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Introdução: O metal mercúrio é um elemento químico com características únicas em
seu gênero. Ele pode ser encontrado naturalmente na litosfera, hidrosfera e atmosfera.
Á séculos o metal mercúrio é utilizado pelo ser humano em seus processos industriais
e como componente de diversos produtos do cotidiano como pilhas, lâmpadas,
termômetros, entre outros.  Porém, por ser tóxico, se torna uma ameaça para a saúde
humana e para o equilíbrio da vida nos ecossistemas, o que torna os constantes estudos
e trabalhos de revisão, sobre o mercúrio e seus usos, extremamente importantes para a
segurança socioambiental.  Objetivo: Dentre os objetivos desse trabalho pode-se
destacar a conscientização e  alerta ambiental, de saúde e segurança pública, sobre as
questões que envolvem os usos do mercúrio, necessidade de reformulações das normas
de utilização e aplicações em processos, informação a população sobre a toxicidade e
descarte correto de resíduos. Metodologia: Para a estruturação desse trabalho foi
realizada uma revisão de Literatura. Os métodos utilizados para formular a discussão e
os resultados dessa pesquisa, foram à construção de tabelas, gráficos e outros modelos
estatísticos, sempre comparando os resultados observados nas pesquisas realizadas, aos
parâmetros de segurança determinados pela legislação ambiental do CONAMA e pela
Organização Mundial de Saúde (OMS). Inferindo criticamente, no âmbito positivo e
negativo, sobre os usos, descarte correto, prevenção de acidentes e contaminações por
mercúrio. Evidenciado as necessidades de novos estudos e soluções para reduzir e/ou
banir o uso industrial de mercúrio e minimizar as consequências negativas
socioambientais. Resultados:  Os resultados das revisões e levantamentos de dados
mostram que os estudos e discussões relacionados ao metal mercúrio ainda estão em
pauta tanto no Brasil quanto no mundo.  Prova disso é o recente tratado assinado em
2013 no Japão (Convenção de Minamata), por 128 países e de onde atualmente o
Brasil deu inicio ao Projeto de Desenvolvimento da Avaliação Inicial da Convenção de
Minamata. O documento trará uma avaliação da infraestrutura e capacidade para a
gestão do mercúrio, inclusive a legislação nacional, além de um diagnóstico preciso da
situação atual do uso do mercúrio no País, em especial um inventário de emissões e
liberações e deve ficar pronto até 2017. Foi observado ainda que apesar dos inúmeros
relatos de contaminações ambientais ao longo dos séculos por aplicações do mercúrio
em diferentes seguimentos, as normas que controlam a comercialização e utilização,
ainda são muito falhas e caminha-se a passos lentos em busca de soluções. Outro
problema é a falta de informação da sociedade quanto aos produtos que contém
mercúrio em sua composição e da toxicidade deste, além da pouca ou nenhuma
orientação sobre a gestão correta de resíduos principalmente, em regiões mais carentes
de informação e saneamento básico. Conclusão: Conclui-se que o metal mercúrio, se
apresenta como um elemento tóxico, prevalente em diversos produtos e processos
industriais, e que, após sua inutilidade podem vir a originar contaminações
socioambientais gravíssimas. Fazendo-se extremamente importante, repensar as
aplicações e a gestão desse metal no Brasil e no mundo.
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