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RESUMO

A poluição ambiental é o resultado de qualquer tipo de ação ou obra humana capaz de provocar danos ao meio ambiente, que vem sendo 
intensificado em diversos países devido o crecimento exponencial com o passar dos anos. O desenvolvimento urbano e industrial tem grande 
influência nos impactos relacionados ao ecossitema, assim podendo contaminar a água e alimentos, que são vitais para sobrevivência humana. 
Entre os ambientes contaminados estão o solo e o meio aquático, sendo o último o mais comum por receber dejetos agrícolas, industriais e 
domésticos. Contudo, os metais pesados são frequentemente encontrados em alimentos e água, sendo assim um risco para os seres vivos. O 
objetivo do trabalho foi reunir estudos relacionados à contaminação de metais pesados em alimentos mais acometidos, quantificando os 
principais elementos encontrados, associando a incidência de algumas doenças. Empregou-se a busca dos artigos em três plataformas digitais 
sendo essas Pubmed, Lilacs e Scielo para levantamento de dados sobre a temática. Foram utilizados os descritores de forma cruzada poluição 
ambiental, metais pesados, alimentos (Environmental pollution and metals heavy and food), na língua portuguesa, inglesa e espanhola. Foram 
encontrados 243 artigos, dos quais foram utilizados 21 artigos, cujo textos compreende o período de 2008 a 2018. Assim selecionou-se trabalhos 
que abordavam direta e indiretamente aspectos envolvidos com contaminação de alimentos por metais pesados, riscos e consequências à saúde 
humana. Os critérios de inclusão para este estudo foram artigos que abrangiam o tema proposto, leitura de artigos previamente a partir do 
resumo, artigos dentro do intervalo de tempo estabelecido, artigos vinculados a área da saúde, artigos vinculados à ciência da nutrição e 
contaminação de alimentos. Foram contemplados artigos que apresentavam textos incompletos, textos que apareceram em duplicata e artigos 
cujo tema central não era relacionado à temática. Para a coleta dos dados sobre o tema, foram utilizados 21 trabalhos realizados em 11 países, 
sendo que em 33% do total de trabalhos foi realizado no Brasil e 27% na China. Alguns autores afirmam que outras regiões da China são alvos de 
contaminação, pois o país possui uma população extensa, aumentando a demanda por produtos e serviços que exigem tecnologias, uso de terras 
e áreas de mineração. Austrália e México tiveram suas publicações considerativas, mantendo o percentual de 13%. Os outros países Colômbia, 
Polônia, Irã, Malásia, Nigéria, Coréia e Austrália. Os metais pesados mais encontrados em artigos relacionados ao tema foram chumbo (Pb), cobre 
(Cu), mercúrio (Hg), Arsênio (As), e a metodologia mais utilizada foi espectrometria de absorção atômica. Através da contaminação ambiental, os 
metais pesados são disseminados no ecossistema, gerando um impacto na saúde dos seres humanos, tornando alguns alimentos fonte de 
contaminação. Isso acontece inclusive em países em desenvolvimento, com um nível de tecnologia bem avançado como na China, mostrando 
assim que, esse tipo de degradação está presente em escala mundial e está crescendo em um ritmo acelerado. O Brasil apresentou alguns 
resultados em relação à contaminação de peixes, levando a crer que uma solução precisa ser tomada para reduzir contaminação em rios, que são 
fonte da alimentação e de renda de várias pessoas. Há evidências cientificas de locais que apresentam uma contaminação de alimentos por 
metais, e ainda assim são consumidos e comercializados no Brasil e em outros países, tornando assim, uma preocupação mundial pela saúde. 
Esses estudos tem uma importância significativa, pois algumas patologias estão relacionadas com altas concentrações de metais pesados no 
corpo humano, visto que, a maior forma de absorção desses elementos ocorre a partir da ingestão de alimentos e água.
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