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A Hidrelétrica de Sinop: 8 – 
Metilização de mercúrio 
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Um impacto relacionado com a emissão de metano é a metilização de 
mercúrio. Este processo ocorre em ambientes sem oxigênio, como nos 
sedimentos no fundo de um reservatório. Quimicamente, o processo 
de “metilização”, ou seja, o acréscimo de um grupo metil (CH3), neste 
caso ligando a um átomo de mercúrio (Hg), é quase idêntico ao 
processo de “metanogênese”, ou seja, a formação de metano (CH4). A 
forma metil de mercúrio é a forma altamente tóxica, inclusive para 
humanos. 
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O mercúrio elemental (não venenoso) está presente nos solos da 
Amazônia, mesmo sem acréscimos devido à atividade garimpeira. Por 
terem milhões de anos de antiguidade, os solos amazônicos têm 
acumulado mercúrio recebido na chuva ao longo deste tempo. Cada 
vez que há uma irrupção vulcânica no mundo, mercúrio é lançado na 
atmosfera, onde se espalha pelo planeta inteiro e é depositado pela 
chuva. O passo crítico é fornecer ambientes para metilização. 

Mesmo em reservatórios sem nenhuma atividade garimpeira, como 
Balbina, o teor de mercúrio é alto. Após a metilização, o mercúrio 
passa por plancto e peixes, concentrando por um fator de 
aproximadamente dez em cada elo da cadeia alimentar. O teor de 
mercúrio é alto em peixes predadores, como nos tucunarés que 
geralmente dominam as capturas em reservatórios amazônicos. 

Quando estes peixes são consumidos por humanos, o teor sobe ainda 
mais. Os organismos dos animais, inclusive humanos, não têm meios 
para remover o mercúrio, que, então, acumula ao longo da vida toda. 

Residentes nas margens de Tucuruí têm altos níveis de mercúrio no 
cabelo [1, 2]. Também é o caso em Balbina [3-5] (Figura 9), e é uma 
preocupação em Samuel [6]. 

Mercúrio causa gravíssimos impactos na saúde humana, embora pode 
levar décadas de acumulo para chegar aos níveis críticos. Quando o 
acumulado chega a este nível, o resultado é trágico e irreversível, 
como mostrado por tragédias como a de Minamata, no Japão [7]. [10] 
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 Figura 9. Variação histórica dos níveis de mercúrio da hidrelétrica de 
Balbina após o represamento. A Linha azul indica a concentração em 
peixes (tucunaré: Cichla spp.) e a linha vermelha indica a 
concentração nos cabelos de moradores que se alimentam de peixe. 

A queda abrupta no nível no cabelo humano após 1999 se explica pelo 
fechamento do reservatório para pesca comercial em 1997. Fonte: [3], 
baseado em dados de [5] para os anos 1992-2000 e de B.R. Forsberg 
(não publicado) para 2003. 
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