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ROTULAGEM DE ALIMENTOS 
 

Autor: Frederico Ferreira de Barros Almeida 

Orientador: Prof. DS. Carlos Stuart Coronel Palma 
 

RESUMO 
 
 
A rotulagem é uma forma legal, que assegura a defesa e a proteção ao 
consumidor, e apresenta todas as informações necessárias para que esse 
consumidor saiba o que está adquirindo, assim como fornece todas as bases 
necessárias para que os órgãos competentes realizem seu trabalho de 
fiscalização. Este trabalho apresenta todas as informações necessárias para que 
as empresas confeccionem seus rótulos, desde as informações obrigatórias que 
devem constar nos rótulos em geral, os regulamentos técnicos para produtos 
específicos e todas as opções de confecção da tabela de informação nutricional 
para que as empresas adeqüem seus rótulos a nova legislação referente a 
Rotulagem Nutricional – Resolução RDC nº 360, de 23 de dezembro de 2003. 
Conclui-se que Rotulagem de Alimentos é de suma importância, tanto para as 
empresas como para os consumidores, pois é através das exigências contidas 
nas normas que regulamentam a rotulagem, que os consumidores têm a garantia 
de estar consumindo um produto adequado às suas necessidades, com maior 
segurança, e as empresas, consequentemente terão maior credibilidade, apesar 
da legislação ainda apresentar falhas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

Rótulo é toda inscrição, legenda, imagem ou toda matéria descritiva ou 

gráfica que esteja escrita, impressa, estampada, gravada, gravada em relevo ou 

litografada ou colocada sobre a embalagem do alimento (BRASIL, RIISPOA, 

1997, art. 795). 

Rotulagem é o processo através do qual se estabelece uma linha de 

comunicação entre as empresas produtoras de alimentos e os consumidores que 

desejam maiores informações sobre os produtos que estão comprando. 

As informações que constarem nos rótulos não devem: induzir o 

consumidor ao equívoco em relação à verdadeira natureza, composição e 

qualidade do alimento; destacar a presença ou ausência de componentes que 

sejam intrínsecos ou próprios dos alimentos; realçar qualidades que possam 

induzir ao engano com relação a propriedades medicinais e terapêuticas; e 

aconselhar o seu consumo como estimulante, para melhorar a saúde, a fim de 

evitar doenças ou como ação curativa. 

Os rótulos ainda devem informar sobre como consumir o produto, quais 

nutrientes possuem e quais suas quantidades, além do valor calórico desse 

produto. 

Para os órgãos competentes (M.A.P.A. – Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária e 

Secretarias Estaduais e Municipais, como Agência Rural de Goiás) os rótulos são 

importantes, pois é através deles que podem se identificar o lote e a data de 

fabricação do produto, os quais permitem a esses órgãos retirá-los do mercado 

caso seja constatada alguma irregularidade ou mesmo algum perigo para a saúde 

da população.  
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As indústrias fabricantes de alimentos e bebidas embalados, prontos 

para a oferta ao consumidor devem se adequar à nova resolução (RDC – 

Resolução de Diretoria Colegiada – nº360, de 23 de dezembro de 2003 - 

ANVISA), a qual determina a declaração da informação nutricional obrigatória do 

Valor Calórico, Carboidratos, Proteínas, Gordura Total, Gordura Saturada, 

Gordura Trans, Fibra Alimentar e Sódio, em todos os rótulos. Estas informações 

nutricionais referem-se ao produto na forma como está exposto à venda e devem 

ser apresentadas em porções usuais de consumo, contendo ainda o percentual 

de valores diários para cada nutriente declarado, exceto Gordura Trans. As 

empresas têm prazo até 31 de julho de 2006 para se adequarem a essa nova 

resolução, sendo que para a aprovação de novos rótulos esta resolução já deverá 

ser seguida. 

O Ministério da Saúde tem como uma de suas diretrizes promover 

políticas alimentares saudáveis, sendo que a Política Nacional de Alimentação e 

Nutrição definiu a rotulagem nutricional como uma das estratégias para a redução 

dos índices de sobrepeso, obesidade e doenças crônicas degenerativas 

associadas aos hábitos alimentares saudáveis da população. 

Sendo assim, este trabalho foi realizado com o intuito de mostrar aos 

leitores a importância da rotulagem nutricional para a população, assim como 

mostrar às empresas como confeccionar a tabela por meio do que consta na 

literatura e através de laudos laboratoriais, comparando a aplicabilidade dos 

mesmos. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 DEFINIÇÕES 
 
Segundo Portaria nº 371 do M.A.P.A. (BRASIL, 1997): 

 Rótulo: É toda inscrição, legenda, imagem ou toda matéria descritiva 

ou gráfica, escrita, impressa, estampada, gravada, gravada em relevo ou 

litografada ou colada sobre a embalagem do alimento.  

 Embalagem: É o recipiente, o pacote ou a embalagem destinada a 

garantir a conservação e facilitar o transporte e manuseio dos alimentos.  

 Embalagem primária ou envoltório primário: É a embalagem 

que está em contato direto com os alimentos.  

 Embalagem secundária ou pacote: É a embalagem destinada 

a conter a(s) embalagem(ns) primária(s).  

 Embalagem terciária: É a embalagem destinada a conter uma 

ou várias embalagens secundárias.  

 Alimento embalado: É todo o alimento que está contido em uma 

embalagem pronta para ser oferecida ao consumidor.  

 Consumidor: É toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza 

alimentos.  

 Ingrediente: É toda substância, incluídos os aditivos alimentares, que 

se emprega na fabricação ou preparo de alimentos, e que está presente no 

produto final em sua forma original ou modificada.  
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 Matéria-prima: É toda substância que para ser utilizada como 

alimento necessita sofrer tratamento e/ou transformação de natureza física, 

química ou biológica.  

 Aditivo Alimentar: É qualquer ingrediente adicionado 

intencionalmente aos alimentos, sem propósito de nutrir, com o objetivo de 

modificar as características físicas, químicas, biológicas ou sensoriais, durante a 

fabricação, processamento, preparação, tratamento, embalagem, 

acondicionamento, armazenagem, transporte ou manipulação de um alimento. 

Isto implicará direta ou indiretamente fazer com que o próprio aditivo ou seus 

produtos se tornem componentes do alimento. Esta definição não inclui os 

contaminantes ou substâncias nutritivas que sejam incorporadas ao alimento para 

manter ou melhorar suas propriedades nutricionais.  

 Alimento: É toda substância que se ingere no estado natural, semi-

elaborada ou elaborada, destinada ao consumo humano, incluídas as bebidas e 

qualquer outra substância utilizada em sua elaboração, preparo ou tratamento, 

excluídos os cosméticos, o tabaco e as substâncias utilizadas unicamente como 

medicamentos.  

 Denominação de venda do alimento: É o nome específico e não 

genérico que indica a verdadeira natureza e as características do alimento. Será 

fixado no Regulamento Técnico específico que estabelecer os padrões de 

identidade e qualidade inerentes ao produto.  

 Fracionamento de alimento: É a operação pela qual o alimento é 

dividido e acondicionado, para atender a sua distribuição, comercialização e 

disponibilização ao consumidor.  

 Lote: É o conjunto de produtos de um mesmo tipo, processados pelo 

mesmo fabricante ou fracionador, em um espaço de tempo determinado, sob 

condições essencialmente iguais.  

 País de origem: É aquele onde o alimento foi produzido ou, tendo 

sido elaborado em mais de um país, onde recebeu o último processo substancial 

de transformação.  
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 Painel principal: É à parte da rotulagem onde se apresenta, de forma 

mais relevante, a denominação de venda e marca ou o logotipo, caso existam. 

De acordo com a Resolução RDC n°360 da ANVISA (BRASIL, 2003): 

 Rotulagem nutricional: é toda descrição destinada a informar ao 

consumidor sobre as propriedades nutricionais de um alimento. A rotulagem 

nutricional compreende: 

 A declaração de valor energético e nutrientes; 

 A declaração de propriedades nutricionais (informação 

nutricional complementar).  

 Declaração de nutrientes: é uma relação ou enumeração 

padronizada do conteúdo de nutrientes de um alimento.  

 Declaração de propriedades nutricionais (informação nutricional 

complementar): é qualquer representação que afirme, sugira ou implique que um 

produto possui propriedades nutricionais particulares, especialmente, mas não 

somente, em relação ao seu valor energético e conteúdo de proteínas, gorduras, 

carboidratos e fibra alimentar, assim como ao seu conteúdo de vitaminas e 

minerais.  

 Nutriente: é qualquer substância química consumida normalmente 

como componente de um alimento, que: 

 Proporcione energia; e/ou 

 É necessária ou contribua para o crescimento, 

desenvolvimento e a manutenção da saúde e da vida; e/ou 

 Cuja carência possa ocasionar mudanças químicas ou 

fisiológicas características.  

 Carboidratos ou hidratos de carbono ou glicídios: são todos os 

mono, di e polissacarídeos, incluídos os polióis presentes no alimento, que são 

digeridos, absorvidos e metabolizados pelo ser humano.  
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 Açúcares: são todos os monossacarídeos e dissacarídeos 

presentes em um alimento que são digeridos, absorvidos e metabolizados pelo 

ser humano. Não se incluem os polióis.  

 Fibra alimentar: é qualquer material comestível que não seja 

hidrolisado pelas enzimas endógenas do trato digestivo humano.  

 Gorduras ou lipídeos: são substâncias de origem vegetal ou animal, 

insolúveis em água, formadas de triglicerídeos e pequenas quantidades de não 

glicerídeos, principalmente fosfolipídeos; 

 Gorduras saturadas: são os triglicerídeos que contém ácidos 

graxos sem duplas ligações, expressos como ácidos graxos livres.  

 Gorduras monoinsaturadas: são os triglicerídeos que contém 

ácidos graxos com uma dupla ligação cis, expressos como ácidos graxos livres.  

 Gorduras poliinsaturadas: são os triglicerídeos que contém 

ácidos graxos com duplas ligações cis-cis separadas por um grupo metileno, 

expressos como ácidos graxos livres.  

 Gorduras trans: são os triglicerídeos que contém ácidos 

graxos insaturados com uma ou mais dupla ligação trans, expressos como ácidos 

graxos livres.  

 Proteínas: são polímeros de aminoácidos ou compostos que contém 

polímeros de aminoácidos.  

 Porção: é a quantidade média do alimento que deveria ser 

consumida por pessoas sadias, maiores de 36 meses, em cada ocasião de 

consumo, com a finalidade de promover uma alimentação saudável.  

 Consumidores: são pessoas físicas que compram ou recebem 

alimentos com o objetivo de satisfazer suas necessidades alimentares e 

nutricionais.  

 Alimentos para fins especiais: são os alimentos processados 

especialmente para satisfazer necessidades particulares de alimentação 
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determinadas por condições físicas ou fisiológicas particulares e ou transtornos do 

metabolismo e que se apresentem como tais. Incluí-se os alimentos destinados 

aos lactentes e crianças de primeira infância. A composição desses alimentos 

deverá ser essencialmente diferente da composição dos alimentos convencionais 

de natureza similar, caso existam. 

 

2.2 LEGISLAÇÕES RELACIONADAS À ROTULAGEM DE 
ALIMENTOS 

 

Neste capítulo serão apresentadas todas as legislações (normas) 

referentes à rotulagem de alimentos ou que tenham relevância para o assunto. 

 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (M.A.P.A.): 

 Portaria nº 371, de 04 de setembro de 1997 (Regulamento Técnico 

para Rotulagem de Alimentos Embalados). 

Resolução nº 2, de 22 de maio de 2000 (Modelo de Formulário 

Simplificado para Análise de Rotulagem / Modelo do Rótulo do Produto, com 

Indicação de Cores). 

Resolução nº 02, de 19 de junho de 2001 (Regulamento Técnico de 

Procedimentos para Comprovação de Segurança de uso e Registro de Produtos 

de Origem Animal com Alegação Cientificamente Comprovada de Propriedades 

Funcionais na Rotulagem). 

Resolução nº 2, de 19 de novembro de 2002 (Estabelece Critérios 

para o uso da da Indicação “LONGA VIDA” na Rotulagem de Produtos Lácteos 

submetidos a Tratamento Térmico pelo Processo UHT). 

Instrução de Serviço nº 003, de 2000 (Procedimentos Gerais para 

Aprovação de Rotulagem nos SIPA’S e no SELEI/DOI/DIPOA). 

Instrução de Serviço nº 004, de 08 de março de 2001 (Rotulagem). 
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Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de 

Origem Animal (R.I.I.S.P.O.A.) (Embalagem e Rotulagem – art. 790 a 844). 

Ministério da Saúde (M.S.) / Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA): 

Resolução RDC nº 360, de 23 de dezembro de 2003 (Aprova o 

Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados, 

tornando Obrigatória a Rotulagem Nutricional). 

Resolução RDC nº 39, de 21 de março de 2001 (Aprova a Tabela de 

Valores de Referência para Porções de Alimentos e Bebidas Embalados para 

Fins de Rotulagem Nutricional). Revogada pela Resolução RDC nº360, de 23 de 

dezembro de 2003. 

Resolução RDC nº 40, de 21 de março de 2001 (Aprova o 

Regulamento Técnico para Rotulagem Nutricional Obrigatória de Alimentos e 

Bebidas Embalados). Revogada pela Resolução RDC nº 360, de 23 de dezembro 

de 2003. 

Portaria nº 41, de 14 de janeiro de 1998 (Aprova o Regulamento 

Técnico para Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados). Revogada pela 

Resolução RDC nº 40, de 21 de março de 2001. 

Resolução RE n°198, de 11 de setembro de 2001 (Determina 

Normas a Serem Observadas para o Cumprimento das Resoluções de Diretoria 

Colegiada nºs 39 e 40 de 2001). Revogada pela Resolução RDC nº 360, de 23 de 

dezembro de 2003. 

Resolução RDC nº 207, de 01 de agosto de 2003 (Determina 

Prorrogação até 31 de dezembro de 2003 do prazo previsto no item 4 do Anexo 

da Resolução RE nº 198, de 11 de setembro de 2001). Revogada pela Resolução 

RDC nº 360, de 23 de dezembro de 2003. 

Resolução RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002 (Aprova o 

Regulamento Técnico sobre Rotulagem de Alimentos Embalados). 
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Portaria nº 42, de 14 de janeiro de 1998 (Aprova o Regulamento 

Técnico para Rotulagem de Alimentos Embalados). Revogada pela Resolução 

RDC nº259, de 20 de setembro de 2002. 

Resolução RDC nº 359, de 23 de dezembro de 2003 (Aprova o 

Regulamento Técnico de Porções de Alimentos Embalados para Fins de 

Rotulagem Nutricional). 

Resolução RDC n°40, de 08 de fevereiro de 2002 (Regulamento 

Técnico para Rotulagem de Alimentos e Bebidas Embalados que Contenham 

Glúten). 

Resolução RDC nº 13, de 02 de janeiro de 2001 (Aprova o 

Regulamento Técnico para Instruções de Uso, Preparo e Conservação na 

Rotulagem de Carne de Aves e Seus Miúdos Crus, Resfriados ou Congelados). 

Resolução RDC nº 39, de 08 de fevereiro de 2002 (Estabelece a data 

de 2 de julho de 2002 para o integral cumprimento da Resolução - RDC nº 13, de 

2 de janeiro de 2001). 

Resolução RDC nº 340, de 13 de dezembro de 2002 (Determina que 

as Empresas Fabricantes de Alimentos que Contenham na sua Composição o 

Corante Tartrazina (INS 102) devem Obrigatoriamente Declarar na Rotulagem, na 

Lista de Ingredientes, o Nome do Corante Tartrazina por Extenso). 

Portaria nº 27, de 13 de janeiro de 1998 (Aprova o Regulamento 

Técnico Referente à Informação Nutricional Complementar - Declarações 

Relacionadas ao Conteúdo de Nutrientes). 

Portaria nº 28, de 13 de janeiro de 1998 (Aprova o uso de Aditivos 

para Alimentos com Informação Nutricional Complementar e Alimentos para Fins 

Especiais). 

Portaria nº 29, de 13 de janeiro de 1998 (Aprova o Regulamento 

Técnico referente a Alimentos para Fins Especiais). 
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Portaria nº 30, de 13 de janeiro de 1998 (Aprova o Regulamento 

Técnico Referente a Alimentos para Controle de Peso). 

Portaria nº 31, de 13 de janeiro de 1998 (Aprova o Regulamento 

Técnico Referente a Alimentos Adicionados de Nutrientes Essenciais). 

Portaria nº 33, de 13 de janeiro de 1998 (Adota Valores como Níveis 

da IDR para as Vitaminas, Minerais e Proteínas). 

Resolução RE nº 30, de 20 de março de 2002 (Concede Registro de 

Alimento, Modificação de Fórmula do Produto, Alteração de Rotulagem, Registro 

de Aditivo, Alteração de Validade, Registro de Produto Importado, Revalidação de 

Registro, Registro único de Produto Nacional). 

Resolução RDC nº 222, de 05 de agosto de 2002 (Regulamento 

Técnico para Promoção Comercial dos Alimentos para Lactentes e Crianças de 

Primeira Infância). 

Resolução nº 31, de 12 de outubro de 1992 (Aprovar a Norma 

Brasileira para Comercialização de Alimentos para Lactentes, a ser Observada 

em todo o Território Nacional). 

Outros: 

Informativo da Agência Rural (Dispõe informações que devem conter 

nos rótulos). 

Lei nº 8078, de 11 de setembro de 1990 (Dispõe sobre a Proteção do 

Consumidor e da Outras Providências). 

Portaria nº 157, de 19 de agosto de 2002 (Aprova Regulamento 

Técnico Metrológico, Estabelecendo a Forma de Expressar a Indicação 

Quantitativa do Conteúdo Líquido a ser Utilizado nos Produtos Pré-medidos). 

Lei nº 10674, de 16 de maio de 2003 (Obriga que os Produtos 

Alimentícios Comercializados Informem sobre a Presença de Glúten, como 

Medida Preventiva e de Controle da Doença Celíaca). 
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Lei nº 8543, de 23 de dezembro de 1992 (Determina a Impressão de 

Advertência em Rótulos e Embalagens de Alimentos Industrializados que 

Contenham Glúten, a fim de evitar a Doença Celíaca ou Síndrome Celíaca). 

Portaria nº 470, de 24 de novembro de 1999 (Aprova as Normas a 

serem seguidas para Aprovação de Rótulos e Registro das Águas Minerais e 

Potável de Mesa). 

 

2.3 ROTULAGEM 
 

A rotulagem dos alimentos deve ser feita exclusivamente nos 

estabelecimentos processadores, habilitados pela autoridade competente do país 

de origem, para elaboração ou fracionamento (Resolução RDC nº 259, Setembro, 

2002 – ANVISA). 

Na rotulagem pode constar qualquer informação ou representação 

gráfica, assim como matéria escrita, impressa ou gravada, sempre que não 

estejam em contradição com os requisitos obrigatórios, incluídos os referentes a 

declaração de propriedades e as informações enganosas. Somente podem ser 

utilizadas denominações de qualidade quando tenham sido estabelecidas as 

especificações correspondentes para um determinado alimento, por meio de um 

Regulamento Técnico específico. Essas denominações devem ser facilmente 

compreensíveis e não devem de forma alguma levar o consumidor a equívocos 

ou enganos, devendo cumprir com a totalidade dos parâmetros que identifica a 

qualidade do alimento (BRASIL, RIISPOA, 1997, art. 796). 

 

2.3.1 INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS NOS RÓTULOS 
 
A informação obrigatória deve estar escrita no idioma oficial do país de 

consumo com caracteres de tamanho, realce e visibilidade adequada, sem 

prejuízo da existência de textos em outros idiomas (Portaria nº 371, Setembro, 

1997 – M.A.P.A.). 
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Quando a rotulagem não estiver redigida no idioma do país de destino 

deve ser colocada uma etiqueta complementar, contendo a informação obrigatória 

no idioma correspondente com caracteres de tamanho, realce e visibilidade 

adequada. Esta etiqueta pode ser colocada tanto na origem como no destino. No 

último caso, a aplicação deve ser efetuada antes da comercialização (Portaria nº 

371, Setembro, 1997 – M.A.P.A). 

A rotulagem de alimentos embalados deve apresentar, 

obrigatoriamente, as seguintes informações (Portaria nº 371, Setembro, 1997 – 

M.A.P.A). 

- Denominação de venda do alimento; 

- Lista de ingredientes; 

- Conteúdos líquidos; 

- Identificação da origem; 

- Nome ou razão social e endereço do importador, no caso de 
alimentos importados; 

- Identificação do lote; 

- Prazo de validade; 

- Instruções sobre o preparo e uso do alimento, quando necessário; 

- Informação Nutricional. 

A menos que se trate de especiarias e de ervas aromáticas, as 

unidades pequenas, cuja superfície do painel principal para rotulagem, depois de 

embaladas, for inferior a 10 cm2, podem ficar isentas de alguns requisitos acima, 

com exceção da declaração de, no mínimo, denominação de venda e marca do 

produto (Portaria nº 371, Setembro, 1997 – M.A.P.A). 

 

2.3.2 APRESENTAÇÃO DA INFORMAÇÃO OBRIGATÓRIA 
 
A denominação de venda do alimento ou a denominação e marca do 

alimento devem estar de acordo com os seguintes requisitos (Portaria nº 371, 

Setembro, 1997 – M.A.P.A): 
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- Quando em um Regulamento Técnico específico for estabelecido 

uma ou mais denominações para um alimento, deve ser utilizada pelo menos uma 

dessas denominações (Portaria nº 371, Setembro, 1997 – M.A.P.A); 

- Pode ser empregada uma denominação consagrada, de fantasia, de 

fábrica ou uma marca registrada, sempre que seja acompanhada de uma das 

denominações indicadas no item anterior (Portaria nº 371, Setembro, 1997 – 

M.A.P.A); 

- Podem constar palavras ou frases adicionais, necessárias para evitar 

que o consumidor seja induzido a erro ou engano com respeito à natureza e 

condições físicas próprias do alimento, as quais devem estar junto ou próximas da 

denominação do alimento (Portaria nº 371, Setembro, 1997 – M.A.P.A). 

Com exceção de alimentos com um único ingrediente (por exemplo: 

açúcar, farinha, erva-mate, vinho, etc.) deve sempre constar no rótulo uma lista de 

ingredientes, essa lista deve constar no rótulo precedida da expressão 

"ingredientes:" ou "ingr.:", sendo que todos os ingredientes devem constar em 

ordem decrescente da respectiva proporção. Quando um ingrediente for um 

alimento elaborado com dois ou mais ingredientes, este ingrediente composto, 

definido em um regulamento técnico específico, pode ser declarado como tal na 

lista de ingredientes, sempre que venha acompanhado imediatamente de uma 

lista, entre parênteses, de seus ingredientes em ordem decrescente de proporção. 

Além disso, quando para um ingrediente composto for estabelecido um nome em 

uma norma do Codex Alimentarius FAO/OMS ou em um Regulamento Técnico 

específico, e represente menos que 25% do alimento, não será necessário 

declarar seus ingredientes, com exceção dos aditivos alimentares que 

desempenhem uma função tecnológica no produto acabado (Portaria nº 371, 

Setembro, 1997 – M.A.P.A). 

A água deve ser declarada na lista de ingredientes, exceto quando 

formar parte de salmouras, xaropes, caldas, molhos ou outros similares, e estes 

ingredientes compostos forem declarados como tais na lista de ingredientes. Não 

será necessário declarar a água e outros componentes voláteis que se evaporem 

durante a fabricação. Quando se tratar de alimentos desidratados, concentrados, 
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condensados ou evaporados, que necessitam de reconstituição para seu 

consumo, através da adição de água, os ingredientes podem ser enumerados em 

ordem de proporção (m/m) no alimento reconstituído. Nestes casos, deve ser 

incluída a seguinte expressão: "Ingredientes do produto preparado segundo as 

indicações do rótulo". No caso de misturas de frutas, de hortaliças, de especiarias 

ou de plantas aromáticas em que não haja predominância significativa de 

nenhuma delas (em peso), estas podem ser enumeradas seguindo uma ordem 

diferente, sempre que a lista desses ingredientes venha acompanhada da 

expressão: "em proporção variável" (Portaria nº 371, Setembro, 1997 – M.A.P.A). 

Os aditivos alimentares devem ser declarados fazendo parte da lista de 

ingredientes, sendo que nesta declaração deve constar a função principal ou 

fundamental do aditivo no alimento e seu nome completo ou seu número INS 

(Sistema Internacional de Numeração, Codex Alimentarius FAO/OMS), ou ambos. 

Quando houver mais de um aditivo alimentar com a mesma função, pode ser 

mencionado um em continuação ao outro, agrupando-os por função. 

Os aditivos alimentares devem ser declarados depois dos ingredientes 

(Resolução RDC nº 259, Setembro, 2002 – ANVISA). 

Na identificação da origem devem ser indicados o nome (razão social) 

do fabricante ou produtor ou fracionador ou titular (proprietário) da marca, o 

endereço completo, o país de origem, o município e o número de registro ou 

código de identificação do estabelecimento fabricante junto ao órgão competente. 

Para identificar a origem deve ser utilizada uma das seguintes expressões: 

"fabricado em... ", "produto ..." ou "indústria ..." (Portaria nº 371, Setembro, 1997 – 

M.A.P.A). 

Todo rótulo deve ter impresso, gravado ou marcado de qualquer outro 

modo, uma indicação em código ou linguagem clara, que permita identificar o Iote 

a que pertence o alimento, de forma que seja visível, legível e indelével. O lote é 

determinado em cada caso pelo fabricante, produtor ou fracionador do alimento, 

segundo seus critérios. Para indicação do lote, podem ser utilizados um código 

chave precedido da letra "L", onde este código deverá estar à disposição da 

autoridade competente e constar da documentação comercial quando ocorrer o 

intercâmbio entre os países ou a data de fabricação, embalagem ou de prazo de 
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validade, sempre que a(s) mesma(s) indique(m), pelo menos, o dia e o mês ou o 

mês e o ano (nesta ordem) (Portaria nº 371, Setembro, 1997 – M.A.P.A). 

O prazo de validade deve ser declarado e constar de pelo menos 

o dia e o mês para produtos que tenham prazo de validade não superior a três 

meses e o mês e o ano para produtos que tenham prazo de validade superior a 

três meses. Se o mês de vencimento for dezembro, basta indicar o ano, com a 

expressão "fim de...... (ano)". O prazo de validade deve ser declarado por meio de 

uma das seguintes expressões (Portaria nº 371, Setembro, 1997 – M.A.P.A): 

"consumir antes de..."; 

"válido até..."; 

"validade..."; 

“val:...”; 

"vence..."; 

"vencimento..."; 

“vto:...”; 

"venc:...."; 

"consumir preferencialmente antes de...". 

As expressões estabelecidas anteriormente devem ser acompanhadas 

do prazo de validade, ou de uma indicação clara do local onde consta o prazo de 

validade, ou de uma impressão através de perfurações ou marcas indeléveis do 

dia e do mês ou do mês e do ano (Portaria nº 371, Setembro, 1997 – M.A.P.A). 

Alguns produtos são dispensados da obrigatoriedade da apresentação do prazo 

de validade, estando estes identificados no Anexo 1 - Alimentos dispensados da 

obrigatoriedade da apresentação da Informação Nutricional e Prazo de Validade. 

Nos rótulos das embalagens de alimentos que exijam condições 

especiais para sua conservação, deve ser incluída uma legenda com caracteres 

bem legíveis, indicando as precauções necessárias para manter suas 

características normais, devendo ser indicadas as temperaturas máxima e mínima 

para a conservação do alimento e o tempo que o fabricante, produtor ou 

fracionador garante sua durabilidade nessas condições. O mesmo dispositivo é 
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aplicado para alimentos que podem se alterar depois de abertas suas 

embalagens. Em particular, para os alimentos congelados, cujo prazo de validade 

varia segundo a temperatura de conservação, devendo ser indicada esta 

característica. Nestes casos, pode ser indicado o prazo de validade para cada 

temperatura, em função dos critérios já mencionados, ou então o prazo de 

validade para cada temperatura, indicando o dia, o mês e o ano de fabricação. 

Para declarar o prazo de validade, podem ser utilizadas as seguintes expressões:  

"validade a - 18º C (freezer): ...", e/ou "validade a - 4º C (congelador): ..." e/ou 

"validade a 4º C (refrigerador): ..." (Portaria nº 371, Setembro, 1997 – M.A.P.A). 

Quando necessário, o rótulo deve conter as instruções sobre o modo 

apropriado de uso, incluídos a reconstituição, o descongelamento ou o tratamento 

que deve ser dado pelo consumidor para o uso correto do produto. Estas 

instruções não devem ser ambíguas, nem dar margem a falsas interpretações, a 

fim de garantir a utilização correta do alimento (Portaria nº 371, Setembro, 1997 – 

M.A.P.A). 

 

2.4 ROTULAGEM / INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
 
A rotulagem nutricional se aplica aos alimentos produzidos e 

comercializados, qualquer que seja sua origem, embalados na ausência do cliente 

e prontos para serem oferecidos aos consumidores (Resolução RDC nº 360, 

Setembro, 2003 – ANVISA). Alguns alimentos estão dispensados da 

apresentação da informação nutricional, estando estes identificados no Anexo 1 - 

Alimentos dispensados da obrigatoriedade da apresentação da Informação 

Nutricional e do Prazo de Validade. 

Os alimentos com embalagens cuja superfície visível para rotulagem 

seja menor ou igual a 100 cm2 estão dispensados da obrigatoriedade da 

apresentação da informação nutricional. O rótulo destes alimentos deve conter 

uma indicação impressa “PARA INFORMAÇÂO NUTRICIONAL: _______”, 

especificando o número de telefone ou endereço completo da empresa, 

completando a frase. Esta exceção não se aplica aos alimentos para fins 
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especiais ou que apresentem declarações de propriedades nutricionais. 

(Resolução RDC nº 360, Setembro, 2003 – ANVISA). 

A Tabela 1 é um exemplo de como a Informação Nutricional dos 

produtos produzidos a partir de 23 de dezembro de 2003 e de todos os demais 

produtos já existentes e regulamentados deverá ser apresentada. O exemplo 

demonstrado é um rótulo vertical, também conhecido como rótulo padrão, 

existindo ainda outros dois modelos, o rótulo horizontal e o rótulo linear. 

 

Tabela 1- Modelo vertical da Informação Nutricional de um Biscoito Maisena 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção de 30g (medida caseira) 

Quantidade por porção %VD (*) 
Valor Calórico  170kcal 9% 
Carboidratos  31g 10% 
Proteínas  3g 4% 
Gorduras Totais  5g 9% 
Gorduras Saturadas  0g 0% 
Gorduras Trans  0g Ñ declarar 
Fibra Alimentar  0g 0% 
Sódio  0mg 0% 
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou  
8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores 
Dependendo de suas necessidades energéticas. 

    Fonte: Virtual Nutri e USDA (2001) 
Será obrigatório declarar na informação nutricional a quantidade de 

(Resolução RDC nº 360, Setembro, 2003 – ANVISA): 

- Valor energético / calórico; 

- Carboidratos; 

- Proteínas; 

- Gorduras totais; 

- Gorduras saturadas; 

- Gorduras trans; 

- Fibra alimentar; 

- Sódio. 
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Além do valor calórico e dos nutrientes acima citados deve-se informar 

também a quantidade de qualquer outro nutriente que se considere importante 

para manter um bom estado nutricional, segundo exijam os Regulamentos 

Técnicos específicos e a quantidade de qualquer outro nutriente sobre o qual se 

faça uma declaração de propriedades nutricionais ou outra declaração que faça 

referência a nutrientes. Quando for realizada uma declaração de propriedades 

nutricionais (informação nutricional complementar) sobre o tipo e/ou a quantidade 

de carboidratos, deve ser indicada a quantidade de açúcares e do(s) 

carboidrato(s) sobre o qual se faça a declaração de propriedades. Podem ser 

indicadas também as quantidades de amido e/ou outro(s) carboidrato(s). Assim 

como para os carboidratos, quando for realizada uma declaração de propriedades 

nutricionais (informação nutricional complementar) sobre o tipo e/ou a quantidade 

de gorduras e/ou ácidos graxos e/ou colesterol deve ser indicada à quantidade de 

gorduras saturadas, trans, monoinsaturadas, poliinsaturadas e colesterol 

(Resolução RDC nº 360, Setembro, 2003 – ANVISA). 

Optativamente podem ser declarados a quantidade de vitaminas e de 

minerais que constam na Tabela de Valores de Ingestão Diária Recomendada 

(IDR) de Nutrientes, em anexo, sempre e quando estiverem presentes em 

quantidade igual ou maior a 5% da Ingestão Diária Recomendada (IDR) por 

porção indicada no rótulo (Resolução RDC nº 360, Setembro, 2003 – ANVISA). 

 

2.4.1 CÁLCULO DO VALOR ENERGÉTICO/CALÓRICO E DOS 
NUTRIENTES 

 
A quantidade do valor energético a ser declarada deve ser calculada 

utilizando-se os seguintes fatores de conversão (Resolução RDC nº 360, 

Setembro, 2003 – ANVISA): 

- Carboidratos – 4kcal/g ou 17kJ/g; 

- Proteínas – 4kcal/g ou 17kJ/g; 

- Gorduras – 9kcal/g ou 37kJ/g; 

- Álcool (Etanol) – 7kcal/g ou 29kJ/g; 
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- Ácidos orgânicos – 3kcal/g ou 13kJ/g; 

- Polióis – 2,4kcal/g ou 10kJ/g; 

- Polidextroses – 1kcal/g ou 4kJ/g. 

A quantidade de proteínas a ser indicada deve ser calculada mediante 

a fórmula Proteína = conteúdo total de nitrogênio (Kjeldahl) x fator, sendo 

utilizados os seguintes fatores: 5,75 para as proteínas vegetais, 6,38 para as 

proteínas lácteas, 6,25 para as proteínas da carne ou misturas de proteínas e 

6,25 para as proteínas de soja e de milho. O cálculo da quantidade de 

carboidratos é feito como sendo a diferença entre 100 e a soma do conteúdo de 

proteínas, gorduras, fibra alimentar, umidade e cinzas (Resolução RDC nº 360, 

Setembro, 2003 – ANVISA). 

Será admitida uma tolerância para mais ou para menos de 20% com 

relação aos valores de nutrientes declarados no rótulo. 

 

2.4.2 APRESENTAÇÃO DA ROTULAGEM / INFORMAÇÃO 
NUTRICIONAL 

 
A disposição, o realce e a ordem da informação nutricional devem 

seguir o exemplo já apresentado na Tabela 1. A informação nutricional deve 

aparecer agrupada em um mesmo lugar, estruturada em forma de tabela, com os 

valores e as unidades em colunas. Se o espaço não for suficiente, pode ser 

utilizada a forma horizontal da informação nutricional, conforme Tabela 2 ou a 

forma linear da informação nutricional conforme Tabela 3, apresentadas abaixo. 

 

Tabela 2- Modelo horizontal da Informação Nutricional de um Biscoito Maisena 

 Quantidade por porção %VD (*) Quantidade por porção %VD (*)
               

INFORMAÇÃO Valor Calórico 170kcal 9% Gorduras Satur.  0g 0% 
NUTRICIONAL Carboidratos 31g 10% Gorduras Trans  0g Ñ declarar
Porção de 30g Proteínas 3g 4% Fibra Alimentar  0g 0% 

(medida caseira) Gorduras Totais 5g 9% Sódio  0mg 0% 
               
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400kJ. Seus valores 
Diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. 

Fonte: Virtual Nutri e USDA (2001) 
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Tabela 3 - Modelo linear da Informação Nutricional de um Biscoito Maisena 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: Porção de 30g (medida 
caseira); Valor Calórico – 170kcal (9% VD*); Carboidratos – 31g 
(10%VD*); Proteínas – 3g (4%VD*); Gorduras totais – 5g 
(9%VD*); Gorduras saturadas – 0g (0%VD*); Gorduras trans – 0g; 
Fibra alimentar – 0g (0%VD*); Sódio – 0mg (0%VD*). 

*%VD Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 
8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores 
dependendo de suas necessidades energéticas. 
Fonte: Virtual Nutri e USDA (2001) 

 

Alternativamente, pode ser utilizada uma declaração nutricional 

simplificada. Para tanto, a declaração de valor energético ou conteúdo de 

nutrientes será substituída pela seguinte frase: ”Não contém quantidade 

significativa de......(valor energético e/ou nome(s) do(s) nutriente(s))” que será 

colocada dentro do espaço destinado para rotulagem nutricional, como pode ser 

visto na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Modelo simplificado da Informação Nutricional de um Milho em 

Conserva 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção de 15g (medida caseira) 

Quantidade por porção %VD (*) 
Valor Calórico 20kcal 1% 
Carboidratos 3g 1% 
Não contém Quantidade significativa de Proteínas, Gorduras 
Totais, Gorduras Saturadas, Gorduras Trans, Fibra Alimentar e 
Sódio. 

  *%VD Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou    
              8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores  
              dependendo de suas necessidades energéticas. 

  Fonte: Virtual Nutri e USDA (2001) 
 

A expressão “INFORMAÇÃO NUTRICIONAL”, o valor e as unidades da 

porção e da medida caseira devem estar em maior destaque do que o resto da 

informação nutricional. A declaração de valor energético e dos nutrientes deve ser 

feita em forma numérica. A informação correspondente à rotulagem nutricional 

deve estar redigida no idioma oficial do país de consumo (espanhol ou 
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português), sem prejuízo de textos em outros idiomas e deve ser colocada em 

lugar visível, em caracteres legíveis e deve ter cor contrastante com o fundo onde 

estiver impressa. As unidades que devem ser utilizadas na rotulagem nutricional 

são (Resolução RDC nº 360, Setembro, 2003 – ANVISA): 

- Valor energético/calórico: quilocalorias (kcal) e quilojoules (kJ); 

- Proteínas: gramas (g); 

- Carboidratos: gramas (g); 

- Gorduras (total, saturada e trans): gramas (g); 

- Fibra alimentar: gramas (g); 

- Sódio: miligramas (mg); 

- Vitaminas: miligramas (mg) ou microgramas (µg), quando declarada; 

- Minerais: miligramas (mg) ou microgramas (µg), quando declarado; 

- Porção: gramas (g), mililitros (ml) e medidas caseiras de acordo com 
regulamento específico. 

O Valor energético e o percentual de Valor Diário (% VD) devem ser 

declarados em números inteiros. Os nutrientes serão declarados de acordo com o 

estabelecido na tabela de Arredondamento de Nutrientes, conforme apresentado 

na Tabela 5 e as cifras deverão ser expressas nas unidades indicadas 

anteriormente. 

Tabela 5 - Arredondamento de Nutrientes 

VALORES ARREDONDAMENTO 
Maiores que 100 Serão declarados em números inteiros com 

três cifras 
Menores que 100 ou iguais a 10 Serão declarados em números inteiros com 

duas cifras 
Menores que 10 ou iguais a 1 Serão declarados com uma cifra decimal 
Menores que 1 Para vitaminas e minerais declarar com duas 

cifras decimais. Demais nutrientes declarar 
com uma cifra decimal 

 Fonte: Resolução RDC nº360 (2003) 
 

A informação nutricional será expressa como “zero” ou “0” ou “não 

contém” para valor energético e/ou nutrientes quando o alimento contiver 
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quantidades menores ou iguais as estabelecidas como “não significativas” de 

acordo com a Tabela 6. 

Tabela 6 - Quantidades não significativas de valor energético e nutrientes 

VALOR 
ENERGÉTICO/NUTRIENTES

QUANTIDADES NÃO SIGNIFICATIVAS POR 
PORÇÃO (EXPRESSA EM g OU mL) 

Valor energético Menor ou igual a 4kcal ou menor que 17kJ 
Carboidratos Menor ou igual a 0,5g 
Proteínas Menor ou igual a 0,5g 
Gorduras totais (*) Menor ou igual a 0,5g 
Gorduras saturadas Menor ou igual a 0,2g 
Gorduras trans Menor ou igual a 0,2g 
Fibra alimentar Menor ou igual a 0,5g 
Sódio Menor ou igual a 5mg 
(*) Será declarado como “zero”, “0” ou “não contém” quando a quantidade de 
gorduras totais, gorduras saturadas e gorduras trans atendam a condição de 
quantidades não significativas e nenhum outro tipo de gordura seja 
declarado com quantidades superiores a zero. 
Fonte: Resolução RDC nº360 (2003) 

 

2.4.3 ALGUMAS REGRAS PARA A INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
 
A informação nutricional deve ser expressa por porção, incluindo a 

medida caseira correspondente, segundo o estabelecido no Regulamento Técnico 

específico e em percentual de Valor Diário (%VD). Fica excluída a declaração de 

gordura trans em percentual de Valor Diário (%VD). Adicionalmente, a informação 

nutricional pode ser expressa por 100 g ou 100 ml. Para calcular a porcentagem 

do Valor Diário (%VD), do valor energético e de cada nutriente que contém a 

porção do alimento, serão utilizados a Tabela de Valores de Ingestão Diária 

Recomendada (IDR) de Nutrientes e a Tabela de Valores Diários de Referência 

(VDR) de Nutrientes que constam nos anexos 2 e 3. Deve ser incluída como parte 

da informação nutricional a seguinte frase: “Seus valores diários podem ser 

maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas”. As 

quantidades mencionadas devem ser as correspondentes ao alimento tal como se 

oferece ao consumidor. Pode-se declarar, também, informações do alimento 

preparado, desde que se indiquem as instruções específicas de preparação e que 

tais informações se refiram ao alimento pronto para o consumo (Resolução RDC 

nº 360, Setembro, 2003 – ANVISA). 
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Para a determinação da porção dos alimentos deve-se aplicar o 

estabelecido no Regulamento Técnico de Porções de Alimentos Embalados 

(Resolução RDC nº 359, de 23 de dezembro de 2003), tomando como referência 

aquele(s) alimento(s) que por sua(s) característica(s) nutricional(is) seja(m) 

comparável(is) e ou similar(es). Os alimentos destinados a pessoas com 

transtornos metabólicos específicos e ou condições fisiológicas particulares 

podem, através de regulamentação, estar isentos de declarar as porções e ou 

percentual de valor diário estabelecidos em Regulamento Técnico específico. 

(Resolução RDC nº 360, Setembro, 2003 – ANVISA). 

 

2.5 PORÇÕES DE ALIMENTOS 
 

Porção é a quantidade média do alimento que deveria ser consumida 

por pessoas sadias, maiores de 36 meses de idade em cada ocasião de 

consumo, com a finalidade de promover uma alimentação saudável. Estabeleceu-

se para fim da declaração na rotulagem nutricional à medida caseira e sua 

relação com a porção correspondente em gramas ou mililitros detalhando-se os 

utensílios geralmente utilizados, suas capacidades e dimensões aproximadas 

conforme consta na Tabela 7 (Resolução RDC nº 359, Setembro, 2003 – 

ANVISA). 

Tabela 7 - Relação Medida Caseira X Porções (Capacidade) 

MEDIDA CASEIRA CAPACIDADE OU DIMENSÃO 
Xícara de chá 200cm3 ou ml 
Copo 200 cm3 ou ml 
Colher de sopa 10 cm3 ou ml 
Colher de chá 5 cm3 ou ml 
Prato raso 22 cm de diâmetro 
Prato fundo 250 cm3 ou ml 

                 Fonte: Resolução RDC nº359 (2003) 
 

As outras formas de declaração de medidas caseiras (fatia, rodela, 

fração ou unidade) estabelecidas podem ser vistas na Tabela de Porções, a qual 

pode ser encontrada na Resolução RDC nº 359, de 23 de dezembro de 2003 – 

ANVISA em <http://www.anvisa.gov.br/alimentos/legis/especifica/rotuali.htm>. 
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A porção expressa em medidas caseiras, deve ser indicada em valores 

inteiros ou suas frações de acordo ao estabelecido nas Tabelas 8 e 9. 

Tabela 8 - Relação das frações para valores menores ou iguais que a unidade de 

medida caseira 

PERCENTUAL DE MEDIDA CASEIRA FRAÇÃO A INDICAR 
até 30% 1/4 de....... (medida caseira) 
de 31% a 70% 1/2 de....... (medida caseira) 
de 71% a 130% 1............... (medida caseira) 

   Fonte: Resolução RDC nº359 (2003) 
 

Tabela 9 - Relação das frações para valores maiores que a unidade de medida 

caseira 

PERCENTUAL DE MEDIDA CASEIRA FRAÇÃO A INDICAR 
de 131% a 170% 1 ½ de.... (medida caseira) 
de 171% a 230% 2............... (medida caseira) 

    Fonte: Resolução RDC nº359 (2003) 
 

Para fins de estabelecer o tamanho da porção deve ser considerado 

(Resolução RDC nº 359, Setembro, 2003 – ANVISA): 

- que se tomou como base uma alimentação diária de 2000 Kcal ou 

8400 kJ; 

- que os alimentos foram classificados em níveis e grupos de 

alimentos, determinando-se o valor energético médio que contém cada grupo, o 

número de porções recomendadas e o valor energético médio que corresponder 

para cada porção; 

- que para os alimentos de consumo ocasional dentro de uma 

alimentação saudável correspondente ao Grupo VII (Tabela 10), não será 

considerado o valor energético médio estabelecido para o grupo; e 

- que outros produtos alimentícios não classificados nos 4 níveis estão 

incluídos no Grupo VIII denominado de "Molhos, temperos prontos, caldos, sopas 

e pratos preparados”, conforme Tabela 10. 
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Tabela 10 - Classificação dos alimentos em níveis 

NÍVEL GRUPOS DE 
ALIMENTOS 

VALOR ENERGÉTICO 
MÉDIO (VE) 

NÚMERO DE 
PORÇÕES 

VALOR ENERGÉTICO 
MÉDIO POR PORÇÃO

  Kcal KJ  Kcal KJ 
1 I – Produtos 

de 
panificação, 

cereais, 
leguminosas, 

raízes, 
tubérculos e 

seus 
derivados. 

900 3800 6 150 630 

2 II – Verduras, 
hortaliças e 
conservas 
vegetais. 

3 30 125 

 III – Frutas, 
sucos, 

néctares e 
refrescos de 

frutas. 

300 1260 

3 70 295 

3 IV – Leite e 
derivados 

2 125 525 

 V – Carnes e 
ovos 

500 2100 

2 125 525 

4 VI – Óleos, 
gorduras, e 
sementes 

oleaginosas. 

2 100 420 

 VII – 
Açúcares e 

produtos que 
fornecem 
energia 

proveniente 
de 

carboidratos e 
gorduras 

 

300 1260 

1 100 420 

-- VIII – Molhos, 
temperos 
prontos, 

caldos, sopas 
e pratos 

preparados. 

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

Fonte: Resolução RDC nº359 (2003) 
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A porção harmonizada e a medida caseira correspondente devem ser 

utilizadas para a declaração de valor energético e nutrientes, em função do 

alimento ou grupo de alimentos. Para fins da declaração do valor energético e de 

nutrientes devem ser consideradas as seguintes situações, em função da forma 

de apresentação, uso e ou comercialização dos alimentos (Resolução RDC nº 

359, Setembro, 2003 – ANVISA): 

- critérios de tolerância; e 

- alimentos apresentados em embalagem individual. 

Considera-se embalagem individual aquela cujo conteúdo corresponde 

a uma porção usualmente consumida em cada ocasião de consumo. É aceita 

uma variação máxima de ± 30% em relação ao valor em gramas ou mililitros 

estabelecido para a porção do alimento. Para aqueles alimentos cujo conteúdo 

exceda essa variação, deve ser informado o número de porções contidas na 

embalagem individual (Resolução RDC nº 359, Setembro, 2003 – ANVISA). 

Para os produtos apresentados em unidades de consumo ou 

fracionados serão aceitas variações máximas de ± 30% com relação aos valores 

em gramas ou mililitros estabelecidos para a porção de alimentos para os quais a 

medida foi estabelecida como “X unidades correspondentes” ou “fração 

correspondente”. Nos alimentos semiprontos ou prontos para o consumo o 

tamanho da porção deve ser estabelecido considerando o máximo de 500 kcal ou 

2100 kJ. Nos alimentos concentrados, em pó ou desidratados para preparar 

alimentos que necessitem reconstituição, com ou sem adição de outros 

ingredientes, a porção a ser declarada deve ser a quantidade suficiente do 

produto, tal como se oferece ao consumidor, para preparar a quantidade 

estabelecida do produto final. Pode também ser declarada a porção do alimento 

preparado quando forem indicadas as instruções específicas de preparo e as 

informações referentes aos alimentos prontos para o consumo (Resolução RDC 

nº 359, Setembro, 2003 – ANVISA). 

Alimentos utilizados usualmente como ingredientes, sua porção deve 

corresponder à quantidade de produto usualmente utilizada nas preparações mais 

comuns, não devendo ultrapassar o valor energético por porção correspondente 
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ao grupo a que pertence. Já para os alimentos com duas fases separáveis a 

porção deve corresponder à fase drenada ou escorrida, exceto para aqueles 

alimentos onde tanto a parte sólida quanto a líquida são habitualmente 

consumidas. A informação nutricional deve informar claramente sobre qual ou 

quais partes do alimento se refere a declaração. Nos alimentos que se 

apresentam com partes não comestíveis a porção se aplica à parte comestível. A 

informação nutricional deve informar claramente que a mesma se refere à parte 

comestível (Resolução RDC nº 359, Setembro, 2003 – ANVISA). 

No caso de alimentos apresentados em embalagens com várias 

unidades, estas podem ser divididas em unidades idênticas ou de natureza similar 

e em unidades de diferente natureza, onde que para fins de aplicação dessas 

situações se entende por unidades idênticas ou de natureza similar, aquelas que 

por sua composição nutricional, ingredientes utilizados e características mais 

destacáveis podem ser consideradas, em termos gerais, como alimentos similares 

e comparáveis. Quando essas condições não ocorrerem, se considera que as 

unidades são de diferente natureza ou diferentes tipos de alimentos (Resolução 

RDC nº 359, Setembro, 2003 – ANVISA). 

Nas unidades idênticas ou de natureza similar a porção do alimento 

que se apresente na embalagem que contenha unidades idênticas ou de natureza 

similar disponíveis para consumo individual, é aquela estabelecida na Tabela de 

Porções. A informação nutricional deve corresponder ao valor médio das 

unidades.  Já para as unidades de diferente natureza, a porção do alimento que 

se apresente em uma embalagem que contenha unidades de diferente natureza, 

disponíveis para consumo individual, é a correspondente, segundo a Tabela de 

Porções, a cada um dos alimentos presentes na embalagem. Deve ser declarado 

o valor energético e o conteúdo de nutrientes de cada uma das unidades 

(Resolução RDC nº 359, Setembro, 2003 – ANVISA). 

Por fim tem-se os alimentos compostos, o qual considera-se como 

sendo aquele cuja apresentação inclua dois ou mais alimentos embalados 

separadamente com instruções de preparo ou cujo uso habitual sugira seu 

consumo conjunto. A informação nutricional deve referir-se à porção do alimento 

combinado, ou seja, a soma das porções de cada um dos produtos individuais. A 
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informação relativa à medida caseira deve ser correspondente ao produto 

principal (Resolução RDC nº 359, Setembro, 2003 – ANVISA). 

 

2.6 REGULAMENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS 
 
2.6.1 GLÚTEN 

 
Glúten é o nome dado a um conjunto de proteínas presentes no trigo, 

aveia, cevada, malte e centeio, sendo que a doença celíaca ou síndrome celíaca 

e a dermatite herpetiforme são doenças causadas pela intolerância permanente 

ao glúten. Todos os alimentos e bebidas embalados que contenham glúten, como 

trigo, aveia, cevada, malte e centeio e/ou seus derivados, devem conter, no rótulo, 

obrigatoriamente, a advertência: "contém Glúten” (Resolução RDC nº 40, 

Fevereiro, 2002 – ANVISA). 

A partir de 16 de maio de 2003, segundo Lei nº 10674, todos os 

alimentos industrializados deverão conter em seu rótulo, obrigatoriamente, as 

inscrições "contém Glúten" ou "não contém Glúten", conforme o caso. A 

advertência deve ser impressa nos rótulos e embalagens dos produtos 

respectivos assim como em cartazes e materiais de divulgação em caracteres 

com destaque, nítidos e de fácil leitura. 

 

2.6.2 CARNES DE AVES E SEUS MIÚDOS CRUS, RESFRIADOS OU 
CONGELADOS 

 
A presença de Salmonella em carne de aves e seus miúdos crus, 

resfriados ou congelados existem de forma crítica, e é um problema mundial, 

inexistindo medidas efetivas de controle que possam eliminá-la da carne crua. O 

processo tecnológico atual utilizado pelas indústrias produtoras de carne de aves 

e seus miúdos crus, resfriados ou congelados, ainda não asseguram a eliminação 

completa do microrganismo Salmonella nesses produtos, sendo que a presença 

desse microrganismo significa risco à saúde do consumidor caso o produto não 

seja adequadamente conservado e preparado. Dessa forma estabelece-se a 

obrigatoriedade para os produtores de carne de aves e seus miúdos crus, 
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resfriados ou congelados de incluir na rotulagem destes produtos as instruções de 

uso, preparo e conservação de carne de aves e seus miúdos crus, resfriados ou 

congelados, com recomendações, que auxiliem o consumidor no controle do risco 

associado ao consumo de alimentos nos quais o microrganismo Salmonella possa 

estar presente (Resolução RDC nº 13, Janeiro, 2001 – ANVISA). 

Na rotulagem das carnes de aves e seus miúdos crus, resfriados ou 

congelados, além dos dizeres exigidos para os alimentos em geral e específicos, 

deve constar, obrigatoriamente, as expressões em destaque (Resolução RDC nº 

13, Janeiro, 2001 – ANVISA): 

- Este alimento se manuseado incorretamente e ou consumido cru 

pode causar danos à saúde; 

- Para sua segurança, siga as instruções abaixo:; 

- Mantenha refrigerado ou congelado. Descongele somente no 

refrigerador ou no microondas; 

- Mantenha o produto cru separado dos outros alimentos. Lave com 

água e sabão as superfícies de trabalho (incluindo as tábuas de corte), utensílios 

e mãos depois de manusear o produto cru; e 

- Consuma somente depois de cozido, frito ou assado completamente. 

As empresas produtoras têm responsabilidade na qualidade do 

alimento, devendo garantir ações efetivas e eficazes na cadeia produtiva para 

diminuir a incidência da bactéria em questão. Durante o preparo e manuseio 

existe a possibilidade de re-contaminação e contaminação de outros alimentos 

que não serão submetidos ao processo de cozimento, sendo que a Salmonella é 

destruída pela ação do calor (Resolução RDC nº 13, Janeiro, 2001 – ANVISA). 

 

2.6.3 CORANTE TARTRAZINA 
 
O corante tartrazina tem seu uso autorizado para alimentos como 

balas, caramelos e similares, de grande consumo pela faixa infantil, sendo que a 
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substância em questão está permitida na legislação brasileira como aditivo 

alimentar na função de corante. O consumo do corante tartrazina pode provocar 

reações adversas em pessoas sensíveis, onde essas reações advindas do 

consumo de alimentos contendo o corante tartrazina, não foram cientificamente 

comprovadas dentro de uma relação de causa e efeito. Daí a necessidade de 

adotar medidas para prevenir a população de riscos associados ao consumo de 

alimentos que contenham o aditivo INS 102, corante tartrazina (Resolução RDC 

nº 340, Dezembro, 2002 – ANVISA). 

Ficam então as empresas fabricantes de alimentos que contenham na 

sua composição o corante tartrazina (INS 102) obrigadas a declarar na rotulagem, 

na lista de ingredientes, o nome do corante tartrazina por extenso (Resolução 

RDC nº 340, Dezembro, 2002 – ANVISA). 

 

2.6.4 INFORMAÇÃO NUTRICIONAL COMPLEMENTAR 
 
A Informação Nutricional Complementar é qualquer representação que 

afirme, sugira ou implique que um alimento possui uma ou mais propriedades 

nutricionais particulares, relativas ao seu valor energético e/ou seu conteúdo de 

proteínas, gorduras, carboidratos, fibras alimentares, vitaminas e ou minerais. 

Não se considera Informação Nutricional Complementar (Portaria nº 27, Janeiro, 

1998 – ANVISA): 

- a menção de substâncias na lista de ingredientes; 

- a menção de nutrientes como parte obrigatória da rotulagem 

nutricional; 

-  a declaração quantitativa ou qualitativa de alguns nutrientes ou 

ingredientes ou do valor energético na rotulagem, quando exigida por legislação 

específica.  

A Informação Nutricional Complementar é permitida, em caráter 

opcional, nos alimentos em geral, devendo referir-se ao alimento pronto para o 

consumo, preparado, quando for o caso, de acordo com as instruções de 
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rotulagem. Deverá ser expressa por 100g ou por 100 mL do alimento pronto para 

consumo, não sendo permitido o uso da Informação Nutricional Complementar 

que possa levar à interpretação errônea ou engano do consumidor (Portaria nº 27, 

Janeiro, 1998 – ANVISA). 

Quando a Informação Nutricional Complementar for baseada em 

características inerentes ao alimento, deve haver um esclarecimento em um lugar 

próximo à declaração, com caracteres de igual realce e visibilidade, de que todos 

os alimentos daquele tipo também possuem essas características. O mesmo 

tratamento deve ser dado quando houver obrigatoriedade legal decorrente de 

situações nutricionais específicas (Portaria nº 27, Janeiro, 1998 – ANVISA). 

Os termos a serem utilizados para declarações nutricionais 

relacionadas ao conteúdo de nutrientes e ou valor energético são (Portaria nº 27, 

Janeiro, 1998 – ANVISA): 

- baixo (pobre, leve): “light”, “lite”, “low” ou “baixo”; 

- muito baixo: “very low” ou “muito baixo”; 

- alto teor: "high", “rico”, “alto teor” ou “alto conteúdo”; 

- fonte: “source” ou “fonte”; 

- não contém: “free”, “livre”, “sem”, “zero” ou “não contém”; 

- sem adição: “sem adição”; 

- reduzido: “light”, “lite”, “leve” ou “reduzido”; 

- aumentado: “increased” ou  “aumentado”. 

Esses termos devem respeitar os valores definidos pela Tabela de 

Atributos, a qual pode ser encontrada na Portaria nº 27, de 13 de janeiro de 1998 

– ANVISA em http://www.anvisa.gov.br/alimentos/legis/especifica/rotuali.htm.  

 

2.6.5 ADITIVOS 
 
O uso de aditivo não previsto no alimento convencional similar, ou em 

limite maior que aquele já autorizado, é permitido quando justificada a 
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necessidade tecnológica decorrente da substituição total ou parcial de 

ingredientes. Os alimentos e bebidas cujo conteúdo de açúcares foi alterado, 

associado ou não à alteração de outros nutrientes e/ou valor energético, podem 

utilizar os edulcorantes naturais e artificiais previstos na legislação em vigor 

(Portaria nº 28, Janeiro, 1998 – ANVISA). 

Os limites máximos de uso dos edulcorantes naturais e artificiais nos 

alimentos e bebidas, com exceção dos alimentos de reduzido teor de açúcares, 

são os mesmos permitidos para alimentos e bebidas dietéticos. Para os alimentos 

de reduzido teor de açúcares, os limites máximos não devem ser superiores a 

75% dos limites máximos previstos para os alimentos e bebidas dietéticos.  

Segue-se uma lista das classes dos alimentos e bebidas que podem utilizar os 

edulcorantes naturais e artificiais previstos na legislação em vigor, nos seus 

respectivos limites máximos (Portaria nº 28, Janeiro, 1998 – ANVISA). 

- Alimentos para Dietas com Restrição de Açúcares, exceto os 
Adoçantes Dietéticos, que devem obedecer legislação específica; 

- Alimentos para Controle de Peso; e 

- Alimentos para Dieta com Ingestão Controlada de Açúcares.  

 

2.6.6 ALIMENTOS PARA FINS ESPECIAIS 
 
 Os Alimentos para Fins Especiais são alimentos especialmente 

formulados ou processados, nos quais se introduzem modificações no conteúdo 

de nutrientes, adequadas à utilização em dietas, diferenciadas e/ou opcionais, 

atendendo as necessidade de pessoas em condições metabólicas e fisiológicas 

específicas. Não são considerados Alimentos para Fins Especiais os alimentos 

adicionados de nutrientes essenciais, as bebidas dietéticas e/ou de baixas 

calorias e/ou alcoólicas, os suplementos vitamínicos e/ou minerais, os produtos 

que contenham substâncias medicamentosas ou indicações terapêuticas e os 

aminoácidos de forma isolada e combinada (Portaria nº 29, Janeiro, 1998 – 

ANVISA). 

Para fins de rotulagem, no painel principal, devem constar a 

designação do alimento, de acordo com a legislação específica, seguida da 
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finalidade a que se destina em letras da mesma cor e tamanho. O termo "diet" 

pode, opcionalmente, ser utilizado para os alimentos para dietas de carboidratos, 

gorduras, proteínas, sódio e para os alimentos exclusivamente empregados para 

controle de peso, além de alimentos para dieta de ingestão controlada de 

açúcares. Nos demais painéis de embalagem devem constar a informação 

nutricional, em caráter obrigatório, de acordo com a norma de rotulagem 

nutricional, a instrução clara do modo de preparo, quando não for apresentada à 

venda pronto para o consumo e a instrução dos cuidados de conservação e 

armazenamento, antes e depois de abrir a embalagem, quando for o caso 

(Portaria nº 29, Janeiro, 1998 – ANVISA). 

Deve ainda constar em destaque e em negrito (Portaria nº 29, Janeiro, 

1998 – ANVISA): 

- "Diabéticos: contém (especificar o mono- e/ou dissacarídio)"; 

- "Informação: Contém fenilalanina", para os alimentos nos quais 

houver adição de aspartame; 

- "Este produto pode ter efeito laxativo", para os alimentos cuja 

previsão razoável de consumo resulte na ingestão diária superior a 20g de 

manitol, 50g de sorbitol, 90g de pelidextrose ou de outros polióis que possam ter 

efeito laxativo; e 

- "Consumir preferencialmente sob orientação de nutricionista ou 

médico". 

 

2.6.7 ALIMENTOS PARA CONTROLE DE PESO 
 
Alimentos para Controle de Peso são os alimentos especialmente 

formulados e elaborados de forma a apresentar composição definida, adequada a 

suprir parcialmente as necessidades nutricionais do indivíduo e que sejam 

destinados a propiciar redução, manutenção ou ganho de peso corporal (Portaria 

nº 30, Janeiro, 1998 – ANVISA). 
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Os Alimentos para Controle de Peso devem atender às normas de 

rotulagem em geral e também às normas de rotulagem dos Alimentos para Fins 

Especiais. Quando qualquer informação nutricional complementar for utilizada, 

deve estar de acordo com o regulamento de Informação Nutricional 

Complementar. No painel principal deve constar a designação do alimento e a 

orientação em destaque e em negrito: "Consumir somente sob supervisão de 

médico e/ou de nutricionista". Nos demais painéis da embalagem devem constar 

à informação nutricional, de acordo com o regulamento de Rotulagem Nutricional, 

em caráter obrigatório, onde os valores nutricionais devem ser declarados por 

100g ou 100mL do alimento tal como exposto à venda e ainda, obrigatoriamente, 

por porção, indicando também o número de porções contidas na embalagem. Se 

nas instruções de uso houver indicação de que o alimento deve ser preparado 

com outro(s) ingrediente(s), deve-se declarar o valor nutricional da combinação 

final (Portaria nº 30, Janeiro, 1998 – ANVISA). 

Devem constar ainda as instruções do modo de uso do alimento para 

redução, manutenção ou ganho de peso corporal, a orientação em destaque e em 

negrito: "Ao consumir este alimento aumentar a ingestão diária de água" e a 

orientação em destaque e em negrito: "Este produto não deve ser usado na 

gestação, amamentação e por lactentes, crianças, adolescentes e idosos, exceto 

sob indicação de médico ou nutricionista". Por fim a rotulagem não deve fazer 

menção ao eventual ritmo ou quantidade de redução ou ganho de peso resultante 

do consumo dos Alimentos para Controle de Peso, nem a qualquer diminuição da 

sensação de fome ou aumento da sensação de saciedade (Portaria nº 30, 

Janeiro, 1998 – ANVISA). 

 

2.6.8 ALIMENTOS ADICIONADOS DE NUTRIENTES ESSENCIAIS 
 
Considera-se alimento fortificado/enriquecido ou simplesmente 

adicionado de nutrientes todo alimento ao qual for adicionado um ou mais 

nutrientes essenciais contidos naturalmente ou não no alimento, com o objetivo 

de reforçar o seu valor nutritivo e/ou prevenir ou corrigir deficiência(s) 

demonstrada(s) em um ou mais nutrientes, na alimentação da população ou em 

grupos específicos da mesma (Portaria nº 31, Janeiro, 1998 – ANVISA). 
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A rotulagem dos alimentos adicionados de nutrientes essenciais não 

deve induzir o consumidor a erro ou engano quanto ao valor nutricional dos 

mesmos. É proibida toda e qualquer expressão de natureza terapêutica. Os 

Alimentos Adicionados de Nutrientes Essenciais devem atender às Normas de 

Rotulagem Geral, conforme legislação específica. A Rotulagem Nutricional é 

obrigatória para aqueles alimentos que façam declarações de propriedades 

nutricionais das vitaminas e minerais (Portaria nº 31, Janeiro, 1998 – ANVISA). 

Deve constar no painel principal a designação do alimento 

convencional e uma das seguintes expressões: "Enriquecido (Fortificado) com 

Vitamina(s)...", "Vitaminado", "Enriquecido (Fortificado) com Minerais", 

"Enriquecido (Fortificado) com Vitaminas e Minerais", "Enriquecido (Fortificado) 

com..." , "Rico em ..." [especificando o nome da(s) vitamina(s) e ou mineral(is)], 

"Rico em Vitaminas", "Rico em Minerais" , "Rico em Vitaminas e Minerais". Para 

os Alimentos Restaurados, é opcional o uso dos termos "Restaurado com..." ou 

"Com reposição de ..." (especificando sempre os nutrientes adicionados) (Portaria 

nº 31, Janeiro, 1998 – ANVISA). 

Nos demais painéis devem constar a indicação da porção 

recomendada e o modo de preparo, quando for o caso, a composição nutricional 

em relação à % da IDR de forma quantitativa por 100g ou 100mL e, ainda, 

opcionalmente, por porção, quando se indicar o número de porções contidas na 

embalagem e as instruções de conservação, armazenamento e transporte, 

quando for o caso (Portaria nº 31, Janeiro, 1998 – ANVISA). 

 

2.6.9 PRODUTOS LÁCTEOS 
 
Alimentos para lactentes: 

É vedada nas embalagens e/ou rótulos, a utilização de ilustrações, 

fotos ou imagens de bebê ou outras formas que possam sugerir a utilização do 

produto como sendo o ideal para alimentação do lactente, bem como a utilização 

de frases do tipo "quando não for possível" ou similares que possam por em 
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dúvida a capacidade das mães de amamentarem seus filhos (Resolução RDC nº 

222, Agosto, 2002 – M.A.P.A.).  

Os rótulos dos leites infantis modificados devem exibir em lugar de 

destaque, de forma legível e de fácil visualização as seguintes mensagens 

(Resolução RDC nº 222, Agosto, 2002 – M.A.P.A.): 

- "O Aleitamento Materno Evita Infecções e Alergias e Fortalece o 

Vinculo Mãe-Filho"; 

- "Este Produto só deve ser Utilizado para Lactentes quando 

Orientado por Médico ou Nutricionista"; 

Devem constar instruções para a correta preparação do produto, 

incluindo medidas de higiene a serem observadas e a dosagem para a diluição, 

quando for o caso. Fica vedada a utilização de frases como "leite humanizado", 

"leite maternizado", "substituto do leite materno" ou similares, com o intuito de 

sugerir forte semelhança do produto com o leite materno (Resolução RDC nº 222, 

Agosto, 2002 – M.A.P.A.).  

Os rótulos dos produtos abaixo citados devem conter as seguintes 

mensagens (Resolução RDC nº 222, Agosto, 2002 – M.A.P.A.): 

- Leites desnatados (em pó, pasteurizado e esterilizado) – "Este 

Produto não deve ser usado como Fonte de Alimentação do Lactente"; 

- Leites semidesnatados e padronizados (leite tipo "C" e 

"reconstituído"- 3,2% de gordura, leite em pó e leite esterilizado) – "Este Produto 

não deve ser usado como única Fonte de Alimentação do Lactente"; 

- Leites integrais (leites tipo "A" e "B", em pó esterilizado) – "Este 

Produto não deve ser usado como única Fonte de Alimentação do Lactente, salvo 

sob Orientação de Médico ou Nutricionista".  

Os rótulos dos alimentos complementares, além de atenderem à 

legislação específica, devem conter as seguintes mensagens (Resolução RDC nº 

222, Agosto, 2002 – M.A.P.A.): 
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- "O Aleitamento Materno deve ser mantido após a Introdução de 

Novos Alimentos na Dieta da Criança, até completar dois anos de Idade ou mais"; 

- "Este Produto não deve ser Utilizado na Alimentação dos Lactentes 

nos Primeiros seis meses de vida, salvo sob Orientação de Médico ou 

Nutricionista".  

Produtos submetidos ao tratamento UHT: 

Nas solicitações de registro de rotulagem no Serviço de Inspeção 

Federal – S.I.F., não deverão ser registrados produtos lácteos de qualquer 

natureza, seja de leite destinado ao abastecimento público na forma fluída, seja 

de qualquer outro derivado lácteo submetido a tratamento UHT, nos quais a 

expressão “Longa Vida”, quando opcionalmente utilizada, seja colocada, na 

rotulagem, em caracteres de dimensões superiores ou de cor diferente da 

Denominação de Venda do produto, ou artifícios outros que indiquem a intenção 

de destaque maior que o nome do produto. A expressão “Longa Vida”, uma vez 

utilizada na rotulagem do produto por opção do fabricante, sempre deverá ser 

inserida abaixo da Denominação de Venda do produto ou em painéis do rótulo 

que não o principal, obedecida restrição anterior (Resolução nº 2, Novembro, 

2002 – M.A.P.A.).  

 

2.6.10 ÁGUA MINERAL E POTÁVEL DE MESA 
 
Os rótulos das águas minerais deverão constar obrigatoriamente dos 

seguintes elementos informativos (Portaria nº 470, Novembro, 1999): 

I – nome da fonte; 

II – local da fonte, Município e Estado; 

III – classificação da água; 

IV – composição química, expressa em miligramas por litro, contendo, 
no mínimo, os oito elementos predominantes, sob a forma iônica; 

V – características físico-químicas na surgência; 

VI – nome do laboratório, número e data da análise da água; 
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VII – volume expresso em litros ou mililitros; 

VIII – número e data da concessão de lavra, e número do processo 
seguido do nome "DNPM"; 

IX – nome da empresa concessionária e/ou arrendatária, se for o caso, 
com o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, do 
Ministério da Fazenda; 

X – duração, em meses, do produto, destacando-se a data de 
envasamento por meio de impressão indelével na embalagem, no rótulo, ou na 
tampa; 

XI – se à água for adicionado gás carbônico, a expressão "gaseificada 
artificialmente"; 

XII – a expressão "Indústria Brasileira"; 

Os elementos de informação I, II, e IV a XII deverão constar no rótulo 

de forma legível, em destaque, devendo ocupar, no mínimo, um quarto da área 

total do mesmo, sendo os elementos I e X impressos em caracteres destacados 

dos demais. Não poderão constar do rótulo e das faces livres das embalagens 

informações relativas a eventuais características, propriedades terapêuticas, 

expressões que supervalorizem a água, ou ainda qualquer designação suscetível 

de causar confusão ao consumidor. Deverá ser considerada como extensão do 

rótulo a cápsula de metal ou outro dispositivo empregado na vedação das 

embalagens de água mineral e potável de mesa (Portaria nº 470, Novembro, 

1999). 

 

2.6.11 CARIMBOS DE INSPEÇÃO DO S.I.F. E DO S.I.E. 
 
Todos os produtos de origem animal registrados no Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento ou registrados na Secretaria de Agricultura 

de Goiás – Agência Rural de Goiás devem apresentar no rótulo um carimbo da 

inspeção, o qual, através de um número fornecido pelo órgão fiscalizador, garante 

uma segurança ao consumidor, além do que, através do mesmo os órgãos 

competentes podem adquirir informações sobre a empresa fabricante do produto. 

As especificações dos modelos de carimbos do Serviço de Inspeção Federal 

podem ser vistas abaixo (BRASIL, RIISPOA, 1997): 
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Modelo 1: - Uso: para rótulos de produtos utilizados na alimentação 

humana, acondicionados em recipientes metálicos, de madeira ou vidro e 

encapados ou produtos envolvidos em papel, facultando-se neste caso, sua 

reprodução no rótulo; 

     - Forma: circular; 

     - Dimensões: 0,04m de diâmetro para peso superior a 1kg; 

0,02m ou 0,03m de diâmetro para peso até 1kg. 

Modelo 2: - Uso: destinado a produtos comestíveis e a ser empregado 

pelos entrepostos, observadas as mesmas condições estabelecidas para o 

modelo 3 e que lhe digam respeito, podendo ser aplicado, conforme o caso, sob a 

forma de selo adesivo; 

     - Forma: circular; 

     - Dimensões: 0,04m de diâmetro para peso superior a 1kg; 

0,02m ou 0,03m de diâmetro para peso até 1kg. 

Modelo 3: - Uso: para caixas, caixotes, engradados e outros que 

transportem produtos comestíveis inspecionados, inclusive ovos, pescados, mel e 

cera de abelhas; 

     - Forma: circular; 

            - Dimensões: 0,05m de diâmetro. 

Modelo 4: - Uso: para produtos em que o rótulo é substituído por uma 

etiqueta sendo que a mesma deve ser aplicada isoladamente sobre uma de suas 

faces; 

     - Forma: retangular no sentido horizontal; 

     - Dimensões: 0,07m X 0,04m. 

Modelo 5: - Uso: para produtos comestíveis acondicionados em fardos, 

sacos ou similares, expostos ao consumo em peças ou a granel, pintado ou 

impresso no próprio envoltório; 
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     - Forma: retangular no sentido horizontal; 

     - Dimensões: 0,065m x 0,045m quando aplicados a 

volumes pequenos ou 0,15m x 0,13m nos fardos de charque. 

Os modelos de carimbos do Serviço de Inspeção Federal (S.I.F.) se 

encontram no Anexo 4, enquanto que os modelos de carimbos do Serviço de 

Inspeção Estadual (S.I.E.) podem ser vistos no Anexo 5. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

3 UNIDADE EXPERIMENTAL 
 

3.1 HISTÓRICO DA EMPRESA 

O Ministério da Agricultura, originalmente denominado Secretaria de 

Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, foi criado no 

século XIX por decisão da Assembléia Legislativa, passando a integrar a estrutura 

formal do Gabinete do 2º Império. 

Sua criação se fez por meio da reorganização da estrutura vigente, 

incorporando atribuições e competências afetas a outras pastas, bem como seu 

quadro de pessoal foi arregimentado das diversas Secretarias de Estado, da 

Repartição Geral das Terras Públicas e da Diretoria Geral dos Correios, não 

implicando no aumento do quantitativo geral do pessoal, nem tampouco no 

crescimento das despesas com seu pagamento. 

A estrutura organizacional da Secretaria dos Negócios da Agricultura 

perdurou por 32 anos, quando então, no início do Regime Republicano, foi extinta 

e suas atribuições absorvidas pelo Ministério da Indústria, Viação e Obras 

Públicas. A subordinação ao Ministério da Indústria, Viação e Obras Públicas 

vigorou por 17 anos, quando foi recriada a Pasta da Agricultura incorporando, 

ainda, as competências e atividades ligadas a Indústria e ao Comércio, sob a 

designação de Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Em 3 de dezembro 

de 1930, passou o Ministério da Agricultura a compor a estrutura governamental 

da República, sendo lhe atribuído, de direito, no cenário nacional, a proeminência 

político-econômico devidas.  

Em síntese, as competências e a estrutura organizacional do Ministério 

da Agricultura permaneceram inalteradas por 50 anos, quando na década de 

1980, lhe foram excluídas da competência os assuntos relativos à reforma agrária 
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e aos recursos florestais e pesqueiros. Posteriormente em 15 de março de 1990 

foi criada uma nova Pasta da Agricultura a qual foram outorgadas as tradicionais 

atribuições, a exceção do abastecimento, acrescidas daquelas relacionadas às 

ações de coordenação política e à execução da reforma agrária e dos assuntos 

de irrigação. Após 1990, em razão das competências que lhe foram sendo ou não 

conferidas, a denominação e a estrutura organizacional da Pasta da Agricultura 

foram e vem sendo adequadas constantemente. 

 

3.2  O SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL 

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento é representado 

em cada estado por uma delegacia, conhecidas como Delegacias Federais da 

Agricultura (DFA). Em Goiás a Delegacia Federal da Agricultura (DFA-GO) esta 

situada a Praça Cívica, nº 100, Centro, Goiânia-GO, sendo que a mesma é 

dividida em vários setores, onde um desses setores é o Serviço de Inspeção de 

Produtos de Origem Animal – SIPA que por sua vez conta com os Serviços de 

Inspeção Federal – S.I.F. para realização dos trabalhos, sendo que estes 

trabalhos são de Supervisão, de Auditorias e de Inspeção propriamente dito. Os 

quais englobam: 

- Análises de projetos de construção de estabelecimentos, sendo que 

a documentação necessária para a realização um projeto deste nível deverá ser 

composto de: 

- Requerimento da empresa; 

- Termo de compromisso (3 vias); 

- Memoriais em modelo próprio (3 vias); 

- Contrato social (3 vias); 

- CGC MF (3 vias) e Inscrição estadual; 

- Licença ou protocolo da FEMAGO; 

- Plantas nas escalas exigidas (3 vias); 

- Laudo do terreno conclusivo (3 vias); 



 43

- Parecer do Inspetor sobre o projeto; 

- Parecer do SOI/SIPA; 

- Comunicado da Regional com a firma através de ofício. 

- Análises e aprovação de memoriais descritivos do processo de 

fabricação dos produtos de origem animal; 

- Análises de “croquis” (rotulagem) dos produtos de origem animal; 

- Acompanhamentos e verificação da implementação e uso dos 

programas de Boas Práticas de Fabricação, Procedimentos Padrão de Higiene 

Operacional e Análise dos Perigos e Pontos Críticos de Controle juntos aos 

estabelecimentos produtores de alimentos de origem animal. 

OBS.: Todos estes trabalhos são regidos por legislações específicas do M.A.P.A. 

e ANVISA. 

O estágio foi realizado junto a Regional Goiânia Leste situada na sede 

do S.I.F. na Cooperativa Central dos Produtores Rurais de Minas Gerais Ltda – 

ITAMBÉ (S.I.F.2549), a qual inspeciona e supervisiona além do laticínio citado, os 

laticínios: Queijoleit Industrias Alimentícias Ltda - S.I.F.0335, Coop. Agropecuária 

de Bela Vista Ltda - S.I.F.0612, Agropecuária Lebon Ind. e Com. Ltda - 

S.I.F.0704, Ind. e Com. de Laticínios Milk Ltda - S.I.F.0754, Laticínios Bela Vista 

Ltda - S.I.F.0768, Agroindustrial Morada do Bosque Ltda - S.I.F.0936, Laticínios 

Bonfinópolis Ltda - S.I.F.1180, Laticínios Asahi Ltda - S.I.F.1181, Coop. Agrop. 

Mista de Piracanjuba Ltda - S.I.F.1199, Ind. e Com. de Laticínios Ponte Funda 

Ltda - S.I.F.1306, Ind. e Com. de Laticínios Pires do Rio Ltda - S.I.F.1395, Ind. e 

Laticínios Boa Nova Ltda – S.I.F.1426, Teixeira Produtos Alimentícios Ltda - 

S.I.F.1496, Laticínios Bela Vista Ltda - S.I.F.1534, Coop. Central Prod. Rurais MG 

Ltda – S.I.F.1617, Coop. Central Prod. Rurais MG Ltda - S.I.F.1760, Laticínios 

Bela Vista Ltda - S.I.F.2052, Laticínios JL Ltda - S.I.F.2925, Laticínios Caldazinha 

- S.I.F.3011, Lacto Lab Ind. e Com. Imp. e Exp. Ltda - S.I.F.3037, Laticínios JL 

Ltda S.I.F.3141, Ind. e Com. de Laticínios Palmelo Ltda - S.I.F.3144, Laticínios 

Bela Vista Ltda - S.I.F.3199, Gilson César Granzotto - S.I.F.3633, Granja Leiteira 

Sol Dourado Ltda - S.I.F.3752, Paralat Ind. de Alimentos Ltda - S.I.F.3765, 

Marajoara Ind. de Laticínios Ltda - S.I.F.3810, Ind. de Laticínios Claveaux Ltda - 
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S.I.F.4045, Coop. Agrop. dos Prod. Rurais de Silvânia Ltda - S.I.F.4071, Laticínios 

Bela Vista Ltda - S.I.F.4315, Coop. Agrop. de Prod. Rurais de Orizona Ltda - 

S.I.F.4349, Parmalat Brasil S/A Ind. de Alimentos Ltda - S.I.F.4437.  

Durante o período de realização do estágio foram desenvolvidas 

atividades como: 

- Estudo de legislações pertinentes ao Serviço de Inspeção Federal e 

sua aplicabilidade; 

- Análises de rotulagem de alimentos para fins de registro de 

produtos, alterações de rotulagem, alteração do processo de fabricação, bem 

como procedimentos para cancelamento dos mesmos; 

- Acompanhamentos e estudos de projetos para obtenção de S.I.F. 

provisório que posteriormente, dependendo da conduta do estabelecimento, 

poderá ser transformado em registro definitivo pelo Departamento de Inspeção de 

Produtos de Origem Animal - DIPOA; 

- Acompanhamentos de relatórios de visitas de supervisão, bem como 

as funções de um Inspetor Federal; 

- Interpretações de resultados de análises físico-químicas e 

microbiológicas de derivados lácteos; 

- Estudos de tecnologias de fabricação de produtos de origem animal, 

além do conhecimento das legislações relacionadas aos produtos lácteos. 

Para a análise dos rótulos foram utilizados materiais literários, 

principalmente a parte de legislações relacionadas a rotulagem de alimentos, 

assim como rótulos recolhidos em supermercados, e os rótulos já aprovados e os 

que estão em processo de aprovação e que se encontravam disponíveis na sede 

do Serviço de Inspeção Federal. Além disso, foram cedidos por parte da 

Cooperativa Central dos Produtores Rurais de Minas Gerais, ITAMBÉ, os rótulos 

dos produtos por ela produzidos na unidade de Goiânia, para análise e 

apresentação no trabalho.       
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 ESTUDO COMPARATIVO – NOVA X ANTIGA RESOLUÇÃO 

 
As Resoluções RDC nº 360 e nº 359 de 23 de dezembro de 2003 são 

as duas principais legislações que regulamentam a rotulagem nutricional de 

alimentos. Estas resoluções são recentes e as empresas têm prazo até o dia 31 

de julho de 2006 para adequar os rótulos de seus produtos já registrados, de 

forma que para a aprovação de novos rótulos os mesmos devem obedecer às 

resoluções acima citadas. Dessa forma vamos apresentar um comparativo das 

principais mudanças imprimidas por essas novas legislações em relação às 

legislações que foram revogadas (Resoluções RDC nº 39 e nº 40). 

As principais mudanças que aconteceram foram na apresentação da 

informação nutricional, sendo estas as seguintes: 

- Anteriormente, a declaração da medida caseira era opcional, 

tornando-se obrigatória; 

- Os itens que compõe a informação nutricional foram alterados, 

sendo retirados o Colesterol, o Cálcio e o Ferro e acrescentado a Gordura Trans, 

passando a vigorar os seguintes itens: Valor Calórico, Carboidratos, Proteínas, 

Gorduras Totais, Gorduras Saturadas, Gorduras Trans, Fibra Alimentar e Sódio; 

- A frase: “% Valores Diários com base em uma dieta de 2500 kcal”, 

localizada abaixo da tabela foi alterada para: “% Valores Diários com base em 

uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj”; 
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- Foi acrescentada abaixo da informação nutricional a seguinte frase: 

“Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas 

necessidades energéticas”; 

- A declaração simplificada que anteriormente só poderia ser usada 

quando cinco ou mais itens da tabela apresentavam quantidades insignificantes, 

sendo obrigatório à apresentação dos itens Valor calórico, Carboidratos, 

Proteínas, Gorduras Totais, Fibra alimentar e Sódio mesmo em quantidades 

insignificantes, passou a permitir a retirada de todos os itens que se apresentarem 

em quantidades insignificantes, sendo que esses itens devem ser substituídos 

pela seguinte frase: “Não contém quantidade significativa de......(Valor calórico 

e/ou nome(s) do(s) nutriente(s))”; 

- Anteriormente, os alimentos cuja superfície visível fosse menor ou 

igual a 80cm2 estavam dispensados da apresentação da informação nutricional, 

sendo que agora para a dispensa da apresentação da informação nutricional a 

superfície visível deve ser menor ou igual a 100cm2. 

- Os Valores de Referência (VDR) de Nutrientes foram alterados, 

devendo ser utilizado os novos Valores Diários de Referência (VDR) de Nutrientes 

constantes no anexo 3. 

O principal problema encontrado em relação a essas mudanças está 

na incorporação do item Gordura Trans, isto por que as tabelas de composição 

químicas utilizadas nos cálculos para confecção da tabela de informação 

nutricional estão desatualizadas (como pode ser visto na Tabela 12), ou seja, não 

apresentam os valores de Gordura Trans. Uma outra forma de se confeccionar a 

tabela de informação nutricional é através dos laudos de laboratórios (item 

4.1.1.3), o que seria uma saída para o problema do valor da Gordura Trans, mas 

em Goiânia não foi encontrado nenhum laboratório credenciado junto aos órgãos 

competentes que estão preparados para realizar este tipo de análise. 
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4.2 CONFECÇÃO DAS TABELAS DE INFORMAÇÃO 

NUTRICIONAL 

 
São três as formas de se fazer a confecção da tabela de informação 

nutricional de um alimento. Duas dessas formas são através da utilização de 

tabelas de composição química, sendo que a primeira é feita através da 

formulação do produto (lista de ingredientes e quantidade dos mesmos), ou seja, 

é necessária a composição química de cada ingrediente do alimento. Na segunda 

forma se calcula direto, ou seja, através da composição química do produto 

pronto, não sendo necessário a formulação do produto. 

Essas tabelas de composição química de alimentos podem ser 

encontradas em: 

- Site da ANVISA: <http://www.anvisa.gov.br/alimentos/tabela.htm>; 

- Site da USDA: <http\:www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp>; 

- Tabela de Composição de Alimentos do ENDEF, IBGE; e 

- Software Virtual Nutri, Universidade de São Paulo, 1996;  

A terceira forma de confeccionar a tabela de informação nutricional é 

através de laudos de laboratórios, sendo necessário uma análise físico-química 

do produto. 

 Tinha-se como objetivo apresentar um único produto como exemplo 

(no caso o queijo mussarela) para as três formas de confecção da tabela de 

informação nutricional, para que ao final fosse feita uma comparação entre as 

mesmas, sendo que não foi possível, comparando-se apenas duas formas. 

 

4.2.1 CONFECÇÃO DA TABELA A PARTIR DA FORMULAÇÃO DO 

ALIMENTO, UTILIZANDO-SE TABELAS DE COMPOSIÇÃO QUÍMICA DE 

ALIMENTOS 

 
Vamos utilizar como exemplo uma massa alimentícia seca (macarrão).  
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1º ETAPA: Primeiramente deve-se ter em mãos a formulação do alimento em 

questão. 

Ingredientes: 1000 g de farinha de trigo 

                      3 g de sal 

                      50 mL de óleo de soja             

                      Rendimento: 1053 gramas de massa 

2º ETAPA: Identificação da porção de referência do alimento através da Tabela 

de Porções, a qual pode ser encontrada na Resolução RDC nº359, de 23/12/2003 

em <http://www.anvisa.gov.br/alimentos/legis/especifica/rotuali.htm>. Na Tabela 

11 pode ser visto a porção de referência do exemplo utilizado. 

 

Tabela 11 - Porção de Referência 

Valor de Medida Alimento Referência (g) Caseira 
Massa 

Alimentícia 
Seca 

80g 1/2 prato 

 

3º ETAPA: Consulta da Tabela de Composição Química de Alimentos. A Tabela 

12 disponibiliza a informação nutricional dos ingredientes em 100g ou 100mL. 

Tabela 12 - Composição Química por Ingredientes 

Carboidrato Proteína Gordura Gordura Gordura Fibra SódioAlimento kcal (g) (g) Total (g) Saturada (g) Trans (g) Alimentar (g) (mg) 
Farinha de 
trigo (g) 364 76 10 1 0 ND* 3 2 

Óleo de 
soja (mL) 815 0 0 92 13 ND* 0 0 

Sal (g) 0 0 0 0 0 ND* 0 38758
Fonte: <http\www.nal.usda.gov/fnci/foodcomp> 
ND* - Dados não disponíveis 

4º ETAPA: Cálculo das Informações Nutricionais passo a passo 

VALOR CALÓRICO: 

Farinha de trigo 

Se em 100 g de farinha de trigo – 364 kcal 
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Em 1000 g de farinha de trigo – X kcal 

X = (364 x 1000) / 100 = 3640 kcal 

Então, 1000 g de farinha de trigo tem 3640 kcal 
Óleo de soja 

Se em 100 mL de óleo de soja – 815 kcal 

50 mL de óleo de soja – X kcal 

X = (815 x 50) / 100 = 407,5 kcal 

Então, 50 mL óleo de soja tem 407,5 kcal 
Sal 

Se em 100 g de sal – 0 kcal 

Então, 3 g de sal tem 0 kcal 

A quantidade total da receita em calorias: 4047,5 kcal 
Se em 1053 g apresentam 4047,5 kcal 

Em 80 g (porção da massa alimentícia) – X kcal 

X= 80 x 4047,5/ 1053 = 307,50 kcal 

Porção de 80 g de massa alimentícia = 307,50 kcal 

CARBOIDRATOS: 

Farinha de trigo 

Se em 100 g de farinha de trigo – 76 g de carboidrato 

Em 1000 g de farinha de trigo – X g de carboidrato 

X = (76 x 1000) / 100 = 760 g de carboidrato 

Então, 1000 g de farinha de trigo tem 760 g de carboidrato 

Óleo de soja 

Se em 100 mL de óleo de soja – 0 g de carboidrato 

Então, 50 mL óleo de soja tem 0 g de carboidrato 

Sal 

Se em 100 g de sal – 0 g de carboidrato 

Então, 3 g de sal tem 0 g de carboidrato 

A quantidade total de carboidratos da receita: 760 g 
Se 1053 g apresentam 760 g de carboidrato 

Em 80g (porção da massa alimentícia) – X g de carboidrato 

X= 80 x 760/ 1053 = 57,739 g de carboidrato 
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Porção de 80 g de massa alimentícia = 57,739 g de carboidrato 

PROTEÍNAS: 

Farinha de trigo 

Se em 100 g de farinha de trigo – 10g de proteína 

Em 1000g de farinha de trigo – X proteína 

X = (10 x 1000) / 100 =100 g 

Então, 1000 g de farinha de trigo tem 100 g de proteína 
Óleo de soja 

Se em 100 mL de óleo de soja – 0 g de proteína 

Então, 50 mL de óleo de soja 0 g de proteína 
Sal 

Se em 100 g de sal – 0 g de proteína 

Então, 3 g de sal tem 0 g de proteína 

A quantidade total de proteína da receita: 100 g 
Se 1053 g apresentam 100 g de proteína 

Em 80 g (porção da massa alimentícia) – X g de proteína 

X= 80 x 100/ 1053 = 7,597 g de proteína 

Porção de 80 g de massa alimentícia = 7,597 g de proteína 

GORDURA TOTAL: 

Farinha de trigo 

Se em 100 g de farinha de trigo – 1 g de gordura total 

Em 1000 g de farinha de trigo – X gordura total 

X = (1 x 1000) / 100 =10 g 

Então, 1000 g de farinha de trigo tem 10 g de gordura total 
Óleo de soja 

Se em 100 mL de óleo de soja – 92 g de gordura total 

Em 50 mL de óleo de soja – X g de gordura total 

X = (50 x 92) / 100 = 46 g 

Então, 50 mL de óleo de soja 46 g de gordura total 
Sal 

Se em 100 g de sal – 0 g de gordura total 

Então, 3 g de sal tem 0 g de gordura total 
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A quantidade total de gordura total da receita: 56 g 
Se 1053 g apresentam 56 g de gordura total 

Em 80 g (porção da massa alimentícia) – X g de gordura total 

X= 80 x 56/ 1053 = 4,255 g de gordura total 

Porção de 80 g de massa alimentícia = 4,255 g de gordura total 

GORDURA SATURADA: 

Farinha de trigo 

Se em 100 g de farinha de trigo – 0g de gordura saturada 

Então, 1000 g de farinha de trigo tem 0g de gordura saturada 
Óleo de soja 

Se em 100 mL de óleo de soja – 13 g de gordura saturada 

Em 50 mL de óleo de soja – X gordura saturada 

X = (50 x 13) / 100 = 6,5 g 

Então, 50 mL de óleo de soja tem 6,5 g de gordura saturada 
Sal 

Se em 100 g sal – 0 g de gordura saturada 

Então, 3 g de sal tem 0 g de gordura saturada 

A quantidade total de gordura saturada da receita: 6,5 g 
Se 1053 g apresentam 6,5 g de gordura total 

Em 80 g (porção da massa alimentícia) – X g de gordura saturada 

X= 80 x 6,5/ 1053 = 0,494 g de gordura saturada 

Porção de 80 g de massa alimentícia = 0,494 g de gordura saturada 

GORDURA TRANS: 

Dados não encontrados (disponíveis) nas Tabelas de Composição 

Química de Alimentos consultadas. 

FIBRA ALIMENTAR: 

Farinha de trigo 

Se em 100 g de farinha de trigo – 3g de fibra alimentar 

Em 1000 g de farinha de trigo – X fibra alimentar 

X = (3 x 1000) / 100 =0 g 

Então, 1000 g de farinha de trigo tem 30 g de fibra alimentar 
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Óleo de soja 

Se em 100 mL de óleo de soja – 0 g de fibra alimentar 

Então, 50 mL de óleo de soja 0 g de fibra alimentar 
 

Sal 

Se em 100 g de sal – 0 g de fibra alimentar 

Então, 3 g de sal tem 0 g de fibra alimentar 

A quantidade total de fibra alimentar da receita: 30 g 
Se 1053 g apresentam 30 g de fibra alimentar 

Em 80 g (porção da massa alimentícia) – X g de fibra alimentar 

X= 80 x 30/ 1053 = 2,279 g de fibra alimentar 

Porção de 80 g de massa alimentícia = 2,279 g de fibra alimentar 

SÓDIO: 

Farinha de trigo 

Se em 100 g de farinha de trigo – 2 mg de sódio 

Em 1000 g de farinha de trigo – X sódio 

X = (2 x 1000) / 100 =20 mg 

Então, 1000 g de farinha de trigo tem 20 mg de sódio 
Óleo de soja 

Se em 100 mL de óleo de soja – 0 mg de sódio 

Então, 50 mL de óleo de soja 0 mg de sódio 
Sal 

Se em 100 g de sal – 38758 mg de sódio 

Em 3 g de sal – X sódio 

X = (3 x 38758) / 100 = 1162,74 mg de sódio 

Então, 3 g de sal tem 1162,74 mg de sódio 

A quantidade total de sódio da receita: 1182,74 mg 
Se 1053 g apresentam 1182,74 mg de sódio 

Em 80 g (porção da massa alimentícia) – X mg de sódio 

X= 80 x 1182,74 / 1053 = 89,857 mg de sódio 

Porção de 80 g de massa alimentícia = 89,857 mg de sódio 
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5º ETAPA: Agrupamento de todas as informações calculadas, apresentadas na 

Tabela 13. 

Tabela 13 - Exemplo parcial de Informação Nutricional de uma Massa Alimentícia 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção de 80g (1/2 prato) 

Quantidade por porção %VD (*) 
Valor Calórico  307,50kcal  
Carboidratos  57,74g  
Proteínas  7,597g  
Gorduras Totais  4,255g  
Gorduras Saturadas  0,494g  
Gorduras Trans  ND* Ñ declarar 
Fibra Alimentar  2,279g  
Sódio  89,857mg  
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou  
8400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores 
dependendo de suas necessidades energéticas. 
ND* - Dados não disponíveis 

 

6º ETAPA: Arredondamento dos nutrientes e cálculo dos Valores Diários de 

Referência (VDR). Para realização desta etapa vamos utilizar os dados 

apresentados na Tabela 5, na Tabela 6 e no Anexo 3. 

De acordo com a normatização para Rotulagem Nutricional Obrigatória, 

a regra de arredondamento de nutrientes da declaração da rotulagem nutricional é 

obrigatória. Os Valores Diários devem ser declarados com números inteiros, 

arredondando-se as casas decimais da seguinte forma: de um a cinco para zero e 

acima de cinco para o numeral inteiro seguinte. 

VALOR CALÓRICO: 

  307,50 kcal  arredondando temos – 308 kcal 
  Se 2000 kcal – 100% 

  Em 308 kcal – X% 

  %VD = (100% x 308) / 2000 = 15,40 %VD 

  Arredondando, temos: 15%VD 

CARBOIDRATOS: 

  57,74 g  arredondando temos – 58 g 
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  Se 300 g de carboidrato – 100% 

  Em 58 g de carboidrato – X% 

  %VD = (100% x 58) / 300 = 19,33 %VD 

  Arredondando, temos: 19%VD 

PROTEÍNAS: 

  7,597 g  arredondando temos – 7,6 g 

  Se 75 g de proteínas – 100% 

  Em 7,6 g de proteínas – X% 

  %VD = (100% x 7,6) / 75 = 10,13 %VD 

  Arredondando, temos: 10%VD 

GORDURAS TOTAIS: 

  4,255 g  arredondando temos – 4,3 g 

  Se 55 g de gorduras totais – 100% 

  Em 4,3 g de gorduras totais – X% 

  %VD = (100% x 4,3) / 55 = 7,81 %VD 

  Arredondando, temos: 8%VD 

GORDURAS SATURADAS: 

  0,494 g  arredondando temos – 0,5 g 

  Se 22 g de gorduras saturadas – 100% 

  Em 0,5 g de gorduras saturadas – X% 

  %VD = (100% x 0,5) / 22 = 2,27 %VD 

  Arredondando, temos: 2%VD 

GORDURA TRANS: 

Dados não encontrados (disponíveis) nas Tabelas de Composição 

Química de Alimentos consultadas. 

FIBRA ALIMENTAR: 

  2,279 g  arredondando temos – 2,3 g 

  Se 25 g de fibra alimentar – 100% 

  Em 2,3 g de fibra alimentar – X% 

  %VD = (100% x 2,3) / 25 = 9,2 %VD 
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 Arredondando, temos: 9%VD 

SÓDIO: 

  89,857 mg  arredondando temos – 90 mg 

  Se 2400 mg de sódio – 100% 

  Em 90 mg de sódio – X% 

  %VD = (100% x 90) / 2400 = 3,75 %VD 

 Arredondando, temos: 4%VD 
 

7º ETAPA: Disponibilização final dos resultados já arredondados, apresentadas 

na Tabela 14. 

Tabela 14 - Exemplo final de Informação Nutricional de uma Massa Alimentícia 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção de 80g (1/2 prato) 

Quantidade por porção %VD (*) 
Valor Calórico  308kcal 15% 
Carboidratos  58g 19% 
Proteínas  7,6g 10% 
Gorduras Totais  4,3g 8% 
Gorduras Saturadas  0,5g 2% 
Gorduras Trans  ND* Ñ declarar 
Fibra Alimentar  2,3g 9% 
Sódio  90mg 4% 
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou  
8400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores 
dependendo de suas necessidades energéticas. 
ND* - Dados não disponíveis 
 

Foram encontradas dificuldades na obtenção das composições 

químicas de ingredientes referentes a outros tipos de alimentos, como por 

exemplo: fermentos para produtos de panificação e derivados lácteos; coalhos 

para derivados lácteos; especiarias e temperos em geral; dentre outros. Pode se 

notar que para alimentos mais elaborados este modelo de confecção de tabela 

não é o mais adequado, devendo este ser utilizado para alimentos mais simples, 

ou seja, menos elaborados. Além disso, com as novas resoluções já citadas em 

vigor, as tabelas de composição química encontram-se desatualizadas em 

relação aos valores da gordura trans, sendo assim impossível confeccionar uma 



 56

tabela de informação nutricional através da formulação do produto, se este 

apresentar gordura em sua composição. 

  

4.2.2 CONFECÇÃO DA TABELA A PARTIR DO PRODUTO PRONTO, 

UTILIZANDO-SE DE TABELAS DE COMPOSIÇÃO QUÍMICA DE ALIMENTOS 

 
Para este modelo vamos utilizar como exemplo o queijo mussarela.  

1º ETAPA: Identificação da porção de referência do alimento através da Tabela 

de Porções, a qual pode ser encontrada na Resolução RDC nº359, de 23/12/2003 

em <http://www.anvisa.gov.br/alimentos/legis/especifica/rotuali.htm>. Na Tabela 

15 pode ser visto a porção de referência do exemplo utilizado. 

Tabela 15 - Porção de Referência 

Valor de Medida Alimento Referência (g) Caseira 
Queijo 

Mussarela 30g 1 fatia 

 

2º ETAPA: Consulta da Tabela de Composição Química de Alimentos. A Tabela 

16 disponibiliza a informação nutricional do produto em 100g. 

Tabela 16 - Composição Química do produto pronto 

Carboidrato Proteína Gordura Gordura Gordura Fibra SódioAlimento kcal (g) (g) Total (g) Saturada (g) Trans (g) Alimentar (g) (mg) 
Queijo 

mussarela 
(g) 

318 2,47 21,60 24,64 15,561 ND* 0 415 

Fonte: <http\www.nal.usda.gov/fnci/foodcomp> 
ND* - Dados não disponíveis 

 

3º ETAPA: Cálculo das Informações Nutricionais em 30 g do produto 

VALOR CALÓRICO: 

Se em 100 g de queijo mussarela – 318 kcal 

Em 30 g de queijo mussarela – X kcal 
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X = (318 x30) / 100 = 95,4 kcal 

Então, 30 g de queijo mussarela tem 95,4 kcal 
 

Porção de 30 g de queijo mussarela  = 95,4 kcal 

CARBOIDRATOS: 

Se em 100 g de queijo mussarela – 2,47 g de carboidrato 

Em 30 g de queijo mussarela – X g de carboidrato 

X = (2,47 x 30) / 100 = 0,741 g de carboidrato 

Então, 30 g de queijo mussarela tem 0,741 g de carboidrato 

 

Porção de 30 g de queijo mussarela = 0,741 g de carboidrato 

PROTEÍNAS: 

Se em 100 g de queijo mussarela – 21,60 g de proteína 

Em 30 g de queijo mussarela – X g de proteína 

X = (21,60 x 30) / 100 = 6,48 g de proteína 

Então, 30 g de queijo mussarela tem 6,48 g de proteína 

 

Porção de 30 g de queijo mussarela = 6,48 g de proteína 

GORDURA TOTAL: 

Se em 100 g de queijo mussarela – 24,64 g de gordura total 

Em 30 g de queijo mussarela – X g de gordura total 

X = (24,64 x 30) / 100 = 7,392 g de gordura total 

Então, 30 g de queijo mussarela tem 7,392 g de gordura total 
 

Porção de 30 g de queijo mussarela = 7,392 g de gordura total 

GORDURA SATURADA: 

Se em 100 g de queijo mussarela – 15,561 g de gordura saturada 

Em 30 g de queijo mussarela – X g de gordura saturada 

X = (15,561 x 30) / 100 = 4,668 g de gordura saturada 

Então, 30 g de queijo mussarela tem 4,668 g de gordura saturada 
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Porção de 30 g de queijo mussarela = 4,668 g de gordura saturada 

GORDURA TRANS: 

Dados não encontrados (disponíveis) nas Tabelas de Composição 

Química de Alimentos consultadas. 

FIBRA ALIMENTAR: 

Se em 100 g de queijo mussarela – 0 g de fibra alimentar 

Então, 30 g de queijo mussarela tem 0 g de fibra alimentar 
 

Porção de 30 g de queijo mussarela = 0 g de fibra alimentar 
SÓDIO: 

Se em 100 g de queijo mussarela – 415 mg de sódio 

Em 30 g de queijo mussarela – X mg de sódio  

X = (415 x 30) / 100 = 124,5 mg de sódio 

Então, 30 g de queijo mussarela tem 124,5 mg de sódio 
 
Porção de 30 g de queijo mussarela = 124,5 mg de sódio 
 

4º ETAPA: Agrupamento de todas as informações calculadas, apresentadas na 

Tabela 17. 

Tabela 17 - Exemplo parcial de Informação Nutricional de um Queijo Mussarela 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção de 30g (1 fatia) 

Quantidade por porção %VD (*) 
Valor Calórico  95,4kcal  
Carboidratos  0,741g  
Proteínas  6,48g  
Gorduras Totais  7,392g  
Gorduras Saturadas  4,668g  
Gorduras Trans  ND* Ñ declarar 
Fibra Alimentar  0,0g  
Sódio  124,5mg  
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou  
8400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores 
dependendo de suas necessidades energéticas. 
ND* - Dados não disponíveis 
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5º ETAPA: Arredondamento dos nutrientes e cálculo dos Valores Diários de 

Referência (VDR). Para realização desta etapa vamos utilizar os dados 

apresentados na Tabela 5, na Tabela 6 e no Anexo 3. 

VALOR CALÓRICO: 

  95,4 kcal  arredondando temos – 95 kcal 
  Se 2000 kcal – 100% 

  Em 95 kcal – X% 

  %VD = (100% x 95) / 2000 = 4,75 %VD 

  Arredondando, temos: 5%VD 

CARBOIDRATOS: 

  0,741 g  arredondando temos – 0,7 g 
  Se 300 g de carboidrato – 100% 

  Em 0,7 g de carboidrato – X% 

  %VD = (100% x 0,7) / 300 = 0,23 %VD 

  Arredondando, temos: 0%VD 

PROTEÍNAS: 

  6,48 g  arredondando temos – 6,5 g 

  Se 75 g de proteínas – 100% 

  Em 6,5 g de proteínas – X% 

  %VD = (100% x 6,5) / 75 = 8,67 %VD 

  Arredondando, temos: 9%VD 

GORDURAS TOTAIS: 

  7,392 g  arredondando temos – 7,4 g 

  Se 55 g de gorduras totais – 100% 

  Em 7,4 g de gorduras totais – X% 

  %VD = (100% x 7,4) / 55 = 13,45 %VD 

  Arredondando, temos: 13%VD 

GORDURAS SATURADAS: 

  4,668 g  arredondando temos – 4,7 g 

  Se 22 g de gorduras saturadas – 100% 
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  Em 4,7 g de gorduras saturadas – X% 

  %VD = (100% x 4,7) / 22 = 21,36 %VD 

  Arredondando, temos: 21%VD 

GORDURA TRANS: 

Dados não encontrados (disponíveis) nas Tabelas de Composição 

Química de Alimentos consultadas. 

FIBRA ALIMENTAR: 

  0,0 g, logo a %VD = 0 %VD 

SÓDIO: 

  124,5 mg  arredondando temos – 124 mg 

  Se 2400 mg de sódio – 100% 

  Em 124 mg de sódio – X% 

  %VD = (100% x 124) / 2400 = 5,17 %VD 

 Arredondando, temos: 5%VD 
 
6º ETAPA: Disponibilização final dos resultados arredondados, apresentadas na 

Tabela 18. 

Tabela 18 - Exemplo final de Informação Nutricional de um Queijo Mussarela 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção de 30g (1 fatia) 

Quantidade por porção %VD (*) 
Valor Calórico  95kcal 5% 
Carboidratos  0,7g 0% 
Proteínas  6,5g 9% 
Gorduras Totais  7,4g 13% 
Gorduras Saturadas  4,7g 21% 
Gorduras Trans  ND* Ñ declarar 
Fibra Alimentar  0,0g 0% 
Sódio  124mg 5% 
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou  
8400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores 
dependendo de suas necessidades energéticas. 
ND* - Dados não disponíveis 
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A utilização das tabelas de composição química de alimentos já 

prontos facilitou o processo de confecção da informação nutricional, sendo que na 

grande maioria dos produtos pesquisados suas tabelas de composição química 

foram encontradas. Assim como no exemplo da massa alimentícia, os valores da 

gordura trans também não foram encontrados, deixando uma lacuna em aberto 

na confecção da tabela de informação nutricional a partir do produto pronto.  Além 

disso, a confecção a partir do produto pronto resultou em diferenças 

consideráveis nos valores de valor calórico e nutrientes em relação a confecção a 

partir de um laudo laboratorial, como pode ser visto a frente, comparado o 

resultado da Tabela 18 com o da Tabela 20. 

 

4.2.3 CONFECÇÃO DA TABELA A PARTIR DE UM LAUDO DE 

ANÁLISE DE LABORATÓRIO 

 
Os dados apresentados abaixo são de um queijo mussarela, sendo que 

a análise foi feita em um laboratório credenciado junto ao órgão fiscalizador, 

portanto de fonte segura. 

De acordo com a análise físico-química do queijo mussarela, cada 100 

gramas do produto apresenta: 

- 3,3 g de carboidrato; 

- 20 g de proteína; 

- 20 g de gordura total; 

- 13,3 g de gordura saturada; 

- 0 g de fibra alimentar; 

- 373 mg de sódio. 

1º ETAPA: Identificação da porção de referência do alimento através da Tabela 

de Porções, a qual pode ser encontrada na Resolução RDC nº359, de 23/12/2003 

em <http://www.anvisa.gov.br/alimentos/legis/especifica/rotuali.htm>. Como o 

produto utilizado como exemplo é o mesmo utilizado no item 42.2, iremos utilizar 

a mesma tabela, ou seja, Tabela 15. 
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2º ETAPA: Calculo da quantidade de calorias a partir do laudo. 

Segundo Resolução RDC nº360, de 23/12/2003, cada grama de: 

- carboidrato resulta em 4kcal no produto final; 

- proteína resulta em 4kcal no produto final; 

- gordura total resulta em 9kcal no produto final. 

Logo, teremos: 

Carboidratos  3,3 g x 4 kcal = 13,2 kcal; 
Proteínas  20 g x 4 kcal = 80 kcal; 
Gorduras Totais  20 g x 9 kcal = 180 kcal. 
Total = 273 kcal / 100 g de queijo mussarela. 

3º ETAPA: Cálculo das Informações Nutricionais em 30 g do produto 

VALOR CALÓRICO: 

Se em 100 g de queijo mussarela – 273 kcal 

Em 30 g de queijo mussarela – X kcal 

X = (273 x30) / 100 = 81,9 kcal 

Então, 30 g de queijo mussarela tem 81,9 kcal 
 

Porção de 30 g de queijo mussarela = 81,9 kcal 

CARBOIDRATOS: 

Se em 100 g de queijo mussarela – 3,3 g de carboidrato 

Em 30 g de queijo mussarela – X g de carboidrato 

X = (3,3 x 30) / 100 = 0,99 g de carboidrato 

Então, 30 g de queijo mussarela tem 0,99 g de carboidrato 

 

Porção de 30 g de queijo mussarela = 0,99 g de carboidrato  

PROTEÍNAS: 

Se em 100 g de queijo mussarela – 20 g de proteína 

Em 30 g de queijo mussarela – X g de proteína 

X = (20 x 30) / 100 = 6 g de proteína 
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Então, 30 g de queijo mussarela tem 6 g de proteína 

 

Porção de 30 g de queijo mussarela = 6 g de proteína 

GORDURA TOTAL: 

Se em 100 g de queijo mussarela – 20 g de gordura total 

Em 30 g de queijo mussarela – X g de gordura total 

X = (20 x 30) / 100 = 6 g de gordura total 

Então, 30 g de queijo mussarela tem 6 g de gordura total 
 

Porção de 30 g de queijo mussarela = 6 g de gordura total 

GORDURA SATURADA: 

Se em 100 g de queijo mussarela – 13,3 g de gordura saturada 

Em 30 g de queijo mussarela – X g de gordura saturada 

X = (13,3 x 30) / 100 = 3,99 g de gordura saturada 

Então, 30 g de queijo mussarela tem 3,99 g de gordura saturada 

 

Porção de 30 g de queijo mussarela = 3,99 g de gordura saturada 

GORDURA TRANS: 

Dados não encontrados (disponíveis) nas Tabelas de Composição 

Química de Alimentos consultadas. 

FIBRA ALIMENTAR: 

Se em 100 g de queijo mussarela – 0 g de fibra alimentar 

Então, 30 g de queijo mussarela tem 0 g de fibra alimentar 
 

Porção de 30 g de queijo mussarela = 0 g de fibra alimentar 
SÓDIO: 

Se em 100 g de queijo mussarela – 373 mg de sódio 

Em 30 g de queijo mussarela – X mg de sódio  

X = (373 x 30) / 100 = 111,9 mg de sódio 

Então, 30 g de queijo mussarela tem 111,9 mg de sódio 
Porção de 30 g de queijo mussarela = 111,9 mg de sódio 
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4º ETAPA: Agrupamento de todas as informações calculadas, apresentadas na 

Tabela 19. 

Tabela 19 - Exemplo parcial de Informação Nutricional de um Queijo Mussarela 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção de 30g (1 fatia) 

Quantidade por porção %VD (*) 
Valor Calórico  81,9kcal  
Carboidratos  0,99g  
Proteínas  6g  
Gorduras Totais  6g  
Gorduras Saturadas  3,99g  
Gorduras Trans  ND* Ñ declarar 
Fibra Alimentar  0,0g  
Sódio  111,9mg  
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou  
8400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores 
dependendo de suas necessidades energéticas. 
ND* - Dados não disponíveis 
 

5º ETAPA: Arredondamento dos nutrientes e cálculo dos Valores Diários de 

Referência (VDR). Para realização desta etapa vamos utilizar os dados 

apresentados na Tabela 5, na Tabela 6 e no Anexo 3. 

VALOR CALÓRICO: 

  81,9 kcal  arredondando temos – 82 kcal 
  Se 2000 kcal – 100% 

  Em 82 kcal – X% 

  %VD = (100% x 82) / 2000 = 4,1 %VD 

  Arredondando, temos: 4%VD 

CARBOIDRATOS: 

  0,99 g  arredondando temos – 1,0 g 
  Se 300 g de carboidrato – 100% 

  Em 1,0 g de carboidrato – X% 

  %VD = (100% x 1,0) / 300 = 0,33 %VD 

  Arredondando, temos: 0%VD 
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PROTEÍNAS: 

  6,0 g  arredondando temos – 6,0 g 

  Se 75 g de proteínas – 100% 

  Em 6,0 g de proteínas – X% 

  %VD = (100% x 6,0) / 75 = 8 %VD 

  Arredondando, temos: 8%VD 

GORDURAS TOTAIS: 

  6,0 g  arredondando temos – 6,0 g 

  Se 55 g de gorduras totais – 100% 

  Em 6,0 g de gorduras totais – X% 

  %VD = (100% x 6,0) / 55 = 10,91 %VD 

  Arredondando, temos: 11%VD 

GORDURAS SATURADAS: 

  3,99 g  arredondando temos – 4,0 g 

  Se 22 g de gorduras saturadas – 100% 

  Em 4,0 g de gorduras saturadas – X% 

  %VD = (100% x 4,0) / 22 = 18,18 %VD 

  Arredondando, temos: 18%VD 

GORDURA TRANS: 

Dados não encontrados (disponíveis) nas Tabelas de Composição 

Química de Alimentos consultadas. 

FIBRA ALIMENTAR: 

  0,0 g, logo a %VD = 0 %VD 

SÓDIO: 

  111,9 mg  arredondando temos – 112 mg 

  Se 2400 mg de sódio – 100% 

  Em 112 mg de sódio – X% 

  %VD = (100% x 112) / 2400 = 4,67 %VD 

 Arredondando, temos: 5%VD 
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6º ETAPA: Disponibilização final dos resultados arredondados, apresentadas na 

Tabela 20. 

Tabela 20 - Exemplo final de Informação Nutricional de um Queijo Mussarela 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção de 30g (1 fatia) 

Quantidade por porção %VD (*) 
Valor Calórico  82kcal 4% 
Carboidratos  1,0g 0% 
Proteínas  6,0g 8% 
Gorduras Totais  6,0g 11% 
Gorduras Saturadas  4,0g 18% 
Gorduras Trans  ND* Ñ declarar 
Fibra Alimentar  0,0g 0% 
Sódio  112mg 5% 
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou  
8400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores 
dependendo de suas necessidades energéticas. 
ND* - Dados não disponíveis 
 

A utilização de laudos de laboratórios na confecção de tabelas de 

informação nutricional permitiu uma maior facilidade na montagem da mesma, 

sendo que quando os laboratórios se adequarem à nova legislação para 

rotulagem de alimentos, acrescentando as suas análises à detecção da 

quantidade de gordura trans, teremos um resultado ideal para aquele alimento 

que está sendo analisado, com valores reais da sua composição físico-química, 

permitindo assim uma precisão nos resultado da informação nutricional do 

mesmo. 

 

4.2.4 COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS 

 
Os exemplos utilizados nos itens 4.2.2 e 4.2.3 são o queijo mussarela, 

sendo que através dos resultados obtidos nos cálculos podemos notar diferenças 

significativas nesses resultados. Quando comparados, através das Tabelas 18 e 

20 (Tabela 21), vemos que as diferenças encontradas nos valores de valor 

calórico e de nutrientes são realmente consideráveis, variando de –30,0% até 
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+23,3%, sendo que são permitidas pela legislação diferenças de no máximo 20% 

para mais ou para menos (Resolução RDC nº 360, item 3.5.1.). 

Tabela 21 - Comparação dos Resultados das Tabelas 18 e 20 

 Tabela 18 Tabela 20 Diferença (%) 
Valor Calórico 95kcal 82kcal + 15,8% 
Carboidratos 0,7g 1,0g - 30,0% 

Proteínas 6,5g 6,0g + 08,3% 
Gordura Total 7,4g 6,0g  + 23,3% 

Gordura Saturada 4,7g 4,0g + 17,5% 
Gordura Trans ND* ND* ----------- 
Fibra Alimentar 0,0g 0,0g 0,0% 

Sódio 124mg 112mg + 10,7% 
 ND* - Dados não disponíveis 

Considerando que os resultados obtidos na Tabela 20 são de 

confiança, pois apresentam os valores reais para um produto específico, no caso 

o queijo mussarela, logo podemos contestar a forma utilizada para confecção da 

tabela de informação nutricional a partir da análise de tabelas de composição 

química do produto pronto, considerando então os resultados da Tabela 18 não 

reais para o produto exemplificado. Pode-se dizer então que a forma de cálculo 

utilizada no item 4.2.2. (a partir do produto pronto) não atende ao item 3.5.1. da 

Resolução nº 360, de 23/12/2003, o qual diz que será admitida uma tolerância de 

20% para mais ou para menos com relação aos valores de nutrientes declarados 

no rótulo. 

 

4.2.5 EXEMPLOS DE RÓTULOS 

 
São vários os modelos de rótulos encontrados no mercado, abaixo 

estão representados dois rótulos como exemplos, sendo que na Figura 1 está 

representado um Rótulo de Leite em Pó Integral e na Figura 2 um Rótulo de 

Manteiga sem Sal. Estes exemplos ainda estão de acordo com as Resoluções 

RDC nº 39 e 40, de 21/03/2001, a qual esta revogada pela Resolução RDC nº 

360, de 23/12/2003. Para exemplificar melhor as mudanças que essa nova 

Resolução propôs, vamos demonstrar como essa nova informação nutricional 

deverá ser apresentada para esses dois rótulos.  
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Figura 1 – Rótulo de Leite em Pó Integral  

 
Abaixo, na Tabela 22, segue a forma de como a informação nutricional 

deverá ser apresentada a partir de 31 de julho de 2006. 

Tabela 22 – Apresentação da Informação Nutriconal de um Leite em Pó Integral 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 

Porção de 52 g (3 ½ colheres de sopa) 

Quantidade por porção %VD (*) 

Valor Calórico 255kcal 13% 

Carboidratos 20g 7% 

Proteínas 14g 19% 

Gorduras Totais 14g 25% 

Gorduras Saturadas 8,8g 40% 

Gorduras Trans ND* Ñ declarar 

Fibra Alimentar 0,0g 0% 

Sódio 166mg 7% 

* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 Kj. Seus valores 

diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. 
ND* - Dados não disponíveis 

 

 



 69

Figura 2 – Rótulo de Manteiga sem Sal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Na Tabela 23, segue a forma de como esta informação nutricional 

deverá ser apresentada a partir de 31 de julho de 2006. 

Tabela 23 - Apresentação da Informação Nutriconal de uma Manteiga sem Sal 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 

Porção de 10 g (1 colher) 

Quantidade por porção %VD (*) 

Valor Calórico 74kcal 4% 

Carboidratos 0,0g 0% 

Proteínas 0,0g 0% 

Gorduras Totais 8,2g 15% 

Gorduras Saturadas 5,2g 24% 

Gorduras Trans ND* Ñ declarar 

Fibra Alimentar 0,0g 0% 

Sódio 0,0g 0% 

* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 Kj. Seus valores 

diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. 
ND* - Dados não disponíveis 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
5 CONCLUSÃO 

 
Todas as legislações apresentadas neste trabalho visam à 

regulamentação dos produtos quanto a Rotulagem de Alimentos, em especial a 

Rotulagem Nutricional, sendo que tal proposta vem de encontro às necessidades 

das empresas de se adequarem às exigências das legislações e dos próprios 

consumidores. A discriminação das informações gerais do alimento, bem como a 

rotulagem nutricional são benéficas tanto para os consumidores como para as 

empresas. Consumidores especiais (portadores de diabetes, hipertensão, doença 

celíaca, dentre outros) bem informados consomem os alimentos com maior 

segurança não só em relação ao valor calórico e demais nutrientes do produto, 

mas também em relação aos constituintes que podem desencadear reações 

diversas no organismo, e as empresas ganham em credibilidade, adquirindo a 

confiança dos consumidores. 

As diferenças encontradas entre o que diz a literatura (legislações) e os 

resultados obtidos através de análises nos permitem  afirmar que nem sempre as 

legislações, as quais visam a regulamentação dos rótulos de alimentos e bebidas 

embalados, condizem com a realidade desses produtos, ou seja, não cumprem o 

que propõe. Sendo assim, permitem que as empresas apresentem informações 

não reais de seus produtos, podendo essas informações trazer conseqüências a 

consumidores portadores de diabetes, hipertensos, dentre outros, além de estar 

induzindo esses consumidores ao engano em relação ao produto. 
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ANEXO 1 – ALIMENTOS DISPENSADOS DA OBRIGATORIEDADE DA 
APRESENTAÇÃO DA INFORMAÇÃO NUTRICIONAL E PRAZO DE VALIDADE 

 
 

1. Bebidas alcoólicas; 

2. Aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologia; 

3. Especiarias; 

4. Águas minerais naturais e as demais águas de consumo humano; 

5. Vinagres; 

6. Sal (cloreto de sódio); 

7. Café, erva mate, chá e outras ervas sem adição de outros 

ingredientes; 

8. Alimentos preparados e embalados em restaurantes e 

estabelecimentos comerciais, prontos para o consumo; 

9. Produtos fracionados nos pontos de venda a varejo, comercializados 

como pré-medidos; 

10. Frutas, vegetais e carnes in natura, refrigerados e congelados; 
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ANEXO 2 – TABELA DE VALORES DE INGESTÃO DIÁRIA RECOMENDADA 
(IDR) DE NUTRIENTES 

 
Vitamina A (2) 600 µg 
Vitamina D (2) 5 µg 
Vitamina C (2) 45 mg 
Vitamina E (2) 10 mg 
Tiamina (2) 1,2 mg 
Riboflavina (2) 1,3 mg 
Niacina (2) 16 mg 
Vitamina B6 (2) 1,3 mg 
Ácido fólico (2) 400 µg 
Vitamina B12 (2) 2,4 µg 
Biotina (2) 30 µg 
Ácido pantotênico (2) 5 mg 
Cálcio (2) 1000 mg 
Ferro (2) (*) 14 mg 
Magnésio (2) 260 mg 
Zinco (2) (**) 7 mg 
Iodo (2) 130 µg 
Vitamina K (2) 65 µg 
Fósforo (3) 700 mg 
Flúor (3) 4 mg 
Cobre (3) 900 µg 
Selênio (2) 34 µg 
Molibdênio (3) 45 µg 
Cromo (3) 35 µg 
Manganês (3) 2,3 mg 
Colina (3) 550 mg 

 

ANEXO 3 – TABELA DE VALORES DIÁRIOS DE REFERÊNCIA (VDR) DE 
NUTRIENTES 

 
Valor energético 2000 kcal - 8400kJ 
Carboidratos 300 gramas 
Proteínas 75 gramas 
Gorduras totais 55 gramas 
Gorduras saturadas 22 gramas 
Fibra alimentar 25 gramas 
Sódio 2400 miligramas 
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ANEXO 4 – MODELOS DE CARIMBOS DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO 
FEDERAL (S.I.F.) 
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ANEXO 5 – MODELOS DE CARIMBOS DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO 
ESTADUAL (S.I.E.) 

 

 

0,06m (seis centímetros) de raio 

0,01m (um centímetros) de raio 
0,03m (três centímetros) de raio 


