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Em análises feitas em embalagens plás-
ticas de 900 ml de iogurte de três marcas 
diferentes comercializadas em supermerca-
dos de Campinas foi detectada alta concen-
tração de chumbo nas tampas dos frascos. 
Os testes foram realizados pelo engenheiro 
de alimentos Paulo Henrique Massaharu 
Kiyataka, no Centro de Tecnologia de Em-
balagem do Instituto de Tecnologia de Ali-
mentos (Ital). Os resultados constam de sua 
dissertação de mestrado apresentada na Fa-
culdade de Engenharia de Alimentos (FEA). 
Na avaliação do engenheiro, essas tampas 
não poderiam ser utilizadas. “Apesar de o 
contato entre a tampa e o alimento ser mí-
nimo, não há como negar o risco de ocorrer 
a migração do chumbo para o iogurte, prin-
cipalmente no manuseio. Um exemplo é o 
transporte deitado do produto ou estocado 
de ponta cabeça”, alerta.  

Kiyataka, que realiza este tipo de análise há 
13 anos, fez os testes em potes de sorvete de 
dois litros, e em embalagens de bebidas lác-
teas de 200 ml e 900 ml para verificar a pre-
sença de chumbo, cádmio, mercúrio e arsênio. 
Uma segunda etapa do trabalho foi verificar 
a migração dos elementos para os alimentos 
armazenados nas embalagens estudadas, de 
iogurte e sorvete, e a migração utilizando um 
simulante, solução de ácido acético 3%, con-
forme estabelecido pela da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa). 

Nos testes com alimentos e com o simu-
lante, não se observou a migração, exceto nas 
tampas de frascos de 900 ml de iogurte, que 
apresentaram uma migração de chumbo para 
o simulante que representa aproximadamen-
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Engenheiro detecta chumbo em 
tampa de três marcas de iogurte 
Testes feitos no Ital mostram que é alta 
a concentração do metal em frascos

te 0,01% do teor total de chumbo presente 
nas tampas avaliadas, índice superior ao limi-
te estabelecido pela legislação Anvisa. 

O resultado desperta outra preocupação 
do engenheiro: a questão ambiental, pois os 
elementos estudados podem contaminar o 
meio ambiente por serem tóxicos. Para ele, 
não existe uma conscientização do consu-
midor em relação ao descarte deste tipo de 
material e, se disposto de forma inadequada, 
pode contaminar solo e água. As embalagens 
estudadas são feitas de polímero, que é degra-
dado no meio ambiente, mas as substâncias 
inorgânicas demoram mais para se deteriorar 
e, com isso, aumenta o risco de contamina-
ção. “Ou seja, o material de embalagem para 
alimentos deve ser bem especificado, além de 
ser compatível com o produto acondiciona-
do. Não deve ser uma fonte de contamina-
ção para o alimento e para o meio ambiente, 
quando a mesma for descartada”, esclarece. 

Ele lembra que o uso de embalagens de 
polímero para contato com alimentos tem 
crescido muito nos últimos anos. O consumo 
de produtos industrializados é o motivo des-
te aumento, e os contaminantes inorgânicos 
– tais como os elementos analisados –, cujas 
maiores fontes são aditivos, podem fazer par-
te da embalagem e migrar para o alimento. 

Para o autor do estudo, que teve a orien-
tação da professora Juliana Azevedo Lima 
Pallone, a presença de tampas com alto teor 
de chumbo é uma falha verificada na indús-
tria de embalagens, na indústria de alimen-
tos e no órgão fiscalizador, demonstrando 
que o processo de fabricação precisa ser 
mais bem controlado. 

Segundo o engenheiro, a indústria de 
alimentos precisa estar mais atenta à qua-
lidade do material adquirido, uma vez que 

se trata de acondicionamento de alimentos 
que serão ingeridos pelo consumidor. Kiya-
taka alerta também para a necessidade de 
uma fiscalização mais rigorosa por parte da 
Vigilância Sanitária. 

“Pelos resultados, notou-se que há o uso 
de aditivos e substâncias com arsênio, cád-
mio e, principalmente, chumbo ou matérias-
primas contaminadas com esses elementos 
na produção de embalagem, indicando a 
necessidade de uma melhor conscientização 
por parte do fabricante de embalagem e do 
usuário, fiscalização e uma legislação am-
biental”, defende. 

Em sua opinião, é preciso estabelecer 
limites máximos de contaminantes inorgâ-
nicos em embalagens, semelhantes aos exis-
tentes nos Estados Unidos e na Europa.

Embalagens analisadas: é grande o risco de 
o chumbo migrar para o iogurte

O engenheiro de alimentos Paulo Henrique 
Massaharu Kiyataka: falhas na cadeia produtiva

A nutricionista Renata Cristina Gobato: “Os pacientes não estavam atentos ao problema”

Em 88% de 36 pacientes avaliados que 
passaram pela cirurgia bariátrica no Hospi-
tal das Clínicas (HC) da Unicamp, a ingestão 
de proteínas estava abaixo do recomendado 
após seis meses de cirurgia. Mesmo se va-
lendo de uma suplementação padronizada, 
61% deles mantiveram deficiência de zinco 
no organismo depois dos seis meses de pro-
cedimento e, no pré-operatório, 55% já apre-
sentavam deficiência devido, basicamente, à 
má alimentação. Estes foram os resultados 
da pesquisa apresentada na Faculdade de 
Ciências Médicas (FCM) pela nutricionista 
Renata Cristina Gobato. “A perda de peso é 
importante para evitar o risco de desenvolver 
diversas doenças. Por outro lado, é preciso 
estar atento às questões nutricionais para 
se evitar quadros de deficiências. O zinco, 

por exemplo, é um componente nutricional 
importante, pois participa de todo o metabo-
lismo, com importante função antioxidante, 
imunológica, regulando o paladar e o apeti-
te”, explica a nutricionista.  

Segundo Renata Gobato, os benefícios 
da cirurgia bariátrica são indiscutíveis, pois 
se trata de um método efetivo para a per-
da e manutenção de peso. É essencial, no 
entanto, evitar as várias complicações nu-
tricionais possíveis de acontecer por conta 
do procedimento. Os resultados, explica ela, 
demonstram a importância de se promover 
uma alimentação balanceada não só após a 
cirurgia, como também no pré-operatório, 
com reposição dos nutrientes em níveis ade-
quados. “Os indivíduos obesos que estavam 
no grupo para realizar a intervenção cirúrgi-

ca já possuíam deficiências de nutrientes, e 
nem estavam atentos ao problema”, afirma.

Em um primeiro momento, o estudo rea-
lizado com a orientação do professor Elinton 
Adami Chaim contemplou as análises de zin-
co e cobre, visto que a técnica cirúrgica que 
envolve a restrição do estômago e o desvio 
intestinal utilizada na Unicamp restringe a 
absorção de micronutrientes no organismo. 
Ademais, as fontes ricas nestes micronu-
trientes – carne bovina, ostras, grãos inte-
grais, castanhas para o zinco e fígado, cereais 
integrais, nozes e chocolate para o cobre – 
não são recomendadas no pós-cirúrgico. Re-
nata volta a insistir, no entanto, que o consu-
mo alimentar antes da cirurgia também deve 
ser reforçado, pois no estudo a deficiência 
já existia.  No caso do cobre, Renata Goba-
to, explica que os resultados não foram tão 
significativos, quanto no caso do zinco. Pela 
pesquisa, apenas 8% dos pacientes apresen-
taram deficiência no pós-operatório.   

A suplementação padronizada para os 
pacientes após a cirurgia consiste em uma 
formulação contendo vários nutrientes ne-
cessários ao organismo, inclusive o óxido 
de zinco. No entanto, se antes do procedi-
mento já havia a deficiência do nutriente, o 
óxido de zinco não seria a forma mais ade-
quada de chegar aos níveis normais neces-
sários. A quantidade adequada de ingestão 
do zinco seria entre oito e 11 miligramas 
por dia, para mulheres e homens respectiva-
mente, por isso, na opinião da nutricionis-
ta, o ideal seria que a suplementação fosse 

específica com o zinco quelado, mas para 
isso é necessário comprar este suplemento 
em separado, já que as fórmulas disponíveis 
não apresentam essa forma química do zin-
co. Com isso, seria inviável para o perfil dos 
pacientes que são atendidos no HC.

As avaliações foram realizadas baseadas na 
variação antropométrica envolvendo o peso, 
altura, índice de massa corporal (IMC) e cir-
cunferência abdominal e, também, de exames 
bioquímicos, envolvendo proteínas totais, 
albumina e pré-albumina no sangue. Além 
destes métodos, também foi realizado um 
questionário de recordatório alimentar de 24 
horas. Todos os 36 pacientes avaliados esta-
vam no grupo preparatório para a realização 
da cirurgia bariátrica. Na verdade, o total de 
pacientes no grupo era de 100, mas somente 
36 foram considerados aptos para a cirurgia. 
Isto porque existem critérios de desempenho 
que precisam ser cumpridos. “Em geral, os pa-
cientes levam de sete a 14 meses para conse-
guir cumprir os critérios. Um deles é a perda 
de 10% do peso corporal”, explica. (R.C.S.) 
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