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RESUMO 

Amostras de leite 'in natura'coletados de diferentes latões foram analisadas por 
I 

espectrofotometria de absorção atômica com forno de grafite, para determinaÇão dos 

níveis residuais de cádmio, tendo sido selecionados latões com pontos de solda(L1), latões 

velhos(L2) e latões reestanhados(LS), perfazendo um total de 59 amostras, sendo o 

seguinte os valores médios encontrados: 

Latões com pontos de solda: 0,0169 ppm 

Latões velhos: 

Latões reestanhados 

0,0168 ppm 

0,0118 ppm 

Não foram encontradas diferenças significativas nos níveis residuais de cádmio 

considerando-se os diferentes tipos de latões, tendo-se efetuado o teste de Significância 

entre duas médias a um nível de garantia de 95 %. Os valores absolutos estiveram entre 

0,0500 ppm e 0,0020 ppm de cádmio. 

Avaliaram-se os valores residuais de cádmio, considerando-se apenas a origem do 

leite, ou seja a propriedade rural, tendo-se observado valores médios variando de 

0,0080 ppm a 0,0272 ppm. 

Foram encontradas diferenças significativas entre os níveis residuais de cádmio 

nas amostras de leite levando-se em conta a origem do produto. 

Coletaram-se amostras de leite de 05 animais diretamente na propriedade rural, e 

o valor médio encontrado foi de 0,01738 ppm, mais elevado do que a média encontrada 

nos diferentes latões. 
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Pelos valores determinados por outros autores em diferentes países, quando comparados 

com os resultados da presente pesquisa, pode-se supor que os níveis aqui detectados, 

embora dentro dos padrões da legislação brasileira, podem estar elevados, colocando em 

risco a saúde de crianças e pessoas debilitadas, tendo em vista o potencial do metal 

pesado se acumular no organismo, causando-lhe danos irreversíveis. 

O autor sugere maiores pesquisas sobre os níveis residuais de metais pesados em 

órgãos de animais abatidos, utilizados na alimentação humana e na fabricação de rações 

animais. Sugere ainda pesquisas abrangentes nos adubos fosfóricos utilizados nas 

plantações e levantamentos epidemiológicos nas populações rurais que consomem 

produtos diretamente das propriedades onde ocorrem as contaminações. 

Não foram encontradas as fontes de contaminação do leite, porém vários autores 

asseveraram que pode estar ocorrendo uma contaminação natural de plantas e animais 

decorrentes do uso de produtos contaminados com metais pesados, podendo ainda ser 

uma contaminação casual e até do próprio solo, contaminado pelo cádmio. 
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SUMMARY 

A total of 64 samples of raw milk collected in a processing plant were analysed 

for the determination of cadmium leveis, usmg the Atomic Absorption 

Spectrophotometry attached to a Carbon Rod atomizer.The cans used for milk 

transportation were selected as follow: soldered cans, older cans and tinned cans. 

The mean average of cadmium leveis in milk sanples were: 

soldered cans- 0,0169 ppm, 

older cans- 0,0168 ppm 

tinned cans 0,0118 ppm 

There were no statistical differences amongst the cadmium leveis in milk from 

different cans. 

The cadmium leveis in milk were analysed to verify the statistical differences 

amongst the sites of production, and the mean values ranged from 0,0272 ppm to 

0,0020 ppm. 

Statistical differences in cadmium leveis related to the different sites of production 

were found. 

Samples of cows milk were collected and analysed for cadmium determination, 

and mean average levei was 0,01738 ppm., higher tham the mean average leveis from 

different cans. 

The mean cadmium values from this issue , and the values reported by other 

authors in papers ,allow us to say that probably the cadmium leveis found in milk 
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samples might be hight specially for children and older persons. These leveis may be a 

Public Health hazard to those who consume products from animal sources 

The author suggests that more issues to determine the metal leveis in animal 

organs consumed by the population and used for animal feedstuff should be made. In 

attempt to an epidemiological stUdy in the population that uses milk and others products 

from farms, more studies should be made. 

Sources of milk contamination were not found, and authors claimmed that these 

metais are present in piants and s6il with an unknown origin, probably due to 

environmental contamination. 
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!.INTRODUÇÃO. 

O homem, desde os tempos mais remotos, tem tido contato com os metais pesados 

que se encontram naturalmente concentrados no solo, na água e que, provavelmente 

provocaram os primeiros envenenamentos. Os metais utilizados nos utensílios 

domésticos, tubulações de água, entre outros, aumentaram os riscos de intoxicação. 

O advento da era industrial e da mineração em grande escala, ensejou o 

aparecimento de enfermidades ocupacionais causadas por diversos metais tóxicos. 

Atualmente os componentes metálicos dos praguicidas, defensivos agrícolas e a 

aplicação industrial dos metais tem contribuído para que a contaminação ambiental seja 

uma das maiores causas de envenenamento pelos metais pesados. 

O problema da contaminação do meio ambiente por estes metais alcança hoje 

dimensões mundiais, sendo observado tanto nos países desenvolvidos, como naqueles em 

desenvolvimento, devido a esta expansão industrial(REDDY, M.K. et alii, 1993). 

A ausência de controle dos rejeitos industriais contaminados por metais pesados, 

alterou o solo, a água e o ar trazendo como conseqüência a contaminação dos sistemas 

aquáticos, continentais e marinhos. 

Este risco em potencial, suscitou pesquisas na área de alimentos, uma vez que 

estes contaminantes tem caráter cumulativo na cadeia biológica da qual o homem faz 

parte. 

MARZYS(l985) e o CODEX ALIMENTARIUS COMMISSION(l976) definiram 

contaminantes como sendo qualquer substância adicionada não intencionalmente ao 

alimento e que esta presente nesse alimento como resultados da produção ( inclusive 

operações efetuadas no cultivo, na criação de animais e em medicina veterinária ) , 

S~rví~o dd Pib'loteca e OocumentaçH 
f A· .iL~.::w tE S.IIÚOE PUBLICA 

IIN . l: ~mtlLE DE SM PAULO 
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fabricação, elaboração, preparação, envase, empacotamento, transporte ou conservação 

desse alimento, ou ainda como resultado da contaminação do meio ambiente. 

Entre os metais pesados, o cádmio tem sido pesquisado . por se encontrar 

naturalmente em rochas fosfóricas, utilizadas na fabricação de fertilizantes, constituindo· 

se assim em importante fonte de contaminação ambiental. 

O cádmio foi descoberto em 1817, porém seu uso não era comum, até que 

reconheceram suas valiosas propriedades metalúrgicas, conforme afirmaram GILMAN et 

alii(1980). Sua alta resistência à corrosão e suas propriedades eletroquímicas e químicas, 

levaram a sua utilização na eletrodeposição de metais, fabricação de plásticos e 

pigmentos de tinta para pinturas, fornecendo uma variada gama de cores que vão desde 

o amarelo claro, até o vermelho escuro.( GREENE,G. U.,1980). 

Mais recentemente, este metal pesado têm sido utilizado como pigmento em 

tintas e plásticos de embalagens, que podem ~er atacadas pela acidez dos produtos 

alimentícios, solubilizando o metal tóxico, como afirmaram ZANINI & OGA( 1985). 

·Este metal tem sido também utilizado na fabricação de baterias de cádmio 

niquelado, devendo .. se ressaltar que este contaminante é pouco reciclável, (menos de 

5%), aumentando as possibilidades de uma contaminação ambiental. O carvão e outros 

combustíveis fósseis contém o cádmio e sua combustão libera o metal no meio ambiente. 

Na cidade de Fuchu, no Japão, na década de 50 foi diagnosticada uma doença de 

caráter reumático, que se tornou conhecida como "Doença de Itai·Itai" que após estudos 

científicos verificou .. se tratar de uma síndrome originária da ingestão de arroz 

contaminado com cádmio.(ZANINI & OGA,1985 ; KLAASEN, C. D. 1980). 

Este metal é tóxico, mesmo em pequenas concentrações e no organismo vivo, 

atinge todos os sistemas e funções, se deposita no fígado, rins e pulmões, provocando 

problemas respiratórios, bronquites, arteriosclerose e hipertensão. 
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O cádmio não possui nenhuma indicação como sendo um microelemento 

essencial ao processo biológico, pelo contrário, é tóxico e a intoxicação ocorre através da 

inalação e ingestão. De acordo com ZANINI & OGA(1985), a faixa normal de ingestão 

diária é de 2 a 200 !lg com uma média de 20 a 40 ~-tg/dia. Apenas 5 alO% do cádmio 

ingerido é absorvido, enquanto que o cádmio inalado de poeiras e fumos, 20 a 25% são 

absorvidos. ANDERSEN & HANSEN(l992) afirmaram que a fumaça de cigarro 

desempenha importante papel na intoxicação pelo cádmio. 

1.2. Toxicologia do Cádmio 

a) Vias de transporte, absorÇão e armazenamento do metal. 

Os metais pesados não podem ser naturalmente metabolizados pelo organismo e 

exercem seus efeitos tóxicos quando combinam com um ou mais grupos reativos 

essenciais para as funções fisiológicas normais. 

A principal via de absorção do cádmio de acordo com GILMAN et alii(l980) é a 

respiratória, de onde o metal é transportado pelo sangue, ligado principalmente aos 

glóbulos vermelhos e à albumina. Após esta etapa o metal é depositado no fígado e rins, 

onde se liga a uma proteína de baixo peso molecular denominada metalotioneína, assim 

chamada devido a sua afinidade por metais.(KLAASEN 1980) 

A vida média do cádmio no organismo é de 1 O a 30 anos e com a exposição 

constante, essa concentração do metal nos tecidos tende a aumentar. 

SCHUMANN(l990) afirmou que, a ingestão de cádmio causa uma anemta 

crônica microcítica e hipocrômica em ratos jovens, expostos a níveis inferiores deste 

metal e por períodos menores de tempo do que ocorreria em ratos adultos. O mesmo 
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autor asseverou que a absorção de cádmio é aumentada pela administração simultânea de 

leite 'e em conjunto com a deficiência de fe~ro no organismo. 

KESSELS et alü(1990) afirmaram que há sugestões de que o cádmio pode afetar a 

absorção do ferro no organismo, pois detectaram níveis baixos de hemoglobina e volume 

celular, em bovinos de áreas contaminadas. 

SCHUMANN(l990) relata também que o cádmio se acumula na córtex renal 

após longa exposição do organismo ao metal, iniciando este processo muito precocemente 

na vida do indivíduo. 

Considerando este acúmulo do metal nos nns, autores como BJORLAND & 

NORHEIM(l981) consideram que esses órgãos não deveriam ser consumidos ou 

utilizados, mesmo para rações animais, pois os valores de cádmio encontrados nos 

mesmos chegou a níveis considerados elevados. 

vos et alii(1990) em pesquisa utilizando orgãos e tecidos de aves poedeiras e 

perus, verificou que as concentrações de cádmio na carne, fígado e rins encontravam .. se 

em níveis aceitáveis nos Estados Unidos da América do Norte e Alemanha. A carne 

. mecanicamente desossada de aves quando utilizava o dorso do animal, apresentavam 

níveis elevados de cádmio. Tal fato foi imputado provavelmente à inclusão dos rins no 

processo da desossa. 

b) Vias de eliminação do metal e suas implicações. 

A eliminação do metal por via renal sómente ocorre nos casos de nefropatias, 

sendo a via biliar quantitativamente . mais importante na excreção do cádmio. A 

eliminação pelas fezes também é superior à eliminação renal. (KLAASEN, 1980). 

De acordo com ARCHIBALD & KOSATSKY(l991) recomenda-se o exame de 

exposição cumulativa e está mais intimamente associado com os riscos atuais de saúde. 
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Autores como SMITH, R.M. et alii(1991) afirmaram que as principais vias de 

excreção para o cádmio nos mamíferos são a bile e as fezes. 

c) Presença de metal pesado nos líquidos orgânicos. 

RAO & RA0(1981) bem lembraram que alguns metais aparecem como resíduos 

no leite, dependendo dos seus níveis nas rações, podendo também surgir por 

contaminação do meio ambiente, entre outras. 

SCHWARZ, T. et alii (1991)afirmaram que substâncias tóxicas ingeridas pelos 

animais através do alimento ou água, podem aparecer como resíduos nos produtos de 

origem animal. 

MURTA et alii(1995) em pesquisa sobre níveis residuais de chumbo no leite 'in 

natura' coletado em usina de beneficiamento de leite, verificou que os níveis do metal 

aumentavam em leites provenientes de áreas próximas das rodovias de tráfego intenso, 

denotando uma contaminação originária do meio ambiente. 

GANGULI(l980), fazendo referência aos minerais presentes no leite, afirmou que 

o de vaca e o de búfala tem maiores quantidades de minerais do que o humano, porque 

estes constituintes do leite podem estar relacionados com os níveis de minerais do sangue. 

SCHRAMEL, P ; HASSE, S.; OVCAR-PAVLUJ (1988)., pesquisaram a 

concentração de elementos como o cádmio, mercúrio, chumbo e selénio, durante o 

período peri-natal em placenta humana, no sangue da mãe e do recém nascido (sangue 

do cordão umbilical). O leite materno e o colostro foram também incluídos nesta 

pesquisa para estimar a provável correlação positiva entre os níveis sangüíneos maternos 

deste metal e os níveis sangüíneos do recém nascido. Para o mercúrio os valores 

encontravam-se abaixo dos níveis de detecção. 
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PLDECKINGER,B. et alii(1993), enconh·aram correlação positiva apenas para o 

chumbo. 

ZAHRADNICEK et alii(1989) examinando leite humano para determinação de 

chumbo e cádmio, totalizando 69 amostras, observaram a presença de cádmio em 98,6% 

com nível de 0,31 ng. m1 - 1. 

d ) Presença de metal pesado nos vegetais e no solo. 

Em produtos vegetais também pode ocorrer uma contaminação pelo cádmio, 

originário das mais variadas fontes do meio ambiente, conforme descreveu 

KAMPE,(l980) sugerindo que o consumo médio desses produtos contaminados podem 

estar excedendo o máximo permitido pela ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE.

OMS. 

Aquele autor asseverou que a fonte de contaminação foi o solo, transferindo os 

metais para as plantas, onde detectou para o cádmio valores residuais de 0,002 a 0,106 

mg cd· I kg. * 

LAU & WONG (1992), afirmaram que o cádmio junto com o zinco, cobre e o 

manganês são encontrados nas poeiras das rodovias, originários de uma mesma fonte 

poluidora, transportados atraves dos vários componentes de motores de veículos e 

aditivos de óleo de motor. Portanto, pode-se imaginar que por ação dos ventos e outros 

fatores, ocorra uma contaminação de gramíneas próximas das rodovias. 

* .. mg Cd/ kg = ppm 
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DA VIES & WHITE(1981) encontraram em amostras de solo, valores residuais de 

cádmio variando de 0,60 ppm a 2,90 ppm, com um valor médio de 1,35 ppm. 

KAMPE(1980) usando produtos moderadamente contaminados determinou em 

dieta total a quantidade de 0,016 ppm de cádmio. Mediante os dados encontrados o 

autor sugeriu um consumo médio de 39,0 J.lg/pessoa/semana. 

A FAO/OMS.. CODEX ALIMENTARIUS COMISSION(1972)((1974)(1976) 

sugere um consumo de 0,525 J,lg/pessoa/semana para o cádmio, valor esse inferior ao 

estimado por KAMPE(1980). 

e) Presença de metal pesado em produtos . 

. DABEKA(1989), trabalhando em fórmulas lácteas infantis, utilizando o forno de 

grafite para a determinação dos metais,encontrou valores que variaram de 0,0040 a 

0,0150 mg.g ... 1, ou seja ppm de cádmio. 

Esse autor(1987) estudando o cádmio em dietas, estimou que o adulto canadense 

médio, ingere 14,5 J,lg/dia desse metal tóxico.A FAO/OMS(1972)(1976) sugere um 

consumo.de 0,525 J,lg/pessoa/semana 

GABRIEL(1980), em pesquisa sobre substitutos do leite observou que continham 

até duas vezes mais a quantidade permitida para metais pesados. 

KRELOWSKA .. KULAS(1990), determinou metais em leite 'in natura' e observou 

que os níveis de cádmio eram muito elevados para as localidades próximas de áreas 

industriais, quando comparados com leites de fazendas afastadas daquelas áreas. 

SHARIF et alii(1992), determinaram minerais em leite em pó importado, 

incluindo cádmio e chumbo, onde a quase totalidade das amostras apresentavam níveis 

acima dos recomendados pelo CODEX ALIMENTARIUS. 



8 

EREIFEJ & SHARAIBEH(1993), em pesquisa com queijos brancos, verificaram 

que a contaminação por metais pesados era originária da embalagem metálica. Queijos 

mantidos em jarras de vidro não apresentaram contaminação pelo cádmio. 

GARRIDO et alii, pesquisaram níveis de at·sênico, chumbo e cádmio em corante e 

pigmentos utilizados em embalagens para alimentos no Brasil em 1991, alertando para 

os riscos na contaminação destes produtos. 

GABRIEL(1990) detectou 0,2 mg Cd/Kg * , sendo que os rins de animais tratados 

com 2,0 mg Cd/Kg, continham nesses órgãos até 18,8 mg Cd/Kg; fígado apresentando 

3,86 mg Cd/K$ ; musculatura com 0,034 mg Cd/Kg e vértebras com 0,033 mg 

Cd/Kg. 

JULSHAMN et alii(1976), determinaram níveis de nunerats em petxes e sub 

produtos nas espécies da Noruega, tendo incluído elementos como o cádmio, chumbo e 

mercúrio. 

BOYER et alii(1981), trabalhando com bovinos alimentados com ração a base de 

esgoto, devidamente tratado, alertaram quanto ao nível de cádmio nos rins e fígado 

desses animais. STEVENS (1991), afirma que este material possue menor 

biodisponibilidade para se transferir ao leite, do que os sais dos metais propriamente 

ditos. 

ANDERSEM & HANSEN(1992), BERNARD, A. M.(1995) e SCHWARZ et 

alii (1991), em pesquisa com rins bovinos e equinos, encontraram também níveis 

elevados de cádmio nesses órgãos e afirmaram que o contínuo controle dos níveis de 

metais em órgãos de animais abatidos é importante na avaliação dos riscos em potencial, 

tanto para os consumidores como para os animais propriamente ditos. As rações em nosso 

meio, contém restos de órgãos retirados na matança dos animais e que não são 

consumidos pelo homem. 
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1.2.1 Riscos para o Homem 

ANDERSEN & HANSEN(1992) afirmaram que o cádmio é considerado um dos 

mats sérios tóxicos inorgânicos para o homem. O alimento em geral é o principal 

responsável pelas intoxicações, sendo que os autores neste estudo, recomendam a 

ingestão máxima de 400 a 500 J.l& Cd/ pessoa/ semana. 

ROCH et alii(1982), concluíram que a ligação do metal pesado com proteínas 

de alto peso molecular é responsável pela toxidez do metal. A ligação desse metal com a 

· metalotioneina de baixo peso molecular fornece o efeito desintoxicante. (ZANINI & 

OGA). • 

No caso do cádmio, de acordo com SCHRAMEL et alii em 1988, a barreira 

transplacentária, impede a ocorrência de níveis significativos de metal no sangue do feto 

e no cordão umbilical. 

O cádmio conforme afirmações de ZANINI & OGA(1985) tem meta vida 

biológica longa, sendo portanto considerado um dos venenos ambientais mais propensos 

a se acumular no organismo. 

a) Envenenamento agudo. 

O envenenamento agudo pode resultar da inalação do pó e vapores de cádmio, 

geralmente óxido de cádmio, assim como pela ingestão de sais de cádniio. 

Os sintomas nos casos de ingestão, são náuseas, vômitos, sialorréia, diarréia e 

dores abdominais. O metal quando inalado pode causar irritação das vias aéreas 

· superiores, dispnéia, dor torácica e até edema pulmonar crônico, como bem descreveram 

GILMAN.et alii(1981) e ZANINI & OGA(1985). 
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b) Envenenamento crônico. 

O enven~namento crônico ocorre em trabalhadores expostos,causando enfisema, 

fibrose pulmonar e lesão tubular renal característica com proteinúria e excreção 

aumentada de microglobulina beta, anemia hipocrômica microcítica, refratária ao 

tratamento com ferro e hipertensão, conforme descreveram ZANINI & OGA(1985). 

O rim pode ser afetado após inalação ou ingestão, enquanto que o pulmão só é 

atingido quando a via de penetração é pulmonar. 

As lesões renais ocorrem nos tubulos proximal, com consequente, aminoacidúria, 

proteinúria e glicosúria, conforme asseveraram GILMAM et alii (1981). 

No sistema cárdio vascular há relatos de que o metal tenha algum efeito 

hipertensor.(KLAASEN,1980). 

SMITH, R.M .. ; GRIEL.J.R. et alü( 1991) afirmaram que o cádmio é nocivo em 

níveis de 75,0 J..tg/dia, e que a osteoporose pode ser agravada pelo metal. 

W ANG et alli(1994) trabalhando com anim~is verificaram que a deficiência de 

cálcio associada com a exposição ao cádmio em níveis de 5 a 25 ppm no alimento, 

juntamente com lactação/ gestação, provoca profunda desmineralização, característicos a 

Sindrome de Itai- Itai. 

BJORKLUND et alli, afirmaram que o cádmio e o chumbo causam um aumento 

consideravel de densidade das fibras nervosas, afetando o mecamsmo de 

neurotransmissão. 

Pernanece inúmeras incertezas sobre as contaminações do leite, produto nobre e 

ingerido principalmente pelas crianças. 

Considerando que os metais pesados podem ser incorporados aos alimentos nas 

várias fases do processo industrial e no leite, eles podem estar presentes, originários das 
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mais variadas fontes, contaminando-o na sua origem, no seu transporte e mesmo durante 

a sua industrialização. 

Considerando a literatura consultada em pesquisa anterior, que colocava em 

destaque a associação quase que constante do chumbo e do cádmio em contaminações 

ambientais, resolveu-se efetuar a presente investigação com os seguintes objetivos: 

Serviço de Biblioteca e Documentação 
FACULD~DE DE SAÚDE PUBLICA 

llallto.-- ...... -·--- ~ 



12 

2. OBJETIVOS 

Gerais: 

Assegurar qualidade do leite servido a população 

Específicos: 

Verificar a praticicidade do método de preparação das amostras, utilizando-se a 

mineralização. 

Determinar os níveis residuais de cádmio em amostras de leite, considerando os 

diferentes tipos de latões que transportam o produto desde a sua origem até os 

estabelecimentos processadores. 

Verificar se ocorrem diferenças significativas nos valores residuais de cádmio, 

levando-se em conta os diferentes tipos de latões selecionados. 

Verificar os níveis residuais de cádmio no leite coletado aleatoriamente de alguns 

animais na p1·opriedade rural 

Verificar se ocorrem diferenças significativas nos valores residuais de cádmio, 

nas amostras de leite considerando o local de produção, ou seja, a origem do produto, a 

propriedade rural 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Ensaios preliminares sôbre materiais e métodos utilizados na 
pesquisa. 

Segundo o Official Methods of Analysis of the Association of Analytical Chemists

AOAC e a PERKIN-ELMER(1976) a análise de metais pesados no leite deve ser feita pelo 

método da . calcinação, com posterior extração com solvente orgânico, sendo a leitura 

final feita por espectrofotometria de absorção atômica, citada também por MURTHY & 

WHITNEY(1955) MENZIES(1960)., ROBINSON(1961) e MURTHY &RHEA{1971). 

MURTHY & WHITNEY, MURTHY et alü(1967), e a própria AOAC(1980), 

utilizaram a calcinação da amostra para obtenção de cinzas em temperatura .de 450 a 

550 ·c. 

Foram efetuados vários ensaios com os métodos preconizados pelos autores e 

verificou-se que eram muitas as dificuldades em se manter as temperaturas e as 

condições ideais de trabalho, bem como evitar as contaminações das vidrarias e demais 

materiais de laboratório, tendo em vista as diferentes manipulações. Preconiza-se também 

a técnica de Ativação de Neutrons(NAA) para detenninação do cádmio no leite, bem 

descrita por LAVI & ALFASSI(1990), e JORHEM(l993), mas que não foi utilizada na 

presente pesquisa. 

As técnicas utilizadas são descritas a seguir: 
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3.1.1 Calcinação 

Coletou-se em balão volumétrico 100 ml de uma amostra de leite, previamente 

homogeneizada, que foi transferida quantitativamente para uma cápsula de porcelana, 

onde em banho-maria foi dessecada. Posteriormente a cápsula de porcelana foi colocada 

em estufa a 105 ·C, para completa desidratação da amostra, onde permaneceu por uma 

noite . 

. A seguir, a amostra foi colocada em uma mufla a 250 • C . Lentamente e a cada 

50· C aumentou-se a temperatura até atingir 350 ·C, onde a amostra permaneceu até 

cessação completa da emissão da fumaça. 

Aumentou-se a temperatura gradativamente atingindo 500 ·C, com cuidado para 

que a amostra não entrasse em ignição. Removeu-se da mufla e deixou esfriar, 

observando-se que as cinzas estavam brancas e essencialmente livres de carbono. 

O resíduo assim obtido, foi dissolvido em 5,0 ml de uma soluçào de ácido riítrico 

(MERCK- P.A) a 1 N, em banho -maria para favorecer a dissolução. Filtrou-se para um 

balão volumétrico de 50 ml . O resíduo foi lavado com duas porções de 5,0 ml da solução 

de ácido nítrico 1 N , diluindo-se ao volume com o mesmo ácido. 

3.1.2 Extração com solvente orgânico. 

Algumas. extrações com solvente orgânico foram efetuadas em amostras 

previamente calcinadas em mufla, seguindo-se as técnicas preconizadas pela AOAC , 

· PAULEV et alii(1978), WILLIS (1962) e WOJCIK(l980). 
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Inicialmente foi efetuada a transferência de 20,0 ml da amostra filtrada do balão 

volumétrico para um funil de decantação. Adicionaram-se 4,0 ml de uma solução de 

ácido cítrico a 10% e de 2 a 3 gotas do indicador verde de bromocresol a 0,1 %. Ajustou

se o pH em 5,4 utilizando-se NH40H inicialmente concentrada e posteriormente diluída 

( 1 + 4 ) , quando se aproximou a mudança da cor. 

Adicionou-se 4,0 ml de uma solução de aminopirolidina dithiocarbamato ( 

APDC), a 2 %. Agitou-se por um período de 30 a 60 segundos, adicionou-se 5,0 ml de 

acetato de butila e agitou-se vigorosamente por outros 30 a 60 segundos. Deixou-se em 

repouso, até que as fases se separassem perfeitamente. Drenou-se e descartou-se a fase 

inferior, aquosa. 

A fase orgânica, asstm preparada, ficou pronta para ser introduzida no 

· espectrofotômetro de absorção atômica. 

Após a constatação de várias dificuldades em se evitar a contaminação do material 

pela excessiva manipulação, adotou-se outra técnica, para a determinação dos resíduos 

metálicos no leite. 

Utilizou-se a mineralização ou digestão por via úmida, suprimindo as fases de 

calcinação em mufla, extração com solvente orgânico, passando a utilizar o 

espectrofotômetro de absorção atômica, dotado de forno de grafite, técnica preconizada 

pela PERKIN-ELMER(l977) e outros autores como BJORLAND & NORHEIN(l981), 

SINGH et alii(1979) , SHARMA etalii{1982) , AMOS et alii(1971) , MURTA{1988), 

JENG et alii(1994) com testes de recuperação do metal, e que será descrita 

oportunamente. 
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3.2 Material 

A pesquisa para determinação dos níveis residuais de cádmio no leite, foi 

realizada na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, em 1990. 

A cidade conta com uma população de 600.000 habitantes, e a região delimita-se 

com o Sul de · Minas Gerais, sendo entrecortada por inúmeras rodovias como a 

Anhanguera, ligando São Paulo a Brasília. A Cândido Portinari, ligando Ribeirão Preto a 

Franca; e outra ligando Ribeirao Preto a Araraquara e Bonfim Paulista. Finalmente 

rodovias vicinais, ligando Franca a Rifaina e Restinga; Batatais a Sales Oliveira e 

Nuporanga. : 

O material da · pesquisa, constou primordialmente de leite coletado dos latões 

procedentes de diferentes propriedades rurais, selecionados de acordo com padrões 

previamente estabelecidos e durante o período de 30 dias. Foram selecionados 1 I 3 do 

total dos latões fornecidos por cada produtor, conforme Tabela 1 do Anexo I . 

Assim foram observados: 

• Características dos latões; 

• Estado de conservação; 

• Presença de um ou mais pontos de solda comercial, ferrugem e desgaste no interior 

dos latões. 

Marcações dos latões de acordo com as características pré estabelecidas: 
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• Latões com pontos de solda ( Ll) -Latões que, durante a seleção apresentavam pontos 

de solda comercial em seu interior, nas bordas ou no fundo. Foram selecionados 1 7 

latões dos quais coletaram-se as 17 amostras para análise. 

• Latões velhos ( L2 ) - Aqueles com pontos de ferrugem no seu interior e algum 

desgaste aparente. Porém sem presença de pontos de solda, ou qualquer tipo de 

reforma ou conserto. Foram selecionados 24 latões e coletadas uma amostra de cada 

latão para análise. 

• Latões reestanhados ( LS )-Apresentavam a superfície interna regular, polida e livre 

de quaisquer pontos de desgaste ou ferrugem. Foram selecionados 18 latões dos quais 

foram coletadas as amostras de leite. 

• Latões novos- Selecionaram-se 3 latões completamente novos, dos quais coletaram-se 

amostras de leite. 

• Latões de plástico - Selecionaram-se 2 latões de plástico, tipo PVC, cujas amostras de 

leite deles coletadas foram utilizadas como controle. 

• Pool - Denominaram-se de "pool " de amostras, aquelas coletas de cada um dos 

diferentes tipos. de .latões que se constituíram em amostras distintas .e originárias dos 

latões Ll, L2 e LS . 

A Tabela 11 do Anexo, apresenta o número de amostras, a qualidade ou o tipo de 

latão selecionado, a absorção, a absorbância, a absorbância corrigida, os valores de 

cádmio medidos em ppm, e ainda a região de procedência . do leite. 

A pesquisa constou de um total de 64 amostras de leite, que foram preparadas na 

USP/Rib. Preto e analisadas no !TAL/Campinas, seguindo as técnicas preconizadas. 

O leite transportado das propriedades rurais obedece a um critério de linhas de 

leite, de acordo com a localização da propriedade rural. Portanto . ao se fazer a seleção dos 
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diferentes tipos de latões, sabe~se o proprietário e a denominação da respectiva linha, 

conforme pode ser visualizado na Tabela 11 do Anexo. 

3.3 Fase analítica 

Foram utilizados os seguintes materiais de laboratório para realização das análises 

nas amostras de leite : 

· • Frasco de polietileno de baixa e alta densidade, com capacidade de 20,0 e 50,0 ml ; 

com batoques e tampas tipo rosca, confeccionados do mesmo material dos frascos. 

• Pipetas volumétricas em Pyrex com capacidade para 1,0 ; 3,0 ; 5,0 ml . 

• Pipeta~ graduadas de 10,0 e 20,0 ml. 

• . Pipetas automáticas Eppendorf, com ponta incolor descartavel., com capacidade de 

10,0 ; 25,0 ; 40,0 J.lg * 

• Agitador manual de ácido inoxidavel. 

• Banho~ maria , com termostato e temperatura constante. 

• Espectrofotômetro de absorção atômica da PERKIN~ELMER 303 , adaptado com forno 

de grafite é registrador . 

• Água deionizada, mantida em frascos de polietileno, previamente lavados e isentos de 

resíduos metálicos. 

• Água bidestilada. 

• Solução de ácido nítrico a 50 V /V para limpeza do material utilizado. 

• Ácido nítrico P.A ( MERCK ) . 

• Solução estoque de cádmio para confecção de soluções contendo 0,0025 ; 0,0050 ; 

0,0075; 0,0100 ppm **de cádmio. 

* J.lg = m1crogramas 

** - ppm = partes por milhão 
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3.4 Métodos 

3.4.1 Lavagem do material. 

Todo o material usado foi lavado inicialmente com detergente comum e 

enxaguado com água bidestilada. 

Posteriormente foi deixado imerso em solução de ácido nítrico 50 % V IV, por 12 

horas e enxaguado abundantemente com água deionizada e secado em estufa. 

Os frascos de polietileno sofreram o mesmo tratamento, bem como suas tampas e 

"batoques". 

3.4.2 Coleta de amostras. 

As amostras de leite foram coletadas diretamente dos latões provenientes das 

propriedades rurais, tão logo adentraram a plataforma de recepção de usina de 

beneficiamento, 6 a 12 horas após a ordenha. 

Foram coletadas de cada latão, previamente identificado, a quantidade de 2,0 ml 

de leite· homogeneizado, sendo 1 ,o ml para análise da amostra e 1 ,O ml colocado em 

outro frasco de polietileno, para fazer parte de um 'Pool' de amostras e originárias de 

cada um dos düerentes tipos de latões. 

Para finalizar foram coletadas algumas amostras de leite diretamente dos animais, 

nas propriedades rurais, obedecendo-se o mesmo critério da pesquisa, evitando as 

contaminações, utilizando os mesmos frascos de polietileno previamente lavados e livres 

de contaminantes metálicos. 
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3.4.3 Digestão das amostras. 

Foi .utilizada a digestão da amostra por via úmida ou mineralização, em frascos de 

polietileno hermeticamente fechados, de acordo com método descrito por SHARMA et 

alü(1982), modificado por MURTA(1988), que será descrito a seguir: 

Colocou-se 1,0 ml da amostra de leite coletada dos diferentes tipos de latões; 

conforme descrito em 3.4.2, nos frascos de polietileno e adicionaram-se 3,0 ml de ácido 

nítrico concentrado P.A ( MERCK ) . 

Os frascos foram fechados, com batoque e tampa de rosca e deixados em 

temperatura ambiente, durante 30 minutos. Foram posteriormente aquecidos a uma 

temperatura de 70 ·C em banho-maria, por um período de 3 horas. Decorrido este 

prazo, os frascos foram retirados e deixados esfriar em temperatura ambiente. Após, os 

:frascos foram abertos, e o conteudo foi completado para um total de 5,0 ml , com ácido 

nítrico concentrado P.A(MERCK). 

Uma alíquota de 25 J.t.l * da amostra inicialmente e 10,0 J.l I posteriormente 

foram injetados diretamente no forno de grafite, obtendo-se a leitura. de níveis residuais 

de cádmio no leite através da espectrofotometria de absorção atômica. 

* J.t.l = microlitro. 



Esquema de preparação e leitura da amostras 

LEITE HOMOGENEIZADO NOS LATÕES 

pipeta-se 1 ,O ml em frasco de polietileno 

AMOSTRA 

adiciona-se 3,0 ml de ácido nítrico 

FRASCO HERMETICAMENTE FECHADO 

BANHO- MARIA A 70 • C I 3 HORAS 

deixa-se esfriar em temperatura ambiente 

COMPLETA-SE O VOLUME P/ 5,0 ML 

ESPECTROFOTOMETRIA 

Figura 01 
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As amostras de leite coletadas diretamente dos amma1s, sofreram a mesma 

digestão via úmida já descrita. 

3.4.4 Condição de operação do espectrofotômetro. 

O aparelho opera em diferentes temperaturas e o forno de grafite submete a 

amostra já preparada às temperaturas de secagem, incineração e atomização. 

As amostras individuais de 10,0 tJ.l, foram injetadas no aparelho att:avés de uma 

pipeta automática Eppendorf, incolor com ponta descartavel, tomando-se o cuidado de 

lava-la 3 . vezes com a solução da amostra a ser analisada. 

Toda amostra foi reinjetada por 3 vezes, e a altura dos picos de absorção impressas 

na' fita do aparelho eram medidas, sendo os picos individuais cujos valores variassem 

mais de 10 % , descartados, e a amostra injetada novamente. O valor final foiobtido 

calculando-se a média aritmética das 3 leituras. 

Após um determinado número de amostras injetadas, sempre era efetuada uma 

leitura do branco, constituído pelo ácido nítrico em volume correspondente ao da 

amostra, e que havia passado pelo mesmo processo da digestão anterior descrita. Os 

valores do branco estiveram sempre abaixo dos valores do padrão e das amostras, e 

portanto considerado como nulo. 

Sempreapós o estágio de atomização e antes de se injetar outra amostra, o tubo de 

grafite era esfriado por 10 segundos, sendo posteriormente aquecido a uma temperatura 

de 2.600 ·C , para eliminação de todo resíduo metálico. 

As condições de operação do espectrofotômetro de absorção atômica dotado de 

forno de grafite e registrador ( PERKIN-ELMER- 303 HGA.2000) , são apresentados na 

Tabela 1. 



·TABELA 1. Condições de operação do 
espectrofotômetro. 

CONDIÇÕES MATERIAL 

Matriz - HN03 0,2% 

Comprimento de onda- UV (nM) 228,0 

Amperagem (mA) 4 

Abertura de Fenda 4 

Temperatura de secagem ( ·C ) 120 

Temperatura de incineração ( • C) 250 

Temperatura de atomização ( • C) 2100 

Expansão do registrador 1 

Intervalo de concentração x 10-6 mg 0,02 a 0,10 

Sensibilidade J.tg/0,0044 A 1,5 

Verificação de sensibilidade J.tg/ml 0,01 

Fonte: YOKOMIZO et alü 

23 
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3.5 Métodos estatísticos. 

A quantidade de cádmio nas amostras de leite foram analisadas pelo teste de 

significância entre duas médias, quando os números são pequenos a um nível de 

significância de 5 % , conforme descrito por SIEGEL(1979) e CROXTON & 

CONDEN{l952). 

Para efeito da amostragem dos latões, utilizou-se a Distribuição de Poison( 

SIEGEL,1979), para um nível de confiança de 95%, tendo-se como resultado do referido 

teste um total de 60 latões, distribuídos conforme descrito no ítem 3.2 . 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Curva padrão para o cádmio. 

Com a finalidade de calibração da aparelhagem a ser utilizada na pesquisa, foi 

feita curva padrão com soluções cuja concentração de cádmio era conhecida. Foram 
j 

obedecidas as técnicas padronizadas, utilizando-se as soluções estoque de padrão de 

cárunio. 

TABELA 2. Resultado da espectrofotômetria das diluições do padrão de cádmio. 

ppm %Absorb. Absorb. [1/x 10-6mgCd 

0,0025 17,5 0,0835 0,0625 

0,0050 26,5 0,1337 0,1200 

0,0075 35,3 0,1891 0,1875 

0,0100 44,5 0,2557 0,2500 

OBS- [1] xl0-6 mg Cd =concentração em ppm. 
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CURVA PADRÃO PARA O CÁDMIO. Rib. Preto- 1994. 

PPJ\1 Ql 

0,012 .--------...,..------,...------.,.---------. 

I 
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0~----------~------------~------------~----------~ 
0,0625 0,12 0,1875 0,025 

1 X 10-6 ms Cd 
1-series 1 I soluçãopadrão 

Figura 2 .. 



27 

4.2 Praticidade do método utilizado na pesquisa para preparação das 
amostras. 

O método utilizado na presente pesquisa, foi descrito por SHARMA et alii(1982) e 

modificado por MURTA(l988), mostrou-se de facil execução, possibilitando a 

preparação de várias amostras simultâneamente. Dispensou a calcinação em mufla e . a 

posterior extração com solvente orgânico, eliminando a manipulação excessiva de 

vidrarias e outros materiais de laboratório. 

Utilizando frascos de polietileno hermeticamente fechados, evitou-se a perda de 

substância por evaporação, acelerando o processo de mineralização da amostra, 

diminuindo o tempo para se processar a digestão. 

4.3 Níveis residuais de cádmio em amostras de leite coletadas dos 
diferentes tipos de.Iatões. 

Os valores dos níveis residuais de cádmio em amostras de leite estão tabulados a 

seguir de acordo com os diferentes tipos de latões previamente selecionados denominados 

L 1 , 12 e 13 , com pontos de solda, velhos e reestanhados respectivamente. 

Vale ressaltar que o número de latões a coletar deveria ser 20 latões de cada 

tipo,Ll,L2 e 13; porém tendo em vista a maior quantidade de latões velhos(L2), 

coletaram-se 24 amostras deste tipo, 18 amostras de 11 e 18 de 13. 



TABELA 3. Valores de cádmio em amostras de leite dos latões com solda ( Ll )

Ribeirão Preto- 1994. 

Latões Cone. Cd ( ppm) 

1 0,0500 

2 0,0500 

3 0,0198 

4 0,0135 

5 0,0104 

6 0,0375 

7 0,0310 

8 Média= 0,0169 0,0104 

9 DP= 0,01494 0,0052 

10 0,0052 

11 0,0115 

12 0,0104 

13 0,0073 

14 0,0052 

15 0,0073 

16 0,0052 

17 0,0060 

18 0,0073 

28 
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Para o leite dos latões com pontos de solda ( 11 ), os valores residuais de cádmio 

nas amostras variam de 0,0052 a 0,0500 ppm, com um valor médio de 0,0169 ppm. 

DABEKA em 1989 em seus trabalhos e DABEKA & MCKENZIES em 1987 e 

1988, encontraram em fórmulas lácteas infantís e em leites evaporados, valores residuais 

de cádmio na ordem de 0,004 a 0,015 ppm, inferiores aos encontrados para o leite "in 

natura' coletado dos latões com pontos de solda. Considerando-se que o leite evaporado 

pode estar concentrando o metal pesado, aqueles valores citados pelos autores, ainda são 

inferiores ao da presente pesquisa. 

Trabalhando com as fórmulas lácteas JEDRZEJCZAK & SZTEKE(1991) 

detectaram yalores residuais de cádmio que variaram de 0,02 a 0,008 ppm, com alguns 

valores ainda mais baixos. Esses autores encontraram dados · elevados de cádmio em leites 

de origem vegetal ( leite de soja) , imputado ao fato dos cereais acidentalmente entrarem 

em contacto com o metal pesado. 

A seguir a Figura 03 que representa os valores de cádmio no leite coletado dos 

latões com solda ( 11). 
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VALORES DE Cd NO LEITE DOS LATÕES COM SOLDA( LI) 

Ribeirão Preto- 1994. 

mCd 
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Figura 03. 
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2- Média 
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Com relação aos latões velhos e desgastados ( 12 ) , os valores de cádmio nas 

amostras de leite variam de 0,0040 a 0,0460 ppm, com um valor médio de 0,0168 

ppm. 

Embora os valores médio de 11 e 12 estejam bem próximos, verifica-se que a 

alguns dos valores de 12 encontram-se acima de 0,020 ppm, enquanto os de 11 

encontram-se abaixo desses valores. 

Quanto aos valores máximos, em 11 tem-se 2 resultados de 0,050 ppm, o que 

elevou o valor médio de cádmio nas amostras coletadas desses latões. 
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TABELA 4. Valores residuais de cádmio no leite coletado dos latões velhos ( L2) 

Ribeirão Preto- SP 

LATÕES CONC. Cd ( ppm ) 

1 0,0177 

2 0,0310 

3 0,0460 

4 0,0094 

5 0,0145 

6 0,0073 

7 0,0208 

8 0,0240 

9 0,0208 

10 0,0208 

11 0,0270 

12 0,0320 

13 0,0145 

14 0,0115 

15 0,0040 

16 média= 0,0168 0,0094 

17 DP= 0,0099 0,0075 

18 0,0230 

19 0,0104 

20 0,0185 

21 0,0073 

22 0,0041 

23 0,0104 

24 0,0110 
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Para os valores de cádmio nas amostras de leite provenientes dos latões 

reestanhados ( 13) , pode-se verificar níveis que variaram de 0,0020 a 0,0320 ppm, 

com um valor médio de 0,0118 ppm, inferior aos encontrados nos outros tipos de 

latões. 

Verificou-se neste caso que alguns dos valores detectados encontram-se abaixo 

daqueles encontrados em fórmulas lácteas por JEDRZEJCZAK & SZTEKE(1991). 

TABELA 5. Valores de cádmio no leite dos latões reestanhados (L3) 
Ribeirão Preto- 1994. 

LA TOES CONC. Cd ( ppm) 

1 0,0190 

2 0,0125 

3 0,0063 

4 0,0177 

5 0,0094 

6 0,0320 

7 0,0020 

8 0,0165 

9 Média = 0,0118 0,0052 

10 DP=0,00758 0,0094 

11 0,0250 

12 0,0073 

13 0,0094 

14 0,0115 

15 0,0115 

16 0,0073 

17 0,0073 

18 0,0020 
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4.4 Valores residuais de cádmio em amostras de leite, segundo os 
diferentes tipos de latões e local de procedência da matéria prima. 
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Procurou-se verificar os valores residuais médios de cádmio no leite, levando-se 

em conta os diferentes tipos de latões L1 , L2 e L3, nas regiões de origem do produto. 

Na Tabela 6 , tem-se a média aritmética dos valores residuais de cádmio nas 

amostrasde leite, segundo os diferentes tipos de latões e a procedência da matéria prima. 

Observa~se que para os latões com pontos de solda em seu interior ( L 1 ) o valor 

mais elevado é para a localidade denominada Criciúma, com nível médio de 0,0287 

ppm de cádmio. 

Para os latões velhos, ou seja L2, o valor médio mais elevado para o cádmio nas 

amostras é para a localidade de Morro Agudo com 0,0266 ppm do metal. 

Com relação aos latões reestanhados, denominados L3, o valor médio de cádmio 

mais elevado é também para a localidade de Morro Agudo, com 0,0320 ppm. 

Finalizando, observa-se que os valores mais elevados tanto para L 1 , L2 e L3 são 

para as localidades de Criciúma e Morro Agudo. 

A localidade denominada Cravinhos, apresentou valor médio de 0,0115 ppm nos 

latões L1 e valor de 0,0172 ppm nos latões L3. 

O valor médio mais baixo ficou para a localidade de Restinga, nos latões L3, com 

0,00365 ppm de cádmio. 

Não se pode afirmar se está ocorrendo uma maior ou menor contaminação de leite 

de acordo com os diferentes tipos de latões e procedência da matériaprima , sendo que 

oportunamente serão apresentados os resultados estatísticos conclusivos. 



TABELA 6. Média dos valores residuais de cádmio de acardo com os 

diferentes tipos de latões e procedência da matéria prima. 
Ribeirão Preto- 1994. 

· LOCAL 11 12 13 

CRICIUMA 0,0287 0,0237 0,0198 

SERRANA ------- 0,0182 0,0114 

MORRO AGUDO 0,0263 0,0266 0,0320 

SALES OLIVEIRA 0,0052 0,0145 --------
STAMONICA 0,0052 0,0115 0,0079 

CRAVINHOS 0,0115 0,0040 0,0172 

CALIFORNIA 0,0104 -------- 0,0073 

BONFIMPTA. 0,0062 0,0132 0,0092 

RESTINGA 0,0064 0,0103 0,0036 

MÉDIA GERAL = 0,0110 0,0152 0,0136 



Média dos valores de Cd de acordo 
com os ti os de latões e ori em. 
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Figura 06. 

Ribeirão Preto- 1994. 

8 

5 - Santa Mônica 

6 - Cravinhos 

7 - California 

8 - Bonfim Paulista 

D Series 1 L1 

D Series 2 L2 

c:J Series 3 L3 

LOCAL DE' ORICiFM 

18 



39 

4.5 Análise estatística. 

Foram realizadas análises estatísticas para verificação da ocorrência ou não de 

diferenças significativas entre os níveis residuais de cádmio no leite, levando-se em conta 

os diferentes tipos de la~ões transportadores do produto. 

Os valores residuais do metal foram analisados estatisticamente pelo teste de 

Significância entre duas médias, a um nível de 5% , conforme descrito por SIEGEL(1979) 
I 

e CROXTON & CONDEN (1952) 

Consideraram-se as seguintes hipóteses: 

• Ho - Não há diferença significativa entre os níveis de cádmio nos diferentes tipos de 

latões: 

• H 1 - Há diferença significativa entre os níveis de cádmio nos diferentes tipos de latões: 

• Nível de decisão : Alfa = 0,05 

• H= 1,23 

• Graus de liberdade = 2 

• Valor Crítico ( .05 ) = 5,99 

• Valor Critico ( .01) = 9 

Sendo o Ho menor que o Valor Crítico, aceita-se o Ho e rejeita-se o Hl. Assim 

sendo pode-se inferir que os níveis de cádmio nas amostras de leite coletadas dos 

diferentes latões não apresentaram diferenças estatisticamente significativas, no nível de 

95% de segurança. 
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4.6 Valores de cádmio em amostras de leite, considerando a área 
geográfica de origem do produto. 

Verificou-se que o leite oriundo das diferentes propriedades rurais era obtido em 

regiões com características próprias de clima, altitude, solo e áreas de tráfego 

automobilístico variado. Procurou-se localizar tais origens do produto, obtendo-se a 

Tabela li do Anexo, com os resultados dos níveis de cádmio. Não considerou-se aqui os 

diferentes tipos de latões, mas apenas a localização geográfica. 

De acordo com o International Dairy Federation- 278(1987), as contaminações 

pelo cádmio são originárias das mais variadas fontes e os métodos atuais de determinação 

destes resíduos com o uso da espectrofotometria de absorção atômica com forno de 

grafite, tem fornecido dados confiaveis e comparáveis sobre traços de elementos · em leite 

e produtos lácteos. 

Dentro de circunstâncias normais, o leite não deve entrar em contacto com o 

cádmio durante o processamento, sendo que a mais provavel fonte de contaminação seja 

a ingestão acidental deste metal pelo animal, seja através da água ou da ração 

contaminada, conforme descreve a IDF. 

Os níveis residuais de cádmio aceitos em alguns países são tabulados a seguir : 



TABELA 7 • Limites residuais de cádmio aceitos em diferentes países 

PAÍSES NÍVEIS DE Cd ( ppm ) 

AUSTRAL/A 0,05 

todos os produtos lácteos 

CHECOSLOVAQUIA 

leite 0,01 

leite condensado 0,01 

leite em pó 0,1 

outros produtos lácteos 0,02 

alimentos infantís 0,01 

DINAMARCA 

todos os produtos lácteos 0,01 

ALEMANHA 

leite 0,005 

leite evaporado 0,05 

queiJOS 0,05 

NORUEGA 

leite 0,005 

queijo 0,1 

Fonte : Bulletin of the International Dairy Federation.1992. 
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A seguir são descritos os resultados dos níveis residuais de cádmio encontrados 

nas amostras de leite oriundos das diferentes regiões pesquisadas. 

Nota-se que as regiões de origem do leite são entrecortadas por inúmeras 

rodovias, algumas de tráfego intenso, moderado e outras de pouco tráfego,conforme 

dados estatísticos do Departamento Nacional de estradas de rodagem (DNER) 

4.6.1 Região de Morro Agudo. 

A ' região de Morro Agudo, CUJOS valores residuais de cádmio no leite serão 

tabulados a seguir, é considerada uma área de pouco tráfego, quanto comparada com 

rodovias como a Anhanguera, que passa por Ribeirão Preto vinda de São Paulo, com 

destino a Uberaba e Brasília. 

TABELA 8. Níveis residuais de Cd em leite por local de produção- Morro Agudo. 

Ribeirão Preto- 1994 

LATÕES PPM 

1 0,0208 

2 0,0270 

3 0,0320 

4 Média= 0,0272 0,0375 

5 

6 

7 

0,0310 

0,0320 

0,0104 

BIBLIOTECA 
FACULDADE DE St',ÜDE PÚ!lliCA 
UWVEHSID:.DE DC: SAO PAULO 
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Para a localidade de Morro Agudo, observaram-se valores que vanaram de 

0,0104 a 0,0375 ppm de cádmio, com valor médio de 0,0272 ppm, considerado 

elevado quando comparado com os limites permitidos na Noruega, Alemanha, 

Dinamarca, República Scheka e Eslováquia. Naqueles países, os níveis permitidos estão 

situados em 0,005 a 0,01 ppm, sendo que apenas na Austrália permite-se um valor em 

torno de 0,05 ppm para todos os produtos lácteos, conforme bem frisou a International 
I 

Dairy Feaeration. 

Alguns autores como KUBOTA(1968), detectaram valores de cádmio em leites de 

consumo, na ordem de 0,012 a 0,020 ppm, com valor médio de 0,015 ppm , 

semelhante ao encontrado para essa localidade de Morro Agudo, o mais elevado da 

presente pesquisa. 

KOOPS & WESTERBEEK(1978), em leites de consumo detectaram valores de 0,1 a 

O, 7 J.t.g/kg, com média de 0,4 J.t.g/kg e em leite crú, valor de 0,5 J.t.g/kg, inferiores aos 

valores aqui detectados. 

Apresenta-se a seguir os valores residuais de cádmio detectados no leite de 

plataforma, por meio de figuras, onde as amostras são assinaladas em série e em cores 

diferentes, para uma melhor visualização dos resultados. Vale ressaltar que todas as 

regiões serão representadas por figuras coloridas, sendo as amostras denominadas nessas 

figuras de "Série" . 
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Níveis rcsiliuais cic l\_i por local. 
l\1orro 1\gu(io. Rib. f)rcto- 19~)4. 
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4.6.2 Região de Santa Mônica. 

O leite proveniente de Santa Mônica, apresentou valores que variaram de 0,0020 

a 0,0165 ppm, com um valor médio de 0,00808 ppm, inferior aos valores de Morro 

Agudo. Esta localidade também esta proxima de rodovias de tráfego baixo. 

Pode-se considerar também o valor de 0,0020 ppm como o mats baixo 

encontrado nesta pesquisa, inferior ao valor encontrado por MITCHELL(l981)), em 

leites de consumo homogeneizado, cujo resultado foi de 0,0060 ppm de cádmio. 

TABELA 9- Níveis residuais de cádmio em leite por local de produção. Santa Mônica. 
-.................... Ribeirão Preto-1994 ............................................................................. . 

LATÕES Cd (ppm) 

1 0,0020 

2 0,0115 

3 Média= 0,00808 0,0165 

4 0,0052 

5 0,0052 

MURTHY & RHEA(1971) encontraram valores residuais de cádmio em amostras 

de leite de mercado na ordem de 0,017 a 0,030 ppm com valor médio de 0,026 

ppm,superior ao encontrado para a localidade de Santa Mônica. 



Níveis residuais de Cd por local. 
Santa Mônica. Rib. Preto-1994. 
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4.6.3 Região de Sales de Oliveira. 

Os resultados apresentados agora são das amostras provenientes de latões 

oriundos das propriedades rurais localizadas próximas da cidade denominada de Sales de 

Oliveira, situada à margem de rodovia de tráfego moderado. 

TABELA 10-.Níveis residuais de cádmio em leite por local de produção. Sales de 
Oliveira. Ribeirão Preto-1994 

LATÕES Cd ( ppm) 

1 Média= 0,00985 0 ,0052 

2 0,0145 

As amostras provenientes de Sales de Oliveira registraram valores de 0,0052 a 

0,0145 ppm, com uma média de 0,00985 ppm de cádmio, concordantes com os 

resultados tolerados na Noruega e Alemanha para o leite, cujo valores nestes países é 

de 0,005 ppm, para este metal. 

MITCHELL(1981), em pesquisa sobre resíduos metálicos em leite , encontrou 

valores de 0,009 a 0,082 ppm de cádmio, considerados elevados quando comparados 

com os valores indicados pelo IOF, que devem ser inferiores a 0,001 ppm. 

A figura 1 O apresenta os valores residuais de cádmio para a localidade de Sales de 

Oliveira, com apenas duas amostras coletadas, representando os dois latões de leite 

remetidos pelo produtor. 



Niveis residuais de Cd por local. 
Sales Oliveira. Rib. Preto-1994. 
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4.6.4 Região de Criciúma. 

A localidade denominada Criciúma, localiza-se as margens da rodovia 

Anhanguera, que liga São Paulo a Brasília, considerada de tráfego intenso. Os valores 

residuais de cádmio nas amostras de leite daquela região são tabulados a seguir : 

TABELA 11. Níveis residuais de cádmio em leite por local de produção- Criciúma. 
Ribeirão Preto-1994 

LATÕES CONC. Cd ( ppm ) 

I 0,0177 

2 0,0310 

3 0,0480 

4 0,0500 

5 Média= 0,0258 0,0500 

6 0,0094 

7 0,0198 

8 0,0145 

9 0,0135 

10 0,0193 

11 0,0104 
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As amostras provenientes da localidade denominada Criciúma, vanaram de 

0,0094 a 0,0500 ppm de cádmio, com um valor médio de 0,0258 ppm. Observaram-se 

aqui valores de cádmio elevado para algumas das amostras, apenas encontrados na 

localidade de Morro Agudo, tais como 0,048 ppm e 0,050 ppm. Valores estes superiores 

aos encontrados por KUBOTA e MURTHY & RHEA , também em leites de consumo. 

ORLANDO, P (1980)determinou níveis residuais de cádmio em leite em pó, 

detectando valores que variaram de 0,013 a 0,113 ppm, considerados elevados pelo 

autor. ORLANDO et alii(1980), em leite pasteurizado encontrou valor médio para o 

cádmio de 0,037 ppm e para produtos derivados, valor médio de 0,073 ppm. 
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4.6.5 Região de Serrana. 

Para a localidade denominada Serrana, os valores residuais de cádmio nas 

amostras de leite são tabulados como segue: 

TA BELA 12. Níveis residuais de cádmio em leite por local de produção. Serrana 

Ribeirão Preto- 1994. 

LATÕES CONC. Cd ( ppm ) 

0,0125 

2 0,0073 

3 0,0063 

4 Média= 0,0148 0,0177 

5 0,0208 

6 0,0240 

7 0,0208 

8 0,0094 

Para esta localidade de Serrana, os valores de cádmio em amostras de leite 

variaram de 0,0063 a 0,0240ppm, com uma média de 0,0148 ppm. 
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4.6.6 Região de Cravinhos. 

Nas 4 amostras de leite da localidade de Cravinhos, situada às margens da 

rodovia Anhanguera, os valores variaram de 0,0040 a 0,0 250 ppm de cádmio, com 

uma média de 0 ,0 124 ppm do metal. Embora os valores estejam em níveis inferiores, há 

o resultado de uma amostra com o valor de 0 ,0 250 ppm de cádmio. 

TABELA 13. Níveis residuais de cádmio em leite por local de produção- Cravinhos. 

Ribeirão Preto-1994. 

LATÕES 

1 

2 

3 

4 

Média= 0 ,0124 

CONC. Cd ( ppm) 

0 ,0094 

0 ,0040 

0 ,0115 

0 ,0250 

Apresenta-se a seguir a Figura 13 que permite visualizar os valores residuais de 

cádmio nas amostras provenientes desta localidade de Cravinhos. 
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Niveis residuais de Cd por local. 
Cravinhos. Rib. Preto-1994. 
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4.6. 7 Região de Bonfim Paulista. 

Outra localidade de ongem da matéria - pnma é Bonfim Paulista, localizada 

próxima a Ribeirão Preto, na rodovia que liga esta última cidade à Araraguara, 

considerada de tráfego intenso, levando também à região de Sào Carlos. Em Bonfim 

Paulista os níveis residuais de cádmio, variaram nas amostras de leite, apresentando 

valores de 0 ,0052 a 0,0230 ppm, com o valor médio de 0 ,0099 ppm deste metal. 

TABELA 14. Níveis residuais de cádmio em leite por local de produção

Bonfim Paulista. Ribeirão Preto-1994. 

LATÕES CONC. Cd ( ppm ) 

I 0,0094 

2 0,0115 

3 0,0052 

4 Média= 0,0099 0,01 I 5 

5 0,0073 

6 0,0074 

7 0,0073 

8 0,0230 

9 0,0073 
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4.6.8 Região de California. 

A localidade de California, situa-se proxtma a cidade de Nuporanga, local 

considerado de tráfego reduzido, entre Batatais e Sales de Oliveira. 

foram coletadas apenas 2 amostras desta região, cujos valores estiveram em 

0 ,0073 e 0 ,0 104 ppm de cádmio, com uma média de 0 ,0088 ppm do metal pesado. 

TABELA 15. Níveis residuais de cádmio em leite por local de produção- California. 

Ribeirão Preto-1994. 

LATÕES 

2 

Média= 0,0088 

CONC. Cd ( ppm) 

0,0073 

0 ,0104 
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4.6.9 Região de Restinga. 

Os níveis residuais de cádmio para o leite originário do local de produção 

denominado Restinga, apresentou valores que variaram de 0,0020 a 0,0185 ppm, com 

um valor médio de 0,0081 O ppm deste metal pesado. Restinga está localizada próxima a 

cidade de franca e margeada de rodovias de pouco tráfego automobilístico. 

Em pesquisa recente sobre níveis residuais de chumbo em leite , MURTA (1988) 

e MURTA et alii(1995),detectaram os valores mais baixos do metal, na matéria - prima 

oriunda dessa região. 

TABELA 16. Níveis residuais de cádmio em leite por local de produção- Restinga. 
Ribeirão Preto-1994. 

LATÕES CONC. Cd ( ppm ) 

1 0,0104 

2 0 ,0185 

3 0 ,0052 

4 0 ,0073 

5 0 ,0073 

6 Média= 0,00810 0,0041 

7 0 ,0104 

8 0,0115 

9 0 ,0060 

10 0,0073 

11 0 ,0073 

12 0,0020 



62 

Níveis residuais de Cd por local. 

Restinga. Rib. Preto- 1994 .. 
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Finalizando, tabularam -se os valores residuais médios de cádmio em amostras de 

leite, em ordem decrescente de valores, de acordo com as diferentes localidades de 

origem da matéria- prima. 

TABELA 17. Níveis residuais médios de cádmio em leite, de acordo com o local 
de origem em ordem decrescente dos valores. Ribeirão Preto-1994 

LOCAL DE ORIGEM PPM Cd 

1 MORRO AGUDO 0,0272 

2 CRlCIÚMA 0 ,0258 

3 SERRANA 0,0148 

4 CRAVINHOS 0 ,0124 

5 BONFIM PAULISTA 0,0099 

6 SALES DE OLIVEIRA 0 ,0098 

7 CALIFORNIA 0,0088 

8 RESTINGA 0 ,0081 

9 SANTA MONICA 0,0080 
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Níveis residuais n1édios em percentual por localidade. 

Ribeirão Preto - 1994. 
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4. 7 Análise estatística. 

Efetuou-se um novo estudo estatístico, levando-se em conta a procedência do · 

produto, ou seja a localização da propriedade rural. Assim verificou-se a ocorrência ou 

não de diferenças · significativas entre os valores de cádmio nas amostras de leite, . 

considerando-se a pro6edência da matéria prima, utilizando o teste de Significância entre 

Duas Médias, conforme descrito por CROXTON & CONDEN (1952) 

Foram designadas as hipóteses H o e H 1, assim distribuídas: 

• Ho - Não há diferenças significativas entre os resultados das amostras de leite das 

diferentes localidades de origem do produto. 

• H 1 - Há diferenças significativas entre os resultados das diferentes amostras, 

considerando o local de origem do leite. 

Os resultados foram: 

• Ho = 21,38 

• . Graus de liberdade = 8 

• Valor Critico ( .05) = 19,48 

• Valor Critic~ ( .01) = 15,41 
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Assim, sendo Ho maior que o Valor Crítico, há diferenças significativas entre os 

valores de cádmio nas amostras de acordo com a procedência do produto, portanto 

rejeitamos H o e aceitamos o H 1, a um nível de 95 % de segurança. 

Portanto na presente pesquisa há diferenças significativas nos níveis residuais de 

cádmio nas amostras de leite, levando-se em consideração a área de produçào. 
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4.8 Concentração de cádmio no leite coletado diretamente dos animais. 

Considerando~se os resultados obtidos na presente pesquisa, com relação aos 

níveis residuais de cádmio no leite verificou-se não haver diferenças significativas nos 

valores encontrados nos leites coletados dos latões, porém havia diferenças significativas 

quando comparavam-se os valores encontrados levando-se em conta a origem do 

produto. 

O Comite de Expertos da FAO/OMS, determina que os níveis de cádmio não 

deve exceder 5.5 ppm em alimentos sólidos e 0,15 ppm em qualquer tipo de bebida. 

KUBOTA, LAZAR e LOSEE determinaram em leites de mercado não contaminado 

valores para o cádmio que variaram de 0,001 a 0,010 ppm. Estes mesmos autores, 

para leite de mercado contaminado encontraram níveis de 0,012 a 0,020 ppm de 

cádmio. 

MURTHY & RHEA em 1971 encontraram valores residuais de cádmio em leite 

evaporado, fórmulas infantis e leite humano variando de 0,020 a 0,042 ppm deste 

metal pesado. 

O Conute de Expertos da FAO/OMS em 1972 estipulou um consumo toleravel 

de cádmio por semana na ordem de 400 a 500 JJ.g por pessoa. , 

· Posteriormente em 1975, o INTERNATIONAL DAIRY FEDERATION afirmou que 

aqueles ruveis detectados pelos autores não constituiam uin risco a saúde do consumidor , 

embora outros autores ( MURTHY et alii ; MERRANGER & SMITH ; KRUEZER) tenham 

asseverado que o cádmio em conjunto com o chumbo e o mercúrio presentes nos 
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produtos lácteos possam não significar danos a saúde do adulto saudável, porém para 

crianças e individuos debilitados constitui um sério risco.( in JARRET, W .D.). 

O INTERNATIONAL DAIRY FEDERATION BULLETIN, afirma que não há uma 

"faixa normal" de contaminação de cádmio para os produtos, tendo-se estipulado valores 

entre 0,0002 mg/kg a 0,0008 mg/kg, com valor médio de 0,0005 mg/kg, ou 

seja valor equivalente a partes por milhão ( ppm). 

Assim para um controle da presente pesquisa, foram coletadas 5 amostras de leite 

diretamente dos animais em propriedade rural na região de Sales de Oliveira, área 

· afastada do tráfego intenso. Os resultados estão tabulados na Tabela 18 a seguir: 

·Tabela 18. Valores residuais de cádmio em amostras de leite coletadas 

diretamente dos animais.Ribeirão Preto-1994. 

AMOSTRAS 

1 

2 

3 

4 

5 

Média= 0,01738 

PPM DE CÁDMIO 

0,0135 

0,0310 

0,0052 

0,0320 

0,0052 

--------------------------------------------------------------------------------------------
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Os níveis residuais de cádmio nas amostras coletadas diretamente dos animais 

situaram-se entre 0,0052 a 0,0320 ppm, com um valor médio de 0,01738 ppm. 

Verifica-se que os valores estão proximo àqueles encontrados nas amostras 

coletadas diretamente dos latões, valendo ressaltar que para esta localidade foram 

selecionados apenas 02latões para a coleta de amostras de leite e cujos valores foram de 

0,0052 e 0,0145 ppm,ja citados anteriormente. 

KUBOTA et alii(1968) em pesquisa com leite considerado não contaminado 

determinou níveis residuais de 0,001 a 0,010 ppm, com um valor médio de 0,006 

ppm. 

O leite coletado dos animais nesta área de Sales de Oliveira, encontram-se com 

níveis residuais de cádmio acima daqueles determinados por KUBOTA et alii , em 

pesquisa com leites considerados não contaminados. 

MURTHY & RHEA em 1971, determinaram em leite de consumo valores para o 

cádmio na ordem de 0,017 a 0,030 ppm , com valor médio de 0,026 ppm. 

O leite coletado dos animais apresentou valores residuais de cádmio mais 

elevados quando comparado ao de outros pesquisadores, com leites não contaminados e 

de consumo. 

A IDF preconiza que o leite em condições normais deve ter teores residuais de 

cádmio entre 0,0002 ppm a 0,0008 ppm, com valores médios de 0,0005 ppm, valores 

bem abaixo daqueles detectados na presente pesquisa e por outros autores. 
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A figura 19, permite melhor visualização dos resultados obtidos nas amostras de 
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5. DISCUSSÃO 

A determinação de níveis residuais de cádmio, utilizando-se a espectrofotometria 

de absorção atômica com forno de grafite, tem sido amplamente utilizada, tendo sido 

feitos testes de recuperação, repetibilidade e reprodutibilidade, conforme descritos pôr 

JORREM (1993) e PAULEV et alii(l978), apresentando uma igualdade de resultados 

entre laboratórios. 

Na presente pesquisa observaram-se valores residuais de cádmio em amostras de 

leite, que variaram de 0,050 a 0,0020 ppm, conforme Tabela 19 a seguir, sem levar em 

conta tipo de latões e origem da matéria prima. 



TABELA 19- Valores residuais de cádmio nas amostras de maneira geral. 
Ribeirão Preto-1994 

Valor( ppm) número de amostras 
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Valor( ppm) numero de amostras 

0,0094 5 

0,0073 9 

0,0063 1 

0,0060 1 

0,0052 5 

0,0041 1 

0,0040 1 

0,0020 2 

Foram observados 02 valores de 0,0500 ppm seguidos de 03 valores de 0,0208 

ppm, 05 valores de 0,0115, 0.0104 e 0,0094 ppm. Observaram-se ainda 05 valores 

baixos de 0,0052 ppm e apenas 02 valores em níveis de 0,0020 ppm. Foram observados 

ainda 09 valores de 0,0073 ppm de cádmio. 

De acordo com o Boletim do IDF( 198 7), em vários países os limites aceitos para o 

cádmio em produtos lácteos variam de 0,005 ppm para o leite e de 0,1 ppm para o 

queijo e leite em pó. 

Na Noruega e Alemanha, o limite aceito é de 0,005 ppm para o leite, valor este 

situado entre os mais baixos da presente pesquisa. Apenas 02 valores estiveram abaixo 



75 

daqueles permitidos para o leite da Alemanha e Noruega e que foi de 0,0020 ppm de 

cádmio. 

KUBOTA et alii ( 1968), em leites de mercado não contaminados, encontraram 

valores que variaram de 0,001 a 0,010 ppm, com média de 0,006 ppm. Na presente 

pesquisa, estes níveis de contaminação foram considerados os mais baixos, ou seJam 

valores de 0,0104 a 0,0020 ppm de cádmio no leite 'in natura'. 

Aqueles mesmos autores, em leites contaminados, detectaram níveis de 0,012 a 

0,020 ppm, com média de 0,015 ppm. 

MURTHY & RHEA ( 1971), para leites de mercado acharam valores de 0,017 a 

0,030 ppm, com média de 0,026 ppm. Esses valores encontram-se próximos daqueles 

da presente pesquisa, onde foram determinados níveis de 0,0310 a 0,0177 ppm. 

Os valores encontrados por MURTHY & RHEA ein 1971 para o leite de mercado 

estiveram mais elevados do que aqueles para o leite contaminado detectado por KUBOTA · 

et alü em 1968. 

MITCHELL em 1981, afirmou que a contaminação do leite pelo cádmio durante o 

processamento foi mínimo, tendo determinado valores residuais em leite de mercado na 

ordem de 0,002 a 0,082 ppm, com valor médio de 0,006 ( SD 0,003)ppm. 

Os resultados obtidos na presente pesquisa para o leite 'In natura' encontram-se 

ainda mais elevados do que os obtidos por outros autores em leites considerados 

contaminados. 
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AHMED & SAYED(1991), em pesquisa com 75 amostras de leite cru de búfalas, 

detectaram valores para o cádmio de 0,019 ppm, considerado elevado pela 

INTERNATIONAL DAIRY FEDERATION. 

JENG et alli(1994), em amostras de leite cru, determinaram valores que variaram 

de 0,00021 a 0,00173 ppm, com média de 0,00044 ppm, níveis bem abaixo daqueles 

encontrados neste trabalho, também com leite cru. 

Em fórmulas lácteas ; JEDRZEJCZAK & SZTEKE(1991) verificaram níveis 

residuais de cádmio acima do permitido pela legislação. Assim em fórmulas lácteas, 

menos de 0,002 a 0,008 11g Cd/ml e em fórmulas lácteas com cereais, de 0,002 a 

0,020 11g Cd/ml. Valores esses dentro dos níveis detectados na presente pesquisa. 

Aqueles autores trabalhando com fórmulas contendo apenas cereais, verificaram valores 

mais elevados, com níveis de 0,002 a 0,070 11g Cd/ml. 

As fórmulas com cereais estavam mais contaminadas e o excesstvo resíduo 

metálico provavelmente foi devido a contaminação do cereal cru, com este metal pesado. 

Apenas essas amostras contendo cereais encontravam-se com os níveis residuais de 

cádmio acima daqueles encontrados aqui, para o leite. 

SMITH et alli(1991) frisaram que as dietas contendo cádmio, podem provocar 

uma elevação dos níveis deste metal nos rins e fígado dos animais, havendo uma 

biodisponibilidade do cádmio nos vegetais para os bovinos. 

CHEN & GA0(1993), em dietas totais na China, não encontraram valores 

residuais para o cádmio acima do máximo permitido pela Legislação. 
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Assim, os resultados obtidos neste trabalho sugerem que os níveis residuais de 

cádmio no leite 'in natura', podem estar elevados quando comparados com os níveis 

máximos permitidos para outros países. 

De acordo com BERNARD(l995), as contaminações dos animais pelo cádmio 

podem ter sua origem no solo, naturalmente contaminado pelo metal, ou mesmo através 

do uso de adubos contaminados. Neste particular vale ressaltar as pesquisas de KRAUS 

et alii(1995) na Alemanha e Brasil, nas usinas de compostagem de lixo de coleta 

misturada (coleta convencional), onde apresentam valores residuais de cádmio elevados. 

STEVENS(l991), em contrapartida, afirma que o cádmio e o chumbo originários das 

rações obtidas a partir de resíduos de esgoto, previamente tratado, não interferem com os 

níveis residuais daqueles metais no leite. 

Verificou-se no presente trabalho, conforme resultados estatísticos, uma diferença 

significativa nos valores residuais de cádmio no leite, levando-se em conta a origem do 

produto, a localização da propriedade rural. Pensou-se em relacionar o tráfego 

automobilístico com a elevação dos níveis residuais de cádmio. Porém, BALDINI et 

alii(l988), em pesquisa com microelementos no leite de coleta a granel na Itália, 

determinaram as concentrações de chumbo, cádmio, zinco, cromo e cobre, comparando 

os Valores com a origem do produto. Aqueles autores não relacionaram os níveis de 

contaminantes com o grau de contaminação da área, tipo de animal e dieta, mas apenas 

ocasionais. 

BERNARD(l995),* afirmou não haver uma correlação aceitável entre os níveis 

residuais de cádmio no leite e a provável contaminação ambiental provocada por 

*- comunicação pessoal. 
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aditivos de motores ou mesmo produtos adicionados à gasolina, mas provavelmente a 

uma contaminação natural dos solos pelo cádmio, ou seja a presença daquele metal 

naturalmente nos solos, levando a contaminação aos animais e ao leite, em 

conseqüência. 

Sendo o leite um produto nobre, ingerido diariamente pela população, em 

especial gestantes, crianças e idosos, deve-se levar em conta as afirmações de 

KEMPINAS.(1995): experimentações em animais tem mostrado que pequenas doses do 

metal podem afetar a estrutura e as funções da: placenta, colocando em risco a vida do 

feto e da fêmea prenhe. 

CHANG (1995), enfatiza a falta de estudos a respeito da neurotoxicidade do 

cádmio no ser humano em desenvolvimento; A barreira hemato encefálica não impede o 

seu acúmulo no sistema nervoso central, o que ocorre de imediato. Observam-se 

.· anormalidades de comportamento nos animais expostos ao metal, nos períodos iniciais da 

vida. 

KEMPINAS(l995), assevera que a exposição ao metal nos primeiros anos da 

vida, provoca distúrbios neuro comportamentais e intelectuais, prejudicando o 

desenvolvimento do indivíduo. 

CHANG(l995), afirma que em vista dos dados com modelos animais, maiores 

estudos . deveriam ser feitos na população humana que está exposta a altos níveis de 

cádmio. 

A Figura 20, permite visualizar os níveis de cádmio detectados na presente 

pesquisa, dando condições de comparação com os valores encontrados por outros 

pesquisadores, em outros países. 
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YOKOMIZO et alii(1984), em avaliação da contaminação de produtos de 

laticínios por resíduos metálicos, determinaram valores para o cádmio em leite 

em pó, variando de 0,07 a 0,56 ppm. Na manteiga os valores estiveram entre 

0,004 a 0,017 ppm e no leite aqueles autores não detectaram a presença do 

metal. 

Para contaminantes metálicos, a legislação brasileira · não estabelece 

valores máximos de cádmio para produtos de laticínios, porém para outros 

alimentos o valor máximo é de 1 ,O ppm do metal, conforme determina a 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS iNDUSTRIAS ALIMENTICIAS.(l978). Valor 

idêntico é estipulado na Nova Zelândia para carnes bovinas, de acordo com 

SOLLY et alii(1981). 

O Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem 

Animal do Ministério da Agricultura(1975), considera como nocivo para a saúde 

também o leite que contenha chumbo, ou determinada quantidade de antimônio, 

. zinco, estanho, cádmio, cobre, níquel, ferro ou alumínio, sem no entanto 

especificar a quantidade. 

Comparando-se os níveis permitidos pela legislação em outros países 

e os valores encontrados por vários autores, verifica-se que aquele valor máximo 

de 1 ,O ppm permitido pela legislação brasileira pode ser considerado muito 

elevado, especialmente para o leite. 

BERNARD(1995), enfatizou a necessidade de se reduzir cada vez mais 

os níveis permitidos para os metais pesados, pois só desta maneira haverá uma 

considerável redução dos níveis de maneira geral e um melhor monitoramento 

por parte dos interessados. 

No Brasil, o uso indiscriminado de defensivos agrícolas, o uso de adubos, 

entre outros, pode estar provocando um aumento da contaminação do solo, água 
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e vegetais com metais pesados presentes nestes produtos, conforme asseveraram 

vários autores. 

DALG0(1995), descreveu que a água, um "solvente natural', tem sido 

considerada um agente de intoxicação por diversos elementos como alumínio, 

chumbo, mercúrio e cádmio, oriundos dos produtos químicos usados no seu 

tratamento, e de agrotóxicos utilizados nas plantações. 

CARVALHO et alii(l984), em trabalho na Bahia, detectou em área de 

fundição de chumbo, contaminação de cádmio no rio Subaé, onde a 100 metros 

da fundição as águas apresentaram concentração média de cádmio de 0,029 com 

desvio padrão de 0,0022 ppm. A 5 Km da fundição, a concentração média era de 

0,024 ppm de cádmio. O nível de tolerância para o cádmio em água potável é de 

O,Olppm, segundo a Organização Mundial de Saúde. 

Embora alguns autores tenham afirmado que níveis residuais de cádmio 

em alimentos não apresentam riscos para o homem, pode-se verificar que a 

grande maioria dos pesquisadores consultados na literatura apresentada no 

presente trabalho sugerem que mesmo aqueles níveis considerados baixos, podem 

apresentar um risco em potencial para os consumidores. Nas crianças, 

comprometimentos comportamentais e de aprendizado, entre os idosos 

comprometimento ósseo com agravamento da osteoporose, entre outros. 
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Finalizando, face os resultados e discussão pode-se infenr : 

Realizar pesquisas visando determinar as reais fontes de contaminação ambiental, pelos 

metais pesados, com especial destaque para o cádmio, procurando localizar sua origem; 

Efetuar pesquisas abrangentes com relação aos metais pesados em órgãos de animais 

abatidos, procurando determinar os níveis de contaminação e o grau de consumo desses 

órgãos pela população; 

Revisar a Legislação atual visando uma provavel reduçào nos níveis permitidos para o 

cádmio em alimentos, principalmente para os produtos lácteos, pois os níveis atuais 

podem estar elevados; 

Controlar a contaminação por metais, no processamento, seja do leite ·em pó e 

derivados, seja de outros produtos de origem animal; 

Controlar resíduos metálicos em órgãos e matérias primas utilizados na fabricação de 

rações animais; 

Efetuar monitoramento da contaminação ambiental, pesquisando 1·esíduos metálicos no 

splo, gramíneas e água nas zonas rurais; 

Efetuar pesquisas sobre os níveis de contaminação por metais pesados nas rações 
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amma1s; 

Efetuar estudos epidemiológicos nas populações que consomem leite e demais produtos 

provenientes das áreas rurais consideradas contaminadas. 



84 

6. CONCLUSÕES 

Pelo agregado de amostras pesquisadas, há elementos que permitem as 

seguintes conclusões: 

1- O método utilizado na preparação das amostras é de fácil execução, 

economiza tempo e reagentes, eliminando as fases de calcinação em mufla e a 

extração com solvente orgânico; 

2- A média das concentrações de cádmio em partes por milhão(ppm) nas 

amostras de leite coletadas dos diferentes latões foram: 

-latões com pontos de solda: 

- latões velhos : 

- latões reestanhados : 

0,0169 - DP= 0,0149 

0,0168 - DP= 0,0099 

0,0118 - DP= 0,0075 

Estatísticamente não foram encontradas diferenças significativas nas 

concentrações de cádmio nas amostras de leite coletadas, segundo os vários tipos 

de latões. 

3- As médias das concentrações de cádmio em partes por milhão(ppm) no 

leite levando-se em conta a origem da matéria prima foram : 

- Morro Agudo: 0,0272 
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- Criciúma: 0,0258 

-Serrana: 0,0148 

- Cravinhos: 0,0124 

-Bonfim Paulista 0,0099 

- Sales Oliveira: 0,0098 

- Califórnia: 0,0088 

-Restinga: 0,0081 

- Sta Monica: 0,0080 

4- Foram encontradas diferenças significativas nas concentrações de 

cádmio nas amostras de leite coletadas, levando-se em conta a origem da matéria 

prima, ou seja a propriedade rural. 

5- A média da concentração de cádmio encontrada nas amostras de leite 

coletadas dos animais foi 0,01738 ppm, ma1s elevada do que a média 

. encontrada nos diferentes latões; 

6- As diferenças significativas nos níveis residuais de cádmio nas 

amostras, levando-se em conta a propriedade rural foram consideradas 

ocasionais, sendo que as prováveis fontes de contaminação tenham sua origem no 

próprio solo contaminado. 

7- Os níveis residuais de cádmio obtidos na presente pesquisa, 

encontram-se acima daqueles citados por outros autores e permitidos em vários 

países, podendo-se inferir que constituem um risco para a saúde pública. 
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S. ANEXO 

Confeccionou-se a tabela I, levando-se em conta a quantidade de litros 

produzidos em 3 dias consecutivos, a média de produção, o número de latões entregues 

por produtor, quantidade de latões selecionados e número da amostra. 

Na tabela 11, foram colocados os valores de cádmio, em partes por milhão, 

nas amostras de leite provenientes das diferentes propriedades rurais. 

Tem-se portanto a seguir as Planilhas 1 e 2, respectivamente Tabela I e 
Tabela II. 



Plan1 

Tabela I. Planejamento para a coleta de amostras segundo os produtores e produção de leite 

n. amostras local prod. 'prod.llitrosldia média prod. latões entr. à coletar 
Críciúma 

1 D.P 100 100 100 100 2 1 
2 ELM 88 81 62 77 2 1 
3 LOP 90 86 100 92 2 1 
4 MP 48 56 56 53,5 1 1 
5 JTM 15 18 22 18,3 1 1 
6 OF 145 132 150 142,3 3 2 
7 APL 84 99 98 93,6 2 1 
8 JS 91 78 70 79,6 2 1 
9 JCL 43 44 44 43,6 1 1 

Serrana 
10 CAC 209 206 220 211 5 2 
11 LG 276 270 270 272 6 2 
12 MS 200 198 214 204 4 1 
13 BF 467 460 450 459 10 3 
14 NG 160 153 158 157 4 1 

Morro Agudo 
15 AJM 161 124 124 142,3 3 1 
16 AC 77 71 78 75,3 2 1 
17 JO 80 68 83 77 2 1 
18 MTR 158 137 123 139,3 3 2 
19 PCP 866 AUSENTE 843 569,6 12 4 

Plataforma 
21 JL 196 AUSENTE 202 132,6 3 1 

Sales Oliv. 
22 RMF 260 260 239 253 5 2 

Sta Monica 
23 ASM 108 112 110 110 3 1 
24 BF 173 155 163 163,6 4 2 
25 CMN 375 348 348 357 8 3 

·26 JRR 62 60 69 63,6 2 1 
Cravinhos 

27 HSC 87 160 141 129,3 3 1 
28 RAD 79 102 102 95,6 2 1 
29 RMS 360 417 404 411,6 9 3 
30 LAS 64 80 64 69,3 2 1 

Califomia 
31 wo 342 260 273 291,6 6 2 

Bonfim Paul. 
32 JAJ 450 507 498 485 10 2 
33 SLV 120 111 141 124 2 1 
34 JZ 391 350 400 380,3 8 3 
35 MSM 92 100 107 99,6 2 1 
38 RV 84 76 81 80,3 2 2 
39 WHM 91 111 115 105,6 3 1 

Restinga 
40 AO 72 69 73 71,3 2 1 
41 AL 143 136 113 130,6 3 1 
42 CCAP 270 266 214 250 5 2 
43 IZ 90 85 54 76,3 2 1 
44 JMAS 257 88 266 203,6 4 2 
45 CG 312 285 278 291,6 6 2 
46 CC 270 263 273 268,6 6 1 
47 FM 308 269 265 280,6 6 2 

poliet 48 FL 80 80 80 60 2 1 
49 LL 72 70 71 71 2 1 
50 PL 290 277 237 268 6 2 

Página 1 



Tabela 11. Valores de Cd em amostras de leite. 
Rib. Preto-1994. 

CRICIUMA N. amostra~ qual. latão %absorção absorb. absorb. corr. 1x10-6 mgCd ppmCd 
1 velhos 22,5 O, 1118 0,0361 0,0354 0,0177 
1 velhos 27,5 0,1397 0,064 0,0625 0,031 
2 velhos 34,5 0,1891 0,1134 0,12 0,048 
3 velhos 19,7 0,0953 0,0195 0,0187 0,0094 
4 solda .35,5 0,05 
4 solda 35 0,05 
5 solda 23,5 0,1163 0,0406 0,0396 0,0198 
6 velhos 21,7 0,1062 0,0305 0,029 0,0145 
6 solda 21 0,1024 0,0267 0,027 0,0135 
7 reestanh. 23,5 0,1163 0,0406 0,0396 0,0198 
9 solda 20 0,0969 0,0212 0,0208 0,0104 

SERRANA 
10 reest. 20,7 0,1007 0,025 0,025 0,0125 
10 velhos 19 0,0915 0,0158 0,0146 0,0073 
11 reest. 18,5 0,0888 0,0131 0,0125 0,0063 
12 reest. 22,7 O, 1118 0,0361 0,0354 0,0177 
13 velhos 23,7 0,1175 0,0418 0,0417 0,0208 
13 velhos . 25 0,1249 0,0492 0,0479 0,024 
13 velhos 23,7 0,1175 0,0418 0,0417 0,0208 
14 reest. 19,5 0,0942 0,0185 0,0187 0,0094 

MORRO AGUDO 
15 velhos 24 0,1192 0,0435 0,0417 0,0208 
16 velhos 26 0,1308 0,0551 0,054 0,027 
17 reest. 28 0,1427 0,067 0,064 0,032 
18 solda 29,7 0,153 0,0773 0,075 0,0375 
18 solda 27,5 0,1397 0,064 0,0625 0,031 
19 velhos 28 0,1427 0,067 0,064 0,032 
19 solda 20 0,0969 0,0212 0,0208 0,0104 

SALES OLIVEIRA 
22 solda 18 0,0862 0,0105 0,0104 0,0052 
22 velhos 21,7 0,1062 0,0305 0,029 0,0145 

STA. MºNICA 
24 reest. 17 0,0809 0,0052 0,004 0,002 
24 velhos 20,5 0,0996 0,0239 0,0229 0,0115 
25 reest. 22,5 0,1107 0,035 0,033 0,0165 
25 reest. 16 0,0757 o o o 
25 solda 18 0,0862 0,0105 0,0104 0,0052 
26 reest. 18 0,0862 0,0105 0,0104 0,0052 

CRAVINHO 
27 reest. 19,8 0,0958 0,0201 0,0188 0,0094 
28 velhos 17,8 0,0851 0,0094 0,008 0,004 



Tabela 11. Valores de Cd em amostras de leite. 
Rib. Preto- 1994. 

29 solda 20,5 0,0996 0,0239 0,0229 0,0115 
30 reest. 25,5 0,1278 0,0521 0,05 0,025 

BRANCO 16 0,0757 o o o 
CALIFORNIA 

31 reest. 19 0,0915 0,0158 0,0146 0,0073 
31 solda 20 0,0969 0,0212 0,0208 0,0104 

B. PAULISTA 
32 reest. 19,8 0,0958 0,0201 0,0188 0,0094 
32 reest. 20,5 0,0996 0,0239 0,0229 0,0115 
32 reest. 20,5 0,0996 0,0239 0,0229 0,0115 
33 solda 18 0,0862 0,0105 0,0104 ' 0,0052 
34 reest. 19 0,0915 0,0158 0,0146 0,0073 
34 velhos 19,5 0,0942 0,0185 0,0188 0,0094 · 
35 velhos 19 0,0915 0,0158 0,0146 0,0075 
38 velhos 24,5 0,1221 0,0464 0,046 0,023 
38 solda 19 0,0915 0,0158 0,0146 0,0073 

RESTINGA 
40 velhos 20 0,0969 0,0212 0,0208 0,0104 
41 velhos 23 0,1135 0,0378 0,037 0,0185 
42 solda 18 0,0962 0,0105 0,0104 0,0052 
42 solda 18,6 0,0904 0,0147 0,0146 0,0073 
43 velhos 19 0,0915 0,0158 0,0146 0,0073 
44 reest. 16 0,0757 o o o 
44 velhos 17,5 0,0835 0,0078 0,0083 0,0041 
45 velhos 20 0,0969 0,0212 0,0208 0,0104 
46 velhos 20,5 0,0996 0,0239 0,0229 0,0115 
47 solda 18,5 0,0888 0,0131 0,012 0,006 
47 solda 19 0,0915 0,0158 0,0146 0,0073 
49 reest. 19 0,0915 0,0158 0,0146 0,0073 
50 reest. 17 0,0809 0,0052 0,04 0,002 
50 reest. 14 o o o o 

polietileno 17,8 0,0951 0,0094 0,008 0,004 
pool reest. 20,2 0,098 0,0223 0,02 0,01 
pool velhos 23,5 0,1163 0,0406 0,04 0,02 
pool solda 22,5 0,1107 0,035 0,033 0,0165 
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