________________________Materiais e Métodos 

- 23 - 

Tabela 2. Caracterização das amostras de cação - machos. 

MACHOS (♂) 

AMOSTRA CLASSE COMPRIMENTO 

TOTAL (cm) 

PESO TOTAL 

(g) 

PESO EVISCERADO 

(g) 

E4 2 31,6 95 72 

E7 2 31,4 97 77 

E14 2 29,5 74 64 

E2 3 36,1 137 113 

E3 3 36,4 142 122 

A86 3 33,6 267 222 

D8 4 43,4 301 217 

D12 4 44,5 363 263 

D62 4 45,5 304 238 

A7 5 48,1 348 291 

A47 5 48,1 455 353 

C23 5 50,6 415 337 

A4 6 53,7 529 443 

A8 6 52,5 478 365 

A10 6 53,5 560 449 

C2 7 55,7 645 547 

C7 7 54,5 556 456 

C19 7 54,4 496 425 

C72 8 57,3 587 490 

A32 8 57,5 604 504 

A33 8 57,1 591 502 

D65 9 60,9 790 656 
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Tabela 3. Caracterização das amostras de cação - fêmeas não ovígeras. 

FÊMEAS NÃO OVÍGERAS (♀) 

AMOSTRA CLASSE COMPRIMENTO 

TOTAL (cm) 

PESO TOTAL 

(g) 

PESO EVISCERADO 

(g) 

E19 2 31,6 88 76 

E5 3 34,0 113 91 

A88 3 34,1 263 224 

E1 3 34,3 115 95 

A22 4 42,6 312 218 

D4 4 43,2 308 232 

C88 4 45,2 379 346 

A3 5 49,7 408 324 

A17 5 50,0 484 340 

A12 5 50,7 392 297 

A16 6 51,3 470 355 

A24 6 52,6 506 395 

A72 7 56,4 378 283 

B38 8 58,5 670 531 

C79 8 59,5 531 422 
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Tabela 4. Caracterização das amostras de cação - fêmeas ovígeras. 

FÊMEAS OVÍGERAS (♀) 

AMOSTRA CLASSE COMPRIMENTO 

TOTAL (cm) 

PESO 

TOTAL 

(g) 

PESO 

EVISCERADO 

(g) 

OVOS IMATUROS OVOS MADUROS 
Peso 

(gr) 

Nº Compr. 
(cm) 

Peso 

(gr) 

Nº Compr. 
(cm) 

A1 5 47,4 435 285 19 10 7,0 7,0 2 5,6 
40 0,2 

A2 5 49,0 484 350 20 8 1,4 --- --- --- 
40 0,2 

A15 5 49,2 410 312 19 9 1,5 --- --- --- 
20 0,5 

A9 6 51,8 571 395 20 20 1,0 6,0 2 5,5 
30 0,2 

A11 6 52,1 527 397 21 8 1,5 7,0 2 6,0 
50 0,1 

C12 6 52,2 406 334 15 6 1,5 6,0 2 5,6 
50 0,1 

A14 7 55,0 396 410 23 10 1,5 6,0 2 5,2 
50 0,3 

B15 7 55,3 612 474 24 10 1,0 --- --- --- 
100 0,2 

C1 7 55,6 615 481 25 10 1,0 --- --- --- 
30 0,2 

B28 8 59,0 546 428 3 4 0,5 --- --- --- 
20 0,2 

B42 8 57,3 691 525 31 20 1,5 9,0 2 7,0 
100 0,1 
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3.2.   Quantificação de mercúrio 

O método utilizado neste trabalho para a determinação da 

concentração de mercúrio consiste numa análise directa de mercúrio por 

decomposição térmica da amostra, amalgamação e espectroscopia de 

absorção atómica, tendo esta técnica sido introduzida por Milestone 

(Sorisole, Italy). Esta técnica utiliza um espectrómetro de absorção 

atómica comercial, sendo um dos mais conhecidos o sistema LECO AMA-

254, que se encontra na Figura 7 (Pearson, 2007). 

 

 
Figura 7. Analisador de mercúrio LECO AMA-254 usado para a 

quantificação de mercúrio. 

 

Esta técnica de análise directa de mercúrio por decomposição 

térmica e espectroscopia de absorção atómica permite análises rápidas, 

uma vez que não é necessário efectuar pré-tratamento da amostra. Nesta 

técnica o tempo total de análise da maioria das amostras é inferior a cinco 

minutos. Outra das vantagens desta técnica é o facto de uma grande 

variedade de amostras poderem ser analisadas a partir de uma única 

curva de calibração. Esta técnica tem diversas aplicações, tais como a 
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determinação do mercúrio total em solos, sedimentos, águas do mar, lago 

ou rio, assim como em diversos alimentos, inclusive peixe e moluscos, que 

podem muitas vezes conter níveis de mercúrio elevados que são 

prejudiciais à saúde do ser humano (Pearson, 2007). Na Figura 8 

encontra-se um diagrama esquemático do analisador de mercúrio – LECO 

AMA-254. 

 
Figura 8. Diagrama esquemático do Analisador de Mercúrio AMA-254: S – 

Fonte de vapor de mercúrio (Lâmpada); R – Frasco/Tubo de 

Retenção; F – Filtro de Interferência; D – Detector (Gwendy 

and Pierre, 1997; Pearson, 2007). 

 

Uma pequena quantidade de amostra (geralmente 0,05 a 1 grama) é 

pesada e depositada num “barco” de níquel (ou platina) que é de seguida 

introduzido automaticamente num tubo de quartzo. Dois “fornos” 

envolvem o tubo de quartzo, o primeiro designa-se por forno de 

decomposição e o segundo por forno catalítico. O oxigénio fornecido flúi 

para a amostra e a temperatura do primeiro forno (forno de decomposição) 
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aumenta em dois estágios diferentes. Inicialmente ocorre a secagem da 

amostra (a aproximadamente 125ºC) seguida da decomposição da mesma 

a aproximadamente 550ºC. Os gases gerados são levados para um 

segundo forno, forno catalítico, que se encontra a uma temperatura de 

750ºC e onde é produzido mercúrio elementar. No enchimento do tubo de 

quartzo são removidos os óxidos de azoto e os óxidos de enxofre, assim 

como os halogéneos (Gwendy and Pierre, 1997; Pearson, 2007). 

Os restantes produtos de combustão, incluindo o mercúrio 

elementar (Hg0), são transportados para uma amalgama de ouro. Esta 

retém todas as espécies de mercúrio e ao ser posteriormente aquecida, 

liberta o mercúrio que é arrastado através do fluxo de oxigénio para duas 

células de medição (Pearson, 2007). As duas células encontram-se 

situadas entre a fonte de vapor de mercúrio (S) e o detector (D). Depois da 

leitura da absorção feita na célula de maiores dimensões (1 cm x 7,5 cm), 

o mercúrio é transportado para uma célula mais pequena (1 cm x 1 cm), 

menos sensível, que é utilizada para medir níveis mais elevados de 

mercúrio (Gwendy and Pierre, 1997). Os dois picos resultantes são 

integrados e, dependendo da concentração de mercúrio na amostra, é 

utilizada a recta de calibração mais adequada para a determinação da 

concentração de mercúrio. 

Neste trabalho, foram quase sempre realizadas pelo menos três 

réplicas da mesma amostra; em amostras em que o coeficiente de variação 

(definido como sendo a razão entre a média e o desvio padrão das 

medições efectuadas) era superior a 10%, fizeram-se mais réplicas. Por 

vezes, não foi possível realizar três réplicas com coeficiente de variação 

inferior a 10%, uma vez que para os peixes mais pequenos nem sempre 

havia amostra suficiente. 

Inicialmente tentou-se liofilizar as amostras dos tecidos em estudo, 

mas obteve-se uma pasta muito difícil de homogeneizar; assim as 

amostras foram analisadas sem pré-tratamento e a concentração de 

mercúrio foi determinada em peso fresco. De forma a garantir a secagem 

da amostra antes de se decompor (a aproximadamente 125ºC) utilizaram-
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se tempos de secagem na ordem dos 120 segundos, tempos de 

decomposição de 150 segundo e tempo de espera de 40 segundos. 
 

3.3.   Controlo de qualidade das quantificações de mercúrio 

O controlo de qualidade das quantificações de mercúrio nas 

diferentes amostras de peixe foi efectuado através da análise de um 

Material de Referência Certificado (MCR) adequado, com uma matriz 

semelhante às amostras em análise, de hepatopâncreas de lagosta que se 

designa por TORT-2. O TORT-2 foi analisado em triplicado, antes de 

iniciar a análise das amostras e no final, todos os dias, de modo a avaliar 

a resposta do equipamento. 

A taxa recuperação média (comparação do valor obtido com o valor 

certificado), com um grau de 95% de confiança, dos valores de mercúrio 

total obtida para o material de referência utilizado (TORT-2) foi de 104 ± 4 

%; como se obteve uma recuperação média situada no intervalo 80–120%, 

consideram-se os resultados satisfatórios. 
 

Tabela 5. Análise descritiva das taxas de recuperação do Leco AMA 254 

para o TORT-2. 

  % recuperação  

Média  104 

Intervalo 95% 

Confiança 

Limite Mínimo 102 

Limite Máximo 106 

Mediana 104 

Variância  18 

Desvio Padrão  4 

Máximo  112 

Mínimo  95 
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4.   RESULTADOS 

Tendo por objectivo avaliar a importância da acumulação de 

mercúrio em diversos tecidos do Cação Pata-roxa (Scyliorhinus canicula), 

foram capturados 49 peixes da espécie em estudo no Oceano Atlântico, 

apresentando as amostras sexo e tamanho diferentes. De cada peixe 

foram analisados diversos tecidos, nomeadamente o músculo, fígado, 

pâncreas, brânquias e coração, e no caso das fêmeas ovígeras foram 

também analisados ovos imaturos e maduros. Os níveis de mercúrio nas 

amostras foram determinados em peso fresco. Obtiveram-se 

concentrações de mercúrio total entre 0,03 e 0,91 µg g-1.  

O tecido com maior concentração de mercúrio é o músculo, 

apresentando concentrações máximas e mínimas de 0,86 e 0,13, 0,52 e 

0,14, 0,91 e 0,18 µg g-1, para machos, fêmeas não ovígeras e fêmeas 

ovígeras, respectivamente. Para o fígado obtiveram-se concentrações 

máximas de 0,22, 0,12 e 0,32 µg g-1 e concentrações mínimas de 0,04, 

0,05 e 0,04 µg g-1 para machos, fêmeas não ovígeras e fêmeas ovígeras, 

respectivamente. Para o pâncreas obtiveram-se concentrações de mercúrio 

muito mais baixas, no caso de machos, fêmeas não ovígeras e fêmeas 

ovígeras obtiveram-se concentrações máximas de 0,13, 0,11 e 0,21 µg g-1, 

respectivamente, e concentrações mínimas de 0,03 µg g-1. As 

concentrações máximas de mercúrio encontradas para as brânquias 

foram de 0,25, 0,32 e 0,19 µg g-1 para machos, fêmeas não ovígeras e 

fêmeas ovígeras, respectivamente, e as concentrações mínimas foram de 

0,03 µg g-1 para machos e fêmeas não ovígeras e de 0,04 µg g-1 para fêmeas 

ovígeras. Para o coração obtiveram-se níveis de mercúrio máximos de 

0,33, 0,36 e 0,28 µg g-1 e níveis mínimos de 0,05, 0,07 e 0,08 µg g-1 para 

machos, fêmeas não ovígeras e fêmeas ovígeras, respectivamente. No caso 

das fêmeas ovígeras foram também analisadas amostras de ovos imaturos 

e maduros obtendo-se uma concentração de mercúrio baixa e da ordem de 

0,01 µg g-1 para ambos os tipos de amostra. Os valores de concentração 



________________________________________________________Resultados 

- 32 - 

obtidos para todas as amostras, encontram-se nos Anexos I a III e nas 

Tabelas 6 a 8 apresenta-se a estatística descritiva associada a estes 

valores. 
 
 
 
 

Tabela 6. Estatística descritiva para os resultados obtidos em cada 

tecido para os machos. 

MACHOS 

TECIDOS * Mu Fi Pa Br Co 

N  22 22 22 22 22 

Média  0,34 0,09 0,06 0,09 0,13 

Intervalo 95% 
Confiança 

Limite Inf 

Limite Sup 

0,30 
 

0,37 

0,08 
 

0,10 

0,05 
 

0,06 

0,08 

0,10 

0,11 

0,14 

Mediana  0,30 0,08 0,06 0,08 0,10 

Desvio 
Padrão 

 0,15 0,04 0,02 0,05 0,06 

Variância  0,02 0,002 0,001 0,003 0,003 

Mínimo  0,13 0,04 0,03 0,03 0,05 

Máximo  0,86 0,22 0,13 0,25 0,33 

    * Mu – Músculo; Fi – Fígado; Pa – Pâncreas; Br – Brânquias; Co – Coração; 
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Tabela 7. Estatística descritiva para os resultados obtidos em cada 

tecido para as fêmeas não ovígeras. 

FÊMEAS NÃO OVÍGERAS 

TECIDOS * Mu Fi Pa Br Co 

N  16 16 16 16 16 

Média  0,29 0,08 0,06 0,09 0,14 

Intervalo 95% 
Confiança 

Limite Inf 

Limite Sup 

0,27 

0,32 

0,77 

0,09 

0,05 

0,06 

0,07 

0,11 

0,12 

0,15 

Mediana  0,27 0,08 0,05 0,06 0,13 

Desvio 
Padrão 

 0,09 0,02 0,02 0,06 0,05 

Variância  0,008 0,0003 0,0004 0,004 0,002 

Mínimo  0,14 0,05 0,03 0,03 0,07 

Máximo  0,52 0,12 0,11 0,32 0,36 

* Mu – Músculo; Fi – Fígado; Pa – Pâncreas; Br – Brânquias; Co – Coração; 
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Tabela 8. Estatística descritiva para os resultados obtidos em cada tecido 

para as fêmeas ovígeras. 

FÊMEA OVÍGERA 

TECIDOS * Mu Fi Pa Br Co Ov Im Ov Mad 

N  11 11 11 11 11 9 6 

Média  0,41 0,11 0,08 0,08 0,16 0,01 0,01 

Intervalo 95% 
Confiança 

Limite Inf 

Limite Sup 

0,34 

0,49 

0,08 

0,14 

0,06 

0,10 

0,07 

0,10 

0,14 

0,18 

0,01 

0,02 

0,006 

0,02 

Mediana  0,35 0,07 0,07 0,07 0,14 0,01 0,01 

Desvio 
Padrão 

 0,21 0,09 0,05 0,04 0,06 0,008 0,007 

Variância  0,04 0,007 0,003 0,002 0,004 7,05E-5 4,72E-5 

Mínimo  0,18 0,04 0,03 0,04 0,08 0,003 0,001 

Máximo  0,91 0,32 0,21 0,19 0,28 0,04 0,02 

* Mu – Músculo; Fi – Fígado; Pa – Pâncreas; Br – Brânquias; Co – Coração; Ov Im – Ovos 
Imaturos; Ov Mad – Ovos Maduros. 

 

As análises realizadas nas 49 amostras de cação apresentaram, na 

sua totalidade, concentrações de mercúrio inferiores ao limite estabelecido 

pela legislação Portuguesa (Regulamento nº 466/2001 de 8 de Março de 

2001) para espécies predadoras (1,0 µg g-1). Embora os níveis de mercúrio 

encontrados possam ser considerados baixos, não apresentando um risco 

elevado para a saúde pública, esta espécie deve ser consumida 

moderadamente, em especial pelos grupos de risco, tais como mulheres 

grávidas e criança, devido à elevada toxicidade deste metal. 
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No caso da espécie em estudo, Cação Pata-roxa (Scyliorhinus 

canicula), o músculo é o tecido dos machos onde se ocorre maior 

acumulação de mercúrio. Por outro lado, o pâncreas é o tecido que 

apresenta concentrações de mercúrio mais baixas, como podemos 

observar na Figura 9. De um modo geral, a classe 6 (C6) apresenta níveis 

de mercúrio superiores relativamente às restantes classes para um mesmo 

tecido. 
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Figura 9. Concentração de mercúrio (µg g-1) nos diferentes tecidos dos 

machos e para as diferentes classes tamanho. As barras de erro 

correspondem ao desvio padrão. 

 

No caso das fêmeas não ovígeras, o músculo surge também como o 

tecido onde se acumulam maiores quantidades de mercúrio, e o pâncreas 

onde se verifica uma menor acumulação deste metal, como podemos 

observar na Figura 10. O mesmo se verifica para as fêmeas ovígeras, nas 

quais a classe 8 (C8), de um modo geral apresenta níveis de mercúrio mais 

elevados relativamente às outras classes de tamanho analisadas. 

Verificamos também que as concentrações de mercúrio acumuladas nos 

ovos imaturos e nos ovos maduro são extremamente baixas (Figura 11). 
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Figura 10. Concentração de mercúrio (µg g-1) nos diferentes tecidos das 

fêmeas não ovígeras e para as diferentes classes tamanho. As 

barras de erro correspondem ao desvio padrão. 
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Figura 11. Concentração de mercúrio (µg g-1) nos diferentes tecidos das 

fêmeas ovígeras para as diferentes classes tamanho. As barras 

de erro correspondem ao desvio padrão. 

 
 

Como podemos observar na Figura 12, não se verificam diferenças 

relevantes na acumulação de mercúrio no músculo dos machos, fêmeas 
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não ovígeras e fêmeas ovígeras e não se observa um padrão de variação da 

concentração de mercúrio no músculo e o comprimento do peixe. 
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Figura 12. Concentração de mercúrio (µg g-1) no músculo em função do 

comprimento total do peixe para os diferentes sexos. 
 

O fígado, assim como as brânquias e o coração, apresentam 

concentrações de mercúrio mais baixas comparativamente com o 

músculo, não se verificando também diferenças relevantes entre os três 

géneros analisados, nem um padrão de variação definido para a 

concentração de mercúrio no fígado, brânquias e coração e o comprimento 

do peixe (Figuras 13 a 15). 
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Figura 13. Concentração de mercúrio (µg g-1) no fígado em função do 

comprimento total do peixe para os diferentes sexos. 
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Figura 14. Concentração de mercúrio (µg g-1) nas brânquias em função do 

comprimento total do peixe para os diferentes sexos. 
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Figura 15. Concentração de mercúrio (µg g-1) no coração em função do 

comprimento total do peixe para os diferentes sexos. 

 

O pâncreas, como podemos observar na Figura 16, é o tecido onde 

se acumulam menores quantidades de mercúrio. Também neste tecido 

não se verificam diferenças relevantes entre machos, fêmeas não ovígeras 

e fêmeas ovígeras, nem um padrão de variação dos níveis de mercúrio com 

o comprimento do peixe. 
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Figura 16. Concentração de mercúrio (µg g-1) no pâncreas em função do 

comprimento total do peixe para os diferentes sexos. 
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De um modo geral, a concentração de mercúrio determinada na 

espécie em estudo, Cação Pata-roxa (Scyliorhinus canicula), varia nos 

diferentes tecidos da seguinte forma: músculo > coração > fígado ≈ 

brânquias > pâncreas. A regressão linear entre a concentração de 

mercúrio e o comprimento do peixe dá valores de correlação muitos baixos 

(R2<0,2) para os diferentes tecidos, indicando que não ocorre acumulação 

ao longo da vida. Verifica-se, no entanto, a existência de alguma 

variabilidade nos níveis de mercúrio entre peixes da mesma classe de 

tamanho e que peixes que apresentam concentrações mais elevadas de 

mercúrio para um dado tecido, apresentam concentrações mais elevadas 

para os restantes tecidos comparativamente com os outros peixes da 

mesma classe de tamanho, como podemos verificar por exemplo para os 

peixes machos pertencentes à classe 2 (Figura 17). 
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Figura 17. Concentração de mercúrio (µg g-1) nos diferentes tecidos, em 

diferentes peixes pertencentes à Classe 2 dos machos. 

 

Tratamento estatístico dos resultados, usando o teste de Tukey 

permite verificar que não existem diferenças significativas entre as 

diferentes classes tamanho (p>0,05), para cada tecido de cada género. 
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Foram ainda determinadas as razões das concentrações entre os 

tecidos analisados para todas as combinações possíveis e para os três 

géneros diferentes (Tabela 9). 

 

Tabela 9. Razão entre as concentrações nos diferentes tecidos para os três 

diferentes géneros: M–Machos; FNO–Fêmeas não ovígeras; FO–Fêmeas 

ovígeras; *-razão (a/b);  ‘–razão (b/a). 

Tecido Género Músculob Fígadob Pâncreasb Brânquiasb Coraçãob 
 M  3,70* 5,66* 3,54* 2,64* 

Músculoa FNO - - - 3,56* 4,75* 3,39* 1,95* 
 FO  3,80* 4,90* 4,92* 2,65* 
 M 0,27’  1,53* 0,96* 0,71* 

Fígadoa FNO 0,28’ - - - 1,33* 0,95* 0,55* 
 FO 0,26’  1,29* 1,29* 0,70* 
 M 0,18’ 0,65’  0,62* 0,47* 

Pâncreasa FNO 0,21’ 0,75’ - - - 0,71* 0,41* 
 FO 0,20’ 0,77’  1,01* 0,54* 
 M 0,28’ 1,05’ 1,60’  0,75* 

Brânquiasa FNO 0,30’ 1,05’ 1,40’ - - - 0,58* 
 FO 0,20’ 0,77’ 0,99’  0,54* 
 M 0,38’ 1,40’ 2,15’ 1,34’  

Coraçãoa FNO 0,51’ 1,82’ 2,43’ 1,73’ - - - 
 FO 0,38’ 1,43’ 1,85’ 1,86’  

 

 

 A análise da Tabela 9 permite dizer que não se verificaram 

diferenças significativas nas razões obtidas para os três géneros 

diferentes. Os valores mais elevados da razão entre as concentrações são 

para [Hg]músculo/[Hg]pâncreas e os mais baixos para 

[Hg]pâncreas/[Hg]músculo, o que mais uma vez indica o músculo como o 

tecido onde se acumula mais mercúrio e o pâncreas o órgão onde a 

acumulação é menor. Para [Hg]músculo/[Hg]fígado e 

[Hg]músculo/[Hg]brânquias obtiveram-se razões semelhantes. Para 

[Hg]músculo/[Hg]coração obtiveram-se valores de aproximadamente 2, o 

que indica o coração como o segundo tecido com níveis mais elevados de 

mercúrio. Comparando todas as razões [Hg]tecido/[Hg]tecido verificamos 
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que todas são diferentes de 1, logo pode-se dizer que diferentes tecidos 

acumulam mercúrio em quantidade diferente. 

 O teste de Tukey (p<0,05) demonstrou que existem diferenças 

significativas entre as concentrações no músculo e nos restantes tecidos. 

O fígado é significativamente diferente do músculo mas não apresenta 

diferenças significativas de concentração relativamente aos outros tecidos. 

O pâncreas e as brânquias têm concentrações significativamente 

diferentes do músculo e do coração. Por fim, o coração tem concentrações 

significativamente diferentes de todos os outros tecidos excepto do fígado. 
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5.   DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

A acumulação de mercúrio em organismos aquáticos depende de 

diversos factores, entre os quais: disponibilidade e concentração no 

ambiente, capacidade de se incorporar nos organismos, do tempo de 

exposição, de factores físico-químicos e ambientais, bem com das 

características de cada espécie, e em particular de cada organismo (idade, 

peso, tamanho, habitat, nível trófico, hábitos alimentares). 

A absorção deste metal pode ocorrer através das guelras (respiração) 

ou através da sua ingestão (dieta). Devido à baixa concentração e 

disponibilidade de mercúrio nas águas do oceano, a principal forma de 

exposição de mercúrio para os organismos aquáticos é através da 

alimentação. Por sua vez, a acumulação de mercúrio na cadeia trófica 

aquática resulta num risco para o Homem, através do consumo de peixe 

que habita águas contaminadas, particularmente as espécies predadoras 

(Nascimento, 2001). 

O Cação Pata-roxa, sendo considerada uma espécie predadora de 

grande consumo no nosso país, pode constituir uma fonte de mercúrio 

para o homem. Assim, no presente trabalho foram determinadas as 

concentrações de mercúrio em diversos tecidos do cação de modo a avaliar 

o risco que o consumo desta espécie apresenta para o homem, e 

identificar os tecidos onde este metal mais se acumula. Os tecidos 

seleccionados para este trabalho foram o músculo, o fígado, o pâncreas, 

as brânquias e o coração, de modo a obtermos um melhor entendimento 

acerca da dinâmica do mercúrio nos organismos aquáticos. 

Neste trabalho obtiveram-se concentrações de mercúrio entre 0,03 e 

0,91 µg g-1, concentrações estas consideradas baixas comparativamente 

com um estudo realizado por Domi et. al (2005) com esta mesma espécie, 

na qual obteve concentrações de mercúrio para o músculo de 1,9 ± 0,8 µg 

g-1. A gama alargada de concentrações de mercúrio obtidas no estudo 

citado pode estar associada a parâmetros não específicos da espécie, tais 
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como o comprimento, o peso e a idade, mas também a parâmetros 

específicos, nomeadamente a taxa de crescimento e taxa metabólica 

(Domi, 2005). 

Os níveis de mercúrio obtidos da análise de 49 indivíduos, 

apresentaram na sua totalidade, concentrações inferiores ao limite 

estabelecido pela legislação Portuguesa (Regulamento n.º 466/2001 de 8 

de Março de 2001) para espécies predadoras (1,0 µg g-1), não 

apresentando um risco elevado para a saúde pública.  

A análise da Figura 9, permite verificar que o tecido que apresenta 

maior concentração de mercúrio é o músculo, talvez devido ao facto do 

metilmercúrio ter a capacidade de se ligar fortemente aos grupos contendo 

enxofre das proteínas deste tecido, formando complexos proteicos de 

metilmercúrio-cisteína. O mercúrio uma vez no organismo é redistribuído 

por todos os tecidos através da corrente sanguínea. Tendo em conta que o 

sangue passa constantemente pelo coração, esta pode ser uma possível 

razão para que o coração seja o segundo tecido com maiores níveis de 

mercúrio, além disso o coração é também um tecido muscular. O fígado é 

um tecido de armazenamento onde ocorrem processos de desintoxicação 

de metais, podendo levar a uma eliminação das formas tóxicas do 

mercúrio que aí chegam, o que pode justificar as baixas concentrações de 

mercúrio encontradas neste tecido. 

As brânquias são consideradas em alguns trabalhos (Al-Yousuf et 

al., 2000) como a principal via de acumulação de mercúrio presente na 

coluna de água, devido à sua grande área superficial e ao seu contacto 

constante com o meio externo. No entanto, existem outros estudos 

(Voegborlo et al., 2007), em que tal como neste trabalho, as brânquias 

apresentam baixos níveis de mercúrio, possivelmente devido a possuírem 

uma elevada taxa de renovação do tecido branquial, uma vez que este é 

regularmente sujeito a esfoliações, ocorrendo por isso uma intensa divisão 

celular. 

Tendo em conta que as brânquias, de entre os tecidos analisados, 

apresenta das mais baixas concentrações de mercúrio, como por exemplo 
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o músculo e o coração, podemos concluir que a acumulação de mercúrio 

na espécie deste trabalho ocorre principalmente por via gastrointestinal. 

Estudo efectuados anteriormente com outras espécies, estão de acordo 

com os resultados obtidos no âmbito deste trabalho, indicando o músculo 

como o tecido onde se acumula mais mercúrio (Voegborlo, 2007). 

O mercúrio é tóxico para a biota devido à sua afinidade com os 

lípidos, permitindo a sua passagem através das membranas celulares, 

podendo interferir com o metabolismo celular. Como a taxa de eliminação 

do mercúrio dos organismos é muito baixa, este metal tende a acumular-

se na cadeia alimentar, devido à sua bioamplificação. Assim, peixes que 

pertençam a elevados níveis tróficos tendem a acumular concentrações de 

mercúrio substanciais nos seus tecidos. No presente trabalho não há 

evidências de bioacumulação de mercúrio no peixe com o aumento de 

tamanho, e isto verificou-se em todos os tecidos analisados, 

contrariamente ao esperado. 

O Cação Pata-roxa (Scyliorhinus canicula), sendo uma espécie 

predadora, seria de esperar uma acumulação crescente de mercúrio nos 

seus tecidos com o aumento do tamanho/idade. Por outro lado, as 

espécies predadoras apresentam geralmente uma baixa taxa metabólica, o 

que contribui para o aumento dos níveis de mercúrio devido à diminuição 

da excreção deste metal. No entanto, a concentração de mercúrio nos 

diversos tecidos do cação pata-roxa analisados não revela um aumento 

com o comprimento do peixe, como se pode verificar nas Figuras 12 a 16. 

Tal facto pode estar relacionado com uma diluição com o crescimento, ou 

com um possível mecanismo de biotransformação ou excreção. A diluição 

com o crescimento ocorre quando o organismo apresenta uma taxa de 

crescimento elevada e em simultâneo uma taxa de acumulação de metais 

baixa. Neste trabalho, não se verifica um aumento nem uma diminuição 

da concentração de mercúrio no organismo com o tamanho, talvez não 

porque o metal deixou de ser acumulado pelo organismo mas porque o 

peixe cresce a uma velocidade maior do que o metal entra no organismo. 
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Outra possível razão pode estar relacionada com o ciclo de vida desta 

espécie. 

Na literatura consultada existem estudos efectuados com outras 

espécies predadoras, onde em geral se verifica uma relação entre a 

concentração de mercúrio acumulado e o comprimento do peixe (Pinho, 

2002; Branco, 2007), que normalmente está associada à idade, peso, 

tamanho e classe a que o peixe pertence. 

No presente estudo verificou-se a existência de alguma variabilidade 

nas concentrações de mercúrio em peixes da mesma classe de tamanho. 

No caso particular do músculo nos machos, a classe seis destaca-se em 

relação às restantes classes, devido à existência de um valor muito 

elevado de concentração de mercúrio num peixe relativamente aos outros. 

O teste de Dixon aplicado às amostras de músculo dos três peixes da 

classe seis, não demonstrou a existência de valores anómalos a serem 

rejeitados (Qexp = 0,918 < Qcrit (0,05) = 0,970). Assim, considerou-se que 

todos os peixes da classe seis não eram significativamente diferentes. 

Estudos realizados por Pinho et. al (2002) verificaram a existência 

de diferenças significativas de concentração de metal entre sexos e para 

cada tecido. As fêmeas apresentavam maior concentração de mercúrio 

comparativamente com os machos. No caso do Cação Pata-roxa, não se 

verificaram diferenças significativas de concentração entre machos, 

fêmeas não ovígeras e fêmeas ovígeras. Pequenas diferenças de 

concentração entre machos e fêmeas podem ser causadas por factores 

como necessidades energéticas, condições de maturação, e transferência 

para ovos, o que no nosso caso não se verificou tendo em conta os baixos 

níveis de mercúrio presentes nos ovos imaturos e maduros analisados, 

apresentando concentrações médias de mercúrio 0,01 ± 0,01 µg g-1. 

Tendo em consideração as concentrações de mercúrio observadas 

nas amostras de cação pata-roxa, seria interessante estudar a 

acumulação de mercúrio nas espécies das quais o cação se alimenta, de 

modo a identificar porque razão esta espécie, sendo predadora, não 

acumula mercúrio em quantidades demasiado elevadas, como se observou 
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para outras espécies. Outro estudo interessante a realizar, seria 

determinar as concentrações de mercúrio na mesma espécie mas 

capturada em diferentes locais. 
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6.   CONCLUSÃO 

Neste estudo foram observadas variações relevantes da 

concentração de mercúrio em diferentes tecidos do Cação Pata-roxa. Os 

níveis de mercúrio foram mais elevados no músculo, seguido do coração, 

fígado, brânquias e pâncreas, sugerindo que a acumulação de mercúrio 

ocorre principalmente via gastrointestinal. A concentração de mercúrio 

total determinada nas amostras dos tecidos do cação pata-roxa variou 

entre 0,03 e 0,91 µg g-1 de peso fresco. A concentração de mercúrio nos 

tecidos do cação é, de um modo geral, baixa, sendo os valores mais 

elevados encontrados no músculo. Todas as amostras analisadas 

apresentaram níveis de mercúrio inferiores ao limite definido pela 

legislação Portuguesa (Regulamento nº 466/2001 de 8 de Março de 2001) 

para espécies predadoras (1,0 µg g-1), não constituindo uma exposição 

significativa do homem ao mercúrio através da ingestão desta espécie. 

Verificou-se ainda não existir um aumento da concentração de 

mercúrio com o comprimento/idade do peixe. Os resultados obtidos 

podem estar relacionados com os hábitos alimentares e o local onde esta 

espécie habita e/ou foi capturada, bem como com parâmetros específicos 

desta espécie, nomeadamente, taxa de metabolismo e de crescimento. 

Os dados obtidos neste trabalho permitem ter um maior 

conhecimento da acumulação do mercúrio no Cação Pata-roxa 

(Scyliorhinus canicula), uma vez que existem poucos estudos de 

acumulação deste metal nesta espécie. Este estudo permitiu também 

concluir que o cação Pata-roxa, espécie de grande interesse gastronómico 

no nosso país, apesar de ter que ser consumida moderadamente, em 

especial pelos grupos de risco, tais como mulheres grávidas e crianças, 

não apresenta risco elevado para a saúde pública, uma vez que os 

resultados obtidos se encontram dentro dos limites estabelecidos pela 

legislação Portuguesa. 
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ANEXOS 



 

 

Anexo I – Caracterização das amostras de cação e concentração de mercúrio (µg g-1) determinada para machos. 

MACHOS (♂) 
     [Hg] (µg g-1) 

CLASSE AMOSTRA COMPRIMENTO TOTAL (cm) PESO TOTAL (g) PESO EVISCERADO (g) MÚSCULO FÍGADO PÂNCREAS BRÂNQUIAS CORAÇÃO 

2 E4 31,6 95 72 0,14 0,04 0,04 0,11 0,06 

 E7 31,4 97 77 0,36 0,09 0,09 0,21 0,18 

 E14 29,5 74 64 0,30 0,08 0,05 0,12 0,12 

3 E2 36,1 137 113 0,30 0,12 0,09 0,12 0,13 

 E3 36,4 142 122 0,31 0,12 0,05 0,07 0,06 

 A86 33,6 267 222 0,19 0,05 0,04 0,03 0,10 

4 D8 43,4 301 217 0,22 0,04 0,06 0,05 0,08 

 D12 44,5 363 263 0,25 0,04 0,03 0,05 0,08 

 D62 45,5 304 238 0,27 0,10 0,07 0,18 0,10 

5 A7 48,1 348 291 0,23 0,08 0,03 0,05 0,07 

 A47 48,1 455 353 0,16 0,05 0,04 0,05 0,08 

 C23 50,6 415 337 0,26 0,10 0,05 0,04 0,10 

6 A4 53,7 529 443 0,54 0,16 0,07 0,11 0,22 

 A8 52,5 478 365 0,77 0,20 0,12 0,17 0,31 

 A10 53,5 560 449 0,51 0,09 0,06 0,09 0,12 

7 C2 55,7 645 547 0,35 0,12 0,05 0,10 0,09 

 C7 54,5 556 456 0,27 0,09 0,04 0,04 0,09 

 C19 54,4 496 425 0,33 0,07 0,05 0,08 0,11 

8 C72 57,3 587 490 0,40 0,09 0,06 0,12 0,17 

 A32 57,5 604 504 0,27 0,08 0,07 0,11 0,16 

 A33 57,1 591 502 0,42 0,07 0,07 0,07 0,18 

9 D65 60,9 790 656 0,32 0,04 0,03 0,05 0,11 

 



 

 

Anexo II - Caracterização das amostras de cação e concentração de mercúrio (µg g-1) determinada para fêmeas não 

ovígeras. 

FÊMEAS NÃO OVÍGERAS (♀) 
     [Hg] (µg g-1) 
CLASSE AMOSTRA COMPRIMENTO TOTAL (cm) PESO TOTAL (g) PESO EVISCERADO (g) MÚSCULO FÍGADO PÂNCREAS BRÂNQUIAS CORAÇÃO 

2 E19 31,6 88 76 0,25 0,09 0,09 0,08 0,18 

3 E5 34,0 113 91 0,32 0,09 0,06 0,27 0,36 

 A88 34,1 263 224 0,26 0,07 0,06 0,06 0,12 

 E1 34,3 115 95 0,28 0,10 0,08 0,17 0,14 

4 A22 42,6 312 218 0,29 0,07 0,05 0,06 0,13 

 D4 43,2 308 232 0,50 0,10 0,06 0,06 0,18 

 C88 45,2 379 346 0,26 0,08 0,05 0,04 0,10 

5 A3 49,7 408 324 0,25 0,07 0,05 0,06 0,12 

 A17 50,0 484 340 0,22 0,06 0,04 0,07 0,10 

 A12 50,7 392 297 0,49 0,10 0,10 0,13 0,15 

6 A16 51,3 470 355 0,25 0,10 0,05 0,07 0,13 

 A24 52,6 506 395 0,28 0,07 0,05 0,05 0,13 

7 A72 56,4 378 283 0,15 0,06 0,04 0,09 0,14 

8 B38 58,5 670 531 0,35 0,08 0,09 0,07 0,17 

 C79 59,5 531 422 0,22 0,09 0,04 0,03 0,08 

 



 

 

Anexo III – Caracterização das amostras de cação e concentração de mercúrio (µg g-1) determinada para fêmeas ovígeras. 

FÊMEAS OVÍGERAS (♀) 

CLASSE AMOSTRA 
COMPRIMENTO 

TOTAL (cm) 

PESO 

TOTAL (g) 

PESO 

EVISCERADO (g) 

OVOS IMATUROS OVOS MADUROS [Hg] (µg g-1) 
Peso 
(gr) 

Nº Compr. 
(cm) 

Peso 
(gr) 

Nº Compr. 
(cm) MÚSCULO FÍGADO PÂNCREAS BRÂNQUIAS CORAÇÃO 

5 A1 47,4 435 285 19 10 7,0 7,0 2 5,6 0,34 0,08 0,07 0,10 0,13 

      40 0,2         

 A2 49,0 484 350 20 8 1,4 --- --- --- 0,32 0,07 0,05 0,08 0,08 

      40 0,2         

 A15 49,2 410 312 19 9 1,5 --- --- --- 0,31 0,06 0,07 0,07 0,12 

      20 0,5         

6 A9 51,8 571 395 20 20 1,0 6,0 2 5,5 0,19 0,04 0,03 0,04 0,08 

      30 0,2         

 A11 52,1 527 397 21 8 1,5 7,0 2 6,0 0,22 0,08 0,06 0,06 0,11 

      50 0,1         

 C12 52,2 406 334 15 6 1,5 6,0 2 5,6 0,74 0,29 0,10 0,09 0,27 

      50 0,1         

7 A14 55,0 396 410 23 10 1,5 6,0 2 5,2 0,56 0,12 0,20 0,15 0,19 

      50 0,3         

 B15 55,3 612 474 24 10 1,0 --- --- --- 0,38 0,06 0,06 0,06 0,19 

      100 0,2         

 C1 55,6 615 481 25 10 1,0 --- --- --- 0,46 0,07 0,06 0,06 0,19 

      30 0,2         

8 B28 59,0 546 428 3 4 0,5 --- --- --- 0,21 0,05 0,04 0,04 0,14 

      20 0,2         

 B42 57,3 691 525 31 20 1,5 9,0 2 7,0 0,82 0,30 0,17 0,17 0,23 

      100 0,1         
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