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Resumo 

 

Introdução: O esteatito, conhecido popularmente como pedra-sabão, é encontrado 

principalmente no Quadrilátero Ferrífero. Atualmente, o uso ocorre principalmente no 

artesanato e na produção de revestimentos. Em Minas Gerais, a produção de cachaça é 

intensa, sendo produzidas inúmeras marcas no Quadrilátero Ferrífero. A possibilidade dessas 

cachaças serem armazenadas e consumidas em utensílios de pedra-sabão é maior no 

Quadrilátero Ferrífero. Objetivo: Determinar a migração de As, Cd, Cu, Ni e Pb em cachaças 

comercializadas no Quadrilátero Ferrífero (MG), armazenadas em copos não curados de 

esteatito (pedra-sabão) de duas procedências distintas, Cachoeira do Brumado (Mariana, MG) 

e Santa Rita de Ouro Preto (Ouro Preto, MG), em ciclos contínuos de 0h, 24h, 48h, 72h e 

96h. Materiais e métodos: Foi realizado ensaio de migração de ciclo contínuo do tipo 

experimental fatorial com três fatores (teor alcoólico da cachaça, procedência do esteatito e 

tempo de armazenamento da cachaça em copos de pedra-sabão não curados). Todas as 

cachaças analisadas foram produzidas e comercializadas no Quadrilátero Ferrífero de Minas 

Gerais (MG) e possuíam registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA).  As cachaças selecionadas para o ensaio foram aquelas que apresentaram maior e 

menor teor alcoólico dentre as disponíveis no comércio. Foram determinados os teores de As, 

Cd, Cu, Pb e Ni em dezoitos marcas de cachaças. A determinação dos contaminantes 

inorgânicos foi realizada por espectrometria de emissão com fonte de plasma com 

acoplamento indutivo. Para comparar o teor de contaminantes por teor alcoólico, tempo de 

armazenamento e local de procedência dos copos de pedra-sabão foi utilizada a ANOVA 

Three-Way. Resultados: Os teores de As, Cd, Cu e Ni apresentaram diferenças 

estatisticamente significativas na comparação entre as diferentes marcas de cachaça. Porém, 

os teores de Pb foram estatisticamente semelhantes entre as marcas. As cachaças avaliadas no 



17 

 

estudo apresentaram valores estatisticamente semelhantes em relação ao preconizado na 

legislação para a maioria das amostras, e em apenas uma amostra o teor de Cu encontrado 

esteve acima do preconizado na legislação. Após o ajuste pelo tempo de armazenamento e 

pelo teor alcoólico, foi observado que as cachaças armazenadas em copos provenientes de 

Cachoeira do Brumado apresentaram, em média, um teor de Cd 0,001ppm maior do que as 

cachaças armazenadas em copos provenientes de Santa Rita (p<0,0005). Após 24, 48, 72 e 

96h de armazenamento, a cachaça com menor teor alcoólico apresentou diferenças médias 

negativas no teor de Cu de 0,96; 0,82; 1,34 e 1,68mg/L, respectivamente, em relação à 

cachaça com maior valor alcoólico. Após 24, 48, 72 e 96h de armazenamento, a cachaça com 

menor teor alcoólico apresentou diferenças médias negativas no teor de Cu de 1,34; 1,45; 1,94 

e 2,25mg/L, respectivamente, em relação ao valor inicial. Não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas no teor de Ni das cachaças de acordo com as variáveis 

investigadas. Foi observado que, nos copos de Cachoeira do Brumado, a cachaça com menor 

teor alcoólico apresentava um teor médio de chumbo 0,01mg/L maior do que a cachaça de 

maior teor alcoólico. Foi observado que as amostras de cachaça com menor teor alcoólico 

armazenadas nos copos de Cachoeira do Brumado apresentavam um teor médio de Pb 

0,01mg/L maior do que as amostras de mesmo teor alcoólico armazenada nos copos de Santa 

Rita. Este estudo mostrou que cachaças armazenadas em copos de pedra-sabão por até 96h 

apresentam redução no teor de Cu. Conclusão: O estudo indicouque o teor alcoólico da 

cachaça pode influenciar no armazenamento de cachaças em copos de esteatito. Na 

perspectiva da saúde humana, sugere-se que as cachaças sejam preferencialmente consumidas 

em copos de Santa Rita de Ouro Preto.  

Palavras-chave: Esteatito; Pedra-sabão; Contaminantes Inorgânicos; Cobre; Cachaças; 

Ensaios de Migração; Espectrometria de Emissão com Fonte de Plasma com Acoplamento 

Indutivo; ICP-OES. 
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Abstract  

 

Introduction: The steatite, popularly known as soapstone, is found mainly in the 

Quadrilátero Ferrífero. Currently, the use occurs mainly in handicrafts and production of 

coatings. In Minas Gerais, the production of cachaça is intense, and numerous brands 

areproduced in Quadriláter oFerrífero. The possibility of such cachaças be stored and 

consumed in soapstone cookware is greater at theregion. Objective: To determine the 

migration of As, Cd, Cu, Ni and Pb in cachaças marketed at Quadrilátero Ferrífero (MG), 

cups not cured of steatite (soapstone) from two distinct provenances, Cachoeira do Brumado 

(Mariana, MG) and Santa Rita de Ouro Preto (Ouro Preto, MG), in continuous cycles of 0h, 

24h, 48h, 72h and 96h. Materials and Methods: It was performed migration assay 

continuous cycle of an experimental factorial design with three factors (alcohol content of 

cachaças, origin of steatite and storage time of cachaça in cups not curedof soapstone). The 

cachaças analyzed were produced and marketed in the Quadrilátero Ferrífero in Minas 

Gerais (MG) and had registered at the MAPA. The cachaças selected for testing were those 

with higher and lower alcohol content among commercially available. The contents of As, Cd, 

Cu, Ni and Pb was analyzed in eighteen cachaças. The determination of inorganic 

contaminants was performed by ICP-OES. To compare contaminants content between alcohol 

content, storage time and provenance of soapstone was used Three-Way ANOVA. Results: 

The contents of As, Cd, Cu and Ni showed statistically significant differences when 

comparing the different brands of cachaças. However, Pb levels were statistically similar 

between the brands. The cachaças evaluated in the study showed similar results in relation to 

the legislation recommended for most samples, and in one sample the Cu’s content was found 

above the recommended legislation. After adjusting for storage time and the alcohol content 

was observed that cachaças stored in cups from Cachoeira do Brumado, on average, a 0.001 
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ppm Cd content greater than cachaças stored in cups from Santa Rita (p <0.0005). After 24, 

48, 72 and 96 hours of storage, the cachaça with lower alcohol content had negative average 

differences in Cu content of 0.96, 0.82, 1.34 and 1.68 mg/L respectively, relative to cachaça 

that presents higher alcohol content. After 24, 48, 72 and 96 hours of storage, the cachaça that 

presented lower alcohol content had negative average differences in Cu content of 1.34, 1.45, 

1.94 and 2.25 mg/L respectively, in comparison with the value before migration. There were 

no statistically significant differences in Ni content of cachaça according to the variables 

investigated. It was observed that, in cups from Cachoeira do Brumado, cachaça that 

presented lower alcohol content had a mean level of lead 0.01 mg/L higher in comparison 

with the higher alcohol content of cachaça. It was observed that the samples of cachaças with 

lower alcohol content stored in  cups of Cachoeira do Brumado had an average content of Pb 

0.01 mg/L higher than the same samples stored in cups Santa Rita’s provenances. This study 

showed that cachaças stored in containers of soapstone for up to 96h present reduction in 

Cu’s content. Conclusion:The study indicated that the alcohol content of cachaças can 

influence the storage of samples in cups’ steatite. From the perspective of human health, it is 

suggested that the cachaças are preferably consumed in cups provenances Santa Rita de Ouro 

Preto.  

Keywords: Steatite; Soapstone; Inorganic Contaminants; Copper; Cachaças; Migration 

Assays; Inductiveley Coupled Plasma – Optical Emission Spectrometer, ICP-OES. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1.  A Pedra-Sabão 
 

O esteatito é uma rocha metamórfica de baixa dureza, conhecida popularmente como 

pedra-sabão, que tem sido usada pelo homem, desde a Antiguidade, devido à sua abundância e 

propriedades (STOREMYR, 2004; QUINTAES, 2006). Na Idade Antiga, essa rocha era 

utilizada para esculpir recipientes, panelas e utensílios pequenos (MAGEE et al., 2005, 

SANTI et al., 2009).  

No Brasil em tempos de colônia era utilizada em lareiras e fogões, em função da sua 

boa densidade, maciez e resistência ao calor (JONES et al.,2007; NAMDAR, STACEY & 

SIMPSON, 2009). Atualmente, o uso da rocha esteatito tem sido principalmente no 

artesanato, como por exemplo: copos, panelas, jarros, canecas, “souvenir”, jogos de tabuleiro, 

entre outros.  

Em alguns países, a pedra-sabão foi usada na arquitetura e decoração de igrejas e 

edificações (STOREMYR, 2004). No Brasil, em Minas Gerais está a maior concentração de 

construções em pedra-sabão, associada às jazidas de esteatito localizadas no Quadrilátero 

Ferrífero do Estado (JORDT-EVANGELISTA & SILVA, 2005).  

Em Ouro Preto, Mariana e outras cidades do Quadrilátero Ferrifero, uma região do 

Estado de Minas Gerais, assim chamada por apresentar as maiores jazidas de minério de ferro 

do Brasilsão encontradas diversos afloramentos de esteatito, cuja composição do esteatito 

apresenta alguma variação geográfica, embora tenha certo perfil predominante, contendo 

talco, clorita como minerais majoritários, ferro, carbonato de cálcio, e anfibólios (MAGEE et 

al., 2005, JORDT-EVANGELISTA & SILVA, 2005, PROTI, 2010. A resistência do esteatito 
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ao tempo, seja em igrejas ou monumentos da região, é determinada pelas condições 

ambientais somadas às petrográficas e petrofísicas intrínsecas da rocha (STOREMYR, 2004; 

FARIAS, 2005). Todavia, as condições ácidas parecem ser as mais danosas à estrutura da 

pedra-sabão, tanto em laboratório (QUINTAES et al., 2002; FARIAS, 2005), como nas 

esculturas e edificaçõesrocha (STOREMYR, 2004), e podem ser potencializadas por 

microrganismos, acelerando o processo de deterioração da rocha (WARSCHEID & 

BRAAMS, 2000; VILES, 1995). 

As civilizações antigas curavam os recipientes de pedra-sabão com lipídios. Este 

procedimento impermeabiliza, reduz a porosidade, minimiza a deterioração e a perda de 

massa do material, resultando em aumento da resistência e da vida útil dos recipientes 

(QUINTAES et al., 2002; QUINTAES, 2006; NAMDAR, STACEY & SIMPSON, 2009). Na 

atualidade, a cura continua sendo aplicada às panelas de pedra-sabão novas, sendo 

responsável pela redução no comprometimento da estrutura da panela, decorrente da acidez 

dos alimentos e do calor do cozimento (QUINTAES et al., 2002; QUINTAES et al., 2006; 

NAMDAR, STACEY & SIMPSON, 2009) . No entanto, após o processo de cura, a panela de 

pedra-sabão ainda libera, para os alimentos, minerais de valor nutricional e metais de interesse 

toxicológico, como cálcio (Ca) e ferro (Fe), e o níquel (Ni), respectivamente (QUINTAES et 

al., 2002,QUINTAES, 2006; QUINTAES et al., 2006). 

Na atualidade, o mercado da pedra-sabão contém produtos que não são passíveis de 

cura, seja pelo pequeno formato ou aspecto visual ou utilitário, tais como jarros, canecas, 

copos e moringas destinados ao contato com bebidas (ex. cachaça, água, licor, etc). Estes 

recipientes são facilmente encontrados no comércio de Ouro Preto (MG) e, segundo os 

produtores, existe a demanda para exportação, além disso, a comercialização é facilitada 

devido ao aspecto natural e apelo estético do material. 
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Nos jarros de pedra-sabão não curados, pode ocorrer o armazenamento de cachaças 

bebidas alcoólicas, em temperatura ambiente, por períodos prolongados; porém, não existem 

estudos que tenham investigado a transferência de elementos da rocha para a bebida 

armazenada. 

 

1.2. A Cachaça 
 

 

A cachaça é estocada e consumida em recipientes de diversos materiais, dentre eles o 

esteatito, que ocorre no Quadrilátero Ferrífero (principalmente em Ouro Preto). Além da 

utilização do esteatito na produção artesanal de recipientes culinários e outros produtos 

utilitários que são tradicionais e amplamente comercializados na região, no estado, no país e 

até no exterior, existe intensa produção de cachaça em Minas Gerais, e esta produção 

apresenta um grande mercado consumidor, sendo que o Estado de Minas Gerais é um polo 

muito importante. Na cidade de Salinas (MG), por exemplo, são cachaças fabricadas tanto 

com produção informal, sem fiscalização sanitária, como registrada no Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). 

A cachaça é a denominação exclusiva da bebida destilada obtida a partir do mosto 

fermentado de cana-de-açucar produzida no Brasil, com graduação alcoólica de 38 a 48%, em 

volume a 20°C e com características sensoriais peculiares, podendo ser adicionada de 

açúcares até 6g/L. Por outro lado, é diferente da aguardente de cana que possui uma 

graduação alcoólica de 38 a 54% em volume a 20 °C, é obtida de destilado alcoólico simples 

do caldo de cana-de-açúcar (Saccharum officinarum) fermentado, podendo ser adicionada de 

acúcares até 6 g/L (BRASIL, 1997;2001;2002).   
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Alguns estudos que verificaram o teor de contaminantes inorgânicos na cachaça têm 

observado inadequações durante o controle de qualidade dessa bebida e mesmo com o uso do 

alambique de cobre sem qualquer revestimento ser considerado proibitivo, o seu uso ainda é 

muito frequente. Em Araraquara (SP), foi observado que as cachaças comercializadas 

apresentavam teor de Cu, Pb e As, fora dos padrões da legislação brasileira (CALDAS et al., 

2009).Fernandes et al. (2005) analisaram cachaças do Nordeste, Centro e Sul do Brasil e 

relataram que as nordestinas apresentavam maiores teores de Pb e Cu e que, 

independentemente da origem da cachaça, todas necessitam de melhorias no controle de 

qualidade quanto a contaminação por metais. Em estudo conduzido na região sul do Estado de 

Minas Gerais, foi observado que 25% das cachaças produzidas em alambiques apresentavam 

teor de Cu acima do permitido pela legislação brasileira (FERNANDES et al.,2005).  

Os fatores que podem interferir no teor de metais das bebidas alcoólicas (IBANEZ et 

al., 2008) são os seguintes: equipamento, matéria prima, substâncias adicionadas 

intencionalmente, processamento e estocagem.Em Minas Gerais, os destiladores de cobre 

ainda são utilizados na produção de cachaças artesanais e podem transferir esse metal à 

bebida. Na região do Quadrilátero Ferrífero Mineiro, nas cidades de Ouro Preto e Mariana, foi 

observado que a água de abastecimento apresentou concentrações de As entre 2 a 2980µg/L 

(BORBAL, FIGUEIREDO & CAVALCANTI, 2004), acima do permitido, sugerindo a 

necessidade de um monitoramento periódico da concentração desse metal devido aos riscos à 

saúde.  Esta água que foi avaliada e considerada inadequada para o consumo humano é uma 

das matérias-primas usadas para a fabricação de cachaças que podem apresentar teores de As 

acima do preconizado pela legislação. 

A Resolução número 20 de 22 de março de 2007 da ANVISA aprova o regulamento 

técnico sobre disposições para embalagens, revestimentos, tampas e equipamentos metálicos 

em contato com alimentos. Nesta é estabelecido que o equipamento de cobre sem 
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revestimento não pode entrar em contato com os alimentos (RDC nº 20/2007). Isso se aplica 

aos alambiques, panelas, entre outros utensílios, que podem conter cobre, mas que o contato 

direto com o alimento e/ou bebida não ocorra. Porém, o cobre poderia estar presente em ligas 

metálicas em baixa concentração, neste caso não tendo utilidade nos alambiques ou outros 

materiais teria objetivo em suas qualidades técnicas/químicas (maleabilidade e 

conductibilidade). 

 

1.3. Os Contaminantes Inorgânicos 
 

A portaria nº 540, da SVS/MS, de 27 de outubro de 1997, definiu “contaminante” 

como “qualquer substância indesejável presente no alimento como resultado das operações 

efetuadas no cultivo de vegetais, na criação de animais, nos tratamentos zoo ou fitossanitários, 

ou como resultado de contaminação ambiental ou de equipamentos utilizados na elaboração 

e/ou conservação do alimento”.  

Os contaminantes podem ser classificados em diretos ou indiretos. Os 

contaminantesdiretos estão presentes naturalmente em alimentos, sendo também conhecidos 

como “naturais”, como por exemplo, metais ou nitrosaminas. Já os contaminantes indiretos 

são elementos e/ou substâncias permitidas ou não permitidas, que são veiculadas durante o 

processo de produção, transporte, armazenamento e consumo, adicionados de forma 

intencional ou não intencional (AZEVEDO, 2004).  

 Adicionalmente, o alambique de cobre quando utilizado na destilação da cachaça 

pode acrescentar cobre à bebida, interferindo na coloração da bebida. O contato direto do 

cobre com alimentos e bebidas foi considerado proibitivo no Brasil, todavia, no mercado 

ainda é possível encontrar produtos que têm declaração de serem produzidos em alambique de 

cobre em seus respectivos rótulos (RDC nº 20/2007). 
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Na Instrução Normativa (IN) número 13 de 29 de junho de 2005 tem por objetivo fixar 

os padrões de identidade e qualidade para aguardente de cana e para cachaça, em que os 

contaminantes inorgânicos como, cobre, chumbo e arsênio nas cachaças apresentam limites de 

tolerância fixados em teores máximos de 5,0; 0,2 e 0,1mg/L, respectivamente (INSTRUÇÃO 

NORMATIVA nº13/2005).O decreto 55.871 de 26 de março de 1965 que estabelece as 

normas reguladoras do emprego de aditivos para diversas matrizes alimentares e bebidas, 

limita a presença dos outros metais como níquel e cádmio em 3,0 mg/L para o níquel e 0,2 

mg/L para o cádmio em bebidas alcoólicas fermento-destiladas. A legislação é importante 

para estabelecer normas que sejam cumpridas a fim de diminuir riscos de intoxicação e danos 

à saúde.  

A exposição por via oral ao cádmio diminui a captação de ferro, que pode resultar em 

anemia, principalmente, se a dieta for pobre em ferro. A avaliação de intoxicação por cádmio 

pode ser feita através de níveis de cádmio urinário (OGA, CAMARGO & BATISTUZZO, 

2008). 

O Pb parece interferir na conversão da vitamina D em 1,25-dihidroxivitamina D. Nas 

crianças, as concentrações de 1,25-dihidroxivitamina D no soro são usadas como um 

indicador dose-efeito do Pb sobre o sistema de enzimas que mediam a hidroxilação inicial. Os 

efeitos do Pb sobre o organismo humano e seu significado para a saúde são calciotrópicos 

pois na paratireóide pode regular a produção e a concentração da 1,25-dihidroxivitamina D no 

organismo (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL  DE SAÚDE, 1995; EUA,1999).  

Para Sakuma (2004), em todas as situações de exposição aos metais mesmo que em 

dose baixa, porém, frequentemente, pode acarretar muitos dos sinais e sintomas que ocorrem 

nos quadros agudos e, principalmente, nos quadros subagudos, se manifestando de forma 

menos intensa e mais estável.  
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Com relação ao As, Rahmanet al. (2001) estudaram populações expostas à água 

contaminada com As em Bangladesh e Bengala Ocidental e observaram em dois grupos 

populacionais, números consideráveis de casos de neuropatias entre os indivíduos expostos, 

sendo que a prevalência de neuropatias chegou a 86,8% em um dos grupos avaliados.  

Segundo os autores, quando métodos precisos de diagnósticos são utilizados, como os 

eletrofisiológicos, a constatação da prevalência do acometimento neuropático periférico pode 

ser ainda maior.  

Embora o Cu seja um elemento traço essencial para o organismo, quando em excesso 

pode causar efeitos tóxicos. Ademais, estudos recentes demonstram que em patologias 

associadas ao estresse oxidativo, a enzima δ-aminolevulinato desidratase (ALA-D) tem sua 

atividade diminuída quando o nível sérico de cobre aumenta. Essa enzima ALA-D é envolvida 

na biossíntese do grupo prostético heme, sendo, portanto, essencial na eritropoiese (PANIZ, 

2007; VALENTINI et al., 2007; SOUZA et al., 2007).  

 

1.4. A Pedra-sabão como Veículo de Contaminantes Inorgânicos 
 

O esteatito contém vários elementos tóxicos para o ser humano, como o níquel 

(JORDT-EVANGELISTA & SILVA, 2005; QUINTAES, 2006; SANTI et al., 2009), o cobre 

(Cu), o cádmio (Cd), o chumbo (Pb) e o arsênio (As) (QUINTAES et al., 2002; JORDT-

EVANGELISTA & SILVA, 2005). Embora a migração do Ni seja minimizada pela cura da 

pedra-sabão (QUINTAES et al., 2002;QUINTAES et al.,2007), o estudo envolvendo a 

estocagem de simulante de alimento (ácido acético a 4% v/v) em panelas de pedra-sabão 

detectou migração de quantidade tóxica desse metal da pedra-sabão para o simulante de 

alimento (QUINTAES et al.,2004). 
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Estudos que avaliaram a migração de metais de utensílios de pedra-sabão para 

alimentos, em situações que simulam o uso cotidiano (QUINTAES et al.,2004), têm servido 

de subsídio para outras pesquisas, tanto no Brasil (JORDT-EVANGELISTA & SILVA, 2005) 

como em outras partes do mundo (MAGEE et al., 2005; NAMDAR, STACEY & SIMPSON, 

2009). 

Todavia, até o momento ainda não foi avaliado a migração de metais de utensílios de 

pedra-sabão não curada quando exposta ao álcool etílico e bebidas alcoólicas comerciais.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

Determinar a migração de As, Cd, Pb, Cu e Ni em cachaças comercializadas no 

Quadrilátero Ferrífero (MG), armazenadas em copos não curados de esteatito (pedra-sabão), 

provenientes de duas procedências distintas, uma localizada em Cachoeira do Brumado 

(Mariana, MG) e outra em Santa Rita de Ouro Preto (Ouro Preto, MG), em ciclos contínuos 

de 0h, 24h, 48h, 72h e 96h.  

 

2.2. Objetivos Específicos 
 

 

 Avaliar o teor de As, Cd, Pb, Cu e Ni em cachaças comercializadas no Quadrilátero 

Ferrífero (MG) e comparar com a legislação brasileira (Instrução Normativa número 

13 de 2005, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), e 

decreto número 55.871 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

 

 Comparar a migração de As, Cd, Pb, Cu e Ni em duas cachaças comercializadas no 

Quadrilátero Ferrífero (MG), com diferentes concentrações alcoólicas, armazenadas 

em copos não curados de pedra-sabão (esteatito) provenientes de duas procedências 

distintas, uma localizada em Cachoeira do Brumado (Mariana, MG) e outra em Santa 

Rita de Ouro Preto (Ouro Preto, MG), em ciclos contínuos de 0h, 24h, 48h, 72h e 96h.  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. Delineamento do Estudo 

 

Este estudo experimental é composto por dois delineamentos. No primeiro 

delineamento experimental foi realizada a determinação do teor de As, Cd, Pb e Ni em 

dezoitos marcas de cachaças produzidas em Minas Gerais. O segundo delineamento, ensaio 

de migração de ciclo contínuo é do tipo experimental fatorial com três fatores (teor alcoólico 

da cachaça, procedência do esteatito e tempo de armazenamento da cachaça aos copos de 

pedra-sabão não curados).  

 

3.2. As Amostras de Cachaças e os Copos de Esteatito 

 

3.2.1. Critérios e locais de escolha das amostras de cachaças 
 

A aquisição das cachaças seguiu critérios definidos para adequação ao objetivo do 

estudo, bem como: a definição do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA), que considera como cachaça o mosto fermentado de cana-de-açucar com graduação 

alcoólica de 38 a 48% (v/v) a 20
o
C, obtida pela destilação do mosto fermentado do caldo de 

cana de açúcar com características sensórias peculiares, podendo ser adicionada de açúcares 

até 6g/L (INSTRUÇÃO NORMATIVA nº13/2005).  

Todas as cachaças investigadas foram produzidas e comercializadas no Quadrilátero 

Ferrífero de Minas Gerais (MG) e possuíam registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA). A escolha por cachaças com registro no MAPA teve a finalidade de 

obter o teor de migração consistente devido aos baixos teores de As, Cd, Cu, Ni e Pb que as 

cachaças registradas possuem por ser encontrado maior controle sanitário do local de 

produção das cachaças registradas.  O Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais engloba 34 
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cidades, a saber: Alvinópolis, Barão de Cocais, Belo Horizonte, Belo Vale, Betim, 

Brumadinho, Caeté, Catas Altas, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Ibirité, Igarapé, Itabira, 

Itabirito, Itatiaiuçu, Itaúna, Jeceaba; João Monlevade, Mariana, Mário Campos, Mateus Leme, 

Moeda, Nova Lima, Ouro Branco, Ouro Preto, Raposos, Rio Acima, Rio Manso, Rio 

Piracicaba, Sabará, Santa Bárbara, Santa Luzia, São Gonçalo do Rio Abaixo, São Joaquim de 

Bicas, Sarzedo.  

 

Fonte: Defesa Civil do Patrimônio Histórico, 2011. 

Figura 1: Municípios pertencentes à Região do Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais.  

 

 

Além disso, todas as cachaças adquiridas apresentaram no rótulo teor alcoólico entre 

38 e 48%. As cachaças foram adquiridas em dois lotes: um no Mercado Central de Belo 

Horizonte (MG) e em Ouro Preto (MG). As dezoito marcas de cachaças selecionadas para o 

estudo foram produzidas em cidades diferentes.  
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Tabela 1: Teor alcoólico e procedência das cachaças analisadas no estudo. 

Identificação da Cachaça Teor Alcoólico (%) Cidade de Procedência 

A 43,5 Santa Bárbara 

B 41 Itabirito 

C 43 Brumadinho 

D 42 Sabará 

E 44 Belo Vale 

F 40 Belo Horizonte 

G 46 Ouro Preto 

H 45 Congonhas 

I 40 Betim 

J 40 Itatiaiuçu 

K 41 Itabirito 

L 41 Itabirito 

M 42 Jeceaba 

N 42 São Joaquim de Bicas 

O 44 Itatiaiuçu 

P 44 Congonhas 

Q 45 Congonhas 

R 45 Belo Vale 

 

3.2.2. Os copos de Esteatito 
 

Os copos de pedra-sabão são provenientes de duas procedências, uma localizada em 

Cachoeira do Brumado, Mariana (MG), e outra no distrito de Santa Rita de Ouro Preto, Ouro 

Preto (MG). 

Os copos de pedra-sabãoda procedência Cachoeira do Brumado, Mariana (MG) 

apresentavam capacidade volumétrica média de 20mL, e os copos da procedência distrito de 

Santa Rita de Ouro Preto (MG) apresentavam capacidade volumétrica média de 45mL. 

 

3.3. Processo de Descontaminação dos Materiais Utilizados para a 

Determinação de Arsênio, Cádmio, Cobre, Chumbo e Níquel 
 

Foram utilizados vidros de relógio, balões volumétricos (100mL, 50mL, 25 mL, 

20mL, 10mL e 5mL),béquer de 40mL, frascos de vidros de 50mL, micropipeta automática 
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handstep, ponteira de 20mL e tubos de vidro. A vidraria foi descontaminada com detergente 

(Extran, Merck) e ácido nítrico (Merck, p.a.), preparado a 20% comágua deionizada. 

 

3.4. Tratamento dos Copos de Esteatito 

 

Os copos foram lavados com solução diluída de um detergente comercial em conjunto 

com uma esponja polimérica macia nova, sendo enxaguados com água corrente e em água 

destilada.  A secagem foi feita em estufa, a 150
o
C por 10 minutos.  

 

3.5. Determinação Química de As, Cd, Cu, Ni e Pb 
 

Todas as análises foram conduzidas no Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL), 

Campinas, SP. 

 

3.6. Instrumentação 
 

Os contaminantes inorgânicos nas amostras de cachaças foram determinados e 

quantificados em um equipamento ICP OES simultâneo (Vista MPX Varian, Mulgrave, 

Austrália), com visão axial, equipado com uma fonte de radio frequência (RF) de 40 MHz, 

um detector multielementar simultâneo de estado sólido do tipo CCD (Charge Coupled 

Device), uma bomba peristáltica, câmara de nebulização e um nebulizador sea spray. O 

sistema foi controlado pelo software ICP Expert e utilizou argônio liquido com pureza de 

99,996 % (Air Liquid, SP, Brasil) como gás de plasma. As condições experimentais de 

operação do equipamento foram: potência de RF (1000W); vazão do gás de nebulização (0,9 

L min
-1

); vazão de argônio principal (15 L min
-1

); vazão de argônio auxiliar (1,5 L min
-1

); 
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correção de fundo (2 pontos); tempo de integração e de leitura (10 s); número de replicatas 

(3); configuração da tocha (axial) e comprimentos de onda, As (188,980nm), Cd (214,439nm), 

Cu (324,754nm), Pb (220,353nm) e Ni (221,648nm). A determinação de Ni, Cd, Pb, Cu e As 

nas amostras de cachaça foi feita em duplicata, por aspiração direta das cachaças no ICP-

OES, após o ajuste das condições otimizadas. 

 

3.6.1. Validação do método e respectiva análise estatística 
 

A metodologia foi validada seguindo as normas do Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial. Orientações Sobre Validação de Métodos de Ensaios 

Químicos (INMETRO, 2002), sendo avaliados os parâmetros: linearidade, sensibilidade, 

seletividade, limite de detecção (LOD), exatidão, precisão. A precisão do método foi avaliada 

pelo coeficiente de variação de sete repetições analíticas. A precisão intermediária foi 

realizada num intervalo de dois dias com o mesmo analista. A qualidade analítica foi 

verificada por ensaios de recuperação, com adição de solução padrão dos metais em meio 

aquoso de ácido nítrico a 5%: baixa (0,05 mg/L), média (0,30 mg/L) e alta (0,75 mg/L). Para 

o elemento Cu foram usados os mesmos níveis de fortificação dos outros elementos e um 

nível mais alto (5 mg/L). A estatística descritiva (média, desvio-padrão, mediana, intervalo) 

foi conduzida usando o software Stata (Stata Corporation, 2010). Todos os parâmetros 

avaliados são apresentados nos apêndices desta dissertação. 

 

3.6.2. Reagentes e Preparo de Soluções 
 

Em laboratório, foram preparadas solução de álcool etílico a 43% (v/v), com álcool 

etílico (Merck, p.a.) e água deionizada (18,2MΩ), e solução de ácido nítrico a 5% (v/v), com 

água deionizada (18,2MΩ) e ácido nítrico (Merck, p.a.).  
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Os padrões utilizados no preparo das curvas analíticas foram o padrão de As (Merck, 

p.a.) e o padrão multielementos IV (Merck, p.a.) para Cd, Cu, Ni e Pb.  

 As provas em branco foram conduzidas em duplicata com béquers de vidro. O volume 

utilizado foi de 14mL de cachaça.  

 

3.7. Preparo das Curvas Analíticas 
 

Foi utilizado o método de calibração externa, sendo as curvas analíticas preparadas 

com padrão aquoso dos metais em meio ácido com ácido nítrico a 5%. A faixa de 

concentração para a preparação das curvas analíticas para As, Cd, Pb e Ni foi de 0,005 a 1,0 

mg/L e para Cu foi de 0,025 a 25 mg/L. 

 

3.8. A Determinação do Teor de As, Cd, Cu, Ni e Pb em Dezoitos Marcas 

de Cachaças 
 

Foram coletadas alíquotas de 20mL de cada uma das dezoito marcas de cachaças. As 

amostras foram homogeneizadas dentro de béquer, sem ocasionar qualquer abrasão na 

superfície de ensaio ou perda de conteúdo; em seguida, cada amostra foi transferida para um 

frasco de vidro âmbar, com tampa de fechamento hermético, devidamente etiquetado e 

mantido sob refrigeração (4
o
C) até o momento de manuseio. (LÓPEZ-ARTIGUEZ et al., 

1996). Na etapa seguinte, 5mL de cachaça foram transferidos para o tudo de ensaio, e mantido 

em evaporação em bloco a 80 
o
C por 8 horas, com redução de volume a aproximadamente 

metade de seu volume inicial. Posteriormente, foi realizada digestão ácida da amostra com 

1,25ml de ácido nítrico 65% (Merck, Darmstadt, Alemanha) e, em seguida, as amostras foram 

mantidas por mais duas horas no bloco digestor a 95
o
C. Ao final desse tempo, as amostras 

foram transferidas quantitativamente para balão volumétrico de 25 mL com solução de ácido 
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nítrico 5% (v/v). (LÓPEZ-ARTIGUEZ et al., 1996). A determinação de Ni, Cd, Pb, Cu e As 

nas amostras de cachaça foi feita em duplicata, por aspiração direta das amostras de cachaças 

no ICP. 

 

3.9. Avaliação da Conformidade de As, Cd, Cu, Ni e Pb nas 18 Amostras 

de Cachaça 
 

A presença de cobre, chumbo e arsênio nas cachaças, em teores máximos de 5,0, 

200µg/L e 100 µg/L, respectivamente, conforme rege a legislação brasileira vigente foi aceita 

como adequada (INSTRUÇÃO NORMATIVA nº13/2005). A presença de níquel e cádmio foi 

considerada como aceitável caso o teor quantificado fosse inferior a 3,0 mg/L para o níquel e 

0,2 mg/L para o cádmio (BRASIL, 1965). 

 

3.10. Ensaio de Migração de Ciclo Contínuo 
 

As marcas de cachaças F e G foram selecionadas para o ensaio e apresentavam teor 

alcoólico de 40% e 46%, respectivamente. Essas marcas foram escolhidas, pois os seus 

respectivos teores alcoólicos representavam os teores alcoólicos extremos que estavam à 

venda nos locais de compra. 

Neste estudo, a transferência de contaminantes foi avaliada em 4 ciclos de 

armazenamento contínuo: 24, 48, 72 e 96h. Para cada ciclo e marca de bebida foram 

utilizados 3 copos de cada uma das procedências de pedra-sabão.  No início do ciclo, a bebida 

(20mL) foi adicionada no copo, que foi tampado com vidro de relógio, mantido em 

temperatura ambiente, sob luz artificial até finalizar o tempo do ciclo.  Ao término de cada 

ciclo, a bebida foi transferida para o frasco âmbar, com fechamento hermético, e este foi 
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refrigerado a 3ºC, até o momento de realização das análises. No total, foram utilizados 12 

copos de cada procedência de esteatito para cada marca de bebida. 

 

3.11. Preenchimento dos copos com Cachaça 
 

O volume de cachaça utilizado para ensaio de migração foi diferente dependendo da 

capacidade volumétrica do copo. Os copos novos de Cachoeira do Brumado, Mariana (MG) 

adquiridos apresentaram capacidade volumétrica média de 20mL, e os copos provenientes do 

distrito de Santa Rita de Ouro Preto (MG) apresentaram capacidade volumétrica média de 

45mL. Foi calculado 90% da capacidade volumétrica dos copos de Cachoeira de Brumado 

(~14 mL foi o volume adicionado) e dos copos de Santa Rita de Ouro Preto (~30 mL foi o 

volume adicionado), conforme o Regulamento Técnico (PORTARIA nº27/2006). No 

momento do ensaio, 20 mL da cachaça foi adicionada em um béquer e com o auxílio de uma 

micropipeta, foi transferido apenas o volume de 14/30mL para cada copo e estes foram 

tampados com vidro de relógio.  

 

3.11.1. Preparo das amostras 

 

Após decorrido o tempo de ensaio, as amostras foram homogeneizadas dentro próprio 

copo, sem ocasionar qualquer abrasão na superfície de ensaio ou perda de conteúdo; em 

seguida, cada amostra foi transferida para um frasco de vidro âmbar, com tampa de 

fechamento hermético, devidamente etiquetado e mantido sob refrigeração (4
o
C) até o 

momento de manuseio. (López-Artiguez et al., 1996). Na etapa seguinte, 5mL de cachaça 

foram transferidos para o tudo de ensaio, e mantido em evaporação em bloco a 80 
o
C por 8 

horas, com redução de volume a aproximadamente metade de seu volume inicial.   
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Posteriormente, foi realizada digestão ácida da amostra com 1,25ml de ácido nítrico 

65% (Merck, Darmstadt, Alemanha) e, em seguida, as amostras foram mantidas por mais 

duas horas no bloco digestor a 95
o
C. Ao final desse tempo, as amostras foram transferidas 

quantitativamente para balão volumétrico de 25 mL com solução ácido nítrico 5% (v/v). 

(López-Artiguez et al., 1996). A determinação de Ni, Cd, Pb, Cu e As nas amostras de 

cachaça foi feita em duplicata, por aspiração direta das amostras de cachaças no ICP. 

 

3.11.2. Análise Estatística 

 

Os valores médios dos elementos nas amostras de cachaça determinados no ICP-OES 

foram utilizados para os cálculos estatísticos, sendo deduzido o valor do ensaio branco de 

cada elemento.  

Foi utilizado o aplicativo Excel 2003 para a construção do banco de dados. As análises 

estatísticas foram realizadas no software Stata para Mac Os (versão 11) e foi adotado 5% de 

nível de significância em todos os testes estatísticos. A normalidade de todos os dados foi 

verificada através do teste de Shapiro-Wilk e a homocedasticidade pelo teste de Levene.  

Para avaliar se havia diferença entre o teor de contaminantes entre as dezoito marcas 

de cachaça foi utilizada análise de variância, seguida do teste de Bonferroni, para variáveis 

com distribuição normal; para os dados não-paramétricos foi utilizado o teste de Kruskall-

Wallis. 

As variáveis investigadas no ensaio de migração de ciclo contínuo foram: teor 

alcoólico [0= (v/v), 1=40 (v/v)], procedência dos copos (0=Santa Rita, 1=Cachoeira do 

Brumado) e tempo de armazenamento aos copos (0=teor inicial de contaminantes, 1=24h, 

2=48, 3=56h, 4=72h, 5=96h). 
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Para avaliar se havia diferença no teor de contaminantes em cada cachaça, nos 

diferentes tempos, de acordo com a procedência do copo de pedra-sabão foi utilizada análise 

de variância ou o teste de Kruskall-Wallis, quando os dados apresentavam 

heterocedasticidade.  

Para avaliar se havia diferença no teor de contaminantes em cada cachaça e por 

procedência de copo, de acordo com o tempo de armazenamento da bebida nos copos, foi 

utilizada a análise de variância seguida do teste de Bonferroni. 

Para avaliar se o teor de cada um dos contaminantes sofreu influência da associação do 

tempo de armazenamento ao copo pedra-sabão, da procedência do copo e do teor alcoólico 

das amostras de cachaça foi utilizada a ANOVA - threeway.  Após avaliar os efeitos 

principais, foi avaliada a presença de interações de segunda e de terceira ordem entre os 

fatores do modelo. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Caracterização do teor de As, Cd, Cu, Ni e Pb em dezoito amostras de 

cachaça do Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais. 
 

Na tabela 2 são apresentados os teores de As, Cd, Cu, Ni e Pb determinados em 

dezoito marcas de cachaças. O teor de As foi estatisticamente diferente entre todas as marcas 

de cachaça. As marcas A, E, J, P e Q tiveram teores maiores de As do que as marcas B, C, F, 

G, H, I, K, L, M, O e R. Os teores de As variaram de 0,006 a 0,8 mg/L .O teor de Cd das 

cachaças A e G foram significativamente maiores quando comparadas com as outras marcas. 

Os teores de Cd variaram de 0,002 a 0,004 mg/L .O teor de Cu encontrado foi estatisticamente 

diferente entre todas as marcas de cachaça, variando de 0,945mg/L a (9,45mg/L). As marcas 

A, B e C apresentaram teores significativamente maiores de Ni (A, B: 0,014 e C: 0,020mg/L), 

quando comparadas com todas as outras marcas. Os teores de Ni variaram de 0,002mg/L a 

0,007 mg/L .  Não foram detectadas diferenças no teor de Pb quando se comparou as dezoito 

marcas de cachaça  e os teores de Pb variaram de 0,003mg/L a 0,074 mg/L .   

As dezoito marcas de cachaça apresentaram teores médios de As, Cd, Cu, Ni e Pb 

conforme a legislação brasileira e apenas a marca O não apresentou conformidade para o teor 

de Cu.   
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Tabela 2: Teores de As, Cd, Cu, Ni e Pb em cachaças produzidas no Quadrilátero Ferrífero, 

Minas Gerais. 

  As (mg/L) Cd (mg/L) Cu (mg/L) Ni (mg/L) Pb (mg/L) 

 Marca Média ± DP Média ± DP Média ± DP Média ± DP Média ± DP 

A 0,036
ae 

 ± 0,001 0,004
b
 ± 0,001 1,309

a
 ± 0,001 0,014

ad
 ± 0,005 0,011

a
 ± 0,001 

B 0,011
bd

 ± 0,000 0,003
ab

 ± 0,000 1,906
b
 ± 0,008 0,014

ab
 ± 0,000 0,006

a
 ± 0,000 

C 0,011
bd 

 ± 0,000 0,003
ab

 ± 0,000 3,945
c
 ± 0,006 0,020

b
 ± 0,003 0,07

 a
 ± 0,009 

D 0,08
c 
 ± 0,000 0,003

ab
 ± 0,000 4,410

d
 ± 0,006 0,007

cd
 ± 0,000 0,04

 a
 ± 0,001 

E 0,03
abe

 ± 0,004 0,003
ab

 ± 0,000 1,113
e
 ± 0,003 0,01

ade
 ± 0,001 0,02

 a
 ± 0,001 

F 0,011
bd

 ± 0,000 0,003
ab

 ± 0,000 4,444
f
 ± 0,005 0,006

cd
 ± 0,001 0,03

 a
 ± 0,001 

G 0,011
bd

 ± 0,000 0,004
b
 ±0,001 4,598

g
 ± 0,001 0,008

cd
 ± 0,001 0,006

 a
 ± 0,000 

H 0,011
bd

 ± 0,000 0,003
ab

 ± 0,000 2,133
h
 ± 0,006 0,003

cd
 ± 0,000 0,006

 a
 ± 0,000 

I 0,006
d
 ± 0,000 0,002

a
 ± 0,000 4,505

i
 ± 0,002 0,002

c
 ± 0,000 0,01

 a
 ± 0,000 

J 0,03
ae

 ± 0,001 0,002
a
 ± 0,000 2,935

j
 ± 0,011 0,002

c
 ± 0,000 0,02

 a
 ± 0,011 

K 0,006
d
 ± 0,000 0,002

a
 ± 0,000 1,566

k
 ± 0,003 0,002

c
 ± 0,000 0,005

 a
 ± 0,001 

L 0,006
d
 ± 0,000 0,002

a
 ± 0,000 1,264

l
 ± 0,002 0,002

c
 ± 0,000 0,003

 a
 ± 0,000 

M 0,006
d
 ± 0,000 0,002

a
 ± 0,000 3,963

m
 ± 0,002 0,002

c
 ± 0,000 0,01

 a
 ± 0,000 

N 0,02
abde

 ± 0,001 0,002
a
 ± 0,000 9,451

n
 ± 0,007 0,007

cd
 ± 0,000 0,01

 a
 ± 0,001 

O 0,006
d
 ± 0,000 0,002

a
 ± 0,000 2,195

o
 ± 0,005 0,005

ce
 ± 0,000 0,01

 a
 ± 0,000 

P 0,039
e
 ± 0,003 0,002

a
 ± 0,000 2,238

p
 ± 0,002 0,002

c
 ± 0,000 0,04

a
 ± 0,022 

Q 0,037
e
 ± 0,006 0,002

a
 ± 0,000 1,336

q
 ± 0,000 0,002

c
 ± 0,000 0,02

 a
 ± 0,000 

R 0,020
bd

 ± 0,005 0,002
a
 ± 0,000 0,946

r
 ± 0,003 0,002

c
 ± 0,000 0,01

 a
 ± 0,004 

Teste de Análise de Variância One Way foi realizado com as seguintes variáveis: teores de  As, Cd, Cu e Ni. 

Teste de mediana Kruskall-Wallis, foi realizado com a variável: teor de Pb.  

As letras sobrescritas diferentes representam diferença estatisticamente significativa (p< 0,05). 

Limites de contaminantes segundo à legislação brasileira: As:0,1 mg/L; Cd:0,2mg/L; Cu:5mg/L; Ni: 3mg/L; 

Pb=0,2mg/L. DP = desvio padrão. 

  

 

 

4.2 Resultados do Ensaio de Migração de Ciclo Contínuo 
 

As Tabelas 3, 4, 5, 6 e 7 apresentam o teor médio de As, Cd, Cu, Ni e Pb quantificados 

após o teste de migração contínuo.  

No início do ensaio de migração, o teor de As da cachaça com menor teor alcoólico, 

que foi colocada nos copos da procedência Santa Rita de Ouro Preto, era significativamente 

maior do que o da amostra colocada em copos oriundos de Cachoeira do Brumado (Tabela 3).  

Por outro lado, o teor inicial de As de cachaça com maior teor alcoólico que foi colocada nos 
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copos da procedência Santa Rita era significativamente menor do que o da amostra colocada 

em copos oriundo de Cachoeira do Brumado (Tabela 3). Nas amostras de cachaça com menor 

teor alcoólico, não foram observadas diferenças estatisticamente significativas quando se 

comparou o teor de As entre os copos das duas procedências, nos diferentes tempos de 

armazenamento da cachaça ao copo (Tabela 3). Após 24h de armazenamento das amostras de 

cachaça com maior teor alcoólico, foi observado que o teor de As no copo da procedência de 

Cachoeira do Brumado era significativamente menor do que o encontrado nos copos de pedra-

sabão de Santa Rita (Tabela 3).  Nas amostras de cachaça com menor teor alcoólico, não 

foram observadas diferenças estatisticamente significativas quando se comparou o teor de As 

ao longo do tempo de armazenamento da cachaça aos copos de pedra-sabão das duas 

procedências (Tabela 3). Nas amostras de cachaça com maior teor alcoólico, não foram 

observadas diferenças estatisticamente significativas quando se comparou o teor de As ao 

longo do tempo de armazenamento da cachaça aos copos de pedra-sabão da procedência 

Santa Rita (Tabela 3). Nos copos de pedra-sabão de Cachoeira do Brumado foi observado que 

a cachaça com maior teor alcoólico armazenada por 48h apresentou um teor de As 

significativamente maior do que a cachaça armazenada por 24h e significativamente menor do 

que a cachaça armazenada por 96h (Tabela 3). 
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Tabela 3: Teor de As (ppm) em cachaças com diferentes teores alcoólicos, produzidas em 

Minas Gerais,de acordo com o tempo de armazenamento em copos de pedra-sabão de duas 

procedências (Cachoeira do Brumado e Santa Rita) 
1,2

. 

 As (mg/L) 

 Teor Alcoólico da Cachaça 

 40%  46%  

 Procedência  Procedência  

 Santa Rita 
Cachoeira do 

Brumado 
 Santa Rita 

Cachoeira do 

Brumado 
 

Tempo 

(horas)  
Média ± DP Média ± DP 

p 
Média ± DP Média ± DP p 

0 0,010,0
 a
 0,0060,0

 a
 0,02 0,010,0

 a
 0,030,0

 a
 0,02

 

24 0,010,0
 b
 0,0150,02

 b
 0,67 0,010,0

 a
 0,0070,002

b,c
 0,01

 

48 0,070,07
 c
 0,0080,004

 c
 0,20 0,040,04

 a
 0,050,02 

c,b
 0,64

 

72 0,050,07
 d
 0,0220,03

 d
 0,55 0,020,02

 a
 0,020,02

d,e
 0,84

 

96 
0,080,05

 e
 0,0060,00

 e
 0,06 0,080,12

 a
 0,0060,0

e,d
 0,31

 

1
 Comparação entre procedências/marca: ANOVA one-way; exceto para o tempo 0 em que a comparação foi feita 

com Kruskall-Wallis.  
2
 ANOVA one-way, seguida do teste de Bonferroni; Letras sobrescritas iguais na coluna indicam diferença 

estatisticamente significativa (p<0.05). 

DP = desvio padrão. 

 

 

No início do ensaio de migração e em todos os tempos de armazenamento da cachaça 

ao copo, o teor de Cd das amostras de cachaça com diferentes teores alcoólicos dos copos da 

procedência Santa Rita era significativamente maior do que o da procedência Cachoeira do 

Brumado (Tabela 4).  Tanto nas amostras de cachaça com maior teor alcoólico como na de 

menor teor alcoólico, não foram observadas diferenças estatisticamente significativas quando 

se comparou o teor de Cd ao longo do tempo de armazenamento da cachaça aos copos de 

pedra-sabão de ambas as procedências (Tabela 4).  
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Tabela 4: Teor de Cd (ppm) em cachaças com diferentes teores alcoólicos, produzidas em 

Minas Gerais,de acordo com o tempo de armazenamento em copos de pedra-sabão de duas 

procedências (Cachoeira do Brumado e Santa Rita) 
1,2

. 

 Cd (mg/L) 

Teor Alcoólico da Cachaça (GL) 

 40 
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 Procedência 
 

Procedência  

 Santa Rita 
Cachoeira do 

Brumado 

 
Santa Rita 

Cachoeira do 

Brumado 
 

Tempo 

(horas)  
Média ± DP Média ± DP 

p Média ± 

DP 
Média ± DP p 

0 0,0030,0
 a
 0,0020,0

 a
 0,02 0,0040,0

 a
 0,0020,0

a 0,02 

24 0,0030,0
 b
 0,0020,0

 b
 0,02 0,0030,0

 b
 0,0020,0

b 0,02 

48 0,0040,0006
 c
 0,0020,0

 c
 0,008 0,0040,001

 c
 0,0020,0

c 0,02 

72 0,0040,002
 d
 0,0020,0

 d
 0,03 0,0030,0

 d
 0,0020,0

d 0,02 

96 0,0030,0
 e
 0,0020,0

 e
 0,02 0,0030,0

 e
 0,0020,0

e
 0,02 

1
 Comparação entre procedências/marca: Kruskall-Wallis; exceto para o tempo 2 em que a comparação foi feita 

com ANOVA one-way.  
2
ANOVA one-way, seguida do teste de Bonferroni; Letras sobrescritas iguais na coluna indicam diferença 

estatisticamente significativa (p<0.05). 

DP = desvio padrão. 

 

 

O teor de Cu antes da migração na cachaça com menor teor alcoólico que foi colocada 

nos copos provenientes da procedência Santa Rita era significativamente menor do que o da 

amostra colocada em copos oriundo da procedência Cachoeira do Brumado (Tabela 5).  Por 

outro lado, o teor de Cu da cachaça com maior teor alcoólico que foi colocada nos copos 

provenientes da procedênciade Santa Rita era significativamente maior do que o da amostra 

colocada em copos oriundo da procedência Cachoeira do Brumado (Tabela 5). Nas amostras 

de cachaça com menor teor alcoólico, não foram observadas diferenças estatisticamente 

significativas quando se comparou o teor de Cu entre os copos das duas procedências, nos 
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diferentes tempos de armazenamento da cachaça ao copo (Tabela 5).  Nos diferentes tempos 

de armazenamento das amostras de cachaça com maior teor alcoólico, foi observado que o 

teor de Cu no copo da procedência Cachoeira do Brumado era significativamente maior do 

que o encontrado nos copos de pedra-sabão da procedência Santa Rita (Tabela 5). O teor de 

Cu antes da migração era significativamente maior nas cachaças armazenadas nos copos de 

pedra-sabão da procedência Santa Rita, independente do teor alcoólico, do que o determinado 

nos demais tempos de armazenamento aos copos (Tabela 5). Nos copos de Santa Rita, após 

96h de armazenamento da cachaça com menor teor alcoólico foi observado que o teor de Cu 

era significativamente menor do que o teor encontrado com 24h e 48h de armazenamento 

(Tabela 5). Ao longo do tempo de armazenamento aos copos, não foram observadas 

diferenças estatisticamente significativas no teor de Cu das cachaças de maior e menor teor 

alcoólico armazenadas nos copos da procedência Cachoeira do Brumado (Tabela 5). Na 

cachaça com maior teor alcoólico, armazenada nos copos de pedra-sabão da procedência 

Santa Rita, foi observado que o teor basal de Cu era significativamente maior do que o 

determinado nos copos com tempo de armazenamento de 24h, 48, 96h e 72h (Tabela 5).  Após 

96h de armazenamento, não foi observada diferença no teor de Cu em relação ao valor antes 

da migração (Tabela 5). 
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Tabela 5: Teor de Cu (mg/L) em cachaças com diferentes teores alcoólicos, produzidas em 

Minas Gerais,de acordo com o tempo de armazenamento em copos de pedra-sabão de duas 

procedências (Cachoeira do Brumado e Santa Rita) 
1,2

. 

 Cu (mg/L) 

Teor Alcoólico da Cachaça (GL) 

 40 
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 Procedências 
 

Procedências  

 Santa Rita 
Cachoeira do 

Brumado 

 

Santa Rita 

Cachoeira 

do 

Brumado 

 

Tempo(horas) Média ± DP Média ± DP 
p 

Média ± DP Média ± DP P 

0 4,440,0
a 

4.520.0
a 0.02 4.600.0

a 
4.220.0

a 0.02 

24 2,840,03
a,b 

3.430.99
b 0.36 3.900.08

b,a, 
4.280.09

b 0.006 

48 2.790.09
a,c 

3.270.45
c 0.15 3.490.36

c,a 
4.210.13

c 0.03 

72 2.440.35
a,d 

2.641.04
d 0.78 3.500.16

d,a 
4.280.11

d 0.002 

96 2.180.17
a,b,c,e

 2.290.98
e 0.86 3.690.12

e 
4.150.14

e 0.01 

1
 Comparação entre procedências/marca: ANOVA one-way; exceto para o tempo 0 em que a 

comparação foi feita com Kruskall-Wallis.  
2
 ANOVA one-way, seguida do teste de Bonferroni; Letras sobrescritas iguais na coluna 

indicam diferença estatisticamente significativa (p<0.05). 
DP = desvio padrão. 

 

 

 

O teor antes da migração de Ni das cachaças com maior e menor teor alcoólico que 

foram colocadas nos copos provenientes da procedência Santa Rita era significativamente 

maior do que o da amostra colocada em copos oriundo da procedência Cachoeira do Brumado 

(Tabela 6). Nas amostras de cachaça com maior teor alcoólico, não foram observadas 

diferenças estatisticamente significativas quando se comparou o teor de Ni entre os copos das 

duas procedências, nos diferentes tempos de armazenamento da cachaça ao copo (Tabela 6).  

Nas cachaças com menor teor alcoólico, o teor de Ni encontrado nos copos provenientes da 

procedência Santa Rita era significativamente maior do que os das amostras colocadas em 
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copos oriundos da procedência Cachoeira do Brumado, após 48h e 96h de armazenamento 

(Tabela 6).  Não foram observadas diferenças estatisticamente significativas no teor de Ni nas 

cachaças de maior e menor teor alcoólico armazenadas nos copos das duas procedências ao 

longo do tempo de armazenamento aos copos (Tabela 6).  

 

Tabela 6: Teor de Ni (mg/L) em cachaças com diferentes teores alcoólicos, produzidas em 

Minas Gerais, de acordo com o tempo de armazenamento em copos de pedra-sabão de duas 

procedências (Cachoeira do Brumado e Santa Rita) 
1,2

. 

 Ni (mg/L) 

Teor Alcoólico da Cachaça (GL) 

 40 
 

46  

 Procedência 
 

Procedência  

 Santa Rita 
Cachoeira do 

Brumado 

 
Santa Rita 

Cachoeira do 

Brumado 
 

Tempo 

(horas) 
Média ± DP Média ± DP 

p 
Média ± DP Média ± DP P 

0 0,0060,0
a 

0,0020,0
a 0,02 0,0080,0

a 
0,0020,0

a 0,02 

24 0,0070,003
b 

0,010,008
b 0,48 0,040,04

b 
0,0020,0

b 0,26 

48 0,030,01
c 

0,0020,0
c 0,01 0,120,16

c 
0,020,02

c 0,32 

72 0,070,06
d 

0,0040,003
d 0,14 0,330,46

d 
0,020,01

d 0,32 

96 0,040,01
e 

0,010,01
e 0,03 0,040,01

e 
0,040,02

e 0,90 

1
 Comparação entre procedências/marca: ANOVA one-way; exceto para o tempo 0 em que a comparação foi feita 

com Kruskall-Wallis.  
2
 ANOVA one-way, seguida do teste de Bonferroni; Letras sobrescritas iguais na coluna indicam diferença 

estatisticamente significativa (p<0.05). 

DP = desvio padrão. 

 

 

 

No início do ensaio de migração, o teor de Pb da amostra da cachaça com menor teor 

alcoólico que foi colocada nos copos provenientes da procedência Santa Rita era 

significativamente maior do que o da amostra colocada em copos oriundo da procedência 

Cachoeira do Brumado (Tabela 7).  Por outro lado, o teor inicial de Pb da amostra da cachaça 
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com maior teor alcoólico que foi colocada nos copos provenientes da procedência Santa Rita 

era significativamente menor do que o da amostra colocada em copos oriundo da da 

procedência Cachoeira do Brumado (Tabela 7).  Nas amostras de cachaça com maior teor 

alcoólico, não foram observadas diferenças estatisticamente significativas quando se 

comparou o teor de Pb entre os copos das duas procedências de pedra-sabão, nos diferentes 

tempos de armazenamento da cachaça ao copo (Tabela 7). Na cachaça com menor teor 

alcoólico, o teor de Pb encontrado nos copos provenientes da procedência Santa Rita era 

significativamente maior do que os das amostras colocada em copos oriundos da da 

procedência Cachoeira do Brumado após 96h de armazenamento (Tabela 7).  Não foram 

observadas diferenças estatisticamente significativas no teor de Pb nas cachaças de maior e 

menor teor alcoólico armazenadas nos copos das duas procedências ao longo do tempo de 

armazenamento aos copos (Tabela 7).  

 

Tabela 7: Teor de Pb (mg/L) em cachaças com diferentes teores alcoólicos, produzidas em 

Minas Gerais,de acordo com o tempo de armazenamento em copos de pedra-sabão de duas 

procedências (Cachoeira do Brumado e Santa Rita) 
1,2

. 

 Pb (mg/L) 

 Procedência 
 

Procedência  

 Santa Rita 
Cachoeira do 

Brumado 

 
Santa Rita 

Cachoeira do 

Brumado 
 

Tempo 

(horas) 
Média ± DP Média ± DP 

p 
Média ± DP Média ± DP p 

0 0,030,0
a 

0,020,0
a 0,02 0,0060,0

a 
0,020,0

a 0,02 

24 0,020,02
b 

0,020,02
b 0,90 0,010,009

b 
0,010,004

b 0,75 

48 0,030,04
c 

0,0090,01
c 0,43 0,010,006

c 
0,0080,004

c 0,29 

72 0,030,03
d 

0,0040,001
d 0,12 0,020,02

d 
0,060,04

d
 0,25 

96 0,0060,0
e 

0,0030,0
e 0,02 0,0090,005

e 
0,0040,002

e 0,18 

1
 Comparação entre procedências/marca: ANOVA one-way; exceto para o tempo 0, ambas as marcas, e tempo 

96h, marca 6, em que a comparação foi feita com Kruskall-Wallis.  
2
 ANOVA one-way, seguida do teste de Bonferroni; Letras sobrescritas iguais na coluna indicam diferença 

estatisticamente significativa (p<0.05). 

DP = desvio padrão. 
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 A Tabela 8 apresenta o resultado da ANOVA Three-Way comparando o teor de As por 

teor alcoólico, tempo de armazenamento aos copos e procedência dos copos de pedra-sabão. 

Não foram observados termos de interação entre as variáveis investigadas. Não foram 

encontradas diferenças no teor de As entre as cachaças com diferentes teores alcoólicos nem 

em relação ao tempo de armazenamento das cachaças aos copos de pedra-sabão.  Após o 

ajuste pelo tempo de armazenamento e pelo teor alcoólico foi observado que as cachaças 

colocadas em copos provenientes da procedência Cachoeira do Brumado apresentaram, em 

média, um teor de As 0,02mg/L maior do que as cachaças armazenadas em copos da 

procedência Santa Rita (p=0,04).  

 

Tabela 8:ANOVA Three-Way para o teor de arsênio (As) em cachaças do Quadrilátero Ferrífero 

de Minas Gerais submetidas ao teste de migração contínuo.   

Efeito principal SS Df MS F p 

Procedência 0,006 1 0,006 4,39 0,04 

Tempo  0,01 4 0,002 1,74 0,15 

Teor Alcoólico  8,81*10
-6 1 8,81*10

-6
 0,01 0,94 

Resíduos 0,08 53 0,0015   

Total  0,095 59 0,0016   

SS - Soma dos quadrados; Df- graus de liberdade; MS - ; F- Estatística F; p- nível de 

significância.  

A Tabela 9 apresenta o resultado da ANOVA Three-Way comparando o teor de Cd por 

teor alcoólico, tempo de armazenamento e procedência dos copos de pedra-sabão. Não foram 

observados termos de interação entre as variáveis investigadas. Não foram encontradas 

diferenças no teor de Cd entre as cachaças com diferentes teores alcoólicos nem em relação ao 

tempo de armazenamento das cachaças aos copos de pedra-sabão.  Após o ajuste pelo tempo 

de armazenamento e pelo teor alcoólico foi observado que as cachaças colocadas em copos 

provenientes de Cachoeira do Brumado apresentaram, em média, um teor de Cd 0,001ppm 

maior do que as cachaças colocadas em copos da procedência Santa Rita (p<0,0005). 
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Tabela 9: ANOVA Three-Way para o teor de cádmio (Cd) em cachaças do Quadrilátero 

Ferrífero de Minas Gerais submetida ao teste de migração contínuo.   

Efeito principal SS Df MS F p 

Procedência 0,00003 1 0,00003 110,95 <0,00005 

Tempo 1,57 *10
-6

 1 3,92*10
-7 

1,55 0,20 

Teor Alcoólico 1,67 *10
-8

 1 1,67*10
-8

 0,07 0,80 

Resíduos 0,00001 53 2,52*10
-7

 53  

Total 0,00004 56 7,28*10
-7

   

SS - Soma dos quadrados; Df- graus de liberdade; MS - ; F- Estatística F; p- nível de 

significância.  

 

A Tabela 10 apresenta a comparação do teor médio de Cu por teor alcoólico, tempo de 

armazenamento e procedência dos copos de pedra-sabão. As cachaças armazenadas em copos 

provenientes da procedência Cachoeira do Brumado apresentaram, em média, um teor de Cu 

significativamente menor do que as cachaças colocadas em copos da procedência Santa Rita, 

após o modelo ser ajustado pelo tempo de armazenamento e pelo teor alcoólico (p=0,003). Foi 

encontrada interação entre as variáveis tempo e teor alcoólico. O termo de interação informa 

que a cachaça com menor teor alcoólico apresentou valores médios de Cu significativamente 

menores do que a cachaça com maior teor alcoólico em todos os tempos de armazenamento.  

Informa ainda que, em todos os tempos de armazenamento, a cachaça com menor teor 

alcoólico apresentou valores médios de Cu significativamente menores do que o valor inicial. 

Após 24, 48, 72 e 96h de armazenamento, a cachaça com menor teor alcoólico apresentou 

uma diferença negativa média no teor de Cu de 0,96; 0,82; 1,34 e 1,68mg/L, respectivamente, 

em relação à cachaça com maior valor alcoólico. Após 24, 48, 72 e 96h de armazenamento, a 

cachaça com menor teor alcoólico apresentou uma diferença negativa média no teor de Cu de 

1,34; 1,45; 1,94 e 2,25mg/L, respectivamente, em relação ao valor inicial. 
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Tabela 10: ANOVA Three-Way para o teor de cobre (Cu) em cachaças do Quadrilátero 

Ferrífero de Minas Gerais submetida ao teste de migração contínuo.   

Variáveis SS df MS F p 

Procedência 1,72 1 1,72 9,5 0,003 

Tempo 13,8 4 3,44 19 <0,00005 

Teor Alcoólico 13,44 1 13,44 74,11 <0,00005 

Teor Alcoólico x Tempo 5,3 4 1,32 7,29 0,0001 

Resíduos 8,9 49 0,18   

Total 43,13 59 0,73   

SS - Soma dos quadrados; Df- graus de liberdade; MS - ; F- Estatística F; p- nível de 

significância.  

 

A Tabela 11 apresenta a comparação do teor médio de Ni por teor alcoólico, tempo de 

armazenamento e procedência dos copos de pedra-sabão. Não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas no teor de Ni das cachaças de acordo com as variáveis 

investigadas nem termos de interação entre essas variáveis. 

 

Tabela 11: ANOVA Three-Way para o teor de níquel (Ni) em cachaças do Quadrilátero 

Ferrífero de Minas Gerais submetida ao teste de migração contínuo.   

Efeito principal SS df MS F (df)
a
 p 

Procedência 0,05 1 0,05 4,00 0,05 

Tempo 0,08 4 0,02 1,57 0,20 

Teor Alcoólico 0,03 1 0,03 2,57 0,11 

Resíduos 0,64 53 0,012   

Total 0,8 59 0,013   

SS - Soma dos quadrados; Df- graus de liberdade; MS - ; F- Estatística F; p- nível de 

significância.  

 

A Tabela 12 apresenta a comparação do teor médio de Pb  por teor alcoólico, tempo de 

armazenamento e procedência de pedra-sabão. Foi encontrada interação entre as variáveis, 

teor alcoólico e procedência, com modificação dos efeitos principais.  
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O termo de interação indica que, nos copos de Cachoeira do Brumado, a cachaça com 

menor teor alcoólico apresentava um teor médio de chumbo 0,01mg/L maior do que a cachaça 

de maior teor alcoólico. O termo de interação indica também que as amostras de cachaça com 

menor teor alcoólico presente nos copos da procedência Cachoeira do Brumado apresentavam 

um teor médio de chumbo 0,01mg/L maior do que as amostras de mesmo teor alcoólico 

armazenada nos copos da procedência Santa Rita (Tabela 12). 

 

Tabela 12: ANOVA Three-Way para o teor de chumbo (Pb) em cachaças do Quadrilátero 

Ferrífero de Minas Gerais submetida ao teste de migração contínuo.   

Efeito principal SS df MS F p 

Tempo 0,003 4 0,0008 2,56 0,05 

Procedência 0,00002 1 0,00002 0,08 0,77 

Teor Alcoólico 0,00009 1 0,00009 0,28 0,60 

Procedência*Teor Alcoólico 0,002 1 0,002 4,93 0,03 

Resíduos 0,02 52 0,0003   

Total 0,02 59 0,0003   

SS - Soma dos quadrados; Df- graus de liberdade; MS - ; F- Estatística F; p- nível de 

significância.  
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5. DISCUSSÃO 

 

5.1. Teor de As, Cd, Cu, Ni e Pb em dezoito amostras de cachaças do 

Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais. 
 

Os teores de As, Cd, Cu e Ni apresentaram diferenças na comparação por marca de 

cachaça. Porém, os teores de Pb foram semelhantes entre as marcas. As cachaças avaliadas no 

estudo apresentaram valores semelhantes em relação ao preconizado na legislação para a 

maioria das amostras e apenas para uma amostra de cachaça, o teor de Cu encontrado esteve 

acima da legislação brasileira (IN nº 13/2005; BRASIL, 1965).  

Verificou-se que as cachaças analisadas foram produzidas em conformidade com a 

legislação brasileira, uma vez que das dezoito marcas analisadas, dezessete (94,4%) estavam 

conformes. Assim, neste estudo não foram encontrados teores acima da legislação e é 

atribuído esse resultado à qualidade que as cachaças registradas apresentam normalmente, 

pois nas registradas o controle da produção é maior, o que resulta em cachaças que devem 

atender aos limites de tolerância. Os resultados do presente estudo discordam com o 

encontrado na literatura em que Nascimento et al. (1998) estudaram o perfil mineral em 

cachaças brasileiras e em relação ao Ni, este não apresentou diferença entre os tipos de 

cachaças avaliadas. Porém, quanto ao Pb, Nascimento et al.(1998) também encontraram 

evidências de que o Pb não excedeu aos limites da legislação. Quanto ao Cu, este esteve 

acima do permitido pela legislação (5mg/L) na marca N como já era esperado e têm sido 

encontrado estudo como Fernandes et al. (2007) em que avaliaram dezesseis marcas de 

cachaças e encontraram três marcas com teores de Cu acima do permitido na legislação 

brasileira.  A presença de cobre é atribuída ao uso do alambique de cobre e atribuído à não 

utilização de filtros de carvão ativado no processo de fabricação da cachaça (LIMA et al., 

2005; RDC nº 20/2007). Pois LIMA et al., verificou que o carvão ativado reduz os teores de 
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cobre mas não chega a enquadrar as bebidas no limite máximo aceitável pela legislação 

brasileira. 

O melhor método na quantificação de metais pesados em bebidas alcoólicas 

(MENDHAM et al., 2002) é a espectrometria, este método adotado no presente estudo 

garantiu qualidade na determinação de metais pesados porque a precisão intermediária, a 

linearidade, a precisão, a sensibilidade e os valores obtidos de recuperação foram 

considerados satisfatórios. Além disso, a garantia dos resultados é atribuída ao local onde 

foram feitas as análises, pois é um laboratório considerado como centro de referência, o que 

garante os resultados obtidos.  

É possível comparar teores de Cu em cachaças com os teores de Cu em uísques, pois 

os uísques são bebidas destiladas, não passam por processo de fermentação, mas a destilação 

é parecida com a da cachaça, em que na destilação pode migrar Cu. Um estudo que avaliou 

uísques espanhóis, encontrou teor médio de cobre igual a 1,01 mg/L o que é baixo quando 

considerado o limite de 2mg/L na legislação europeia (NAVARRO-ALARCON et al.,2007; 

ZACARONI et al., 2011) .  

O teor de metais permitido na legislação europeia (ZACARONI et al., 2011) é menor 

do que na legislação brasileira para o Cu (2mg/L), assim a exigência de que o teor de metais 

em cachaças brasileiras, principalmente o teor de Cu seja menor para que as cachaças possam 

ser exportadas.  

Tendo em vista que os valores de PTMI estabelecidos para o Cd é 2,5 µg/kg de peso 

corporal e os teores de cádmio encontrados no presente estudo são baixos, assim, os teores de 

Cd não são considerados tóxicos ao organismo, segundo o proposto pela Comissão do Codex 

Alimentarius (2011). 
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Os locais de compra escolhidos foram duas cachaçarias escolhidas por conveniência o 

que pode implicar em limitações na escolha das marcas a serem adquiridas uma vez que são 

comercializadas diferentes marcas na região estudada. Embora a escolha das cachaças tenha 

seguido critérios pré-determinados como: procedência, registro no MAPA e teor alcoólico das 

cachaças, pode ter havido influência de outros fatores, como por exemplo, o rótulo quando 

houve coincidência no atendimento a todos os critérios de seleção pré-estabelecidos. Para 

eliminar esse possível viés poderia ter sido feito um sorteio entre marcas que foram 

consideradas adequadas ao estudo, no entanto isso não ocorreu. 

 O teor alcoólico das marcas avaliadas não foi dosado pelo nosso estudo e apenas foi 

considerado o teor referido no rótulo, portanto o teor alcoólico determinado em laboratório 

poderia ser diferente do teor alcoólico informado no rótulo, sendo esse um dos possíveis 

vieses desse estudo. 

Na determinação do teor dos contaminantes antes da migração, a leitura no ICP-OES 

foi realizada duas vezes, porém, o teor foi determinando em apenas uma alíquota de cada 

marca, o que pode implicar em maior variabilidade dos resultados.  

Na comparação com outros estudos, é difícil encontrar trabalhos que avaliaram a 

determinação de contaminantes da classe dos inorgânicos, pois muitos estudos avaliaram com 

maior frequência os contaminantes orgânicos e inorgânicos que são indicados na legislação 

cobre, chumbo e arsênio, o que limita a comparação com outros estudos presentes na 

literatura. Muitos estudos enfatizam uma comparação entre métodos analíticos em detrimento 

da comparação dos resultados com os limites de tolerância da legislação brasileira. Neste 

estudo foram avaliados os três contaminantes, arsênio, cobre e chumbo que devem ser 

monitorados na legislação brasileira mais nova, a Instrução Normativa número 13 e, além 

disso, foram avaliados os metais cádmio e níquel em que são recomendados limites de 

tolerância na legislação mais antiga, o decreto 55871 de 1965. 
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A delimitação do Quadrilátero Ferrífero para a aquisição das cachaças a serem 

analisadas no presente estudo seguiu critério puramente geográfico, visando delimitar uma 

área onde há maior probabilidade desta bebida ser estocada em recipientes de pedra-sabão, 

uma vez que no Quadrilátero Ferrífero se encontram as principais jazidas desta rocha e a 

também se encontra a produção artesanal dos utensílios em pedra-sabão utilizados para 

estocagem de bebidas. 

 

5.2.Teor de As, Cd, Cu, Ni e Pb Migrante de Copos de Pedra-Sabão para 

Cachaças Brasileiras do Quadrilátero Ferrífero de MG. 
 

 Comprovado estatisticamente o maior teor de Cu no início indica que houve migração 

deste e a pedra-sabão adsorveu o metal nas 48 e 72 horas de ensaio. Pesquisas buscam 

alternativas para remover cobre de cachaças e o carbonato de cálcio possuiu esse 

comportamento adsortivo. Assim, a adsorção de cobre é atribuída à composição da pedra-

sabão que contém carbonato de cálcio e elementos calcófilos, logo este sal possivelmente 

contribuiu na remoção de Cu durante o teste (ROESER,1987; PROTI, 2010). 

A adsorção de Cu não variou no último tempo de armazenamento de 96h e pode ser 

atribuído à quantidade de carbonatos que estão presentes na superfície que esteve em contato 

durante o teste de migração, pois, considerando apenas a área interior pode não haver 

quantidades suficientes para adsorver o cobre contido na cachaça. 

Ainda não tinha sido estudado o comportamento de diversas pedras-sabão no 

armazenamento de cachaças e no presente estudo foi observado que copos de procedências 

diferentes, como de Cachoeira do Brumado apresentaram maior teor de migração de As e Cd, 

o que indica que o armazenamento de cachaças em recipientes fabricados com pedra-sabão de 

Cachoeira do Brumado causa maior contaminação quando comparada com recipientes de 
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pedra-sabão de Santa Rita de Ouro Preto. Além disso, dependendo do teor alcoólico da 

cachaça pode ser encontrado maior teor de Cu e Pb em copos de Cachoeira do Brumado. 

Porém, o teste indicou que não ocorreu migração de Ni em cachaças avaliadas neste estudo. 

Assim, na avaliação da procedência direcionada em qual rocha veiculou menor teor de metais 

pesados à cachaça é indicado o uso da pedra-sabão de Santa Rita de Ouro Preto a qual 

apresentou menor migração de elementos contaminantes.  

Os contaminantes Cu e Pb apresentaram maiores teores no teste de migração contínua 

na cachaça de 40%. A influência do teor alcoólico em teste de migração ainda não tinha sido 

estudada e sabe-se que acidez provoca maior corrosão do material de contato, contribuindo 

para maior migração de metais da pedra-sabão para bebidas alcoólicas. Logo, quanto maior a 

acidez, maior seria a migração e foi visto que no menor teor alcoólico de cachaça foram 

obtidos os maiores teores de metais, como Cu e Pb. O teor alcoólico influenciou na migração 

em que a cachaça com teor alcoólico igual a 46% protege a migração de Pb nas duas 

procedências de esteatito. O Cu também apresenta esse resultado, mas é atribuído à adsorção 

e não ao efeito protetor do teor alcoólico igual a 46%. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Este estudo mostrou que o teor alcoólico da cachaça pode influenciar no 

armazenamento de cachaças em copos de esteatito. Os resultados desse estudo dão indícios de 

que o armazenamento de cachaças em recipientes de esteatito pode ser utilizado como uma 

alternativa para reduzir o teor de cobre dessa bebida, melhorando dessa forma a sua 

qualidade. 
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Apêndices 

 

Apêndice 1 - Validação dos parâmetros de calibração para 

determinação por ICP-OES. 

 

Os resultados da validação apresentam os seguintes parâmetros de calibração para 

determinação por ICP-OES:  

Linearidade de resposta – a linearidade foi avaliada analisando padrões de soluções 

em meio ácido nítrico 5%, variando-se a concentração de 0,005 a 1,000 mg/L para os 

elementos arsênio, cádmio, chumbo e níquel e nas concentrações de 0,025 a 25 mg/L para o 

cobre. A curva analítica foi preparada a partir de padrão multielementar cádmio, chumbo, 

cobre e níquel (Merck, Darmstadt, Alemanha) e padrão individual para arsênio (Merck, 

Darmstadt, Alemanha), de concentração inicial de 1000 mg/L. Os valores obtidos para todos 

os elementos seguem a regressão de uma reta e apresentaram coeficiente de correlação 

>0,9993. 

Precisão - A repetitividade do método foi avaliada realizando-se testes com sete 

repetições analíticas fortificadas na concentração de 0,30 mg/L  a partir da solução 

multielementar em meio alcoólico 43% (teor médio das amostras de cachaças). Nas sete 

repetições foram utilizados os mesmos procedimentos de medição, mesmo observador, 

instrumentos usados sob mesmas condições, mesmo local e as repetições foram realizadas no 

menor espaço de tempo possível. O coeficiente de variação máximo foi determinado pela 

equação 01, sendo aceitável quando CV <CVmax  (Horwitz, 1982).  
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CVmáx (%) = 2 
(1-0,5 log C)  

(01) 

Onde: C = concentração estudada expressa como potência de 10 (ex. 1mg/kg 

(ppm) = 10
-6

). 

 

Todos os resultados obtidos no estudo de repetitividade, mostraram que o CV 

<CVmáx. para os elementos analisados. 

Precisão intermediária - a reprodutibilidade foi determinada avaliando-se sete 

repetições analíticas fortificadas na concentração de 0,30 mg/L a partir da solução 

multielementar em meio alcoólico 43% em dois dias diferentes, sendo efetuadas pelo mesmo 

analista e mesmo equipamento, o que representa a variabilidade dos resultados em um 

laboratório. O cálculo do desvio-padrão da precisão intermediária foi realizado utilizando a 

equação 02 e coeficiente de variação máximo foi determinado pela equação 01 sendo 

aceitável quando CV <CVmáx. 

 

Onde t = total de amostras ensaiadas; n = total de ensaios efetuados por amostra; j = nº da 

amostra, j = 1, t; k = nº do ensaio da amostra j, k = 1, n; yjk = valor do resultado k para a 

amostra j; yj = representa a média aritmética dos resultados da amostra j. 
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Os resultados obtidos no estudo de precisão intermediária mostraram que CV <Vmáx. 

para todos elementos analisados. 

Resultados obtidos para repetitibilidade e reprodutibilidade estudadas na determinação de 

metais em cachaça. 

  Repetitividade Reprodutibilidade 

Elemento (mg/L) Média DP 
CV CVmáx 

Média DP 
CV CVmáx 

(%) (%) (%) (%) 

Arsênio 0,3007 0,012 4,0 19,2 0,318 0,0222 7,0 13,4 

Cádmio 0,3003 0,003 1,0 19,2 0,2964 0,0078 2,6 13,6 

Chumbo 0,3072 0,006 2,0 19,1 0,3027 0,0104 3,4 13,5 

Cobre 0,3591 0,013 3,7 18,7 0,3528 0,013 3,6 13,2 

Níquel 0,3104 0,004 1,3 19,1 0,302 0,0105 3,5 13,5 

 

Sensibilidade - A sensibilidade do método foi avaliada pela inclinação da curva 

analítica na concentração de interesse. Verificou-se que a sensibilidade obtida para os 

elementos deste estudo foi maior para os elementos cobre e cádmio. 

 

Equações e valor do coeficiente de Pearson para as retas obtidas por regressão linear. 

Elemento Equação R 

Arsênio y = 91,4896x + 4,23882 0,9996 

Cádmio y = 6544,03 x + 9,34891 0,9999 

Chumbo y = 639,779x + 9,95022 0,9999 

Cobre y=11665,2x + 265,841 0,9998 

Níquel y = 682,752x + 5,03724 0,9999 
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Limite de Detecção (LOD) – O limite de detecção foi avaliado pela análise de sete 

brancos fortificados com concentração inferior ao primeiro ponto da curva analítica. O LOD 

foi calculado conforme sugerido (INMETRO, 2011): 

  

LOD =t (n-1) .s     (03) 

Onde, t é o valor da abscissa t (Student) e (n-1) graus de liberdade (calculado para 99% de 

confiança) e s é o desvio padrão das análises. 

Os resultados obtidos para a determinação do LOD encontram-se na tabela abaixo. 

Os valores de LOD apresentados já consideram o fator de diluição da amostra (5x). 

 

Concentrações dos brancos utilizados para o cálculo do limite de detecção.  

Replicata Concentração (mg/L) 

 As Cd Cu Ni Pb 

1 0,0034 0,0038 0,0127 0,0038 0,0058 

2 0,0048 0,0043 0,0126 0,0037 0,0059 

3 0,0043 0,0038 0,0127 0,0035 0,0052 

4 0,0056 0,0039 0,0134 0,0039 0,0052 

5 0,0045 0,0043 0,0136 0,0037 0,0058 

6 0,0042 0,0040 0,0131 0,0039 0,0058 

7 0,0050 0,0041 0,0128 0,0034 0,0051 

Média 0,0045 0,0040 0,0130 0,0037 0,0055 

DP 0,0007 0,0002 0,0004 0,0002 0,0004 

LOD 0,0114 0,0034 0,0065 0,0030 0,0056 

 

Exatidão - A exatidão do método pode ser definida como sendo a concordância entre 

o resultado de um ensaio e o valor de referência aceito como verdadeiro. Neste trabalho, a 
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exatidão foi avaliada por ensaios de recuperação para cada um dos elementos estudados e foi 

obtida a partir de soluções alcoólicas (43%) fortificadas com os padrões dos elementos de 

interesse, em 3 níveis de concentração (0,05 mg/L ; 0,30 mg/L; 0,75 mg/L) para os elementos 

As, Cd, Ni, Pb e 4 níveis (0,05 mg/L ; 0,30 mg/L; 0,75 mg/L; 5 mg/L) para Cu.  

Para o cálculo da recuperação analítica foi utilizada a Equação 05 e os resultados 

obtidos para os elementos estudados encontram-se descritos na tabela abaixo: 

                            Recuperação (%) = (C1 – C2) / C3x 100       (05) 

onde: 

C1 = concentração do analito na amostra fortificada 

C2 = concentração do analito na amostra não fortificada 

C3 = concentração do analito adicionada à amostra fortificada 

Valores obtidos na avaliação da exatidão da metodologia (ensaio de recuperação). 

Nível 

Fortificado 

(mg/L) 

Dados Arsênio Cádmio Chumbo Cobre Níquel 

0,05 
Valor obtido* (mg/L) 0,049 ± 002 0,055±0,000 0,054 ± 0,004 0,056 ± 0,001 0,055 ± 0,002 

Recuperação (%) 98 ± 3 110 ± 1 108 ± 8 111 ± 3 111 ± 4 

0,30 
Valor obtido* (mg/L) 

0,291 ± 

0,012 
0,299 ± 0,004 0,303 ± 0,007 0,354 ± 0,010 0,310 ± 0,004 

Recuperação* (%) 97 ± 4 100 ± 1 101 ± 2 118 ± 3 103 ± 1 

0,75 
Valor obtido* (mg/L) 

0,881 ± 

0,063 
0,793 ± 0,031 0,809 ± 0,046 0,794 ± 0,034 0,790 ± 0,034 

Recuperação (%) 117 ± 8 106 ± 4 108 ± 6 106 ± 5 105 ± 5 

5,00 
Valor obtido* (mg/L) - - - 5,515 ± 0,072 - 

Recuperação (%) - - - 110 ± 1 - 

* Média ± desvio padrão 

Os valores obtidos de recuperação ficaram entre 97 e 118% e foram considerados 

satisfatórios. 
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Apêndice 2 - Linhas de Comando, Análise de Variância Three-Way e 

Coeficientes Lineares para As, Cd, Cu, Ni e Pb em Cachaças. 
 
 

anova as pedra marca tempo2, partial 

 

Number of obs =      60     R-squared     =  0.1765 

                           Root MSE      = .038403     Adj R-squared =  0.0832 

 

                  Source |  Partial SS    df       MS           F     Prob> F 

-----------+---------------------------------------------------- 

Model |  .016750067     6  .002791678       1.89     0.0992 

                         | 

pedra |  .006468817     1  .006468817       4.39     0.0410 

marca |  8.8167e-06     1  8.8167e-06       0.01     0.9387 

tempo2 |  .010272433     4  .002568108       1.74     0.1547 

                         | 

                Residual |  .078164781    53  .001474807    

              -----------+---------------------------------------------------- 

                   Total |  .094914848    59  .001608726    

 

anova as pedra marca tempo2, regress 

 

Source |       SS       df       MS              Number of obs =      60 

-------------+------------------------------           F(  6,    53) =    1.89 

       Model |  .016750067     6  .002791678           Prob> F      =  0.0992 

    Residual |  .078164781    53  .001474807           R-squared     =  0.1765 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.0832 

       Total |  .094914848    59  .001608726           Root MSE      =   .0384 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

asCoef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

------------------------------------------------------------------------------ 

_cons              .00525   .0131172     0.40   0.691    -.0210598    .0315598 

pedra 

           1     .0207667   .0099157     2.09   0.041     .0008784     .040655 

           2    (dropped) 

marca 

           6    -.0007667   .0099157    -0.08   0.939     -.020655    .0191216 

           7    (dropped) 

tempo2 

           1    -.0041667    .015678    -0.27   0.791    -.0356128    .0272795 

           2     .0265833    .015678     1.70   0.096    -.0048628    .0580295 

           3     .0136667    .015678     0.87   0.387    -.0177795    .0451128 

           4     .0274167    .015678     1.75   0.086    -.0040295    .0588628 

           6    (dropped) 
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Anova cd pedra marca tempo2, partial 

 

Number of obs =      60     R-squared     =  0.6886 

                           Root MSE      = .000503     Adj R-squared =  0.6534 

 

                  Source |  Partial SS    df       MS           F     Prob> F 

-----------+---------------------------------------------------- 

Model |    .0000296     6  4.9333e-06      19.54     0.0000 

                         | 

pedra |  .000028017     1  .000028017     110.95     0.0000 

marca |  1.6667e-08     1  1.6667e-08       0.07     0.7982 

tempo2 |  1.5667e-06     4  3.9167e-07       1.55     0.2010 

                         | 

                Residual |  .000013383    53  2.5252e-07    

              -----------+---------------------------------------------------- 

                   Total |  .000042983    59  7.2853e-07    

 

.anova cd pedra marca tempo2, regress 

 

Source |       SS       df       MS              Number of obs =      60 

-------------+------------------------------           F(  6,    53) =   19.54 

Model |    .0000296     6  4.9333e-06           Prob> F      =  0.0000 

    Residual |  .000013383    53  2.5252e-07           R-squared     =  0.6886 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.6534 

       Total |  .000042983    59  7.2853e-07           Root MSE      =   .0005 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

cdCoef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

------------------------------------------------------------------------------ 

_cons            .0020833   .0001716    12.14   0.000     .0017391    .0024276 

pedra 

1     .0013667   .0001297    10.53   0.000     .0011064    .0016269 

2    (dropped) 

marca 

           6-.0000333   .0001297    -0.26   0.798    -.0002936    .0002269 

7    (dropped) 

tempo2 

           1      -.00025   .0002051    -1.22   0.228    -.0006615    .0001615 

2     .0001667   .0002051     0.81   0.420    -.0002448    .0005781 

           3-3.88e-11   .0002051    -0.00   1.000    -.0004115    .0004115 

           4      -.00025   .0002051    -1.22   0.228    -.0006615    .0001615 

6    (dropped) 

------------------------------------------------------------------------------ 
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.anova cu pedra marca tempo2 marca*tempo2, partial 

 

Number of obs =      60     R-squared     =  0.7939 

                           Root MSE      = .425905     Adj R-squared =  0.7519 

 

                  Source |  Partial SS    df       MS           F     Prob> F 

-------------+---------------------------------------------------- 

Model |34.2447275    10  3.42447275      18.88     0.0000 

                         | 

pedra |  1.72415349     1  1.72415349       9.50     0.0034 

marca |  13.4436137     1  13.4436137      74.11     0.0000 

tempo2 |  13.7889387     4  3.44723468      19.00     0.0000 

marca*tempo2 |  5.28802158     4  1.32200539       7.29     0.0001 

                         | 

                Residual |8.88836802    49  .181395266    

            -------------+---------------------------------------------------- 

                   Total |43.1330955    59  .731069416    

 

anova cu pedra marca tempo2  marca*tempo2, regress 

 

Source |       SS       df       MS              Number of obs =      60 

-------------+------------------------------           F( 10,    49) =   18.88 

       Model |  34.2447275    10  3.42447275           Prob> F      =  0.0000 

    Residual |  8.88836802    49  .181395266           R-squared     =  0.7939 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.7519 

       Total |  43.1330955    59  .731069416           Root MSE      =  .42591 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

cuCoef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

------------------------------------------------------------------------------ 

_cons            4.576017   .1823617    25.09   0.000     4.209547    4.942486 

pedra 

           1    -.3390333   .1099683    -3.08   0.003    -.5600228   -.1180438 

           2    (dropped) 

marca 

           6     .0759997   .2458965     0.31   0.759    -.4181478    .5701473 

           7    (dropped) 

tempo2 

           1    -.3148335   .2458965    -1.28   0.206     -.808981     .179314 

           2    -.5535001   .2458965    -2.25   0.029    -1.047648   -.0593526 

           3    -.5183335   .2458965    -2.11   0.040    -1.012481    -.024186 

           4    -.4861668   .2458965    -1.98   0.054    -.9803144    .0079807 

           6    (dropped) 

marca*tempo2 

6  1      -1.0355   .3477502    -2.98   0.005     -1.73433   -.3366696 

6  2     -.898833   .3477502    -2.58   0.013    -1.597663   -.2000029 

6  3      -1.4185   .3477502    -4.08   0.000     -2.11733   -.7196695 

6  4    -1.760666   .3477502    -5.06   0.000    -2.459496   -1.061836 

6  6    (dropped) 

7  1    (dropped) 

7  2    (dropped) 

7  3    (dropped) 

7  4    (dropped) 

7  6    (dropped) 

------------------------------------------------------------------------------ 
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anova ni pedra marca tempo2, partial 

 

Number of obs =      60     R-squared     =  0.1953 

                           Root MSE      = .110171     Adj R-squared =  0.1041 

 

                  Source |  Partial SS    df       MS           F     Prob> F 

-----------+---------------------------------------------------- 

Model |  .156077435     6  .026012906       2.14     0.0635 

                         | 

pedra |  .048507267     1  .048507267       4.00     0.0507 

marca |    .0311904     1    .0311904       2.57     0.1149 

tempo2 |  .076379768     4  .019094942       1.57     0.1950 

                         | 

                Residual |  .643290516    53  .012137557    

              -----------+---------------------------------------------------- 

                   Total |  .799367951    59  .013548609    

 

 

anova pb pedra marca tempo2  marca*pedra, partial 

 

Number of obs =      60     R-squared     =  0.2302 

                           Root MSE      = .017737     Adj R-squared =  0.1266 

 

                  Source |  Partial SS    df       MS           F     Prob> F 

------------+---------------------------------------------------- 

Model |  .004892017     7   .00069886       2.22     0.0472 

                         | 

pedra |   .00002535     1   .00002535       0.08     0.7776 

marca |  .000088817     1  .000088817       0.28     0.5975 

tempo2 |  .003227433     4  .000806858       2.56     0.0490 

marca*pedra |  .001550417     1  .001550417       4.93     0.0308 

                         | 

                Residual |  .016360168    52  .000314619    

             ------------+---------------------------------------------------- 

                   Total |  .021252184    59  .000360207    
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. anova pb pedra marca tempo2  marca*pedra, regress 

 

Source |       SS       df       MS              Number of obs =      60 

-------------+------------------------------           F(  7,    52) =    2.22 

       Model |  .004892017     7   .00069886           Prob> F      =  0.0472 

    Residual |  .016360168    52  .000314619           R-squared     =  0.2302 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.1266 

       Total |  .021252184    59  .000360207           Root MSE      =  .01774 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

pbCoef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

------------------------------------------------------------------------------ 

_cons            .0227167   .0064768     3.51   0.001       .00972    .0357133 

pedra 

           1    -.0088667   .0064768    -1.37   0.177    -.0218633      .00413 

           2    (dropped) 

marca 

           6    -.0077333   .0064768    -1.19   0.238      -.02073    .0052633 

           7    (dropped) 

tempo2 

           1    -.0016667   .0072413    -0.23   0.819    -.0161974    .0128641 

           2      -.00475   .0072413    -0.66   0.515    -.0192807    .0097807 

           3     .0085833   .0072413     1.19   0.241    -.0059474    .0231141 

           4    -.0140833   .0072413    -1.94   0.057    -.0286141    .0004474 

           6    (dropped) 

marca*pedra 

6  1     .0203333   .0091596     2.22   0.031     .0019532    .0387134 

6  2    (dropped) 

7  1    (dropped) 

7  2(dropped) 


