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APRESENTAÇÃO

A promoção de práticas alimentares e estilos de vida saudáveis faz parte do
conjunto de indicações do Ministério da Saúde para cumprir a responsabilidade de
promover e proteger a saúde da população.
Facilitar a escolha de alimentos saudáveis a partir das informações contidas nos
rótulos de alimentos foi uma das estratégias desenhadas pela Política Nacional de
Alimentação para a redução dos índices de sobrepeso, obesidade e doenças crônico
degenerativas associadas aos hábitos alimentares da população.
A rotulagem nutricional, como uma das ações definidas para implantação dessa
Política, foi regulamentada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA em
março de 2001, com a publicação das Resoluções RDC n.º 39 – Tabela de Valores de
Referência para Porções de Alimentos e Bebidas Embalados para Fins de
Rotulagem Nutricional e RDC n.º 40 – Regulamento Técnico para Rotulagem
Nutricional Obrigatória de Alimentos e Bebidas Embalados.
O objetivo desse manual, realizado em conjunto com o Departamento de Nutrição
da Universidade de Brasília – UNB, é colocar à disposição da população as informações
necessárias para a compreensão dos rótulos de alimentos, possibilitando a adoção de
padrões alimentares saudáveis.
A ANVISA espera contar com o apoio de todos os segmentos da Sociedade
interessados na efetiva promoção e proteção da saúde da população e na defesa do
consumidor para a divulgação dessas informações iniciando um ciclo saudável de
consumo de alimentos.

Diretoria da ANVISA
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M A N UA L DE ORI EN TA ÇÃ O AOS CON SUM I DORES
A escolha adequada dos aliment os a part ir dos rót ulos

1

EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO SAUDÁVEL

CON FI RA O RÓTULO A N TES DE
COM PRA R OS A LI M EN TOS
No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanit ária (ANVISA) é o
órgão responsável pela regulação da Rot ulagem de Aliment os Indust rializados. Muit as port arias regulam o que um rót ulo deve ou não cont er. O
obj et ivo desses regulament os é garant ir produt os de qualidade e em boas
condições de higiene para t oda a população brasileira visando a manut enção da saúde. Nest e manual vamos most rar algumas das normas para:

*
*
*

ROTULAGEM DE ALIMENTOS EMBALADOS EM GERAL
ROTULAGEM NUTRICIONAL OBRIGATÓRIA DE ALIMENTOS E
BEBIDAS EMBALADOS
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL COMPLEMENTAR

Este manual vai aj udar você a ent ender e ut ilizar as informações
nutricionais contidas nos rótulos dos alimentos. Esses dados são a chave para
que você escolha bem os produtos que consome diariamente com sua família.
A escolha de aliment os saudáveis reduz o risco de cert as doenças,
como obesidade, diabet es, câncer e hipert ensão.
Hoj e, o rót ulo nut ricional dos produt os comercializados no País
j á deve apresent ar informações como :
.
.
.
.
.

Nome do produt o;
List a de ingredient es que compõe o produt o;
Quant idade em gramas ou mililit ros que o produt o apresent a;
Prazo de validade do produt o;
Ident ificação da origem do produt o.

Em 21 de março de 2001, foi publicada a resolução que estabelece
que t odos os aliment os e bebidas embalados devem apresentar Informação
Nutricional. Isso significa que a partir de 21 de setembro de 2001, além de
informações gerais, os fabricant es de aliment os começam a disponibilizar os
produt os com as seguintes informações:
Valor Calór ico, Carboidrat os, Prot eínas, Gorduras Tot ais, Gor duras
Sat uradas, Colest erol, Fibra Aliment ar, Cálcio, Ferr o e Sódio.
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Os rót ulos têm que apresent ar informações nutricionais na quant idade que podemos consumir, e além disso, most rar quant o aquela porção de
aliment o contribui para o t ot al de nut rient es que devemos ingerir por dia,
ou sej a, o Percent ual de Valor Diário - %VD.
Mas, não são soment e essas Informações Nut ricionais que os rót ulos de aliment os devem apresent ar. Como j á foi most rado ant eriorment e, exist em algumas informações que as indúst rias de aliment os j á devem
declarar nos seus rót ulos.
São elas:
1 . nome do produt o;
2 . list a de ingredientes em ordem decrescent e de quant idade. Ist o
é, o ingrediente que estiver em maior quant idade deve vir primeiro,e assim
por diant e;
3 . cont eúdo líquido (quant idade ou volume que o produt o apresent a);
4 . ident ificação da origem (ident ificação do país ou local de produção daquele produt o);
5 . ident ificação do lot e;
6 . prazo de validade:
o DIA e o MÊS para produtos com duração mínima menor de 3 meses e
o MÊS e o ANO para produt os com duração superior a 3 meses;
7 . inst ruções para o uso, quando necessário.
Obs: no caso de produt os import ados, as informações acima devem est ar em Port uguês.
Com o mesmo obj et ivo de auxiliar o consumidor na escolha

!

de seus aliment os, evit ando que ele possa se enganar na
hor a da compr a, f or am r egulament adas algumas inf or mações que os rót ulos de aliment os não podem declarar.
São elas:
palavras, sinais ou desenhos que possam t ornar a informação
do rót ulo falsa, insuficient e, incompreensível ou que possam levar a um
erro do consumidor;
atribuir ao produto qualidades que não possam ser demonstradas;
dest acar a presença ou ausência de component es que são próprios dos aliment os;

3

declarar que leit e, queij o ou iogurt e são aliment os ricos em
cálcio, pois t odos est es aliment os são ricos em cálcio;

EX

declarar que óleo veget al apresent a vit amina E, pois t odos os
óleos veget ais apresent am vit amina E;
declarar que óleo veget al não apresent a colest erol, pois t odos
os óleos veget ais não apresent am colest erol em sua composição.

EX

RICO EM VITAMINA E
NÃO POSSUI COLESTEROL

ressalt ar em cert os produt os a presença de alguma subst ância
que é adicionada como ingredient e em t odos os aliment os de fabricação
semelhant e;
realçar qualidades que possam induzir a engano do consumidor
com relação às propriedades t erapêut icas verdadeiras ou supost as, que
algum nut rient e possa t er quando consumido em quant idades diferent es
daquelas present e nos produt os;
indicar que o aliment o possui propriedades t erapêut icas ou
medicinais; e
aconselhar o uso do produt o para melhorar a saúde, para evit ar doenças ou como ação curat iva.
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A part ir daqui vej a o que há de novo nas Informações Nut ricionais.
Est e é um dos modelos de como as Informações Nut ricionais
serão veiculadas para você.

!

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de g/ mL (medida caseira)
Quant idade por porção

%VD (*)

Valor Calórico

kcal

%

Carboidrat os

g

%

Prot eínas

g

%

Gorduras Tot ais

g

%

g

%

Colesterol

mg

%

Fibra Aliment ar

g

%

Cálcio

mg

%

Ferro

mg

%

Sódio

mg

%

Gorduras Sat uradas

* Valores Diários de referência com base em uma diet a de 2.500 calorias

A Informação Nut ricional desses element os deverá
apresent ar a quantidade de nutrient es por porção de cada
aliment o e ainda por Percentual de Valor Diário (% VD).

!

ALIM EN TOS

Os aliment os são compost os por macronut rient es: carboidrat os,
prot eínas e gorduras e t ambém por micronut rient es: vit aminas e minerais.

?

E O QUE É PORÇÃO? A porção é a quant idade que normalment e uma pessoa sadia, maior de 05 anos e em bom est ado nut ricional
consome, por vez, para compor uma aliment ação saudável. É import ant e
sabermos que as quant idades das porções foram definidas por especialist as, levando em consideração o hábit o do brasileiro e aliment ação saudável. Isso quer dizer que a definição da porção de um aliment o não depende de quant o você come daquele aliment o e sim do que é recomendado.
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PORÇÕES

Aqui est ão exemplos de porções:
2 fat ias de queij o
prat o (30g)
1 pãozinho (50g)

1 copo de suco (200mL)

Você pode encont rar t oda a t abela de porções em anexo no
final desse manual. tr os exemplos de por ções:

?

E OS VALORES DIÁRIOS (VD) ?
Valores Diários são as quant idades dos nut rient es que a população brasileira deve consumir para t er uma
aliment ação saudável. Para cada nut riente t emos um valor diário diferente.
Confira o Valor Diário (VD) de cada nut rient e:
Carboidrat os
Prot eínas
Gorduras Tot ais
Gorduras Sat uradas
Colest erol
Fibra aliment ar
Cálcio
Ferro
Sódio

?

375 gramas
50 gramas
80 gramas
25 gramas
300 miligramas
30 gramas
800 miligramas
14 miligramas
2400 miligramas

O QUE É O PERCENTUAL DOS VALORES DIÁRIOS (%VD) ?
É o quant o (em percent ual) a porção do aliment o cont ribui para
at ingir t odos os valores diários.

?

COMO USAR OS % DE VALORES DIÁRIOS (%VD) ?
Temos uma necessidade diferent e para cada nut rient e. Port ant o, a quant idade que devemos ingerir de cada um t ambém é diferent e.
Considerando o exemplo do cálcio, que t em o valor diário de
800 mg, vamos ver as informações nut ricionais do rót ulo: se t omarmos a
porção de 1 copo de leit e int egral (200 mL) est amos ingerindo 295 mg de
cálcio. Com base nessa inf ormação, quant o mais de cálcio precisamos
ingerir at é o final do dia?
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Confira as Informações Nut ricionais do leit e int egral :

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 200 mL / (1 copo)
Quant idade por porção
Valor Calórico

130 kcal

5%

Carboidrat os

10 g

3%

Prot eínas

7g

14%

GordurasTot ais

8g

10%

Gorduras Sat uradas

*

%VD (*)

5g

20%

Colesterol

30 mg

10%

Fibra Aliment ar

0g

0%

Cálcio

245 mg

31 %

Ferro

quant idade não significat iva

0%

Sódio

100 mg

4%

* Valores Diários de referência com base em uma diet a de 2.500 calorias.
Font e: USDA

Como foi dit o ant eriorment e, com o consumo de um copo de
leit e, est amos ingerindo 245 mg de cálcio, e 245 mg de cálcio represent am 31% dos valores diários.
Dessa forma, durante o resto do dia precisaremos consumir o que
falt a para complet ar 800 mg, 555 mg de cálcio que represent am 69% dos
VD(Valores Diários).
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= 245 mg de cálcio = 31% VD

SA I BA COM O ESCOLHER OS A LI M EN TOS
M A I S SA UDÁ VEI S A PA RTI R DA S
I N FORM A ÇÕES N UTRI CI ON A I S CON TI DA S
N OS RÓTULOS DOS A LI M EN TOS
Suponha que você está fazendo compras e se depara com uma lata de
sardinha. A Informação Nutricional desse alimento consta no seu rótulo, você
consegue ler o que est á escrit o, mas não consegue ent ender os t ermos
descrit os.Primeiro, siga est e rot eiro para ent ender os t ermos usados nas
informações nut ricionais passo a passo:
SARDINHA

EX

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 50g
Quant idade por porção

%VD (*)

Valor Calórico

60 kcal

2%

Carboidrat os

0g

0%

Prot eínas

13 g

26%

GordurasTot ais

2,5 g

3%

0g

0%

Colesterol

Gorduras Sat uradas

35 mg

12%

Fibra Aliment ar

0g

0%

Cálcio

201 mg

25%

Ferro

1,6 mg

11%

Sódio

0 mg

0%

* Valores Diários de referência com base em uma diet a de 2.500 calorias.
Font e: USDA

PA SSO 1

O QUE É CALORIA?

Caloria é a energia que o nosso corpo ut iliza que vem dos
aliment os. As calorias são calculadas a part ir da quant idade de gorduras,
prot eínas e carboidrat os present es nos aliment os.
Na infor mação nut ricional do rót ulo da SARDINHA ...

EX

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 50g
Quant idade por porção

*

Valor Calórico

%VD (*)

60 kcal

* Valores Diários de referência com base em uma diet a de 2.500 calorias.
Font e: USDA

2%
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A quant idade de calorias que cada pessoa precisa depende de
alguns fat ores como:
Idade
Peso
Quant idade de at ividade física
Funcionament o do corpo

Você sabe quant as calorias você pr ecisa por dia?
Se você é uma mulher adulta que não pratica atividade física ou é
uma pessoa da terceira idade, precisa em média de 1600 kcal por dia.
Agora, se você é criança, menina adolescente ou homem adulto
que não prat ica atividade física, precisa em média de 2200 kcal por dia.
E por fim, se você é menino adolescent e ou homem adult o que
prat ica at ividade física, precisa de 2800 kcal por dia.

!

Lembr e-se que:

M ÉDIA DE
CON SUM O

a prát ica de at ividade física significa pelo menos 30 minut os
t odos os dias. Você pode fazer est a at ividade de uma só vez ou dist ribuí-la
pelo dia.
E para se fazer at ividade física, você não precisa necessariament e est ar em uma academia. Caminhar, dançar, brincar, nadar, passear no parque, subir escadas são formas de at ividade física.

A part ir dessas informações sabemos agora que cada pessoa
pr ecisa de uma quant idade específica de calorias por dia.
Mas, exist e uma média par a a população br asileir a que é
de 2500 kcal. Essa média foi ut ilizada como refer ência par a
os valores diários.
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PA SSO 2
O QUE SÃO CARBOIDRATOS?
São componentes do aliment o que fornecem part e da energia necessária para o cresciment o, desenvolvimento e manutenção da nossa saúde.
Est ão presentes nas massas, arroz, açúcar de mesa, mel, pães, frut as, farinhas, t ubérculos e doces em geral.

CARBOIDRATOS

Cada grama de carboidrat o fornece 4 kcal

macarrão

EX

pão

Na infor mação nut ricional do rót ulo da SARDINHA ...

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 50g
Quant idade por porção

*

%VD (*)

Valor Calórico

60 kcal

2%

Carboidrat os

0g

0%

* Valores Diários de referência com base em uma diet a de 2.500 calorias.
Font e: USDA

PA SSO 3
O QUE SÃO PROTEÍNAS?
São component es do aliment o necessários para const rução dos
nossos órgãos, t ecidos, células et c. Podemos encont rá-las nas carnes,
ovos, leit es e derivados e f eij ões. Elas t ambém podem fornecer energia:

PROTEÍN AS

1 grama de prot eína = 4 kcal.

ovo
leit e
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EX

Na infor mação nut ricional do rót ulo da SARDINHA ...
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 50g
Quant idade por porção

*

%VD (*)

Valor Calórico

60 kcal

2%

Carboidrat os

0g

0%

Prot eínas

13 g

26%

* Valores Diários de referência com base em uma diet a de 2.500 calorias.
Font e: USDA

PA SSO 4
O QUE SÃO GORDURAS?
A informação nut ricional no rót ulo dest aca a quant idade de Gorduras Tot ais, Gordura Sat urada e Colest erol. Gorduras ou lipídios podem ser
de origem veget al ou animal. As gorduras est ão present es nos óleos veget ais, mant eiga, queij o, carnes, leit e, ovos e pães ent re out ros aliment os.

GORDURAS

Cada grama de gordura fornece 9kcal.
óleo e mant eiga
queij o
carne

FIQUE DE OLHO NO CONSUMO DE GORDURA!
VERIFIQUE A INFORMAÇÃO NUTRICIONAL!

TIPOS DE GORDURAS
DOS ALIM EN TOS

Conheça os 3 t ipos de gordura present es nos rót ulos:
1.GORDURAS TOTAIS: é o somat ório de t odas as gorduras.
2.GORDURAS SATURADAS: carnes, toucinho (bacon), pele de
frango, queij os, leite, manteiga, sorvetes, requeij ão, iogurte.
Obs: Gorduras Trans: são um t ipo de gordura sat urada Margarinas, biscoit os em geral , sorvet e e produt os de conf ei t ar i a.
3. COLESTEROL: Fígado e out ras vísceras, gema dos ovos e
gorduras de aliment os derivados do leit e.
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Obser vação impor t ant e
Quando alguém apresent a alt as t axas de colest erol no sangue,
isso pode ser por dois mot ivos: essa pessoa pode t er algum problema
para t ransformar o colest erol que vem da sua aliment ação ou ent ão
mesmo est ando com seu organismo funcionando bem est á consumindo
muit os aliment os ricos em colest erol.
É t ambém import ant e sabermos que nem t odo o colest erol que
t emos em nosso sangue vem dos aliment os. Nós mesmos o produzimos a
part ir de out ras font es de gordura.
Você sabia que...

!

O grande consumo de aliment os ricos em gorduras sat uradas,
ácidos graxos t rans e colest erol aument am o LDL – colest erol do sangue,
que é o colest erol que nós chamamos de ruim. O LDL é chamado de ruim
porque ele é o responsável por t ransport ar o colest erol do fígado para o
sangue.
Na infor mação nut ricional do rót ulo da SARDINHA ...

EX

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 50g
Quant idade por porção

*
*
*

%VD (*)

Valor Calórico

60 kcal

2%

Carboidrat os

0g

0%

Prot eínas

13 g

26%

GordurasTot ais

2,5 g

3%

0g

0%

35 mg

12%

Gorduras Sat uradas
Colesterol

* Valores Diários de referência com base em uma diet a de 2.500 calorias.
Font e: USDA

PA SSO 5
O QUE SÃO FIBRAS?
São um t ipo de carboidrat o present es em muit os t ipos de aliment os de origem veget al, como frut as e hort aliças, pães int egrais e out ros.
A presença delas na nossa aliment ação é essencial. A ingest ão de fibras
diminui o risco de doenças do coração, câncer de int est ino, diabet es e
hemorróidas.

12

laranj a

FIBRAS

hort aliças

pão int egral

EX

Na infor mação nut ricional do rót ulo da SARDINHA ...
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 50g
Quant idade por porção
Valor Calórico

2%

Carboidrat os

0g

0%

Prot eínas

13 g

26%

GordurasTot ais

2,5 g

3%

0g

0%

Colesterol

35 mg

12%

Fibra Aliment ar

0g

0%

Gorduras Sat uradas

*

60 kcal

%VD (*)

* Valores Diários de referência com base em uma diet a de 2.500 calorias.
Font e: USDA

MICRONUTRIENTES, O QUE SÃO?
As vit aminas e minerais são conhecidos como micronut rient es,
pois est ão present es nos aliment os em quant idades bem pequenas. O nosso organismo precisa desses nut rient es para
desempenhar várias f unções diferent es.
Conf i r a a pr esença desses nut r i ent es nas i nf or mações
nut ricionais dos rót ulos de aliment os!
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PA SSO 6
O QUE É CÁLCIO?
Cálcio é um micronut rient e import ant e para a manut enção e

CÁLCIO

cresciment o dos ossos e dent es. Exemplos de aliment os ricos nesse nut rient e são: leit e, queij os, iogurt es, brócolis, peixe e nozes.
iogurt e

nozes
brócol is

EX

Na informação nut ricional do rót ulo da SARDINHA...
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 50g
Quant idade por porção
Valor Calórico

60 kcal

2%

Carboidrat os

0g

0%

Prot eínas

13 g

26%

GordurasTot ais

2,5 g

3%

0g

0%

Colesterol

35 mg

12%

Fibra Aliment ar

0g

0%

Cálcio

201 mg

25%

Gorduras Sat uradas

*

%VD (*)

* Valores Diários de referência com base em uma diet a de 2.500 calorias.
Font e: USDA

O QUE É FERRO?
Ferro é out ro micronut rient e, ele é muit o import ant e na formação das células vermelhas do sangue prevenindo um t ipo de anemia. As
carnes, f eij ões e veget ais de folhas verde-escuros são exemplos de aliment os ricos em ferro.
P A SSO 7

FERRO

carnes

feij ão

Na infor mação nut ricional do rót ulo da SARDINHA ...

EX

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

14

Porção de 50g
Quant idade por porção
60 kcal

2%

Carboidrat os

0g

0%

Prot eínas

13 g

26%

GordurasTot ais

2,5 g

3%

0g

0%

Colesterol

35 mg

12%

Fibra Aliment ar

0g

0%

Cálcio

201 mg

25%

Ferro

1,6 mg

11%

Gorduras Sat uradas

*

%VD (*)

Valor Calórico

* Valores Diários de referência com base em uma diet a de 2.500 calorias.
Font e: USDA

PA SSO 8
O QUE É SÓDIO?
O sódio é out ro micronut rient e import ant e para manut enção da
nossa saúde. Mas, como t odos os out ros nut rient es, deve ser consumido
na quant idade cert a. Um aliment o que apresent a muit o sódio é o sal. O
consumo excessivo de sal ou qualquer out ro aliment o rico em sódio pode
levar uma que pessoa a desenvolver pressão alt a.

SÓDIO

salgadinhos
t empero
pront o

sal

EX

Na infor mação nut ricional do rót ulo da SARDINHA ...

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 50g
Quant idade por porção
Valor Calórico

60 kcal

2%

Carboidrat os

0g

0%

Prot eínas

13 g

26%

GordurasTot ais

2,5 g

3%

0g

0%

35 mg

12%

Fibra Aliment ar

0g

0%

Cálcio

201 mg

25%

Ferro

1,6 mg

11%

Sódio

0 mg

0%

Gorduras Sat uradas
Colesterol

*

%VD (*)

* Valores Diários de referência com base em uma diet a de 2.500 calorias.
Font e: USDA

Agora que j á conhecemos o que são calorias e os nut rient es,

!

vamos conferir a adequação do aliment o a partir das Informações Nut ricionais cont idas no rótulo.

Não exist e aliment o bom ou ruim, mas, adequado ou não, dependendo da sit uação de cada pessoa e t ambém dependendo do quant o
ela j á consumiu de um det erminado aliment o naquele dia.
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Uma pessoa saudável pode comer com moderação t odos os t ipos
de aliment os. A moderação est á em consumir t odos os aliment os na quant idade cert a.

COMER COM MODERAÇÃO
TODOS OS TIPOS DE ALIMENTOS

PIRÂM IDE
DOS
ALIM EN TOS

!

=

ALIMENTAÇÃO
SAUDÁVEL

A Pirâmide dos Aliment os é o guia para uma aliment ação saudável. Ela nos most ra a quant idade e os t ipos de aliment os que
devemos comer t odos os dias!

grupo 7

grupo 8

grupo 5

grupo 4

grupo 2

grupo 6

grupo 3

grupo 1

Ant es de seguirmos um rot eiro para a escolha corret a dos aliment os, vamos saber o que é uma Aliment ação Saudável ent endendo a Pirâmide
dos Aliment os.
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A pirâmide divide os aliment os em 4 níveis:
Nível 1 – t opo da pirâmide
Nível 2 – part e int ermediária alt a
Nível 3 – part e int ermediária baixa
Nível 4 – base da pirâmide
VAMOS CONHECÊ-LOS UM A UM:

*

TOPO DA PI RÂ M I DE

grupo 7

grupo 8

No t opo da pirâmide t emos 2 grupos: grupos dos óleos e gorduras
(t odos óleos veget ais, inclusive o azeit e, mant eiga e margarinas) e t ambém os açúcares e doces. Esses aliment os est ão no t opo porque devem ser
consumidos com moderação. Isso porque são ingredient es dos out ros aliment os da pirâmide. O óleo e o açúcar est ão present es na maioria dos
aliment os: pães, bolos, arroz, feij ão, carnes et c.
QUANTO CONSUMIR PARA UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL ?
Óleos e Gorduras (1 a 2 porções por dia)
Açúcares e Doces (1 a 2 porções por dia)

*
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PA RTE I N TERM EDI Á RI A M A I S A LTA DA PI RÂ M I DE

grupo 5

grupo 4

grupo 6

Nest e nível t emos mais 3 grupos de aliment os. Grupo dos Leit es e
Derivados (leit e, iogurt es, queij os), das Carnes e Ovos (carne de boi,
f r ango, pei xe, por co e t odos os t i pos de ovos) e por úl t i mo, das
Leguminosas (feij ão, ervilha, lent ilha).
QUANTO CONSUMIR PARA UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL ?
Carnes e ovos (1 a 2 porções por dia)
Leguminosas (1 porções por dia)
Leit e e produt os láct eos (3 porções por dia)

*

PA RTE I N TERM EDI Á RI A M A I S BA I X A DA PI RÂ M I DE

grupo 2

grupo 3

Nest a área vemos o grupo das frut as e o grupo das verduras.
QUANTO CONSUMIR PARA UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL ?
Frut as (3 a 5 porções por dia)
Hort aliças (4 a 5 porções por dia)

*

BA SE DA PI RÂ M I DE

18
grupo 1

Na base da pirâmide, t emos os Cereais, Pães, Farinhas, Massas,
Tubérculos e Raízes. Est es aliment os ficam na base da pirâmide j ust ament e porque são a base da nossa aliment ação.
QUANTO CONSUMIR PARA UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL ?
5 a 9 porções por dia

A LI M EN TA ÇÃ O SA UDÁ VEL E
OS RÓTULOS DOS A LI M EN TOS
A informação nut ricional cont ida no rót ulo é a forma mais fácil de
você comparar um aliment o com out ro e, assim, fazer escolhas corret as.
Você pode, por exemplo, comparar iogurt es de diferent es marcas e escolher aquele que t em menos gordura t ot al, gordura sat urada e colest erol e
que, mesmo assim, apresent e a mesma ou maior quant idade de cálcio.
E seguindo os parâmet ros da Pirâmide dos Aliment os e as Inf ormações dos Rót ulos, você pode consumir t odos os t ipos de aliment os, com moderação. Isso signif ica que quando ingerir algo com grande quant idade de gordura e sódio, por exemplo, depois deve sel ecionar out ro t ipo de aliment o que sej a pobre nest es nut rient es para que
sua aliment ação sej a balanceada!
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SI GA ESTE ROTEI RO PA RA AVA LI A R SE O
A LI M EN TO QUE VOCÊ ESTÁ COM PRA N DO
A PRESEN TA M UI TA S OU POUCA S CA LORI A S,
CA RBOI DRATOS, GORDURA S, COLESTEROL, FI BRA S
A LI M EN TA RES, CÁ LCI O, FERRO E SÓDI O
PARTE I
CALORIAS DO ALIMENTO
Agora que você j á conhece a Pirâmide dos Aliment os você vai
aprender como classificar os aliment os.
Os grupos de aliment os são classificados de acordo com a
quant idade de calorias por porção que eles apresent am. Cada grupo de
aliment o apresent a uma média de calorias por porção. Para saber se um
aliment o apresent a muit a ou pouca caloria, você deve comparar com
essa média. Vej a a média de calorias para cada grupo a seguir:

* OBS: a propost a da quant idade de porções de aliment os por dia,

para uma diet a de 2500 kcal, f oi baseada na Pirâmide dos Aliment os.
Como vimos ant eriorment e, a Pirâmide dos Aliment os propõe uma faixa
de consumo, enquant o que est a t abela propõe uma média. Todas as médias de consumo dest a t abela est ão cont idas na faixa de consumo propost a
pela Pirâmide dos Aliment os, com exceção do grupo 2 – Hort aliças. A
Pirâmide dos Aliment os indica de 4 a 5 porções diárias, e, a média, 3
porções diárias. Nest e manual orient amos que o consumo pode obedecer
a indicação da Pirâmide dos Aliment os.

?

COMO CLASSIFICAR OS PRATOS PRONTOS?
Vej a que nest a t abela apresent ada acima não t emos grupos de

PRATOS
PRON TOS

pratos pront os como feij oada, pizza, lasanha, estrogonofe, bife à parmegiana,
arroz colorido, ent re outros. Como ent ão podemos classificá-los?

PIZZA
grupos 1, 2 e 4

ARROZ COLORIDO
grupos 1 e 2
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Para classificar esses aliment os devemos saber quais são os seus
ingredient es. Por exemplo, no arroz colorido temos:
arroz — grupo 1
veget ais — grupo 2
óleo — grupo 7
Em uma pizza de queij o e tomat e t emos:
massa — grupo 1
queij o — grupo 4
t omat e — grupo 2
É dessa forma que devemos fazer com todos os prat os.
Depois de classificar os aliment os em grupos, devemos conferir se
em uma porção a quant idade de calorias do aliment o excede a média
propost a para cada grupo. Será muit o difícil encont rar um aliment o que se
encaixe j ust ament e na média de calorias propost as para cada grupo de
aliment o, mesmo porque a quant idade de calorias propost a é uma média.
O QUE FAZER ENTÃO?
Evit ar o aliment o quando ele exceder a quant idade de calorias
propost as para o seu grupo? Não. Devemos t er bom senso ao escolhermos
um aliment o rico em calorias, escolhendo um menos calórico a seguir.
Aqui, t emos um exemplo prát ico com um sorvet e cremoso.
SORVETE

EX

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 45g (3 colheres de sopa)
Quant idade por porção

*

%VD (*)

Valor Calórico

130 kcal

5%

Carboidrat os

16 g

4%

Prot eínas

2g

4%

GordurasTot ais

7g

9%

4g

16%

30 mg

10%

Gorduras Sat uradas
Colesterol
Fibra Aliment ar

0g

0%

Cálcio

84 mg

10%

Ferro

quant idade não significat iva

0%

Sódio

60 mg

2%

* Valores Diários de referência com base em uma diet a de 2.500 calorias.
Font e: USDA
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Considere que você vai comprar um sorvet e e procura as informações nut ricionais do seu rót ulo.
O QUE FAZER?
Primeiro, você vai conf erir a quant idade de cal orias do al iment o. Mas para f azer isso precisa primeiro classif icá-l o dent re os 8
grupos de aliment os.
Classif icação do Aliment os: na t abela de classif icação, o sorvet e pert ence ao grupo 8 (açúcares, balas, chocolat es, salgadinhos).
A quant idade de caloria propost a para est e grupo é de 120 kcal.
AGORA COMPARE AS CALORIAS DO ALIMENTO QUE VOCÊ QUER
CONSUMIR/ COMPRAR COM AS CALORIAS ADEQUADAS PARA UMA PORÇÃO
DAQUELE GRUPO
A quant idade de calorias do sorvet e em quest ão ult rapassa um
pouco a quant idade de calorias propost a. Depois de comparar com a média você j á sabe ident if icar se um aliment o apresent a pouca ou muit a
caloria, agora você precisa saber quant as porções de cada grupo de aliment o você precisa consumir por dia para t er uma aliment ação saudável.

Calorias da porção de sorvet e

Propost a de caloria para o grupo 8

na informação nut ricional
130 kcal

120 kcal
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O QUE FAZER?
Como j á foi dito anteriormente, não precisamos deixar de consumir
os alimentos por apresent arem quant idade de calorias um pouco além das
propostas. Ao invés disso temos que usar nosso bom senso e ao longo do dia
escolher alimentos menos calóricos para consumir. Mesmo porque não vamos
consumir muito sorvete, j á que, de acordo com os parâmetros da Pirâmide, os
alimentos do grupo 8 não devem ser consumidos mais que 2 porções ao dia.
PARTE II
QUANTIDADE DE GORDURA E TIPO DA GORDURA
Confira se o aliment o a ser consumido t em grande quantidade de
gordura tot al, de colest erol e de gordura sat urada.
COMO SABER SE O ALIMENTO APRESENTA GRANDE QUANTIDADE
DESSES NUTRIENTES?
Para isso, bast a dar uma olhada na coluna dos Percent uais de
Valores Diários (%VD). Quant o maior o número apresent ado nos valores
diários de gordura t ot al, gordura sat urada e colest erol, maior a quant idade desses nut rient es no aliment o.

CON FERIR ▲ % VD (% valores diários) = ▲ QUANTIDADE DE NUTRIENTES

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de g/ mL (medida caseira)
Quant idade por porção

%VD (*)

Valor Calórico

kcal

%

Carboidrat os

g

%

Prot eínas

g

%

Gorduras Tot ais

g

%

g

%

Colesterol

Gorduras Sat uradas

mg

%

Fibra Aliment ar

g

%

Cálcio

mg

%

Ferro

mg

%

Sódio

mg

%

* Valores Diários de referência com base em uma diet a de 2.500 calorias
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É import ant e lembrarmos, que, se depois de classificar um aliment o verificamos que ele apresent a muit a gordura (gordura t ot al, gordura sat urada e colest erol), não devemos proibí-lo. Da mesma forma que
fizemos em relação às calorias, ao reconhecermos um aliment o rico em
algum t ipo nut rient e, que em excesso, possa t razer algum risco para a
nossa saúde devemos consumi-lo com moderação. Ist o é, ao final do dia
não devemos ult rapassar os 100% de valores diários para esses nut rient es.
O mesmo ocorre com as gorduras.
Em seguida t emos a informação nut ricional do ovo de galinha.
Vamos analisá-la!

EX

OVO DE GALINHA

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção por unidade (1 ovo)
Quant idade por porção

*
*
*

%VD (*)

Valor Calórico

80 kcal

3%

Carboidrat os

1g

0%

Prot eínas

6g

12%

GordurasTot ais

5g

6%

2g

8%

Colesterol

210 mg

70%

Fibra Aliment ar

0g

0%

Cálcio

25 mg

3%

Ferro

0,6 mg

4%

Sódio

60 mg

2%

Gorduras Sat uradas

* Valores Diários de referência com base em uma diet a de 2.500 calorias.
Font e: USDA
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As informações nut ricionais do ovo de galinha indicam que uma
porção de ovo (1 unidade) apresent a em relação às gorduras:
5 g de gorduras t ot ais, as quais represent am 6% do que precisamos consumir de gorduras t ot ais durant e o dia;
2 g de gorduras sat uradas, as quais represent am 8% do que
precisamos consumir de gorduras sat uradas durant e o dia;
210 mg de colest erol, o que represent am 70%do colest erol que
precisamos consumir ao longo do dia.
Após analisarmos as inf ormações nut ricionais do ovo de galinha concluímos que o ovo é um aliment o rico em colest erol.
E O QUE DEVEMOS FAZER?
Da mesma f orma, podemos consumir ovos e out ros aliment os
ricos em colest erol, desde que com moderação e prest ando at enção nos
out ros aliment os consumidos ao longo do dia. É import ant e t ambém que
lembremos sempre da Pirâmide dos Aliment os, porque ela é o nosso guia
na escolha corret a dos aliment os.

!

CONFIRA

MUITAS PESQUISAS MOSTRAM QUE:

diet as pobres em gordura sat urada e colest erol reduzem o
risco de doenças do coração.
o desenvolviment o de câncer depende de muit o fat ores. Uma
dieta pobre em gordura t ot al pode reduzir o risco de alguns tipos de câncer.
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PARTE III
QUANTIDADE DE FIBRAS DO ALIMENTO
Devemos consumir 30 gramas de f ibras por dia. Para alcançar
essa quant idade, a informação nut ricional present e nos rót ulos pode ser
de grande aj uda. Uma maneira prát ica de escolher aliment os com grandes quant idades de f ibras é pref erir aqueles que apresent am maiores
números nos valores diários.
Di cas par a escolher ali ment os r i cos em f i br as a par t i r das
i nf or mações nut r i cionai s:
Olhe na coluna do percent ual de Valores Diários (%VD) present e nas informações nut ricionais. Quant o maiores os percent uais VD, maior o t eor de fibra do aliment o. Ist o é, para o maior consumo de fibra,
escolha aqueles com maior % de VD.

CON FERIR ▲ % VD (% valores diários) = ▲ QUANTIDADE DE NUTRIENTES

Considere agora que você est á em um supermercado e est á escolhendo um produt o – aveia em flocos. Na prat eleira exist em disponíveis
duas marcas: a aveia em flocos t ipo 1 de a t ipo 2. Se você quer escolher a
marca de aveia que apresent a maior quant idade de fibras,

O QUE FAZER?
Comparando as duas marcas de aveia em flocos, concluímos que
a quant idade em gramas da aveia em flocos t ipo 2 é maior que a t ipo 1 e;
consequent ement e, o percent ual de valor diário t ambém. O percent ual de
valor diário indica que uma porção da aveia em flocos t ipo 1 (40 g de
aveia) fornece 13% do que precisamos consumir de fibras por dia e a do
t ipo 2 fornece 17%. Ent ão, se o nosso obj et ivo é escolher aliment os mais
ricos em fibras devemos preferir a aveia em flocos t ipo 2.
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EX

AVEIA EM FLOCOS
TIPO 1

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 40g (2,7 colheres de sopa)
Quant idade por porção
Valor Calórico
Carboidrat os

160 kcal

6%

25 g

7%

4g

8%

4g

5%

0g

0%

Colesterol

0 mg

0%

Fibra Aliment ar

4g

13%

Cálcio

12 mg

1%

Ferro

1 mg

7%

Sódio

0 mg

0%

Prot eínas
GordurasTot ais

*
*

Gorduras Sat uradas

*

%VD (*)

* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.500 calorias.
Fonte: Virtual Nutri, banco de dados da USP

TIPO 2

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 40g (2,7 colheres de sopa)
Quant idade por porção
160 kcal

6%

Carboidrat os

28 g

7%

3g

6%

4g

5%

0g

0%

Colesterol

0 mg

0%

Fibra Aliment ar

5g

17%

Prot eínas
GordurasTot ais
Gorduras Sat uradas

*

%VD (*)

Valor Calórico

*
*

Cálcio

12 mg

1%

Ferro

1 mg

7%

Sódio

0 mg

0%

* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.500 calorias.
Fonte: Virtual Nutri, banco de dados da USP

!

CONFIRA
MUITAS PESQUISAS MOSTRAM QUE:
diet as ricas em fibras, principalment e as fibras aliment ares,
podem reduzir o risco de doenças do coração e problemas relacionados.
diet as ricas em fibras podem reduzir alguns t ipos de câncer,
que é uma doença associada a muit os fat ores.
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PARTE IV
QUANTIDADE DE FERRO NOS ALIMENTOS
Para que você mant enha sua saúde é necessário ingerir 14 mg de
ferro por dia. Para alcançar essa quant idade, a informação nut ricional
present e nos rót ulos pode ser de grande aj uda. Uma maneira prát ica de
se escolher aliment os com grandes quant idades de ferro nos aliment os é
preferir aqueles que apresent am os maiores números nos valores diários.
Di cas par a escol her al i ment os r i cos em f er r o a par t i r das
Inf or mações Nut r i cionais:
Olhe na coluna do percent ual de Valores Diários (%VD) present e nas inf ormações nut ricionais. Quant o maiores os percent uais de VD,
maior o t eor de ferro do aliment o. Ist o é, para o maior consumo de ferro,
escolha aqueles com maior % de VD.
Considere agora que você est á em um supermercado e quer
comprar f eij ão. Como escol her a marca de f eij ão com a maior quant idade de f erro?

CON FERIR ▲ % VD (% valores diários) = ▲ QUANTIDADE DE NUTRIENTES

EX

FEIJÃO (CRU)

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção 30g (2 colheres de sopa)
Quant idade por porção
Valor Calórico

100 kcal

4%

Carboidrat os

16 g

4%

Prot eínas

7g

14%

GordurasTot ais

0g

0%

0g

0%

0 mg

0%

Gorduras Sat uradas
Colesterol

*

%VD (*)

Fibra Aliment ar

8g

27%

Cálcio

31 mg

4%

Ferro

2 mg

14%

Sódio

0 mg

0%

* Valores Diários de referência com base em uma diet a de 2.500 calorias.
Font e: Virt ual Nut ri, banco de dados da USP
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Considere que você est á analisando as informações nut ricionais do
rót ulo most rado acima. Essas indicam que uma porção de feij ão (2 colheres
de sopa) apresenta 2 mg de ferro - que represent a 14% do que precisamos
consumir de ferro durant e o dia. Para escolher o aliment o com a maior
quant idade de ferro, escolha aquele com maior percent ual de Valor Diário.

CON FERIR ▲ % VD (% valores diários) = ▲ QUANTIDADE DE NUTRIENTES

PARTE V
QUANTIDADE DE CÁLCIO NOS ALIMENTOS
Para que você mant enha sua saúde é necessário ingerir pelo
menos 800mg de cálcio por dia.
Dicas para escolher aliment os ricos em cálcio a part ir das informações nut ricionais:
Olhe a coluna de percent ual de Valores Diários (%VD) present e
nas informações nut ricionais. Quant o maior o %VD, maior o t eor de cálcio
do aliment o.
CON FERIR ▲ % VD (% valores diários) = ▲ QUANTIDADE DE NUTRIENTES
Anal isando as i nf or mações nut ri ci onai s do rót ul o do queij o
mussarela em relação a quant idade de cálcio:

EX

QUEIJO MUSSARELA
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção 30g (1 e ½ fat ia média)
Quant idade por porção
80 kcal

3%

Carboidrat os

1g

0%

Prot eínas

6g

12%

GordurasTot ais

6g

7%

4g

16%

Colesterol

25 mg

8%

Fibra Aliment ar

0g

0%

Gorduras Sat uradas

*

%VD (*)

Valor Calórico

Cálcio

155 mg

19%

Ferro

quant idade não significat iva

0%

Sódio

115 mg

5%

* Valores Diários de referência com base em uma diet a de 2.500 calorias.
Font e: USDA
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Analisando a informação:
As informações nut ricionais do queij o mussarela indicam que uma
porção de queij o ( 1e ½ fat ia média) apresent a:
155 mg de ferro, as quais represent a 19% do que precisamos
consumir de cálcio durant e o dia.

!

CONFIRA

MUITAS PESQUISAS MOSTRAM QUE:

at ividade física e aliment ação saudável com quant idade adequada de cálcio aj uda adolescent es e mulheres j ovens a mant er a saúde
dos ossos e evit ar a ost eoporose no fut uro.

PARTE VI
QUANTIDADE DE SÓDIO NOS ALIMENTOS
A maioria das pessoas consome mais sódio do que precisa. Esse
nut rient e deve t er seu consumo moderado. É import ant e lembrarmos que
o sal é a maior font e de sódio. Um grama de sal apresent a 390 mg de
sódio, ist o significa que um grama de sal cont ém 16% da quant idade de
sódio que nós precisamos.
Dicas impor t ant es:
o sal é o aliment o que mais cont ém sódio, a melhor maneira
de diminuir a ingest ão de sódio é diminuir o sal adicionado na preparação
dos aliment os;
aument e o consumo de frut as e veget ais. Esses aliment os cont ém pouco sódio em sua composição;
leia at ent ament e as inf ormações nut ricionais dos aliment os.
Aliment os com mais de 480 mg de sódio por porção são aliment os ricos
em sódio, e port ant o devem ser consumidos com moderação.
Dicas par a escolher aliment os pobr es em sódio a par t ir das
Informações Nut ricionais:
olhe na coluna do % de Valores Diários, quant o menor o %VD,
menor o sódio dos aliment os, escolha os aliment os com menores números
de %VD; e
procure consumir menos de 2400 mg de sódio por dia para não
ult rapassar os 100% de VD de sódio.
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EX

PÃO DE FORMA BRANCO
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 1 fat ia
Quant idade por porção
Valor Calórico

3%

Carboidrat os

12 g

3%

Prot eínas

2g

4%

GordurasTot ais

3g

4%

0g

0%

Colesterol

0 mg

0%

Fibra Aliment ar

1g

3%

Cálcio

27 mg

3%

Ferro

0,8 mg

6%

Sódio

135 mg

6%

Gorduras Sat uradas

*

70 kcal

%VD (*)

* Valores Diários de referência com base em uma diet a de 2.500 calorias.
Font e: USDA

Analisando a inf ormação nut ricional do pão de f orma em relação a quant idade de sódio.
As informações nut ricionais do pão de forma indicam que uma
porção de pão de forma (1 fat ia) apresent a:
135 mg de sódio, que represent a 6% do que precisamos consumir de sódio durant e o dia.

!

CONFIRA
MUITAS PESQUISAS MOSTRAM QUE:
A ingest ão moderada de sódio pode reduzir o risco de pressão
alt a, que é uma condição associada ao sobrepeso, excessivo consumo de
álcool, inadequada ingest ão de pot ássio e inat ividade física.

CON FERIR ▲ % VD (% valores diários) = ▲ QUANTIDADE DE NUTRIENTES
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CON FI RA TODA S A S I N FORM A ÇÕES
N UTRI CI ON A I S OBRI GATÓRI A S
N OS RÓTULOS DE A LI M EN TOS

Não exceda a
quantidade de kcal.
Observe qual deve
ser o máximo de
kcal para cada grupo
de alimento

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de g/ mL (medida caseira)
Quant idade por porção

Não ult rapasse os 100%
de valores diários

Valor Calórico

kcal

%

Carboidrat os

g

%

Prot eínas

g

%

Gorduras Tot ais

g

%

g

%

Colesterol

mg

%

Fibra Aliment ar

g

%

Cálcio

mg

%

Ferro

mg

%

Sódio

mg

%

Gorduras Sat uradas
Consuma 30 gramas por dia

Alcance os 100%dos
valores diários

%VD (*)

* Valores Diários de referência com base em uma diet a de
2. 500 calorias.

Máximo de 480mg por
porção ou menos de2400mg
por dia. Não ult rapasse os
100%VD por dia
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A LGUN S A LI M EN TOS PODEM UTI LI Z A R A
I N FORM A ÇÃ O N UTRI CI ON A L COM PLEM EN TA R
O QUE É ISSO?
É qualquer represent ação no rót ulo do aliment o que afirme, sugir a ou impl i que que um al i ment o possui uma ou mai s propr iedades
nut ricionais part iculares, relat ivas ao seu valor energét ico e / ou seu cont eúdo de prot eínas, gorduras, carboidrat os, fibras aliment ares, vit aminas
e ou minerais.
A DECLARAÇÃO DE NUTRIENTES PODE SER:

!

. DESCRITIVA —aquela que descreve a quantidade de nutrientes e/ ou
valor energético contido no alimento.
. COMPARATIVA — aquela que compara as quant idades de nut rient es e/ ou valor energét ico no aliment o.
Exist em alguns crit érios para as indúst rias ut ilizarem essas declarações. Quais são?
1 . A Inf or mação Nut r i ci onal Compl ement ar é per mi t i da,
opcionalment e, nos aliment os em geral.
2 . Não é permit ido o uso da Informação Nut ricional Complement ar
que possa levar o consumidor a um engano.
3 . A Inf ormação Nut ricional Complement ar Comparat iva deve obedecer a:
3 .1 . Os aliment os comparados devem ser de marcas diferent es do
mesmo aliment o.
3 .2 . A ident idade do aliment o ao qual o aliment o est á sendo
comparado deve ser definida.
3 .3 . A comparação deve at ender a uma diferença mínima de
25%para mais ou para menos, no valor calórico ou quant idade de
nut rient es dos aliment os comparados.
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TERM OS E CON DIÇÕES QUE PODEM SER
UTILIZADOS PARA A DECLARAÇÃO DA
IN FORM AÇÃO N UTRICION AL COM PLEM EN TAR
Abaixo, est ão apresent adas, por meio de exemplos, as regras e
t ermos que podem ser ut ilizados na Declaração da Informação Nut ricional
Complement ar. Essas regras est ão apresent adas no final dest e document o
para você conhecê-las com mais det alhes.
Denominações:
ATRIBUTO

DENOMINAÇÕES QUE PODEM SER UTILIZADAS
QUANDO O ATRIBUTO FOR RESPEITADO

Est es t ermos abaixo podem ser ut ilizados quando se faz declarações
nut ricionais relacionadas aos nut rient es e valor calórico:
BAIXO

l ight , lit e, leve, l ow, baixo, pobre;

MUITO BAIXO

very l ow, muit o baixo

ALTO TEOR

high, rico, alt o t eor, alt o cont eúdo

FONTE

source ou font e

NÃO CONTÉM

f ree, livre, zero, não cont ém ou isent o

SEM ADIÇÃO

sem adição

Est es t ermos podem ser ut ilizados quando houver declarações que
comparam um aliment o com out ro:
REDUZIDO

l ight , lit e, leve ou reduzido

AUMENTADO

increased ou aument ado

Agora vamos conferir as regras para a ut ilização de t ais denominações. Vamos seguir os exemplos:
1 . VALOR CALÓRICO

*

1 .1 .
Caso a indúst ria declare no rót ulo de uma margarina:
Mar garina l i ght (at ribut o = baixo)
Est a margarina deve:
apresent ar no máximo 40 kcal/ 100 g de margarina.
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1 .2 .

*

Caso a indúst ria declare no rót ulo de um iogurt e:

Iogurt e reduzido em calor ias (at ribut o = baixo)
Est e iogurt e reduzido em calorias deve:
apresent ar redução mínima de 25%do valor calórico, por exemplo, se 100 mL de iogurt e convencional apresent a 100 kcal, o reduzido em
calorias deve apresent ar no máximo 75 kcal por 100 mL, e
apresent ar diferença maior que 20kcal em 100 mL de aliment o líquido. Ist o é, como o iogurt e convencional apresent a 100 kcal, o
iogurt e reduzido em calorias deve apresent ar quant idade de calorias menores que 80 kcal por 100 mL.

Ent ão, segundo as regras, o iogurt e em questão deve
apresentar no máximo 75 kcal por 100mL.

!

2 . AÇÚCARES
2 .1 .
Caso a indúst ria declare no rót ulo de um suco de frut as:
Suco l ight (at ribut o = baixo)

*

Est e suco l ight deve:
apresent ar no máximo 5 g de açúcares em 100 mL de suco, e
apresent ar as mesmas condições exigidas para os at ribut os
REDUZIDO ou BAIXO VALOR ENERGÉTICO, ou a f rase “ Est e não é um
aliment o com valor energét ico reduzido” ou frase equivalent e.

*

CONDIÇÕES PARA OS ATRIBUTOS REDUZIDO OU BAIXO VALOR
ENERGÉTICO:

apresent ar redução mínima de 25%do valor calórico, por exemplo, se 100 mL de suco convencional apresent a 50 kcal, em 100 mL de
suco light deve apresent ar o máximo de 37,5 kcal por 100 mL, e
apresent ar diferença de calorias maior que 20 kcal em 100 mL
de aliment o. Ist o é, como o suco convencional apresent a 50 kcal por 100
mL, o suco l ight deve apresent ar no máximo 30 kcal por 100 mL.
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Ent ão, segundo as regr as, o suco l i ght deve apr esent ar no
máximo 30 kcal por 100 mL
ou. . . .

!

a fr ase “ Est e não é um aliment o com valor calórico r eduzido” ou frase equivalent e.

2 .2 .
Caso a indúst ria declare no rót ulo de um biscoit o:
Produt o sem adição de açúcares (at ribut o = sem adição
de açúcar es)

*

Est e biscoit o:
não deve t er açúcares adicionados durant e a produção ou embalagem do produt o, e não cont er ingredient es nos quais açúcares t enham sido adicionados, e
deve apresent ar as mesmas condições exigidas para os at ribut os REDUZIDO ou BAIXO VALOR ENERGÉTICO, ou a frase “ Est e não é um
aliment o com valor energét ico reduzido” ou frase equivalent e.

*

CONDIÇÕES PARA OS ATRIBUTOS REDUZIDO OU BAIXO VALOR
ENERGÉTICO:
apresent ar redução mínima de 25%do valor calórico, por exemplo, se em 100 g de biscoito convencional apresent a 430 kcal, o reduzido em
calorias deve apresent ar no máximo 322,5 kcal por 100 g, e
apresent ar diferença maior que 40 kcal em 100 g de aliment o
sólido. Ist o é, se em 100 gramas de biscoit o t radicional há 430 kcal, em
100 gramas de biscoit o reduzido em açúcares deve apresent ar no máximo
390 kcal por 100 g.

!

Ent ão, segundo as r egras, o biscoit o sem adição de açúcares
deve apr esent ar no máximo 322,5 kcal por 100 g.
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*

3 . GORDURAS TOTAIS
3 .1 .
Caso a indúst ria declare no rót ulo de um requeij ão:
Requeij ão l i ght (at ribut o = baixo)
Est e queij o deve:
apresent ar no máximo 3 g de gordura por 100 g de queij o.
3 .2 .
Caso a indúst ria declare no rót ulo de um requeij ão:
Requeij ão reduzido em gorduras (at ribut o = r eduzido)
Est e requeij ão deve:
apresent ar redução mínima de 25%do valor calórico, por exemplo, se em 100 g de requeij ão convencional apresent a 300 kcal, o reduzido em gorduras deve apresent ar no máximo 225 kcal em 100 g, e
apresent ar diferença maior que 3 g de gorduras por em 100 g
de aliment o. Ist o é, se o requeij ão convencional apresent a 35 g de gordura t ot al, o requeij ão reduzido em gorduras deverá apresent ar quant idade
de gorduras menores que 32 g de gordura t ot al em 100 g.

!

*

Ent ão, segundo as r egr as, o queij o r eduzido em gor dur as
deve apr esent ar no máxi mo 225 kcal e 35 g de gor dur a
t ot al em 100 g de aliment o.

4 . GORDURAS SATURADAS
Caso a indúst ria declare no rót ulo de um queij o:
Queij o reduzido em gordura sat ur ada (at ribut o = r eduzido)
Est e queij o deve:
apresent ar redução de 25% em Gorduras Tot ais; e
apresent ar dif erença maior que 1, 5 g de Gordura Sat urada
em 100 g. Ist o é, se 100 g de queij o convencional apresent a:
22 g de Gordura Sat urada
13 g de Gordura Sat urada
O queij o reduzido em gorduras sat uradas deve apresent ar no
máxi mo:
16,5 g de Gordura Sat urada; e
11,5 g de Gordura Sat urada.
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!

Ent ão, o queij o reduzido deve apresent ar no máximo 11,5
g de Gordur a Sat urada.
5 . COLESTEROL
Caso a indúst ria declare no rót ulo de um leit e:

*

Leit e baixo em colest erol (at ribut o = baixo)
Est e leit e deve:
apresent ar no máximo 10 mg de colest erol por 100 mL;
apresentar no máximo 0,75 g de gordura sat urada por 100 mL; e
apresent ar a energia f ornecida por gorduras sat uradas deve
ser no máximo 10% do valor calórico. Ist o é, sabendo que 100 mL de leit e
baixo em colest erol apresent a:
36 kcal em 100 mL;
0 g de Gordura Tot al;
0 g de Gordura Sat urada; e
2 mg de Colest erol.
Est e leit e baixo em colest erol obedece t odas as regras est abelecidas.

*

6 . FIBRAS ALIM EN TARES
Caso a indúst ria declare no rót ulo de uma barra de cereal:
Aliment o font e de fibras
Est a barra de cereal deve:
apresent ar um mínimo de 3 g de fibras em 100 g de produt o.
7 . VITAM IN AS E M IN ERAIS
Caso a indúst ria declare no rót ulo de uma massa aliment ícia:

*

Aliment o com alt o t eor de vit aminas e minerais
Est a massa aliment ícia deve:
apresent ar no mínimo 30% da IDR de referência por 100 g
de produt o.
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QUER SA BER M A I S SOBRE OS
RÓTULOS DE A LI M EN TOS?
Al guns al i ment os podem t er suas decl arações de nut rient es
SIMPLIFICADAS. Ist o é, os rót ulos de det erminados aliment os não t êm a
obrigat oriedade de cont er t odos os 10 it ens cit ados. Isso ocorre quando o
aliment o em quest ão apresent a quant idades insignificant es de pelo menos
5 dos 10 it ens obrigat órios. Mas é import ant e lembrar, que mesmo que o
rót ulo apresent e declaração simplificada, mesmo assim, deve apresent ar
a informação nut ricional de Valor Calórico, Carboidrat os, Prot eínas, Gorduras Tot ais e Sódio. Todas as Inf ormações Nut ricionais present es nos
rót ulos de aliment os devem ser ARREDONDADAS.
PERGUN TAS E RESPOSTAS:
1 Por que as Informações Nut ricionais est ão arredondadas?
R: Para facilit ar a leit ura dos rót ulos e permit ir que o consumidor
f aça comparações ent re grupos de aliment os em que os nut rient es não
variam significat ivament e.
2 Qual é a variação de valor do nut rient es permit ida nos rót ulos de aliment os?
R: A variação permit ida é de 20%. Isso significa que nem sempre
os aliment os semelhant es apresent arão os mesmos valores de nut rient es.
Essa variabilidade ocorre em função da espécie e t ipo de manej o agrícola.
Caso a variação sej a maior que 20%, a empresa pode informar o percent ual
de variação.

39

AN EXO 1
TABELAS

TABELA DE PORÇÕES

GRUPO 1
PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, CEREAIS E DERIVADOS, OUTROS GRÃOS,
RAÍZES E TUBÉRCULOS (1 PORÇÃO = 150 kcal)
ALIMENTO
PORÇÃO EM g / mL PORÇÃO EM MED. CASEIRA
Amido de milho,
20 g
1 colher de sopa
fécula de bat at a e
arroz, polvilho,
t apioca e out ros amidos
Arroz branco/ int egral/
50 g
1/ 4 de xícara
parboilizado cru
Arroz branco/ int egral/
125 g
5 colheres de sopa
parboilizado cozido
Aveia em flocos com out ros
40 g
2 e 1/ 2 colheres de sopa
ingredient es ou pura
Barra de cereais
unidade
unidade
Bat at a cozida
180 g
4 e 1/ 2 colheres de sopa
embalada à vácuo
Bat at a fresca ou
100 g
4 colheres de sopa
congelada à palit o
Biscoit os doces e salgados
30 g
variável
(amant eigados, recheados,
cobert os, waflle e out ros)
Biscoit os doces e salgados secos 40 g
variável
Biscoit os para embalagens
pac. individual 1 pacot e
para consumo individual
Bolos, t odos os t ipos
50 g
1 fat ia
Broa de milho
Brownies

40 g
40 g

1 fat ia ou unidade
variável

Canj ica (grão cru)
Canj iquinha
Cereais int egrais (cru)
Cereal mat inal embalado
para consumo individual
Cereal mat inal leve

45 g
45 g
45 g
variável

1/ 3 de xícara
1/ 4 de xícara
1/ 4 de xícara
1 pacot e

15 g

1/ 2 xícara
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ALIMENTO

PORÇÃO EM g / mL

Cereal mat inal

PORÇÃO EM MED. CASEIRA

30 g

3/ 4 de xícara

Creme de milho
Curau de milho

50 g
50 g

1/ 2 xícara
1 e 1/ 2 colher de sopa

Farinha de milho
Farinha de milho (beij u)

50 g
50 g

1 e 1/ 2 colheres de sopa
5 colheres de sopa

Farinha de milho flocada
Farinha de mandioca

50 g
50 g

1/ 2 xícara
3 colheres de sopa

Farinha de aveia
Farinha de rosca
Farinha de t rigo
convencional e int egral
Farinha Láct ea
Farinha de cereais pré-cozido
Farofa pront a
Flocos de cereais
Fubá mimoso ou
farinha de milho
Fubá pré-cozido
Germem de t rigo
Mandioca congelada
pront a para frit ar
Mandioca fresca ou congelada
Mandioca, cará,

50 g
50 g
50 g

3 colheres de sopa
3 e 1/ 2 colheres de sopa
1/ 2 xícara

35
40
50
40
50

5 colheres de sopa
6 colheres de sopa
3 e 1/ 2 colheres de sopa
8 colheres de sopa
1/ 2 xícara

50 g
15 g
100 g

1/ 2 xícara
1e 1/ 2 colher de sopa
variável

100 g
140 g

variável
variável

inhame cozidos
Massa aliment ícia inst ant ânea

pac. individual

variável

para consumo individual
Massa aliment ícia seca
Massa fresca para lasanha
Massa fresca para past el
Massa fresca para pizza
Massa fresca recheada
Massa fresca sem recheio
Massa pré-cozida para lasanha
Massa seca para lasanha

100 g
100 g
50 g
60 g
150 g
125g
25 g
50 g

informar
informar
informar
variável
informar
informar
informar
variável

pesando ent re
20g e 43 g por xícara

g
g
g
g
g
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só em gramas
só em gramas
só em gramas
só em gramas
só em gramas
só em gramas

ALIMENTO

PORÇÃO EM g / mL

PORÇÃO EM MED. CASEIRA

Massa seca para o

50 g

informar só em gramas

preparo de sopa
Nhoque

150 g

informar só em gramas

Pães embalados não fat iados
Pães de forma

50 g
f at ia

variável
variável

Panet one
Pão bisnaguinha

80 g
unidade

variável
variável

Pão de cachorro
quent e e hambúrguer

unidade

variável

Pão croissant
Pão de bat at a
Pão de queij o
Pão francês
Pipoca
Polent a pront a
Sagu (cru)
Torradas
Trigo para kibe

unidade
50 g
40 g
50 g
25 g
150 g
50 g
30 g
50 g

variável
variável
variável
variável
3 xícaras
variável
2 colheres de sopa
variável
2 colheres de sopa

GRUPO 2
VERDURAS, LEGUMES E CONSERVAS VEGETAIS
(1 PORÇÃO = 15 kcal)
ALIMENTO

PORÇÃO EM g / mL

Azeit ona com caroço
Azeit ona recheada
ou sem caroço
Concent rado de veget ais
Molho de veget ais
Palmit o
Picles
Polpa de veget ais
Suco de veget ais

PORÇÃO EM MED. CASEIRA

10 g
8g

variável
variável

25 g
60 g
100 g
15 g
50 g
100 mL

1 e 1/ 2 colher de sopa
3 colheres de sopa
variável
1 colher de sopa
2 e 1/ 2 colheres de sopa
1/ 2 copo
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ALIMENTO

PORÇÃO EM g / mL

Todos os veget ais
sem molho, frescos,
congelados e
embalados a vácuo
Veget ais em conserva
Veget ais frescos
usados como t empero

PORÇÃO EM MED. CASEIRA

70 g

2 colheres de sopa

15 g
10 g

variável
1 colher de sopa

GRUPO 3
FRUTAS, SUCOS, NECTARS E REFRESCOS DE FRUTAS
(1 PORÇÃO = 70 kcal)
ALIMENTO

PORÇÃO EM g / mL

Frut as congeladas
ou enlat adas
Frut as secas
Polpa de frut as
Purês, chut neys e
acompanhament os à
base de frut as
Suco de frut as
concent rado congelado
Suco, néct ar e
refresco de frut as
Suco, néct ar e
refresco de frut as
pront o para embalagem
para consumo individual

PORÇÃO EM MED. CASEIRA

50 g

variável

30 g
30 g
50 g

variável
variável
variável

Porção para
fazer 200 mL
200 mL

variável
1 copo
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200 mL

1 copo

GRUPO 4
LEITE E DERIVADOS (1 PORÇÃO = 120 kcal)
ALIMENTO

PORÇÃO EM g / mL

Bebida Láct ea
Bebida Láct ea em
embalagem para
consumo individual
Chantilly
Creme de leit e e similares
Coalhada / iogurt es
Leit e aromat izado
em embalagem para
consumo individual
Leit e condensado e
Leit e evaporado
Leit e em pó
Leit e fluido
Leit e ferment ado
Queij o cot t age e
Queij o cremoso
Queij o frescal,
processado, mussarela,
pet it -suisse, provolone,
parmesão, prat o,

PORÇÃO EM MED. CASEIRA

200 mL
unidade

1 copo
unidade

30 g
25 g
200 mL
unidade

1 e 1/ 2 colher de sopa
1/ 2 colher de sopa
1 pot e
unidade

30 mL

2 colheres de
sopa
variável

quant . para
fazer 200 mL
200 mL
unidade
30 g
30 g

1 copo
unidade
1 colher de sopa
variável

requeij ão de cort e,
ricot a
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Queij o em embalagem
para consumo individual

unidade

unidade

Queij o ralado *
Requeij ão cremoso
Sobremesas láct eas
Out ros queij os

15
30
65
30

1 colher de sopa
1 colher de sopa
variável
variável

g
g
g
g

* O queij o ralado é ut ilizado, usualment e, como complement o ou ingredient e de
out ras preparações. Assim, sua porção não corresponde a 120 kcal do grupo ao qual
pert ence e sim à porção usual ut ilizada, por pessoa, nas preparações mais comuns.

GRUPO 5
CARNES, PEIXES E OVOS (1 PORÇÃO = 130 kcal)
ALIMENTO

PORÇÃO EM g / mL

Almôndegas
Anchovas em conserva
Apresunt ado
At um, sardinha e
out ros peixes em conserva
Embut idos cozidos
Carne bovina crua
Carnes cozidas
Caviar
Charque
Chest er
Empanados de f rango,
carne suína,
peixe congelado
Cort es de peixe
congelado
Frango cru
Hambúrguer
Carnes salgadas
Kani-kama
Kibe congelado
Lingüiça cozida,

90
15
30
50

g
g
g
g

PORÇÃO EM MED. CASEIRA
variável
variável
variável
variável

50 g
100 g
80 g
15 g
30 g
80 g
80 g

variável
variável
variável
1 colher de sopa
variável
variável
variável

110 g

variável

100 g
unidade
100 g
unidade
unidade
60 g

variável
unidade
variável
unidade
unidade
unidade

f resca, def umada
Carnes e

100 g

variável

cort es de suínos
Marinados de peixe

90 g

variável

ou frut os do mar
Mort adela
Ovo
Pat ês
Pat o congelado
Lula e
camarão congelados

50 g
unidade
30 g
45 g
150 g

variável
unidade
1 e 1/ 2 colher de sopa
variável
variável
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ALIMENTO

PORÇÃO EM g / mL

PORÇÃO EM MED. CASEIRA

Polvo

200 g

variável

Presunt o
Salaminho

50 g
50 g

variável
variável

Salgadinho de frango
ou carne congelado

unidade

unidade

Salmão defumado
Salsicha

90 g
unidade

variável
unidade

GRUPO 6
LEGUMINOSAS (1 PORÇÃO = 55 kcal)
ALIMENTO
Compost o de soj a
Ervilha congelada
Ervilha crua seca
Ext rat o de soj a
Feij ão cozido
sem líquido
Feij ão cozido
com líquido
Feij ão cru
Grão de bico cru
Lent ilha crua
Prot eína de
soj a t ext urizada
Soj a em grão
Tof ú

PORÇÃO EM g / mL

PORÇÃO EM MED. CASEIRA

200 mL
75g
15 g
30 g
75 g

1 copo
2 e 1/ 2 colheres de sopa
1/ 2 colher de sopa
2 colheres de sopa
3 colheres de sopa

100 g

1 concha

30
25
20
50

2 colheres de sopa
1 colheres de sopa
1 colher de sopa
2 e 1/ 2 colheres de sopa

g
g
g
g

20g
30 g

1 colher de sopa
1 colher de sopa
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GRUPO 7
ÓLEOS E GORDURAS (1 PORÇÃO = 120 kcal)
ALIMENTO

PORÇÃO EM g / mL

Azeit es e
óleos veget ais
Bacon em fat ias
Bacon em pedaços
Banha e
gorduras animais
Cobert ura à base
de gordura veget al
Maionese e molhos
a base de maionese
Maionese e molhos a
base de maionese em
embalagem individual
Mant eiga,
margarina e similares
Mant eiga, margarina
e similares em
embalagem individual
Molhos para salada
Molhos para salada
em embalagem individual

PORÇÃO EM MED. CASEIRA

15 mL

2 colheres de sopa

1 fat ia
15 g
15 g

variável
variável
1 colher de sopa

30 g

2 colheres de sopa

15 g

1/ 2 colher de sopa

unidade

unidade

14 g

2 e 1/ 2 colher de sopa

unidade

unidade

15 g

variável

unidade

unidade

GRUPO 8
AÇÚCARES, DOCES, BALAS, CHOCOLATES, GELADOS COMESTÍVEIS
E SNACKS (1 PORÇÃO = 80 kcal)
ALIMENTO
Achocolat ado em pó
Achocolat ado líquido
concent rado
Açúcar branco e
mascavo

PORÇÃO EM g / mL
25 g
quant idade para
fazer 200 mL
5g

PORÇÃO EM MED. CASEIRA
2 colheres de sopa
2 colheres de sopa
1 colher de chá
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ALIMENTO

PORÇÃO EM g / mL

PORÇÃO EM MED. CASEIRA

Açúcar fondant e

15 g

1 colher de sopa

de confeit eiro
Adoçant es de mesa

1 g ou 1 got a

unidade ou variável

ou 1 envel ope
ou 1 colher
Balas
Micro confeit os

unidade
2g

unidade
variável

a base de açúcar
Bombons

unidade

unidade

5g
unidade
10 g

variável
unidade
1 colher de sopa

unidade

unidade

30 g

1 pedaço

15 g
5g
unidade

1 colher de sopa
1 colher de chá
unidade

30 g

1 e 1/ 2 colher de sopa

Cerej a maraschino
Goma de mascar
Mini goma de mascar
não embalada
individualment e
Chocolat es e
bombons at é 60 g
Chocolat es e
similares de 60 g ou mais
Chocolat e em pó
Cacau em pó
Creme à base de
chocolat e em unidades
para consumo individual
at é 60 g
Creme a base de
chocolat e em embalagens
de 60 g ou mais
Got as e granulados
de chocolat e
Confeit os de chocolat e
e drageados em geral
em unidade para
consumo individual em
embalagens de at é 60 g
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15 g

1 colher de sopa

unidade de venda

unidade

ALIMENTO

PORÇÃO EM g / mL

Confeit os de chocolat e

PORÇÃO EM MED. CASEIRA

30 g

variável

60 g ou mais
Coco ralado seco

10 g

1 colher de sopa

Doces em cort es
Doces de frut as,

20 g
unidade

1 fat ia fina
unidade

20 g
20 g

1/ 2 colher de sopa
variável

unidade
25 g
20 mL
20 mL
20 mL
20 mL
10g

variável
1 colher de sopa
1 colher de sopa
1 colher de sopa
1 colher de sopa
1 colher de sopa
1/ 2 colher de sopa

10 g

1/ 2 colher de sopa

10 g

1 unidade

suficient e para
fazer 100 g
suficient e para
para fazer 200 mL
60 g

variável

20 g

variável

e drageados em geral
em embalagens de

de leit e e fondant em
embalagens para
consumo individual
Doces de past as
Sobremesa Láct ea
em past a para preparo
de docinhos para fest a
Frut as em calda
Geléia
Xarope
Leit e de coco
Mel
Melado
Nozes e sement es
int eiros, picados,
em past a
Cobert ura para bolos,
sorvet es e sobremesas
e recheios para t ort as
Pé de moleque e paçoca
Pó para sobremesas
Pó para milk shake e
out ras bebidas láct eas
Tort as doces congeladas
e resfriadas
Todos os snacks
(salgadinhos)

variável
variável
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ALIMENTO

PORÇÃO EM g / mL

Todos os snacks

PORÇÃO EM MED. CASEIRA

unidade

unidade

de at é 30 g
Saladas de frut as ou

25 g

variável

frut as em pedaços
Sement es oleaginosas

10 g

1/ 2 colher de sopa

confeit adas ou não
Sobremesa Láct ea

unidade

unidade

45 g
unidade
quant idade
suficient e para
fazer 200 mL

3 colheres de sopa
unidade
variável

(salgadinhos) em
embalagens individuais

pront a
Sorvet e de massa
Sorvet e de palit o
Refresco concent rado
em pó

GRUPO 9
OUTROS MOLHOS, SOPAS E PRATOS PRONTOS
ALIMENTO

PORÇÃO EM g / mL

Caldo de carne,
legumes, galinha
Cat chup
Cat chup em sache

PORÇÃO EM MED. CASEIRA

unidade

unidade

10 g
unidade

1/ 2 colher de sopa
unidade

Molho branco
pront o

60 g

2 colheres de sopa

Molho de piment a
Molho de soj a
Molho de
est rogonofe pront o
Molho inglês
Molho madeira
Mist ura em pó
para preparo de molhos

6 mL
10 mL
60 g

1 colher de sopa
1 e 1/ 2 colher de sopa
2 colheres de sopa

10 mL
60 g
quant . suficient e
para fazer o molho

1 e 1/ 2 colher de sopa
2 colheres de sopa
variável
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ALIMENTO

PORÇÃO EM g / mL

PORÇÃO EM MED. CASEIRA

Most arda

10 g

1/ 2 colher de sopa

Most arda em
embalagem individual

unidade

unidade

Pó para sopa creme

quant . suficient e
para fazer 200 mL

variável

Pó para sopa

quant .suficient e
para fazer 200 mL

variável

Prat os pront os

Conforme a
recomendação de

variável

Sopa pr ont a
Vinagre

uso do fabricant e
at é 500 kcal
por por ção
200 mL
6 mL

1 pr at o f undo
1 colher de sopa

GRUPO 10
CAFÉ, ESPECIARIAS, REFRIGERANTES E DIVERSOS
ALIMENTO

PORÇÃO EM g / mL

Café t orrado
em grão ou moído

quant . suficient e
para preparar 50 mL
da infusão pront a
para o consumo

variável

Café solúvel

quant . suficient e
para preparar 50 mL

variável

Capuccino em pó

quant . suficient e
para preparar 50 mL
unidade

variável

Capuccino em
embalagem para o
consumo individual
Mist ura em pó
quant . suficient e
para café
para preparar 150 mL
com leit e

PORÇÃO EM MED. CASEIRA

unidade

variável
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ALIMENTO

PORÇÃO EM g / mL

Mist ura em pó

PORÇÃO EM MED. CASEIRA

unidade

unidade

volume da infusão

1 xícara de chá

para café com
leit e para o
consumo individual
Chás diversos

pront a para o consumo
a part ir da orient ação
de preparo
200 mL

1 copo

unidade

unidade

quant . suficient e
inst ant âneo para
preparar 200 mL
unidade

variável

200 mL

unidade

variável
1g
quant . suficient e
para preparar 200 mL

variável
1 pit ada
variável

Temperos em saches,
cubos e t ablet es

unidade

unidade

Refrigerant es em lat a
Ref rigerant e em lit ros
Sal e subst it ut os
Sal grosso e subst it ut os

unidade
200 mL
1g
1g

unidade
1 copo
1 pit ada
1 pit ada

Chás pront os
Chás pront os em
caixinhas/ copos/
lat as individuais
Chá em pó

Chá em pó
inst ant âneo em
embalagens individuais
Compost o
líquido pront o
para o consumo
Especiarias
Glut amat o monossódico
Preparados sólidos
em pó para bebidas

unidade
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AN EXO 2
TABELAS

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL COMPLEMENTAR

Em relação ao VALOR CALÓRICO
Valor Absolut o
ATRIBUTO

Condições que o aliment o pront o para o consumo
deve apresent ar para est a declaração

baixo, l ight , lit e, leve,

Máximo de 40kcal em 100 g de aliment o sólido

l ow, baixo, pobre

Máximo de 20kcal em 100 ml de aliment o líquido

Não cont ém, f ree, livre,

Máximo de 4kcal em 100 g de aliment o sólido

sem, zero, isent o
Valor Comparat ivo

Máximo de 4kcal em 100 ml de aliment o líquido

ATRIBUTO

Condições que o aliment o pront o para o consumo
deve apresent ar para est a declaração

reduzido, light ,

Redução mínima de 25%do valor calórico

lit e, leve

E diferença maior que 40kcal em 100 gramas de
alimento sólido e 20kcal em 100 ml de alimento líquido

Em relação aos AÇÚCARES
Valor Absolut o
ATRIBUTO

Condições que o aliment o pront o para o consumo deve
apresent ar para est a declaração

baixo, l ight ,

Máximo de 5 g de açúcares em 100 g de aliment o sólido

lit e, leve,

Máximo de 5g de açúcares em 100 ml de aliment o líquido

l ow, baixo,

e mesmas condições exigidas para os at ribut os Reduzido ou

pobre

Baixo Valor Calórico, ou frase “ Est e não é um aliment o com
valor calórico reduzido “ ou frase equivalent e

não cont ém,

Máximo de 0,5 g de açúcares em 100 g de aliment o sólido

f ree, livre,

Máximo de 0,5 g de açúcares em 100 ml de aliment o líquido

sem, zero,

e mesmas condições exigidas para os at ribut os Reduzido ou

isent o

Baixo Valor Calórico, ou frase “ Est e não é um aliment o com
valor calórico reduzido “ ou frase equivalent e

sem adição

Açúcares não foram adicionados durant e a produção ou em-

de açúcares

balagem do produt o, e não cont ém ingredient es nos quais
açúcares t enham sido adicionados
e mesmas condições exigidas para os at ribut os Reduzido ou
Baixo Valor Calórico, ou frase “ Est e não é um aliment o com
valor calórico reduzido “ ou frase equivalent e
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Valor Comparat ivo
ATRIBUTO

Condições que o aliment o pront o para o consumo
deve apresent ar para est a declaração

reduzido, light ,

Redução mínima de 25%do valor calórico

lit e, leve

E diferença maior que 5 g de açúcar em 100 g de
aliment o sólido e 5 g de açúcar em 100 mL de ali
ment o líquido e mesmas condições exigidas para
os at ribut os Reduzido ou Baixo Valor Calórico, ou
frase “ Est e não é um aliment o com valor calórico
reduzido” ou frase equivalent e

Em relação às GORDURAS TOTAIS
Valor Absolut o
ATRIBUTO

Condições que o aliment o pront o para o consumo deve apresent ar para est a declaração

baixo, l ight ,

Máximo de 3 g de gorduras em 100 g de aliment o sólido

lit e, leve,

Máximo de 1,5 g de gorduras em 100 mL de aliment o líquido

l ow, baixo,
pobre
não cont ém,

Máximo de 0,5 g de gorduras em 100 g de aliment o sólido

f ree, livre,

Máximo de 0,5 g de gorduras em 100 mL de aliment o líquido

sem, zero,
isent o
Valor Comparat ivo
ATRIBUTO

Condições que o aliment o pront o para o consumo
deve apresent ar para est a declaração

reduzido, light ,

Redução mínima de 25%em gorduras

lit e, leve

E diferença maior que:
3 g de gorduras em 100 g de aliment o sólido
1,5 g de gorduras em 100 mL de aliment o líquido
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Em relação às GORDURAS SATURADAS
Valor Absolut o
ATRIBUTO

Condições que o aliment o pront o para o consumo deve
apresent ar para est a declaração

baixo, l ight ,

Máximo de 1,5 g de gordura sat urada em 100g de aliment o

lit e, leve,

sólido

l ow, baixo,

Máximo de 0,75 g de gordura sat urada em 100mL de alimen-

pobre

t o líquido
e energia fornecida por gorduras sat uradas deve ser no
máximo de 10%do valor calórico t ot al

não cont ém,

Máximo de 0,1 g de gordura sat urada em 100g de aliment o

f ree, livre,

sólido

sem, zero,

Máximo de 0,1 g de gordura sat urada em 100mL de aliment o

isent o

líquido

Valor Comparat ivo
ATRIBUTO

Condições que o aliment o pront o para o consumo
deve apresent ar para est a declaração

reduzido, light ,

Redução mínima de 25%em gorduras t ot ais

lit e, leve

E diferença maior que:
1,5 g de gordura sat urada em 100 g de aliment o sólido
0,75 g de gorduras em 100 mL de aliment o líquido

Em relação ao COLESTEROL
Valor Absolut o
ATRIBUTO

Condições que o aliment o pront o para o consumo deve
apresent ar para est a declaração

baixo, l ight ,

Máximo de 20 mg de colest erol em 100 g de aliment o sólido

lit e, leve,

Máximo de 10 mg de colest erol em 100 mL de aliment o lí-

l ow, baixo,

quido e Máximo de 1,5 g de gordura sat urada em 100 g de

pobre

aliment o sólido. Máximo de 0,75 g de gordura sat urada em
100 mL de aliment o líquido e Energia fornecida por gorduras sat uradas deve ser no máximo de 10%do valor calórico

não cont ém,

total Máximo de 5 mg de colest erol em 100 g de aliment o

f ree, livre,

sólido

sem, zero,

Máximo de 5 mg de colest erol em 100 mL de aliment o líqui-

isent o

do e Máximo de 1,5 g de gordura sat urada em 100 g de
aliment o sólido. Máximo de 0,75 g de gordura sat urada em
100mL de aliment o líquido e Energia fornecida por gorduras
sat uradas deve ser no máximo de 10%do valor calórico t ot al
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Valor Comparat ivo
ATRIBUTO

Condições que o aliment o pront o para o consumo
deve apresent ar para est a declaração

reduzido, light ,

Redução mínima de 25%em colest erol

lit e, leve

E diferença maior que:
20 mg de colest erol em 100 g de aliment o sólido
10 mg de colest erol em 100 mL de aliment o líquido
e Máximo de 1,5 g de gordura sat urada em 100g de alimen
t o sólido. Máximo de 0,75 g de gordura sat urada em 100mL
de aliment o líquido e Energia fornecida por gorduras
sat uradas deve ser no máximo de 10%do valor calórico
total

Em relação às FIBRAS ALIMENTARES
Valor Absolut o
Condições que o aliment o pront o para o consumo deve apre-

ATRIBUTO

sent ar para est a declaração
Font e

Mínimo de 3 g de fibras em 100g de aliment o sólido

Alt o t eor

Máximo de 1,5 g de fibras em 100mLl de aliment o líquido
Mínimo de 6 g de fibras em 100g de aliment o sólido
Máximo de 3 g de fibras em 100mL de aliment o líquido

Valor Comparativo
ATRIBUTO

Condições que o aliment o pront o para o consumo deve apresent ar para est a declaração

Aument ado

Aument o mínimo de 25% do t eor de fibras aliment ares
E diferença maior que:
3 g em 100 g de aliment o sólido
1,5 g em 100 mL de aliment o líquido

Em relação às VITAMINAS E MINERAIS
Valor Absolut o
ATRIBUTO

Condições que o aliment o pront o para o consumo deve apresent ar para est a declaração

Font e

Mínimo de 15%da IDR de referência em 100 g de aliment o sólido
Mínimo de 7,5%da IDR de referência em 100mL de aliment o líquido

Alt o t eor

Mínimo de 30%da IDR de referência em 100 g de aliment o sólido
Mínimo de 15%da IDR de referência em 100mL de aliment o líquido
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Valor Comparativo
ATRIBUTO

Condições que o aliment o pront o para o consumo deve apresent ar para est a declaração

Aument ado

Aument o mínimo de 25%de vit aminas e minerais
E diferença maior que:
15%da IDR de referência em 100 g de aliment o sólido
7,5%da IDR de referência em 100 mL de aliment o líquido

Na t abela abaixo t emos a IDR (Ingest ão Diária Recomendada) das
vit aminas e minerais , que é a quant idade que precisamos consumir por
dia desses nut rient es.
NOME DO NUTRIENTE

QUANTIDADE DA IDR

QUANTIDADE MÍNIMA A SER
DECLARADA EM UM RÓTULO

Vit amina A

800 mcg RE (1)

40 mcg RE (1)

Vit amina D

5 mcg (2)

0,25 mcg (2)

Vit amina B1 (t iamina)

1,4 mg

0,07 mg

Vit amina B2 (riboflavina)

1,6 mg

0,08 mg

Niacina

18 mg (3)

0,9 mg (3)

Ácido Pant ot ênico

6 mg

0,3 mg

Vit amina B6 (Piridoxina)

2 mg

0,1 mg

Vitamina B12 (cianocobalamida) 1 mcg

0,05 mcg

Vit amina C

60 mg

3 mg

Vit amina E (t ocoferóis)

10 mg a - TE (4)

0,5 mg a - TE (4)

Biot ina

0,15 mg

0,0075 mg

Ácido Fólico

200 mcg

10 mcg

Vit amina K (*)

80 mcg

4 mcg

Cálcio

800 mg

40 mg

Fósforo (*)

800 mg

40 mg

Magnésio

300 mg

15 mg

Ferro

14 mg

0,7 mg

Flúor (*)

4 mg

0,2 mg

Zinco

15 mg

0,75 mg

Cobre (*)

3 mg

0,15 mg

Iodo

150 mcg

7,5 mcg

Selenio (*)

70 mcg

3,5 mcg

Molibdênio (*)

250 mcg

12,5 mcg

Cromo (*)

200 mcg

10 mcg

Manganês (*)

5 mg

0,25mg

(1) 1 UI = 0,3 mcg de ret inol equivalent e ou 1,8 mcg de bet a-carot eno
(2) sob a forma de colicalciferol. 1 mcg de colicalciferol = 40 UI
(3) 1 mg de niacina equivalent e = 1 mg de niacina ou 60 mg de t ript ofano da diet a
(4) 1 alfa t ocoferol equivalent e = 1 mg d- alfa – t ocoferol = 1,49 UI = 1,49 mg d-L-alfa acet at o de
t ocof erila
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