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NIVEIS DE METAIS PESADOS E REPERCUSIÓN TOXICOLÓXICA EN
CONSERVAS DE MEXILLÓN (MYTILUS SP.)

Abstract
Heavy metal contamination is of enormous interest in aquatic ecosystems. As part of them, bivalve molluscs are

of great interest, due to their filtration activity, as they seem to be specially affected by such kind of contamination.
Moreover, the economic influence of this aquatic production leads us to assure some physical and chemical characteristics
of the finally manufactured product. At the present work, heavy metal levels (Pb and Cd) in tinned mussels obtained in
Galicia have been determined. Wet digestion has been used in combination to anodic stripping voltammetric technique.
The Pb and Cd concentrations were compared to literature data, and levels set by legislation, and the contribution of
tinned mussels to the weekly intake of both heavy metals per person was evaluated. The possible health risk for people
is pointed out. © 2003 Altaga. All rights reserved.
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Resumen
La contaminación por metales pesados es de enorme importancia en los ecosistemas acuáticos. Como parte

integrante de éstos, los moluscos bivalvos, por su capacidad filtradora, parecen ser especialmente sensibles a este tipo de
contaminación. Por otra parte, la importancia económica de esta producción obliga a asegurar unas cualidades físico-
químicas adecuadas en el producto final destinado al consumidor. En el presente trabajo se determinaron los niveles de dos
metales pesados (Pb y Cd) en mejillones enlatados y comercializados en Galicia. Se empleó una combinación de digestión
por vía húmeda junto con la técnica de voltamperometría de redisolución anódica. Las concentraciones de ambos metales,
Pb y Cd, fueron comparadas con otros datos similares recogidos en la literatura, y con los niveles estipulados por la
legislación, evaluándose la contribución de los mejillones enlatados a la ingesta semanal de ambos metales en los seres
humanos. También se consideró el posible riesgo para la salud. © 2003 Altaga. Todos los derechos reservados.
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Resumo
A contaminación por metais pesados é de enorme importancia nos ecosistemas acuáticos. Como parte integrante

destes, os moluscos bivalvos, pola súa capacidade filtradora, parecen ser especialmente sensibles a este tipo de contaminación.
Por outra banda, a importancia económica desta producción obriga a asegurar unhas cualidades físico-químicas axeitadas
no producto final destinado ó consumidor. No presente traballo determináronse os niveis de dous metais pesados (Pb e Cd)
en mexillóns enlatados e comercializados en Galicia. Empregouse unha combinación de dixestión por vía húmida xunto
coa técnica de voltamperometría de redisolución anódica. As concentracións de ámbolos dous metais, Pb e Cd, foron
comparadas con outros datos similares recollidos da bibliografía, e cos niveis estipulados pola lexislación, avaliándose a
contribución dos mexillóns enlatados á inxesta semanal dos dous metais nos seres humanos. Tamén se considerou o
posible risco para a saúde. © 2003 Altaga. Tódolos dereitos reservados.
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INTRODUCCIÓN

Entre os membros do Phyllum Mollusca podemos
atopar algúns dos invertebrados máis coñecidos e
apreciados polo seu valor culinario por parte do ser
humano. Concretamente o mexillón constitúe un alimento
case completo dentro da dieta humana (Gamallo et al.,
1992). Diversos estudios teñen amosado que os
requirimentos diarios de aminoácidos esenciais quedan
cubertos cunha contribución de 150 g de mexillón fresco,
equivalendo a 22,7 g de peso seco de carne de vacún.
Tamén achegan unha boa cantidade de oligoelementos e
minerais necesarios na dieta, sendo ademais un alimento
cun baixo contido graxo e alto valor proteico (Tavares et
al., 1998). Por estas e outras razóns, os moluscos son na
actualidade un dos grupos animais que ofrece mellores
perspectivas na súa producción e rendibilidade económica,
constituíndo a agrupación zoolóxica que representa algo
máis do 50 % do total da producción de productos mariños.
En concreto en Galicia, o mexillón representa preto do 90
% da producción acuícola, en toneladas de peso, e a
tendencia parece amosar un incremento continuado na súa
producción e comercialización. Nembargantes, por mor
das características dos mexillóns coma animais filtradores,
concentran elementos contaminantes no seu organismo en
cantidades superiores ás do medio no que viven.

Este aspecto pode chegar a xerar problemas de
índole sanitaria, relacionadas coas condicións de
salubridade do medio, polo que debe realizarse un control
e protección axeitado da calidade das augas, que están
en franca deterioración polos verquidos diversos,
obrigando a aplicar procesos de depuración dos moluscos
destinados a consumo humano (Parejo, 1988). Para evitar
problemas de tipo sanitario, o cultivo de mexillón ten
que cumprir coa Regulamentación Técnico-Sanitaria que
fixa as normas aplicables á producción e comercialización
de moluscos bivalvos vivos (Real Decreto 571/1999).

Un dos grupos de contaminantes habituais no
medio mariño fórmano os metais, algúns dos cales son
esenciais para os seres humanos, xerando problemas cando
se presentan por exceso ou defecto. Sen embargo, o caso
máis preocupante é o dos metais pesados, que posúen un
forte carácter acumulativo (Derache, 1990). En interese
da saúde pública, cómpre manter o contido destes e outros
contaminantes en niveis aceptables dende un punto de vista
toxicolóxico. Dentro dos metais con importantes
repercusións toxicolóxicas destacan o cadmio e o chumbo.
O primeiro deles é abondoso na natureza, se ben non se
atopa nativo, levando os seus minerais case sempre
asociado o zinc (Repetto, 1995). Os principais usos do
cadmio son as aliaxes con outros metais, fabricación de
acumuladores eléctricos, pigmentos amarelos na industria
de pintura, e estabilizante de plásticos (Marruecos et al.,
1993), e mesmo o tabaco contén en cada paquete de
cigarros unha media de 2-4 µg. Outra posible fonte de
contaminación é pola alimentación, por mor da súa
presencia en fertilizantes (Concon, 1988), pola fácil
transferencia do metal ós vexetais, e mesmo ós fungos
comestibles, como demostraron recentes estudios (Melgar
et al., 1998). Segundo a JECFA (1993) establécense como
niveis de inxesta semanal provisionalmente tolerada a

cantidade de 7 µg/kg de peso corporal, existindo pequenas
marxes de seguridade entre exposicións consideradas
normais na dieta e as que provocan efectos prexudiciais.
Se ben este elemento ten unha baixa absorción por vía
oral, a súa entrada maioritaria nos seres humanos
prodúcese por esta vía, o que leva a formularse a
necesidade de medidas de control para minimizala ó
máximo. Neste senso, para previr os seus efectos
negativos, diversos países publicaron programas de
seguimento ambiental e biolóxico, establecéndose
necesarios controis das fontes emisoras de cadmio para
evitar a contaminación dos ecosistemas.

Polo que atinxe ó outro elemento estudiado, o
chumbo, é un dos metais máis coñecidos dende antigo, e
xa era empregado polos exipcios no 2500 a.C., tratándose
dun elemento ubicuo na natureza. Ademais, son moitas
as posibilidades de emprego deste axente: antidetonante
nas gasolinas (vai caendo en desuso), acumuladores,
utensilios de cociña, vidros, pesticidas, fundicións,
recubrimento de cables, pinturas, aceites de motores,
soldaduras e estañaduras, municións e artigos
pirotécnicos, entre outros (Marruecos et al., 1993).  Unha
fonte importante de contaminación pode ser o alimento
enlatado, pois as soldaduras do envase conteñen unha
media de 3 mg/kg deste elemento (Buck et al., 1981). O
chumbo acumúlase no organismo, polo cal unha
exposición crónica a pequenas cantidades é quén de
provocar unha intoxicación (denominada saturnismo),
sendo especialmente sensibles os pequenos ós efectos
nocivos (Buck et al., 1981). Se ben a vía inhalatoria é de
enorme importancia, especialmente nos efectos
ambientais, nos seres humanos a vía dixestiva é
importantísima, e mesmo os máis novos poden chegar a
absorber o 50 % do total deste metal inxerido por vía
oral (Marruecos et al., 1993). Dende os albores da
civilización, tódolos medios acuáticos foron destino final
dos contaminantes xerados polos humanos, chegando a eles
ben por transporte eólico dos materiais terrestres (Leal et
al., 1997), ou por verquidos directos (Merian, 1990).
Ademais, as rías, zonas habitualmente empregadas para o
cultivo do mexillón, actúan coma lugares de intercambio
de augas entre esteiros de ríos e océanos (Prego, 1995), sendo
especialmente sensibles ás achegas metálicas. Para evitar
problemas sanitarios, as augas destinadas ó cultivo de
mexillón deben adaptarse ás normas específicas de calidade
esixibles (RD 345/1993), pero ademais deste control, existen
unha serie de normas aplicables ós límites de metais pesados
directamente en productos alimenticios, como aparece
recollido no Regulamento C.E. nº 446/2001 (Comisión de
8 de marzo de 2001), no que se fixan os contidos máximos
de determinados contaminantes nos productos alimenticios,
de aplicación a partir do 5 de abril de 2002. Estes contidos
fixados polo regulamento veñen expresados en mg/kg de
peso fresco, sendo de 1 mg/kg para os dous metais estudiados,
en moluscos bivalvos.

Deste xeito, o obxectivo formulado no presente
traballo foi o de determinar a concentración en cadmio e
chumbo en mexillón enlatado e comercializado en Galicia,
analizándose o risco toxicolóxico que poida supor a
presencia destes dous elementos no alimento
anteriormente citado.
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Táboa 1.- Niveis de cadmio e chumbo, expresados en termos de mg/kg de peso húmido, obtidos nas mostras de
mexillón enlatado en músculo e hepatopáncreas (HP). Os valores presentados son media ± desvío estándar.
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MATERIAL E MÉTODOS

Recollida de mostras
Empregáronse mexillóns enlatados por diversas

casas comerciais, pois en Galicia, un dos principais
productores de mexillón a nivel mundial, o 60 % da
producción é empregado para transformación industrial
en producto precociñado, conxelado ou en conserva,
consumíndose en fresco o 40 % restante.

A recollida de mostras fíxose adquiríndoo
directamente en áreas comerciais, procurando obter de
cada marca as diferentes variedades de tratamentos
tecnolóxicos: mexillón en salsa de vieira, á galega, ó
natural e en escabeche. Non se considerou nin o lote,
nin o tamaño ou a categoría do mexillón, para que as
mostras foran representativas do consumo da
poboación. En total, foron 20 latas, que se identificaron
co seguinte código para o seu posterior procesamento:
En salsa de vieira, L1 a L3; Á galega, L4 e L5; Ó natural,
L6 e L7; En escabeche, L8 a L20.

Con material de plástico recolleuse cada
mexillón por separado, lavándose con auga ultrapura
milli-Q para eliminar restos de líquido de cobertura e
de sólidos acompañantes. Establecéronse tres grupos
en cada lata, colocándose 5 mexillóns en cada grupo.
Dentro de cada grupo, fíxose a disección do molusco,
separando músculo de hepatopáncreas.

Técnica analítica
As mostras foron homoxeneizadas empregando

émbolo-pistón de PTFE estriado, e tras secado, foron
obtidas as cinzas de cada mostra por medio de dixestión
por vía húmida, segundo o procedemento descrito por

García et al. (1998), en forno mufla. Unha vez obtidas
as cinzas brancas, foron diluídas con HCl 0,5 N, rasando
a un volume final de 25 ml.

A determinación dos niveis de metais realizouse
por medio de voltamperometría de redisolución anódica
de impulso diferencial con electrodo de gota de mercurio
(HMDE), depositándose os sales metálicos na gota do
electrodo aplicando un potencial axeitado. As condicións
de traballo foron as seguintes: Desaireación, 180 s;
Potencial de preconcentración, - 1500 mV; Tempo de
preconcentración, 120 s; Varrido de potenciais, entre -1500
e 50 mV; Volume de mostra, 5 ml; Potencial de pico, -
600 mV (Cd) e – 400 mv (Pb). O límite de detección
situouse en 1 ppb para ámbolos dous metais analizados.

Para o estudio estatístico dos resultados
recorreuse ó programa informático SPSS 9.0 para
Windows. Realizouse o estudio estatístico da proba T para
mostras relacionadas, comparando as medias de dúas
variables que pertencen ó mesmo grupo. Consideráronse
variables as concentracións dos metais na porción muscular
e no hepatopáncreas pertencentes a unha mesma lata.

RESULTADOS E DISCUSIÓN

Na Táboa 1 amósanse as concentracións obtidas
respectivamente para o Cd e o Pb nas mostras de mexillón
a estudio, expresado en mg/kg (peso húmido), e
diferenciando entre ámbalas dúas porcións anatómicas
estudiadas (músculo e hepatopáncreas). Cada resultado
presentado obtívose como media dos valores das tres
mostras analizadas en cada porción pertencentes a unha
mesma lata. No caso do Cd, os valores máis elevados

Mostra Tratamento 
tecnolóxico 

Cadmio (mg/kg) Chumbo (mg/kg) 

  Músculo HP Músculo HP 
L1 Salsa vieira 0,910 ± 0,321 0,518 ± 0,320 0,686 ± 0,090 0,686 ± 0,090 
L2  0,096 ± 0,040 0,152 ± 0,030 0,618 ± 0,031 0,618 ± 0,031 
L3  0,148 ± 0,028 0,175 ± 0,029 0,480 ± 0,086 0,480 ± 0,086 
L4 Á galega 0,216 ± 0,064 0,357 ± 0,075 0,761 ± 0,512 0,761 ± 0,512 
L5  0,162 ± 0,068 0,308 ± 0,013 0,976 ± 0,073 0,976 ± 0,073 
L6 Ó natural 0,315 ± 0,097 0,418 ± 0,070 0,865 ± 0,030 0,865 ± 0,030 
L7  0,150 ± 0,009 0,272 ± 0,026 0,759 ± 0,159 0,759 ± 0,159 
L8 Escabeche 0,200 ± 0,075 0,206 ± 0,104 0,639 ± 0,030 0,639 ± 0,030 
L9  0,264 ± 0,074 0,259 ± 0,036 0,506 ± 0,131 0,506 ± 0,131 
L10  0,271 ± 0,099 0,352 ± 0,109 0,604 ± 0,089 0,604 ± 0,089 
L11  0,774 ± 0,165 0,505 ± 0.210 0,872 ± 0,088 0,872 ± 0,088 
L12  0,488 ± 0,151 0,786 ± 0,306 2,383 ± 1,385 2,383 ± 1,385 
L13  1,031 ± 0,389 1,016 ± 0,323 1,818 ± 0,016 1,818 ± 0,016 
L14  0,283 ± 0,048 0,188 ± 0,103 0,696 ± 0,083 0,696 ± 0,083 
L15  0,107 ± 0,025 0,142 ± 0,018 1,905 ± 0,101 1,905 ± 0,101 
L16  0,185 ± 0,041 0,809 ± 0,238 1,491 ± 0,864 1,491 ± 0,864 
L17  0,175 ± 0,020 0,097 ± 0,044 0,421 ± 0,088 0,421 ± 0,088 
L18  0,084 ± 0,016 0,214 ± 0,116 0,553 ± 0,143 0,553 ± 0,143 
L19  0,259 ± 0,102 0,206 ± 0,044 0,550 ± 0,199 0,550 ± 0,199 
L20  0,136 ± 0,041 0,106 ± 0,030 0,537 ± 0,033 0,537 ± 0,033 
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para ámbalas dúas porcións analizadas corresponderon
coa mostra nº 13, cun valor superior a 1 mg/kg. Por outra
banda, no caso do Pb, o valor máis elevado obtívose no
hepatopáncreas (> 2 mg/kg) da lata nº 12, sendo tamén
salientable o nivel acadado polas latas 13, 15 e 16, sempre
por riba de 1 mg/kg.

Na Figura 1 (A e B) amósanse os resultados de
concentración de metais, expresados neste caso en termos
de mg/kg de peso seco para os dous metais analizados.
Con respecto ó Cd, pódese observar que a meirande
concentración cuantificouse na porción muscular da mostra
identificada co número 13, cun valor superior a 4 mg/kg
(peso seco), fronte ó mínimo obtido nas mostras nº 2 e
18, por debaixo de 0,5 mg/kg. Por outra banda, é
salientable que nas mostras nº 1 e 11, as concentracións
en músculo supuxeron o dobre das correspondentes en

hepatopáncreas. O meirande intervalo de concentracións
na porción muscular, cun 40 % das mostras, situouse
arredor de 0,5-1 mg/kg, mentres que no hepatopáncreas,
o intervalo máis importante, cun 45 % das mostras, estivo
comprendido entre 1-3 mg/kg, sempre referidos a peso
seco.

No caso do Pb, os valores referidos a peso seco
estiveron comprendidos entre 8,5 no hepatopáncreas da
mostra nº 12, e algo menos de 1 mg/kg no músculo da
mostra 18 (peso seco). Para este metal resultou salientable
que as concentracións en hepatopáncreas foran similares
ou mesmo superiores ás de músculo, salvo nas mostras nº
9 e 17. Esta análise tamén se puido confirmar ó analizar a
distribución por intervalos das concentracións,
observándose que no hepatopáncreas, no intervalo de
maior concentración (>3 mg/kg) atopábanse máis do 40

Figura 1. Concentracións de cadmio (A) e chumbo (B) nas mostras de mexillón procedentes de 20 latas comerciais. Os
resultados está expresados en mg/kg de peso seco.
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% das mostras, mentres que no caso do músculo tan só
estaban aquí representados o 10 % do total. Por riba disto,
no hepatopáncreas non se observaron mostras cunha
porcentaxe < 1mg/kg, indicando unha clara tendencia de
acumulación deste metal no hepatopáncreas, fronte ó
músculo.

Por desgracia, ata a data, son poucos os estudios
desenvolvidos sobre o contido de metais pesados en
mexillón enlatado, se ben son relativamente abondosos
os levados a cabo en mexillóns en fresco. Vieites e López
(1992) realizaron un estudio sobre o contido de Pb e Cd
en materias primas e productos da pesca para a elaboración
de conservas e semiconservas, entre as que se atopaban as
conservas de mexillón ó natural e en escabeche. Os seus
resultados, empregando técnicas de espectrofotometría de
absorción atómica, e referidos a peso húmido, foron:
- Mexillóns ó natural: Pb 1,9 mg/kg; Cd 0,28 mg/kg
- Mexillóns en escabeche: Pb 1,9 mg/kg; Cd 0,24 mg/kg

Ámbolos dous metais foron analizados en
Mytilus edulis nun estudio desenvolvido por Pascual et
al. (1986), para mexillóns cultivados das rías galegas da
Arousa e de Muros-Noia. Neste caso, o rango de
concentracións referidos a peso seco variou de 0,2 a 3,9
mg/kg para o Cd, e de 0,9 a 3,5 no caso do Pb, valores
similares ós atopados no presente traballo.

Por outra banda, Andersen et al. (1996)
analizaron Mytilus edulis procedentes do sueste de
Noruega, concretamente mostras tomadas nunha zona
altamente urbanizada e con abondosas prantas industriais.
Os resultados obtidos amosaban a problemática do seu
consumo, e de feito, son numerosos os países que
recomendan non consumir moluscos que conteñan máis
de 1 mg/kg de Pb.

Polo que atinxe ó estudio estatístico, os
resultados obtidos para a proba T amósanse nas táboa 2,
3 e 4, para mostras relacionadas, comparando as medias
das dúas variables que pertencen a un mesmo grupo, e
comparando tamén as concentracións de cada metal en
músculo e hepatopáncreas pertencentes á mesma mostra.

Segundo os resultados obtidos, para o Cd, as diferencias
de concentracións en músculo e hepatopáncreas non foron
significativas ó 0,05 %, pois o intervalo de confianza para
a diferencia de medias contiña o valor cero (cun nivel de
confianza do 95 %). Deste xeito, os resultados obtidos
para unha mesma mostra resultaron similares
independentemente de cal sexa a porción obxecto de
análise. Por outra banda, no caso do Pb, as concentracións
de músculo e hepatopáncreas amosaron diferencias
significativas ó 0,05 %, pois o intervalo de confianza (do
95 %) para a diferencia das medias non contiña o valor
cero. Para este metal, as concentracións obtidas na análise
dunha mesma mostra resultaban distintas en función da
porción anatómica que fora estudiada. A media de
concentracións no hepatopáncreas foi de 3,17 mg/kg,
mentres que no músculo foi de 2,91 mg/kg.

En canto ás repercusións na alimentación, e
seguindo sempre as recomendacións da JECFA (1993),
está establecido que o nivel de inxesta semanal
provisionalmente tolerable é de 7 µg/kg de peso corporal
para o Cd, de tal xeito que nunha persoa de 60 kg sería de
0,42 mg. No caso hipotético de que se consumira unha
lata diaria de mexillón durante unha semana, o contido de
cadmio chegaría a 0,163 mg. Isto é, cumpriría consumir
20 latas nunha semana para acadar o nivel de inxesta
semanal provisionalmente tolerable.

No caso do Pb, JECFA (1999) estableceu
provisionalmente coma nivel de inxesta semanal tolerable
a cantidade de 25 µg/kg de peso corporal, e así unha persoa
de 60 kg tería como límite semanal 1,5 mg. Se realizamos
o mesmo cálculo que antes, nunha semana inxeriríanse
0,35 mg. Para acadar os niveis de inxesta semanal
provisionalmente tolerables cumpriría consumir 30 latas
nunha semana. Se temos en consideración o consumo de
mexillón e berberecho en conserva no noso país, que
segundo o INE (1990-1991) é de 0,26 kg en España/
persoa e ano, podemos concluír que os niveis atopados
para estes dous metais non supoñen un risco para a saúde
do consumidor.

Táboa 2.- Proba T aplicada ó contido de cadmio e chumbo nas porcións
de músculo (M) e hepatopáncreas (HP): Estatísticos de mostras
relacionadas.

 N Correlación Sig. 
M Cd e HP Cd 20 0,764 0,000 
M Pb e HP Pb 20 0,375 0,103 

 

Táboa 3.- Proba T aplicada ó contido de cadmio e chumbo nas porcións
de músculo (M) e hepatopáncreas (HP): Correlacións de mostras
relacionadas.

Táboa 4.- Proba T aplicada ó contido de cadmio e chumbo nas porcións de músculo (M) e hepatopáncreas (HP): Correlacións de
mostras relacionadas.

 Diferencias Relacionadas 
 
 

Intervalo de confianza 
para a diferencia 

 
Media Desviación 

Típica 
Erro típico 
da media 

Inferior Superior 

t gl Sig. 
(bilat.) 

M Cd - HP Cd 0,1012 0,7714 0,1725 -0,2598 0,4622 0,587 19 0,564 
M Pb - HP Pb -0,9795 1,7690 0,3956 -1,8074 -0,1516 -2,476 19 0,023 
 

  
  

Media N Desviación 
Típica 

Erro típico 
da media 

M Cd 1,3285 20 1,1917 0,2665 
HP Cd 1,2273 20 0,8432 0,1885 
M Pb 2,1905 20 0,6864 0,1535 
HP Pb 3,1700 20 1,9080 0,4266 



CONCLUSIÓNS

De acordo cos resultados obtidos no presente
estudio, en primeiro lugar cómpre salientar que houbo
diferencias significativas nas concentracións determinadas
en función da porción analizada no caso do Pb, mentres
que non se atoparon para o Cd. Por outra banda, e tendo
en conta a participación dos mexillóns enlatados no
conxunto da dieta, os niveis atopados amosan que non
existe ningún tipo de risco para o seu consumo por parte
dos seres humanos.
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