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Mudanças nos hábitos alimentares 
 
Nas últimas décadas, a venda de alimentos industrializados no mundo aumentou 92%, 
atingindo US$ 2,2 trilhões em 2012 (IDEC, s.d.a). No Brasil, dados da Pesquisa Nacional de 
Orçamentos Familiares (POF) de 2002/2003 e 2008/2009 mostram que a população 
brasileira vem reduzindo o consumo de alimentos básicos como arroz, feijão, carnes, leite e 
vegetais, e aumentando o consumo de alimentos ultraprocessados, como biscoitos, 
refrigerantes, doces, enlatados e embutidos na alimentação (IBGE, 2004; IBGE, 2010). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Percebe-se ainda a redução do consumo de ingredientes culinários como farinha, óleo, 
ovos e açúcar e o consequente aumento do consumo de refeições rápidas e prontas como 
miojo, pizza, lasanha, fast foods, entre outros. Como consequência dessa mudança, 
observa-se a diminuição do consumo de alimentos regionais e das preparações típicas da 
culinária brasileira,  que, em geral, são produzidas com ingredientes disponíveis na região 
e cujas técnicas de preparo passam de geração para geração (MARTINS et al, 2013).  
 

 
 
Essa mudança de hábitos é preocupante tendo em vista que a alimentação saudável é um 
dos fatores fundamentais para prevenir as chamadas doenças crônicas não transmissíveis 
(DCNT), como obesidade, diabetes e hipertensão. Essas doenças constituem, hoje, o 
problema de saúde de maior magnitude no país e correspondem a 72% das causas de 
mortes (GOULART, 2011).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As DCNT atingem fortemente camadas pobres da população e grupos vulneráveis. 
(BRASIL, 2011). Elas foram responsáveis, em 2007, por 72,0% do total de mortes, com 

 A valorização da cultura alimentar local,  
ressaltando o prazer de preparar pratos típicos, estimula 

a identificação com o território, a autonomia e o 
empoderamento social e cultural das famílias. 

Alimentos ultraprocessados são prontos ou semiprontos 
para o consumo. São altamente calóricos e ricos em 
sódio, açúcar, gordura e conservantes; têm baixa 
quantidade de fibras e nutrientes (MON TEIRO et al. 
2010; BRASIL, 2014). 

Situação dos Fatores de risco para DCNT nas capitais 
brasileiras 
- Os níveis de atividade física no lazer na população adulta são baixos 
(15%); 

- Apenas 18,2% consomem cinco porções de frutas e hortaliças em cinco 
ou mais dias por semana;  

- 34% consomem alimentos com elevado teor de gordura 

- 28% consomem refrigerantes 5 ou mais dias por semana. 

Esses fatores contribuem para o aumento da prevalência de excesso de 
peso e obesidade, que atingem 48% e 14% dos adultos, respectivamente 
(BRASIL, 2011). 



 

 
 

destaque para as doenças do aparelh
(16,3%) e a diabetes (5,2%) (SCHMIDT et al., 2011
estatísticas de mortalidade dispon
a proporção de mortes por DCNT aumentou e
(MALTA et al., 2006 apud BRASIL, 2014
 
Em 2013, durante a 66ª Assembleia Mundial de Saúde, realizada em Genebra, na Suíça, os 
Estados membros da Organização Mundial de Saúde (OMS) debateram a 
de um ‘Plano de ação para a prevenção e controle de doenças não
2020’. Estima-se que 36 milhões de mortes, ou 63% das 57 milhões de mortes ocorridas no 
mundo em 2008, foram provocadas por doenças não transmissíveis, inclui
cardiovasculares (48%), câncer (21%), doenças respiratórias crônicas (12%) e diabetes 
(3,5%).  
 
Essas doenças podem ser em grande parte prevenidas ou controladas por meio de 
intervenções eficazes, que abordam fatores de risco como hábito de fum
inadequada, sedentarismo e o consumo abusivo de álcool.
 
As metas globais relacionadas à dieta são:
  

• Redução relativa de 30% na média de 
• Interrupção do aumento da prevalência de 
• Redução de 25% na prevalência de 

 
Tendo em vista o crescente consumo de produtos industrializados
educar a população para que possa interpretar as informações nutricionais contidas nos 
rótulos dos alimentos, e, assim,
e saudáveis. A seguir apresentaremos brevemente vários aspectos relativos à rotulagem de 
alimentos: 
 
 

Rotulagem de Alimentos
 

O rótulo é a identidade do produto e é importante tanto para o produtor quanto para o 
consumidor. A rotulagem é a maneira utilizada pelo fabricante para indicar a composição 
do alimento que será comercializado
quantidade, prazo de validade, informação nutricional, nome e endereço do fabricante, 

as do aparelho circulatório (31,3% dos óbitos),
(16,3%) e a diabetes (5,2%) (SCHMIDT et al., 2011 apud BRASIL, 2014 ). Series hist

sticas de mortalidade disponíveis para as capitais dos estados brasileiros
o de mortes por DCNT aumentou em mais de três vezes

apud BRASIL, 2014).  

Em 2013, durante a 66ª Assembleia Mundial de Saúde, realizada em Genebra, na Suíça, os 
Estados membros da Organização Mundial de Saúde (OMS) debateram a 

Plano de ação para a prevenção e controle de doenças não-transmissíveis 2013
se que 36 milhões de mortes, ou 63% das 57 milhões de mortes ocorridas no 

mundo em 2008, foram provocadas por doenças não transmissíveis, inclui
cardiovasculares (48%), câncer (21%), doenças respiratórias crônicas (12%) e diabetes 

Essas doenças podem ser em grande parte prevenidas ou controladas por meio de 
intervenções eficazes, que abordam fatores de risco como hábito de fum
inadequada, sedentarismo e o consumo abusivo de álcool.  

As metas globais relacionadas à dieta são: 

Redução relativa de 30% na média de consumo de sal/sódio 
Interrupção do aumento da prevalência de diabetes e obesidade
Redução de 25% na prevalência de pressão arterial alta. 

Tendo em vista o crescente consumo de produtos industrializados no Brasil
educar a população para que possa interpretar as informações nutricionais contidas nos 

ssim, torná-la apta a fazer escolhas alimentares mais adequadas 
A seguir apresentaremos brevemente vários aspectos relativos à rotulagem de 

Rotulagem de Alimentos 

  
 

O rótulo é a identidade do produto e é importante tanto para o produtor quanto para o 
consumidor. A rotulagem é a maneira utilizada pelo fabricante para indicar a composição 

comercializado. Além da lista de ingredientes, o rótu
quantidade, prazo de validade, informação nutricional, nome e endereço do fabricante, 

bitos), as neoplasias 
). Series históricas de 

veis para as capitais dos estados brasileiros indicam que 
s vezes entre 1930 e 2006 

Em 2013, durante a 66ª Assembleia Mundial de Saúde, realizada em Genebra, na Suíça, os 
Estados membros da Organização Mundial de Saúde (OMS) debateram a adoção formal 

transmissíveis 2013-
se que 36 milhões de mortes, ou 63% das 57 milhões de mortes ocorridas no 

mundo em 2008, foram provocadas por doenças não transmissíveis, incluindo doenças 
cardiovasculares (48%), câncer (21%), doenças respiratórias crônicas (12%) e diabetes 

Essas doenças podem ser em grande parte prevenidas ou controladas por meio de 
intervenções eficazes, que abordam fatores de risco como hábito de fumar, alimentação 

 na população; 
obesidade; 

no Brasil, é urgente 
educar a população para que possa interpretar as informações nutricionais contidas nos 

escolhas alimentares mais adequadas 
A seguir apresentaremos brevemente vários aspectos relativos à rotulagem de 

 

O rótulo é a identidade do produto e é importante tanto para o produtor quanto para o 
consumidor. A rotulagem é a maneira utilizada pelo fabricante para indicar a composição 

. Além da lista de ingredientes, o rótulo deve indicar 
quantidade, prazo de validade, informação nutricional, nome e endereço do fabricante, 



 

 
 

número do Serviço de Inspeção Federal (SIF), método de conservação (no caso de 
congelados, por exemplo), entre outros dados. 
 
Toda e qualquer informação disponível nos rótulos dos alimentos deve respeitar, acima de 
tudo, o direito básico do consumidor à informação adequada e clara sobre os diferentes 
produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, 
qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem, conforme disposto no artigo 
6º do Código de Defesa do Consumidor –CDC (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990).  
 
Além disso, o CDC também prevê a proteção do consumidor contra publicidade enganosa 
ou abusiva. Segundo o artigo 37º, no inciso 1º, é enganosa qualquer modalidade de 
informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por 
qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a 
respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e 
quaisquer outros dados sobre produtos e serviços; e no inciso 2º , é abusiva, dentre outras 
a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite à violência, explore o 
medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, 
desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar 
de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. 
 
No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) é o órgão responsável pela 
elaboração e fiscalização das regulamentações sobre rotulagem de alimentos. As principais 
resoluções são a RDC 259 de 2002 sobre rotulagem geral de alimentos e a RDC 360 sobre 
rotulagem nutricional. Para ter acesso a todos regulamentos da Anvisa sobre rotulagem de 
alimentos acesse: bit.ly/anvisa_rotulagem. A Anvisa também disponibiliza um manual de 
orientação aos consumidores sobre o tema: bit.ly/manual_rotulagem_anvisa. 
 
O Quadro a seguir resume as principais informações obrigatórias referentes a composição 
de nutrientes que devem estar presentes nos rótulos dos alimentos: 
 

 
                                 Fonte: Guia de bolso da Anvisa “Você sabe o que está comendo?” Disponível em:  bit.ly/guia_bolso_anvisa 



 

 
 

 
Além da Anvisa, outros órgãos também podem regular sobre a rotulagem, como por 
exemplo, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), o Ministério da 
Justiça e até mesmo o Congresso Nacional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Novas regras da Anvisa para rotulagem de alimentos – 
informação nutricional complementar 
 
Desde o dia 01 de janeiro de 2014, todos os rótulos de alimentos produzidos no Brasil 
devem seguir a resolução RDC 54/2012, da Anvisa, que foi publicada em 13 de novembro 
de 2012. Esta nova resolução alterou a forma de uso de termos como “light”, “baixo”, 
“rico”, “fonte”, “não contém”, entre outros. Foram criadas também oito novas alegações 

Os rótulos devem conter: 
 denominação do alimento;  

 ingredientes (ou a abreviação "ingr."): devem estar em ordem decrescente de quantidade; 
os aditivos alimentares devem estar incluídos na lista; 

 conteúdo líquido: os produtos alimentícios que se apresentam sob forma sólida e/ou 
granulada devem ser comercializados em unidades de massa (Kg, g, mg) e os que se 
apresentam sob forma líquida devem ser comercializados em unidades de volume (L, ml); 

 origem: o nome e o endereço do fabricante devem ser indicados, bem como a cidade e o país 
de origem, identificando-se a razão social e o número de registro na autoridade competente; 

 identificação do lote: todo rótulo deve ter impresso uma indicação em código ou linguagem 
clara, que permita identificar o lote a que pertence o alimento, a fim de facilitar o rastreamento 
do produto; 

 prazo de validade: deve constar o dia, o mês (para produtos com durabilidade mínima não 
superior a três meses), o mês e o ano (para produtos com duração mínima superior a três 
meses). Nos rótulos das embalagens de alimentos que exijam condições especiais para sua 
conservação devem ser indicadas as temperaturas máxima e mínima, além da validade; 

 rotulagem nutricional: são informações contidas no rótulo a fim de informar ao consumidor 
sobre as propriedades nutricionais do alimento. É obrigatório declarar a quantidade de valor 
energético dos nutrientes: carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras trans, fibra 
alimentar e sódio. Optativamente podem ser declarados vitaminas e minerais, quando 
estiverem presentes em quantidade igual ou maior que 5% da Ingestão Diária 
Recomendada (IDR) por porção indicada no rótulo, outros nutrientes e cálculo do valor 
energético e de nutrientes.  

 
A informação será sempre expressa como "zero", ou "0", ou "não contém" para valor energético 
e ou nutrientes quando o alimento apresentar quantidades menores ou iguais às estabelecidas 
como "não significativas" de acordo com a tabela, ou seja, menos do que 0,2g do nutriente por 
porção. A informação nutricional deve ser expressa por porção, incluindo a medida 
caseira correspondente. Fica excluída a declaração de gorduras trans em percentual de Valor 
Diário. 
 

Observação: * % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser 
maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas (REDE SEGURANÇA ALIMENTAR DA 
UFRGS) 
 
Fonte: Resolução RDC nº 259 da Anvisa, de 20 de setembro de 2002 e Resolução RDC nº 360 da Anvisa, de 23 de 
dezembro de 2003 



 

 
 

nutricionais, sendo desenvolvidos critérios para alimentos isentos de gorduras trans, ricos 
em ômega 3, ômega 6 e ômega 9, além d
 
O documento estabelece que todos os esclarecimentos ou advertências exigidos em função 
do uso de uma alegação nutricional devem ser declarados junto 
válida para as alegações presentes em
aplicada a toda mensagem transmitida de forma oral ou escrita
 
O objetivo é ajudar o consumidor a entender essas e outras alegações, bem como auxiliar 
no consumo mais adequado às necessidad
apresentarem no rótulo a alegação
termo só poderá ser empregado se o produto apresentar redução nutricional em 
comparação com a versão convencional
 
Outra medida estabelecida na RDC 54/2012 são os critérios para o uso das alegações de 
fonte e alto teor de proteínas, que devem passar por uma comprovação adicional de 
critério mínimo de qualidade. Outra mudança foi a alteração na base para o cálc
alegações nutricionais. O cálculo anterior utilizava como base, para os critérios de uso das 
alegações nutricionais, 100 g ou ml do alimento. Assim, para veicular uma alegação de 
sem açúcar, um alimento sólido não podia conter mais de 0,5 g de açúc
novo cálculo, os critérios para uso das alegações nutricionais, na maioria dos alimentos, 
devem ser calculados com base na porção do alimento. Por exemplo, para veicular a 
alegação de sem açúcar, o alimento não pode conter mais de 0,5 g 
(NUTRITOTAL, 2014). 
 
O uso de esclarecimentos e advertências relacionados ao uso de uma alegação nutricional 
deve ser exposto de maneira visível e legível nas embalagens, com o mesmo tipo de letra 
da alegação nutricional. Segundo Ant
Anvisa, “essa determinação tem por objetivo proteger o consumidor de informações e de 
práticas enganosas”. De acordo com Antônia, a nova regulamentação adequou as normas 
brasileiras às regras do Mercosul. “A me
Informação Nutricional Complementar acordada no âmbito do Mercosul, o que deve 
facilitar a circulação dos alimentos entre os países integrantes do bloco”, comenta
(NUTRITOTAL, 2014). 
 
 

Consumidores não entend
Apesar de as consumidoras reconhecerem a importância das informações

 

nutricionais, sendo desenvolvidos critérios para alimentos isentos de gorduras trans, ricos 
em ômega 3, ômega 6 e ômega 9, além dos sem adição de sal (NUTRITOTAL, 2014)

O documento estabelece que todos os esclarecimentos ou advertências exigidos em função 
do uso de uma alegação nutricional devem ser declarados junto a esta alegação. A norma é 
lida para as alegações presentes em anúncios veiculados por meios de comunicação, 

aplicada a toda mensagem transmitida de forma oral ou escrita (NUTRITOTAL, 2014).

O objetivo é ajudar o consumidor a entender essas e outras alegações, bem como auxiliar 
no consumo mais adequado às necessidades nutricionais. Por exemplo, os alimentos que 
apresentarem no rótulo a alegação light devem ser reduzidos em algum nutriente e o 
termo só poderá ser empregado se o produto apresentar redução nutricional em 
comparação com a versão convencional (NUTRITOTAL, 2014). 

Outra medida estabelecida na RDC 54/2012 são os critérios para o uso das alegações de 
fonte e alto teor de proteínas, que devem passar por uma comprovação adicional de 
critério mínimo de qualidade. Outra mudança foi a alteração na base para o cálc
alegações nutricionais. O cálculo anterior utilizava como base, para os critérios de uso das 
alegações nutricionais, 100 g ou ml do alimento. Assim, para veicular uma alegação de 
sem açúcar, um alimento sólido não podia conter mais de 0,5 g de açúc
novo cálculo, os critérios para uso das alegações nutricionais, na maioria dos alimentos, 
devem ser calculados com base na porção do alimento. Por exemplo, para veicular a 
alegação de sem açúcar, o alimento não pode conter mais de 0,5 g de açúcares por porção

O uso de esclarecimentos e advertências relacionados ao uso de uma alegação nutricional 
deve ser exposto de maneira visível e legível nas embalagens, com o mesmo tipo de letra 
da alegação nutricional. Segundo Antônia Aquino, gerente de Produtos Especiais da 
Anvisa, “essa determinação tem por objetivo proteger o consumidor de informações e de 
práticas enganosas”. De acordo com Antônia, a nova regulamentação adequou as normas 
brasileiras às regras do Mercosul. “A medida incorpora à legislação nacional 
Informação Nutricional Complementar acordada no âmbito do Mercosul, o que deve 
facilitar a circulação dos alimentos entre os países integrantes do bloco”, comenta

não entendem bem a tabela nutricional
Apesar de as consumidoras reconhecerem a importância das informações

para fazer escolhas mais saudáveis, pesquisa realizada 
pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor 
(Idec) com 807 mulheres - adultas, de todas as faixas de 
renda, com idades entre 20 e 65 anos, residentes nas 
cidades de São Paulo (SP), Goiânia (GO),
e Porto Alegre (RS) - revela que ver e ente
conteúdo da tabela nutricional ainda é um problema 
para uma parcela significativa das entrevistadas: 30% 
afirmam compreender apenas parcialmente, e outros 
10% nada ou muito pouco (REVISTA DO 

nutricionais, sendo desenvolvidos critérios para alimentos isentos de gorduras trans, ricos 
(NUTRITOTAL, 2014). 

O documento estabelece que todos os esclarecimentos ou advertências exigidos em função 
esta alegação. A norma é 

anúncios veiculados por meios de comunicação, 
(NUTRITOTAL, 2014). 

O objetivo é ajudar o consumidor a entender essas e outras alegações, bem como auxiliar 
es nutricionais. Por exemplo, os alimentos que 
devem ser reduzidos em algum nutriente e o 

termo só poderá ser empregado se o produto apresentar redução nutricional em 

Outra medida estabelecida na RDC 54/2012 são os critérios para o uso das alegações de 
fonte e alto teor de proteínas, que devem passar por uma comprovação adicional de 
critério mínimo de qualidade. Outra mudança foi a alteração na base para o cálculo das 
alegações nutricionais. O cálculo anterior utilizava como base, para os critérios de uso das 
alegações nutricionais, 100 g ou ml do alimento. Assim, para veicular uma alegação de 
sem açúcar, um alimento sólido não podia conter mais de 0,5 g de açúcares por 100 g. No 
novo cálculo, os critérios para uso das alegações nutricionais, na maioria dos alimentos, 
devem ser calculados com base na porção do alimento. Por exemplo, para veicular a 

de açúcares por porção 

O uso de esclarecimentos e advertências relacionados ao uso de uma alegação nutricional 
deve ser exposto de maneira visível e legível nas embalagens, com o mesmo tipo de letra 

ônia Aquino, gerente de Produtos Especiais da 
Anvisa, “essa determinação tem por objetivo proteger o consumidor de informações e de 
práticas enganosas”. De acordo com Antônia, a nova regulamentação adequou as normas 

dida incorpora à legislação nacional à norma de 
Informação Nutricional Complementar acordada no âmbito do Mercosul, o que deve 
facilitar a circulação dos alimentos entre os países integrantes do bloco”, comenta 

a tabela nutricional 
Apesar de as consumidoras reconhecerem a importância das informações nutricionais 

para fazer escolhas mais saudáveis, pesquisa realizada 
pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor 

adultas, de todas as faixas de 
renda, com idades entre 20 e 65 anos, residentes nas 
cidades de São Paulo (SP), Goiânia (GO), Salvador (BA) 

revela que ver e entender o 
cional ainda é um problema 

para uma parcela significativa das entrevistadas: 30% 
afirmam compreender apenas parcialmente, e outros 

REVISTA DO IDEC, 2013a). 



 

 
 

Chama a atenção, ainda, que menos da metade das entrevistadas, de todas as faixas de 
renda, saiba que a rotulagem de alimentos é obrigatória por lei. “Surpreende também o 
fato de as mulheres que têm doenças crônicas ou familiares nessa situação – e que teorica-
mente necessitam desse tipo de informação – não utilizarem mais a rotulagem que as 
demais”, diz a nutricionista do Idec, Ana Paula Bortoletto (REVISTA DO IDEC, 2013a). 
 
Entre os nutrientes observados na tabela nutricional, o valor energético – também 
conhecido como quantidade de calorias – ocupa o primeiro lugar no ranking de 
informação mais lida. Esse item é analisado por 32% das entrevistadas. Em seguida, 
aparecem as proteínas, o sódio e os carboidratos, vistos por 15% das mulheres, além das 
gorduras trans (REVISTA DO IDEC, 2013a).  
 
Esse foi o primeiro estudo brasileiro que avaliou o conhecimento, percepção, 
comportamento e preferência do consumidor sobre rotulagem nutricional. De acordo com 
o estudo, “o hábito de ler rótulos, informações nutricionais e frases nas embalagens é 
razoavelmente difundido entre as consumidoras, o que reforça a importância deste veículo 
(a embalagem) como importante meio de comunicação e aliado no combate às DCNTs. Já a 
tabela nutricional é bem menos consultada e, embora aparentemente compreendida por 
boa parte das consumidoras (o que reforça a ideia de mantê-la), não parece muito utilizada 
no dia a dia por várias razões, entre as quais, a dificuldade de leitura” (IDEC, 2014e). 
 
O Idec ressalta que os resultados dessa pesquisa reforçam a necessidade de que a 
informação nutricional das embalagens dos alimentos seja mais simples e clara, ajudando 
o consumidor a fazer escolhas alimentares mais saudáveis.  De acordo com o instituto, a 
reformulação e melhoria da rotulagem nutricional já está inserida na agenda do plano de 
combate às DCNTs, mas é necessário que as barreiras existentes (como a negociação com 
os países do Mercosul) sejam superadas com urgência e que essa e outras ações sejam 
implementadas em conjunto para o controle e prevenção das DCNTs no Brasil (IDEC, 
2014e). 
 
 

Informações nutricionais são pouco visíveis nos rótulos 
A Consumers International (CI) e suas organizações membros, entre as quais o Idec, 
organizaram um ‘quiz’ internacional sobre a rotulagem de alimentos industrializados para 
demonstrar os desafios que os consumidores enfrentam para fazer escolhas mais 
saudáveis. O projeto foi concebido para destacar os benefícios de rótulos com informação 
nutricionais claras e consistentes na parte frontal da embalagem (REVISTA DO IDEC, 
2013a).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com a informação nutricional na parte frontal da embalagem, a porcentagem de 
consumidores que avaliou corretamente os níveis desses nutrientes mais do que duplicou, 

Os resultados do ‘quiz’ apontaram que menos da metade 
dos consumidores saberia avaliar os níveis de sal, açúcar e 
gordura dos alimentos industrializados sem um rótulo 
visível.  



 

 
 

chegando a 90% dos consumidores que avaliaram corretamente o conteúdo nutricional do 
produto (REVISTA DO IDEC, 2013a).  
 
Foram apresentados para consumidores de nove países imagens de alimentos 
industrializados populares, com e sem informações nutricionais simples, representada por 
um código de cores chamado ‘semáforo nutricional’, na parte frontal da embalagem 

(REVISTA DO IDEC, 2013a).  
 
Os participantes foram convidados a estimar se os alimentos continham alto, 
médio ou baixo teor de sal, açúcar e gorduras, e escolher a opção mais saudável 
a partir de uma variedade de marcas de produtos semelhantes. O número de 
consumidores que acertou a resposta dobrou com o auxílio do rótulo com o 
‘semáforo nutricional’(REVISTA DO IDEC, 2013a). 
  
Os rótulos do tipo ‘semáforo nutricional’ foram baseados em uma proposta da 
Agência de Regulação de Alimentos do Reino Unido: a cor vermelha indica que 
os alimentos são ricos em açúcar, sal, gordura saturada e gordura; amarela 
indica níveis médios; e verde indica nível baixo (REVISTA DO IDEC, 2013a). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quanto ao açúcar, no Brasil as indústrias não são obrigadas a declarar o valor desse 
nutriente no rótulo, o que torna mais difícil a tarefa de escolher opções saudáveis 
(REVISTA DO IDEC, 2013a). 
 
No Reino Unido, a rotulagem nutricional vem sendo discutida há muitos anos e 
recentemente foram obtidos avanços nessa questão. Em junho de 2013, o país anunciou 
que grandes multinacionais irão adotar o semáforo, unindo-se a grandes varejistas que já 
usam esse tipo de rotulagem (REVISTA DO IDEC, 2013a).  
 
Na América Latina, o Equador se tornou o primeiro país a adotar sistema de rotulagem 
com semáforo nutricional para alertar consumidores sobre teores de gordura, açúcar e sal. 
No entanto, a localização do semáforo no rótulo é opcional: pode ser na frente ou atrás do 
produto, ao contrário do Reino Unido, onde a rotulagem é obrigatoriamente frontal. 
Representes da Tribuna do Consumidor do Equador acreditam que esta flexibilização 
enfraquece o acesso à informação pelo consumidor em relação ao projeto original desta 
política pública (IDEC, 2014c). 
 
O acordo, publicado pelo Ministério da Saúde Pública do Equador, também torna 
obrigatória a discriminação da quantidade de açúcares livres no produto, bem como 



 

 
 

proíbe que a rotulagem atribua vantagens nutricionais ou alegações terapêuticas aos 
alimentos (IDEC, 2014c). 
 
 

Qual a diferença entre alimentos light, diet e zero?
 
Alimento Diet 
 
É o alimento formulado com modificações especiais para se adequar 
indivíduos com necessidades metabólicas específicas. Possui isenção de açúcar, proteína 
ou gorduras. 
 
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o termo 
usado em dois tipos de alimentos:

1. Nos alimentos para dietas com restrição de nutrientes (carboidratos, gorduras, 
proteínas, sódio); 
2. Nos alimentos para dietas com ingestão controlada de alimentos (para controle 
de peso ou de açúcares).

 
Assim, um alimento diet tem ausência total de um componente. É recomendado a uma 
população específica, como os diabéticos que não podem consumir o açúcar. Quando 
compramos um alimento diet, temos certeza que esse alimento não contém açúcar ou é 
“zero” de açúcar. 
 
O alimento diet não é necessariamente menos calórico que o alimento tradicional. Por 
exemplo, chocolates e sorvetes diet são mais calóricos do que o produto normal. 
Acrescentam-se gordura para manter sabor e maciez ao produto. Portanto, devem ser 
evitados pelas pessoas que querem emagrecer.
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Alimento Light 
 
O alimento light tem redução de pelo menos 25% de um determinado nutriente ou 
calorias comparado com o alimento convencional. Podem ser calorias, açúcares, gorduras, 
sódio ou outros nutrientes. Isso quer dizer que o alimento ainda continua ter esse 
componente, mas em menor quantidade. 
 
 
Alimento Zero 
  
Alimentos zero são os que contêm uma quantidade não significativa de algum item em 
relação ao tradicional. O refrigerante light ou zero tem zero caloria, mas a quantidade de 
sódio é maior. 
 
Os produtos zero não possuem muita diferença quando comparados aos produtos diet, ou 
seja, há uma isenção em algum dos seus componentes nutricionais, que podem ser açúcar, 
sal, proteínas ou gorduras. 
 
O ideal é sempre dar uma boa olhada no rótulo para descobrir a que redução ele se refere. 
Muitas vezes, o lançamento de um produto zero pode ser mais jogada comercial do que 
efetivamente uma inovação.  
 
 

Rotulagem de alimentos que contêm alergênicos 
 
A Anvisa realizou consulta pública sobre a obrigatoriedade de rotulagem de substâncias 
chamadas “alergênicas” em alimentos industrializados. O objetivo é que sejam citados 
nominalmente no rótulo as principais substâncias capazes de desencadear alergias 
alimentares – como cereais com glúten, crustáceos, ovos, peixe, amendoim, soja, leite, 
castanhas e sulfitos. 
 
Embora toda regulamentação sobre rotulagem de alimentos no Brasil seja harmonizada 
com os países do Mercosul, a Diretoria Colegiada (Dicol) da Anvisa decidiu assumir essa 
regulamentação unilateralmente por se tratar de um caso que oferece grande risco à saúde 
da população.  
 
Além do fato de reações alérgicas colocarem em risco a saúde das populações vulneráveis, 
a grande quantidade de ações civis públicas e de ações de consumidores pedindo que tais 
informações constem nos rótulos serviram como motivação para que a Anvisa desse 
prosseguimento ao assunto, independente do que pensam os demais países do Mercosul.  
 
No Brasil, o Código de Defesa do Consumidor aponta as diretrizes gerais sobre o direito à 
informação clara e precisa de produtos, principalmente em relação aos possíveis riscos à 
saúde. Há também a Lei 10.674, de 2003, que regulamenta sobre a obrigatoriedade da 
informação da presença ou ausência de glúten nos rótulos de alimentos e bebidas, e 
resoluções da Anvisa que obrigam a declaração da tartrazina e fenilalanina nos rótulos. 
 



 

 
 

A regulamentação da rotulagem de alimentos alergênicos é uma das medidas necessárias 
para que seja estruturado um plano de manejo destes itens na produção e elaboração de 
alimentos. 
 
 
Glúten 
A Lei nº 8.543/1992 obriga a advertência sobre a presença de glúten em todos os alimentos 
industrializados. O glúten é uma proteína naturalmente presente em alguns cereais, como 
trigo, cevada, centeio e aveia, mas algumas pessoas (portadoras da chamada “doença 
celíaca”) não conseguem digeri-lo. Para elas, a sua ingestão, mesmo que mínima, pode 
provocar danos à parede do intestino e outras reações adversas. 
 
 
Lactose 
No dia 12 de novembro de 2014, os parlamentares da Comissão de Assuntos Sociais (CAS) 
do Senado Federal aprovaram um projeto de lei que determina que os rótulos dos 
alimentos precisam indicar a presença de lactose em sua composição. Como tramitou em 
caráter terminativo, a proposta poderá seguir diretamente para análise da Câmara dos 
Deputados se não tiver recurso para apreciá-lo no plenário do Senado. 
 
Na justificativa a seu projeto, o senador Paulo Bauer (PSDB-SC) apresenta os resultados de 
uma série de estudos que apontam a “elevada” ocorrência da intolerância à lactose no 
Brasil. A proposta menciona que, em um dos estudos, é considerado que 50% da 
população brasileira, no mínimo, são afetados por essa condição. A lactose é o açúcar 
presente no leite e nos derivados de laticínios, como no queijo e na manteiga. 
 
O senador Cícero Lucena (PSDB-PB), relator do projeto, apresentou parecer favorável à 
matéria. Entretanto, propôs alterações ao projeto original de Bauer. Ele retirou a obrigação 
de que a indústria faça a aferição do teor de lactose dos alimentos. Segundo ele, tal 
exigência é um procedimento com custos significativos. 
 
Cícero Lucena argumentou que, em primeiro lugar, é difícil determinar o teor de lactose 
nos alimentos com precisão absoluta. Além disso, disse que tal teor pode variar 
enormemente nos diferentes lotes de um mesmo produto. Ele destacou que, do ponto de 
vista da pessoa com intolerância à lactose, o mais importante é saber se o alimento contém 
ou não o açúcar. 
 
Os senadores da comissão concordaram com a mudança proposta pelo relator. De acordo 
com o projeto, caberá a uma regulamentação definir como será feita a divulgação da 
presença da lactose, assim como a eventual redução desse componente de um eventual 
alimento. A mudança entrará em vigor em até 180 dias após a publicação oficial da nova 
lei, se for aprovada. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Campanha Põe no Rótulo

incompletas nos rótulos. Um alérgico alimentar corre risco de morte dependendo do seu 
grau de sensibilidade, por isso a necessidade de saber exatamente o que está consumindo. 
A campanha defende que um rótulo claro e corre
alimentar, mas para os diabéticos, os celíacos, as gestantes, pessoas com pressão e 
colesterol altos. 
 
No Brasil, não há estudos sobre alergia alimentar, porém as evidências internacionais
relatos de médicos e os da Campanha Põe no Rótulo deixam claro a necessidade de 
regulação da rotulagem. 
 
 
Alergia X Intolerância Alimentar
Muitas pessoas pensam que alergia e intolerância alimentar são a mesma coisa. No 
entanto, embora os sintomas 
problema possa ser de nascença ou adquirido ao longo da vida, as causas de uma e de 
outra são diferentes (IDEC, 2013
 
“A intolerância é a incapacidade de digerir determinados alimentos ou aditivos 
alimentares pela falta de alguma enzima necessária para completar a digestão. Com o 
passar dos anos, as enzimas podem se tornar ineficientes, o que explica os casos de 
intolerância adquirida”, informa 
Oswaldo Cruz, de São Paulo (SP).
se de manifestações resultantes das reações do organismo contra alérgenos, isto é, 
substâncias estranhas ao seu funcionamento, que podem ser alimentos, toxinas, fungos, 
aditivos alimentares, entre outros”, esclarece
 
"Na infância, a maioria das intolerâncias alimentares é causada por leite, ovos, soja, glúten 
e amendoim. Entre os adultos, castanhas, peixes e frutos do mar são os mais citados em 
casos clínicos", aponta Paula (IDEC, 2013
 
Junto com a intolerância, as alergias a diferentes tipos 
de alimentos também atingem grande parte da 
população. Há medicamentos para o tratamento dos 
sintomas dos dois problemas, mas ainda não existe 
um remédio preventivo. A 
intolerância, a diminuição do consumo de alimentos 
que não são corretamente digeridos pode solucionar a 
questão (IDEC, 2013b).  
 

Campanha Põe no Rótulo 
A campanha Poe no Rótulo foi criad
mães de todo o Brasil que tinha em comum a alergia 
alimentar de seus filhos. Elas se mobilizam por 
informações claras nos rótulos dos alimentos.
 
Existe, nas indústrias, uma prática comum de 
compartilhamento de maquinário para produção de 
vários produtos e alimentos. Depois de fabricados, esses 
alimentos são comercializados com informações 

incompletas nos rótulos. Um alérgico alimentar corre risco de morte dependendo do seu 
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alimentar, mas para os diabéticos, os celíacos, as gestantes, pessoas com pressão e 

ão há estudos sobre alergia alimentar, porém as evidências internacionais
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Alergia X Intolerância Alimentar 
Muitas pessoas pensam que alergia e intolerância alimentar são a mesma coisa. No 
entanto, embora os sintomas apresentados sejam semelhantes e, nos dois casos, o 
problema possa ser de nascença ou adquirido ao longo da vida, as causas de uma e de 

(IDEC, 2013b).   
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imentares pela falta de alguma enzima necessária para completar a digestão. Com o 
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intolerância adquirida”, informa Paula Canavó, nutricionista do Hospital Alemão 

uz, de São Paulo (SP). Já a alergia envolve mecanismos imunológicos. “Trata
se de manifestações resultantes das reações do organismo contra alérgenos, isto é, 
substâncias estranhas ao seu funcionamento, que podem ser alimentos, toxinas, fungos, 
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Para a advogada Maria Cecília Cury Chaddad, que estuda a questão da informação nos 
rótulos em relação a alergias e intolerâncias alimentares, a legislação brasileira sobre o 
assunto é insuficiente. Segundo ela, seria importante que a lei exigisse o detalha
cada ingrediente dos produtos industrializados, pois muitas vezes os fabricantes indicam 
na embalagem nomes que não são conhecidos pela população 
 
 
 

Rotulagem de gordura trans
A gordura trans é usada pela indústria alimentícia para 
conservação dos produtos. Ela é prejudicial à saúde por elevar os níveis de colesterol ruim, 
a Lipoproteína de Baixa Densidade (em inglês LDL), e diminuir o colesterol bom, a 
Lipoproteína de Alta Densidade (em inglês HDL). Ess
risco de doenças como infarto e acidente vascular cerebral.
 
Desde 2004, a Organização Mundial de Saúde
gordura trans da alimentação 
da Anvisa determinou a inclusão das gorduras trans na rotulagem nutricional, mas a 
legislação deixou uma brecha, ao permitir que a quantidade de gordura trans seja omitida 
se for inferior a 0,2 gramas por porção. 
nutriente por porção e dizer, com grande destaque na embalagem, que tem "zero" gordura 
trans. 

rótulos de bolachas e biscoitos doces e salgados 
gordura trans em suas fórmulas
  
Foram avaliados 50 produtos: 40 biscoitos doces (entre bolachas recheadas, cookies e 
outros tipos) e 10 salgados, tipo crea
uma bolacha doce e de um cookie com gotas de chocolate que informam conter "0 g" de 
gordura trans na tabela nutricional, mas, quando se confere a respectiva lista de 
ingredientes, entre os principais compon
hidrogenada" - o que é praticamente uma prova de que os produtos contêm, sim, gordura 
trans (IDEC, 2014). 
  
Tecnicamente, existem duas possibilidades: poderia se tratar de gordura vegetal 
hidrogenada "totalmente" ou "pa
trans, no entanto, não é utilizada em alimentos. Ou seja, por eliminação, só pode se tratar 
da parcialmente hidrogenada, que pode conter teores de até 50% de trans
  

Para a advogada Maria Cecília Cury Chaddad, que estuda a questão da informação nos 
rótulos em relação a alergias e intolerâncias alimentares, a legislação brasileira sobre o 
assunto é insuficiente. Segundo ela, seria importante que a lei exigisse o detalha
cada ingrediente dos produtos industrializados, pois muitas vezes os fabricantes indicam 
na embalagem nomes que não são conhecidos pela população (IDEC, 2013

Rotulagem de gordura trans 
A gordura trans é usada pela indústria alimentícia para aumentar o sabor e o tempo de 
conservação dos produtos. Ela é prejudicial à saúde por elevar os níveis de colesterol ruim, 
a Lipoproteína de Baixa Densidade (em inglês LDL), e diminuir o colesterol bom, a 
Lipoproteína de Alta Densidade (em inglês HDL). Essas alterações nas taxas aumentam o 
risco de doenças como infarto e acidente vascular cerebral. 

esde 2004, a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda a eliminação total da 
 devido aos seus malefícios à saúde. Em 2006, uma resolução 

da Anvisa determinou a inclusão das gorduras trans na rotulagem nutricional, mas a 
legislação deixou uma brecha, ao permitir que a quantidade de gordura trans seja omitida 
se for inferior a 0,2 gramas por porção. Ou seja, um produto pode conter até 0,2 g desse 
nutriente por porção e dizer, com grande destaque na embalagem, que tem "zero" gordura 

 
Uma pesquisa da Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC) mostrou que outros 23 ingredientes 
podem conter a gordura. Metade dos 
analisados na pesquisa citava gordura na lista dos 
ingredientes, mas só 18% informava que a 
quantidade era maior que zero por porção
 
Para verificar como é feita a comunicação sobre a 
presença desse tipo de gordura, o Idec avaliou os 
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Tecnicamente, existem duas possibilidades: poderia se tratar de gordura vegetal 
hidrogenada "totalmente" ou "parcialmente". A hidrogenação "total" não gera gordura 
trans, no entanto, não é utilizada em alimentos. Ou seja, por eliminação, só pode se tratar 
da parcialmente hidrogenada, que pode conter teores de até 50% de trans
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rótulos em relação a alergias e intolerâncias alimentares, a legislação brasileira sobre o 
assunto é insuficiente. Segundo ela, seria importante que a lei exigisse o detalhamento de 
cada ingrediente dos produtos industrializados, pois muitas vezes os fabricantes indicam 

(IDEC, 2013b). 

aumentar o sabor e o tempo de 
conservação dos produtos. Ela é prejudicial à saúde por elevar os níveis de colesterol ruim, 
a Lipoproteína de Baixa Densidade (em inglês LDL), e diminuir o colesterol bom, a 

as alterações nas taxas aumentam o 

(OMS) recomenda a eliminação total da 
Em 2006, uma resolução 

da Anvisa determinou a inclusão das gorduras trans na rotulagem nutricional, mas a 
legislação deixou uma brecha, ao permitir que a quantidade de gordura trans seja omitida 

pode conter até 0,2 g desse 
nutriente por porção e dizer, com grande destaque na embalagem, que tem "zero" gordura 

Uma pesquisa da Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC) mostrou que outros 23 ingredientes 
podem conter a gordura. Metade dos rótulos 
analisados na pesquisa citava gordura na lista dos 
ingredientes, mas só 18% informava que a 
quantidade era maior que zero por porção (G1, 2012). 

Para verificar como é feita a comunicação sobre a 
presença desse tipo de gordura, o Idec avaliou os 

categorias conhecidas por empregarem 

Foram avaliados 50 produtos: 40 biscoitos doces (entre bolachas recheadas, cookies e 
m cracker. Os casos mais emblemáticos foram os de 

uma bolacha doce e de um cookie com gotas de chocolate que informam conter "0 g" de 
gordura trans na tabela nutricional, mas, quando se confere a respectiva lista de 

entes usados está a "gordura vegetal 
o que é praticamente uma prova de que os produtos contêm, sim, gordura 

Tecnicamente, existem duas possibilidades: poderia se tratar de gordura vegetal 
rcialmente". A hidrogenação "total" não gera gordura 
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Outros casos relevantes foram os de biscoitos cream cracker que informam conter 0 g de 
gordura trans em uma porção de 30 g de biscoito, porém, computam 0,2 g desse mesmo 
nutriente no pacote inteiro, de 100 g. Além disso, a versão integral de um desses cream 
cracker, com lista de ingredientes praticamente idêntica à tradicional, traz somente a 
informação baseada na porção de 30 g 
provavelmente constaria a gordura trans, não são informados na embalagem
  
Para Ana Paula Bortoletto, nutricionista do Idec responsável pela pesquisa, o problema de 
a informação nutricional se referir apenas à porção é que, muitas vezes, o consumidor não 
limita o seu consumo a essa quantidade. "No caso de biscoitos, a porção indicada pelo 
fabricante, em geral, é de 30 g, o que corresponde a de três a cinco biscoitos."
  
A Anvisa defende-se dizendo que a porção indicada fornece uma orientação ao 
consumidor sobre "a quantidade do alimento que seria compatível com uma alimentação 
saudável" e que uma quantidade diária de 100 g de biscoito "claramente não seria 
recomendável" (IDEC, 2014). 
 
 

Rotulagem de transgênicos
Transgênicos (ou organismos geneticamente modificados) são seres vivos criados em 
laboratório a partir de cruzamentos que 
tecnologia, pode-se introduzir um gene de rato, de bactéria, de vírus ou de peixe em 

 
A letra T na cor preta, dentro de um triângulo amarelo, impressa na embalagem, é o 
símbolo indicativo da utilização de Organismos Geneticamente Modificados (OGMs) no 
produto, conforme a Portaria 2.658/2003, do Ministério da Justiça. 
Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) afirma que muitos fabricantes deixam de 
cumprir a lei e aponta deficiência na fiscalização
 
A lei vale, inclusive, para alimentos e ingredientes produzidos a partir de animais 
alimentados com ração contendo transgênicos. Boa parte da soja e do milho produzidos no 
Brasil contém transgênicos e são usados na produção de muitos alimentos, como papinhas 
para crianças, salgadinhos e cereais matinais, óleos, bolachas e massas, margarinas e 
enlatados (IDEC, s.d). 
 
Apesar da obrigatoriedade, m
consumidor se usam ou não grãos transgênicos nos alimentos que vendem. As empresas 

foram os de biscoitos cream cracker que informam conter 0 g de 
gordura trans em uma porção de 30 g de biscoito, porém, computam 0,2 g desse mesmo 
nutriente no pacote inteiro, de 100 g. Além disso, a versão integral de um desses cream 

ingredientes praticamente idêntica à tradicional, traz somente a 
informação baseada na porção de 30 g - os dados relativos ao pacote inteiro, da qual 
provavelmente constaria a gordura trans, não são informados na embalagem

ortoletto, nutricionista do Idec responsável pela pesquisa, o problema de 
a informação nutricional se referir apenas à porção é que, muitas vezes, o consumidor não 
limita o seu consumo a essa quantidade. "No caso de biscoitos, a porção indicada pelo 

ante, em geral, é de 30 g, o que corresponde a de três a cinco biscoitos."

se dizendo que a porção indicada fornece uma orientação ao 
consumidor sobre "a quantidade do alimento que seria compatível com uma alimentação 

vel" e que uma quantidade diária de 100 g de biscoito "claramente não seria 
 

Rotulagem de transgênicos 
Transgênicos (ou organismos geneticamente modificados) são seres vivos criados em 
laboratório a partir de cruzamentos que jamais aconteceriam na natureza. Com essa nova 

se introduzir um gene de rato, de bactéria, de vírus ou de peixe em 
espécies de arroz, soja, milho, trigo. Por exemplo, 
há soja com gene de bactérias
de bactérias e vírus (IDEC, s.d.)
 
A indústria de alimentos é obrigada por lei a 
informar sobre a presença de mais de 1% de 
ingredientes transgênicos em qualquer tipo de 
produto para o consumo humano ou animal. O 
decreto federal 4.680/2003 regulamentou o direito 
à informação assegurado pelo Código de Defesa 
do Consumidor (CDC) (XAVIER, 2013).

A letra T na cor preta, dentro de um triângulo amarelo, impressa na embalagem, é o 
símbolo indicativo da utilização de Organismos Geneticamente Modificados (OGMs) no 
produto, conforme a Portaria 2.658/2003, do Ministério da Justiça. No entanto, o
Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) afirma que muitos fabricantes deixam de 
cumprir a lei e aponta deficiência na fiscalização (XAVIER, 2013). 

A lei vale, inclusive, para alimentos e ingredientes produzidos a partir de animais 
contendo transgênicos. Boa parte da soja e do milho produzidos no 

Brasil contém transgênicos e são usados na produção de muitos alimentos, como papinhas 
para crianças, salgadinhos e cereais matinais, óleos, bolachas e massas, margarinas e 

Apesar da obrigatoriedade, muitas empresas alimentícias não querem informar o 
consumidor se usam ou não grãos transgênicos nos alimentos que vendem. As empresas 

foram os de biscoitos cream cracker que informam conter 0 g de 
gordura trans em uma porção de 30 g de biscoito, porém, computam 0,2 g desse mesmo 
nutriente no pacote inteiro, de 100 g. Além disso, a versão integral de um desses cream 

ingredientes praticamente idêntica à tradicional, traz somente a 
os dados relativos ao pacote inteiro, da qual 

provavelmente constaria a gordura trans, não são informados na embalagem (IDEC, 2014). 

ortoletto, nutricionista do Idec responsável pela pesquisa, o problema de 
a informação nutricional se referir apenas à porção é que, muitas vezes, o consumidor não 
limita o seu consumo a essa quantidade. "No caso de biscoitos, a porção indicada pelo 

ante, em geral, é de 30 g, o que corresponde a de três a cinco biscoitos." (IDEC, 2014). 

se dizendo que a porção indicada fornece uma orientação ao 
consumidor sobre "a quantidade do alimento que seria compatível com uma alimentação 

vel" e que uma quantidade diária de 100 g de biscoito "claramente não seria 

Transgênicos (ou organismos geneticamente modificados) são seres vivos criados em 
jamais aconteceriam na natureza. Com essa nova 

se introduzir um gene de rato, de bactéria, de vírus ou de peixe em 
espécies de arroz, soja, milho, trigo. Por exemplo, 
há soja com gene de bactérias, e milho com gene 

). 

A indústria de alimentos é obrigada por lei a 
informar sobre a presença de mais de 1% de 
ingredientes transgênicos em qualquer tipo de 
produto para o consumo humano ou animal. O 
decreto federal 4.680/2003 regulamentou o direito 

egurado pelo Código de Defesa 
(XAVIER, 2013). 

A letra T na cor preta, dentro de um triângulo amarelo, impressa na embalagem, é o 
símbolo indicativo da utilização de Organismos Geneticamente Modificados (OGMs) no 

No entanto, o Instituto 
Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) afirma que muitos fabricantes deixam de 

A lei vale, inclusive, para alimentos e ingredientes produzidos a partir de animais 
contendo transgênicos. Boa parte da soja e do milho produzidos no 

Brasil contém transgênicos e são usados na produção de muitos alimentos, como papinhas 
para crianças, salgadinhos e cereais matinais, óleos, bolachas e massas, margarinas e 

uitas empresas alimentícias não querem informar o 
consumidor se usam ou não grãos transgênicos nos alimentos que vendem. As empresas 



 

 
 

de biotecnologia, donas dos transgênicos, também são contra esse direito do consumidor.
“Alguns projetos de lei já tentaram derrubar essa obrigatoriedade. A indústria alega ser 
difícil identificar a presença de transgênicos em alimentos que foram muito processados. 
Esta justificativa, porém, não se sustenta, pois as informações, de acordo co
em vigor, devem constar do documento fiscal que acompanha o alimento ou seus 
ingredientes nas etapas da cadeia produtiva”, diz Ana Paulo Bortoleto, nutricionista do 
Idec (XAVIER, 2013). 
 
Em nota, a Associação Brasileira das Indústrias de Ali
defender o direito do consumidor à informação, é a favor de uma rotulagem mais clara e 
adequada dos alimentos e dos ingredientes alimentícios com presença de OGMs”. A 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), por 
fiscalização cabe às Vigilâncias Sanitárias estaduais. Atualmente, acrescentou o órgão, 
existem dois laboratórios, um no Rio e outro em Minas Gerais, aptos a fazer a checagem de 
transgênicos. Dois novos laboratórios ainda devem ser 
(XAVIER, 2013). 
 
O Projeto de Lei (PL) Heinze
alimentos que possuem ingredientes transgênicos,
entra e sai da pauta da Câmara dos 
 
Dia 29 de abril de 2014, o PL voltou a pauta por conta de uma
outro projeto de lei, sobre a separação de produtos transgênicos em prateleiras de 
estabelecimentos comerciais (cópia de uma lei estadual de São Paulo) 
PL Heinze voltou para a ordem do dia, por estar ligado a ele
 
Graças à mobilização de organiza
novamente.  No entanto, no dia 24 de março de 2015, o PL Heinze voltou 
plenário da Câmara dos Deputados.
quando a lei completa dez anos, em meio a um parlamento mais conservador do que na 
legislatura anterior.  
 
Hoje, 92% da área plantada com soja é transgênica, deve
dez anos (REDE BRASIL ATUAL
origem transgênica (IDEC, s.d.).
 
 
 

Rotulagem de bebidas não alcoólicas

de biotecnologia, donas dos transgênicos, também são contra esse direito do consumidor.
“Alguns projetos de lei já tentaram derrubar essa obrigatoriedade. A indústria alega ser 
difícil identificar a presença de transgênicos em alimentos que foram muito processados. 
Esta justificativa, porém, não se sustenta, pois as informações, de acordo co
em vigor, devem constar do documento fiscal que acompanha o alimento ou seus 
ingredientes nas etapas da cadeia produtiva”, diz Ana Paulo Bortoleto, nutricionista do 

Em nota, a Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação (Abia) afirmou que, “por 
defender o direito do consumidor à informação, é a favor de uma rotulagem mais clara e 
adequada dos alimentos e dos ingredientes alimentícios com presença de OGMs”. A 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), por sua vez, informou que a 
fiscalização cabe às Vigilâncias Sanitárias estaduais. Atualmente, acrescentou o órgão, 
existem dois laboratórios, um no Rio e outro em Minas Gerais, aptos a fazer a checagem de 
transgênicos. Dois novos laboratórios ainda devem ser habilitados para estas atividades

(PL) Heinze, que prevê a não obrigatoriedade de rotulagem de 
alimentos que possuem ingredientes transgênicos, independentemente da quantidade, 
entra e sai da pauta da Câmara dos Deputados (IDEC, s.d.).  

Dia 29 de abril de 2014, o PL voltou a pauta por conta de uma manobra parlamentar. Um 
outro projeto de lei, sobre a separação de produtos transgênicos em prateleiras de 
estabelecimentos comerciais (cópia de uma lei estadual de São Paulo) 

ze voltou para a ordem do dia, por estar ligado a ele (IDEC, s.d.).

Graças à mobilização de organizações, consumidores e consumidoras, o PL não foi votado 
No entanto, no dia 24 de março de 2015, o PL Heinze voltou 

plenário da Câmara dos Deputados. O resgate do projeto ruralista pela pauta ocorre 
quando a lei completa dez anos, em meio a um parlamento mais conservador do que na 

Hoje, 92% da área plantada com soja é transgênica, devendo passar de 95% nos próximos 
REDE BRASIL ATUAL, 2014). Cerca de 81,4% do milho do 

(IDEC, s.d.).  

Rotulagem de bebidas não alcoólicas 
Desde dezembro de 2014, as indústrias 
obedecer à nova lei do Ministério da 
Agricultura Pecuária e Abastecimento
estipulou uma série de normas para
população de forma mais clara e precisa sobre a 
porcentagem de suco e polpa de fruta contida 
em bebidas não alcoólicas vendidas no 
mercado. A chamada Declaração Quantitativa 
de Ingredientes (DQI) deve 

de biotecnologia, donas dos transgênicos, também são contra esse direito do consumidor. 
“Alguns projetos de lei já tentaram derrubar essa obrigatoriedade. A indústria alega ser 
difícil identificar a presença de transgênicos em alimentos que foram muito processados. 
Esta justificativa, porém, não se sustenta, pois as informações, de acordo com a legislação 
em vigor, devem constar do documento fiscal que acompanha o alimento ou seus 
ingredientes nas etapas da cadeia produtiva”, diz Ana Paulo Bortoleto, nutricionista do 

mentação (Abia) afirmou que, “por 
defender o direito do consumidor à informação, é a favor de uma rotulagem mais clara e 
adequada dos alimentos e dos ingredientes alimentícios com presença de OGMs”. A 

sua vez, informou que a 
fiscalização cabe às Vigilâncias Sanitárias estaduais. Atualmente, acrescentou o órgão, 
existem dois laboratórios, um no Rio e outro em Minas Gerais, aptos a fazer a checagem de 

habilitados para estas atividades 

não obrigatoriedade de rotulagem de 
independentemente da quantidade, 

manobra parlamentar. Um 
outro projeto de lei, sobre a separação de produtos transgênicos em prateleiras de 
estabelecimentos comerciais (cópia de uma lei estadual de São Paulo) entrou em pauta e o 

(IDEC, s.d.).   

ões, consumidores e consumidoras, o PL não foi votado 
No entanto, no dia 24 de março de 2015, o PL Heinze voltou à pauta do 
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quando a lei completa dez anos, em meio a um parlamento mais conservador do que na 
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em bebidas não alcoólicas vendidas no 

A chamada Declaração Quantitativa 
 constar no rótulo de 



 

 
 

néctares, preparados sólidos, refrescos e refrigerantes.
porcentagem de fruta contida na composição de néctares
exigência por parte dos consumidores brasileiros, a medida antes não era obrigatória
(IDEC, 2014d). 

 
 
 

Rotulagem de produtos cultivados com agrotóxicos
Ainda não existe uma legislação nacional que obrigue a indicação do uso de agrotóxicos 
nos produtos alimentares comercializados. No Rio Grande do Sul, o Projeto de Lei 
99/2013, de autoria da deputada estadual Marisa Formolo, estabelece essa 
obrigatoriedade. No entanto, após quase um ano de tramitação, o PL aguarda parecer na 
Comissão de Constituição e Ju
 

deliberadamente”, expôs o agricultor Paulo Bellé, de Três Cachoeiras
 
Para a gerente técnica adjunta da Emater/RS
Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do RS (C
deve ir além das informações contidas no rótulo dos produtos, havendo a necessidade de 
o Sistema Único de Saúde (SUS) registrar os casos de intoxicação e de óbitos provocados 
pelos agrotóxicos. “A população precisa ser notif
Regina (RS, 2014). 
 
A diretora do Centro de Vigilância Sanitária, da Secretaria Estadual da Saúde, Sirlei 
Femer, lembrou que o Rio Grande do Sul é pioneiro na análise de resíduos de agrotóxicos 
no Brasil, um trabalho iniciado há 15 anos. “A cada dia, ficamos mais assustados com o 
resultado das análises. Em 1 kg de um único produto encontramos 14 agrotóxicos 
diferentes, sendo que sete não eram indicados para a cultura”, citou Sirlei. Conforme a 
diretora, além de garantir a saúde dos consumidores, o PL pode respaldar os programas 
de fiscalização no Estado (RS, 2014)
 
Da mesma forma, na Bahia, o presidente da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado 
Marcelino Galo (PT), apresentou projeto de lei na Assembleia 
produtores e fabricantes a informar ao consumidor se há uso de agrotóxicos nos alimentos 
naturais ou industrializados produzidos e comercializados na Bahia. A informação deverá 
ficar legível nos rótulos e embalagens dos produtos. Par

néctares, preparados sólidos, refrescos e refrigerantes. A medida prevê
porcentagem de fruta contida na composição de néctares. Resultado de uma crescente
exigência por parte dos consumidores brasileiros, a medida antes não era obrigatória

Rotulagem de produtos cultivados com agrotóxicos
Ainda não existe uma legislação nacional que obrigue a indicação do uso de agrotóxicos 

alimentares comercializados. No Rio Grande do Sul, o Projeto de Lei 
99/2013, de autoria da deputada estadual Marisa Formolo, estabelece essa 

No entanto, após quase um ano de tramitação, o PL aguarda parecer na 
Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do estado (RS, 2014). 

O PL determina que os rótulos apresentem o 
termo "produzido com agrotóxicos", caso o 
alimento tenha recebido agroquímicos em alguma 
etapa de seu processamento. A mesma informação 
deve estar nos pontos de vendas de produtos "in 
natura". “Para que os nossos produtos sejam 
considerados orgânicos, temos que cumprir uma 
série de exigências e requisitos. Por outro lado, 
produtos com resíduos de agrotóxicos, em alguns 
casos acima do permitido, comprovad
análises da Anvisa, são consumidos 

deliberadamente”, expôs o agricultor Paulo Bellé, de Três Cachoeiras (RS, 2014).

Para a gerente técnica adjunta da Emater/RS-Ascar e presidente do Conselho de 
Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do RS (Consea/RS), Regina Miranda, o PL 
deve ir além das informações contidas no rótulo dos produtos, havendo a necessidade de 
o Sistema Único de Saúde (SUS) registrar os casos de intoxicação e de óbitos provocados 
pelos agrotóxicos. “A população precisa ser notificada sobre essas contaminações”, explica 

A diretora do Centro de Vigilância Sanitária, da Secretaria Estadual da Saúde, Sirlei 
Femer, lembrou que o Rio Grande do Sul é pioneiro na análise de resíduos de agrotóxicos 

ho iniciado há 15 anos. “A cada dia, ficamos mais assustados com o 
resultado das análises. Em 1 kg de um único produto encontramos 14 agrotóxicos 
diferentes, sendo que sete não eram indicados para a cultura”, citou Sirlei. Conforme a 

ntir a saúde dos consumidores, o PL pode respaldar os programas 
(RS, 2014).  

Da mesma forma, na Bahia, o presidente da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado 
Marcelino Galo (PT), apresentou projeto de lei na Assembleia Legislativa que obriga 
produtores e fabricantes a informar ao consumidor se há uso de agrotóxicos nos alimentos 
naturais ou industrializados produzidos e comercializados na Bahia. A informação deverá 
ficar legível nos rótulos e embalagens dos produtos. Para orientar a população, o projeto 

A medida prevê, ainda, aumento na 
Resultado de uma crescente 

exigência por parte dos consumidores brasileiros, a medida antes não era obrigatória  

Rotulagem de produtos cultivados com agrotóxicos 
Ainda não existe uma legislação nacional que obrigue a indicação do uso de agrotóxicos 

alimentares comercializados. No Rio Grande do Sul, o Projeto de Lei 
99/2013, de autoria da deputada estadual Marisa Formolo, estabelece essa 

No entanto, após quase um ano de tramitação, o PL aguarda parecer na 
stiça da Assembleia Legislativa do estado (RS, 2014).  

O PL determina que os rótulos apresentem o 
termo "produzido com agrotóxicos", caso o 
alimento tenha recebido agroquímicos em alguma 
etapa de seu processamento. A mesma informação 

pontos de vendas de produtos "in 
natura". “Para que os nossos produtos sejam 
considerados orgânicos, temos que cumprir uma 
série de exigências e requisitos. Por outro lado, 
produtos com resíduos de agrotóxicos, em alguns 
casos acima do permitido, comprovados por 
análises da Anvisa, são consumidos 

(RS, 2014). 

Ascar e presidente do Conselho de 
onsea/RS), Regina Miranda, o PL 

deve ir além das informações contidas no rótulo dos produtos, havendo a necessidade de 
o Sistema Único de Saúde (SUS) registrar os casos de intoxicação e de óbitos provocados 

icada sobre essas contaminações”, explica 

A diretora do Centro de Vigilância Sanitária, da Secretaria Estadual da Saúde, Sirlei 
Femer, lembrou que o Rio Grande do Sul é pioneiro na análise de resíduos de agrotóxicos 

ho iniciado há 15 anos. “A cada dia, ficamos mais assustados com o 
resultado das análises. Em 1 kg de um único produto encontramos 14 agrotóxicos 
diferentes, sendo que sete não eram indicados para a cultura”, citou Sirlei. Conforme a 

ntir a saúde dos consumidores, o PL pode respaldar os programas 

Da mesma forma, na Bahia, o presidente da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado 
Legislativa que obriga 

produtores e fabricantes a informar ao consumidor se há uso de agrotóxicos nos alimentos 
naturais ou industrializados produzidos e comercializados na Bahia. A informação deverá 

a orientar a população, o projeto 



 

 
 

também prevê o uso de campanhas publicitárias com informações sobre os efeitos nocivos 
dos agrotóxicos à saúde (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA, 2014)
 
No Espírito Santo, foi aprovado em regime de urgência pela Assembleia Legislativa, na 
sessão do dia 19 de novembro de 2014
obrigatoriedade de indicação expressa sobre o uso de agrotóxicos nos produtos 
alimentares comercializados no 
 
De acordo com o projeto de lei, que agora precisa ser sancionada pelo governador Renato 
Casagrande, os produtos processados parcialmente ou industrializados comercializados 
no estado deverão ter a insc
embalagem, e os produtos comercializados em sua forma natural deverão ter a mesma 
inscrição nas caixas de acondicionamento ou exposição. A indicação somente é válida para 
o varejo, atacado e indústria, disp
(COMETTI, 2014).  
 
 
 

Rotulagem que induz

rótulos. Apesar de todos estarem corretos segundo as normas da Anvisa, o Idec ressalta 
que os produtos, por serem destinados a crianças, deveriam conter as informações 
nutricionais para os pequenos e não para adu
marcas e informar que o consumo excessivo de gordura, sódio e açúcar pode causar danos 
à saúde (UOL CIÊNCIAS, 2010)
 
O consumo de alimentos com tais características nutricionais contribui para o aumento de 
peso e as doenças associadas à obesidade, como o diabetes tipo 2 e a hipertensão. Em 2009, 
uma em cada três crianças de 5 a 9 anos estava acima do peso, segundo a Pesquisa de 
Orçamentos Familiares (POF) do 
(UOL CIÊNCIAS, 2010) 
 
 
 

Anvisa cria grupo de trabalho para discutir rotulagem
A Anvisa criou um grupo de trabalho 
nutricional. A comissão tem como objetivo mais imediato a elaboração da norma de 
rotulagem nutricional a ser apresentada no Mercosul, âmbito no qual a regulamentação 
brasileira está harmonizada (IDEC, 2014b)
 

também prevê o uso de campanhas publicitárias com informações sobre os efeitos nocivos 
(ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA, 2014)

No Espírito Santo, foi aprovado em regime de urgência pela Assembleia Legislativa, na 
de novembro de 2014, o Projeto de Lei (PL) nº 133/2014, que estabelece a 

obrigatoriedade de indicação expressa sobre o uso de agrotóxicos nos produtos 
imentares comercializados no estado (COMETTI, 2014).  

lei, que agora precisa ser sancionada pelo governador Renato 
s produtos processados parcialmente ou industrializados comercializados 

stado deverão ter a inscrição "produzido com agrotóxico" no rótulo de sua 
e os produtos comercializados em sua forma natural deverão ter a mesma 

inscrição nas caixas de acondicionamento ou exposição. A indicação somente é válida para 
o varejo, atacado e indústria, dispensando restaurantes e estabelecimentos similares 

Rotulagem que induz o consumo pelas crianças
Empresas de alimentos usam o apelo de personagens 
infantis para atrair crianças para comidas que são 
gordurosas e que contêm muito sal. Numa pesquisa feita 
pelo Idec, todos os 44 produtos, de 26 marcas, analisados 
utilizam esta tática e 37 apresentam quantidade elevada de 
nutrientes não saudáveis (UOL CIÊNCIAS, 2010)
 
O instituto analisou, além da qualidade nutricional dos 
alimentos, a embalagem, e constatou a falta de clareza nos 

Apesar de todos estarem corretos segundo as normas da Anvisa, o Idec ressalta 
que os produtos, por serem destinados a crianças, deveriam conter as informações 
nutricionais para os pequenos e não para adultos, seguir porções equivalentes nas diversas 
marcas e informar que o consumo excessivo de gordura, sódio e açúcar pode causar danos 

(UOL CIÊNCIAS, 2010). 

O consumo de alimentos com tais características nutricionais contribui para o aumento de 
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O grupo de trabalho é composto por representantes dos ministérios da Saúde e 
Desenvolvimento Social (MDS), das associações das  indústrias da Alimentação (Abia) e 
de alimentos dietéticos (Abiad), do Conselho Federal de Nutricionistas, das universidades 
de Brasília (UnB) e da Federal de Santa Catarina (UFSC), do Conselho Nacional de 
Segurança Alimentar (Consea), do Proteste e do Idec. Essa equipe de profissionais irá 
subsidiar a Anvisa em assuntos técnicos e/ou científicos relacionados à rotulagem 
nutricional; identificar os problemas que existem hoje e propor soluções às limitações 
encontradas. 
 
Uma das motivações para criação do grupo foi a recomendação do Conselho Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional (Consea) nº 7/2013, elaborada a partir da plenária 
sobre consumo alimentar, na qual foi discutida a necessidade de melhorar a rotulagem 
nutricional para facilitar a compreensão e a legibilidade da informação para os 
consumidores, e também de combater a divulgação de informações enganosas e abusivas 
(IDEC, 2014b).   
 
  



 

 
 

Sobre o Idec 
 
O Idec — Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor é uma associação de consumidores 
sem fins lucrativos, fundada em 1987. É uma ONG (organização não governamental) 
independente de empresas, governos ou partidos políticos. Sua missão é promover a 
educação e a conscientização dos consumidores, a defesa dos seus direitos e a ética nas 
relações de consumo. 
 
O Idec orienta principalmente os seus associados e também os consumidores em geral, 
para que possam se defender nos casos de abusos e não cumprimento da lei por 
fornecedores de produtos e/ou serviços. Quando necessário, o Instituto os defende 
judicialmente em ações coletivas. 
 
Para cumprir seus objetivos, o Instituto publica a Revista do Idec (que é distribuída aos 
associados e assinantes), produz livros, tem um site na internet e mantém um serviço de 
atendimento ao associado por e-mail, carta, telefone e pessoalmente em sua sede. 
 
O Idec é membro da Consumers International, organização que congrega cerca de 200 
associações de consumidores em mais de uma centena de países. No Brasil, é membro do 
Fórum Nacional das Entidades Civis de Defesa do Consumidor. 
 
São as contribuições anuais dos associados que mantêm o Idec. A entidade conta com 
cerca de 10 mil associados e está permanentemente aberta à entrada de novos sócios. 
 
É fácil associar-se. Você pode fazê-lo por carta, via internet, telefone ou pessoalmente: 
 
Idec – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor 
Rua Desembargador Guimarães, 21 - Água Branca 
CEP 05002-000, São Paulo - SP, Brasil 
E-mail: institucional@idec.org.br 
Visite o site: www.idec.org.br 
  



 

 
 

Fontes: 
 
ANVISA.  Resolução RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002. Aprova o Regulamento 
Técnico sobre Rotulagem de Alimentos Embalados. Disponível em: 
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/36bf398047457db389d8dd3fbc4c6735/R
DC_259.pdf?MOD=AJPERES 
 
ANVISA. Resolução RDC nº 360, de 23 de dezembro de 2003. Aprova Regulamento 
Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados, tornando obrigatória a 
rotulagem nutricional. Disponível em: 
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/1c2998004bc50d62a671ffbc0f9d5b29/RD
C_N_360_DE_23_DE_DEZEMBRO_DE_2003.pdf?MOD=AJPERES 
 
ANVISA, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Grupo vai auxiliar a Anvisa a inovar 
na rotulagem de alimentos, 5 jun. 2014. 
http://websphere.anvisa.gov.br/wps/content/anvisa+portal/anvisa/sala+de+imprensa
/menu+-
+noticias+anos/2014+noticias/grupo+vai+auxiliar+a+anvisa+a+inovar+na+rotulagem+d
e+alimentos 
 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA. Rótulos de alimentos deverão indicar o uso 
de agrotóxicos, 28 JAN. 2014. 
http://www.al.ba.gov.br/noticias/Impressao.php?id=16454 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde.  Departamento de 
Vigilância de Doenças e Agravos não Transmissíveis e Promoção da Saúde. Vigitel Brasil 
2013: vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito 
telefônico. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/dezembro/09/Vigitel-2013.pdf 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 
Básica. Guia alimentar para a população brasileira – 2. ed. Brasília : Ministério da Saúde, 
2014.  
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/novembro/05/Guia-Alimentar-para-
a-pop-brasiliera-Miolo-PDF-Internet.pdf 
 
COMETTI, Any. Rótulos de alimentos deverão ter indicação da presença de agrotóxicos, 
Seculodiario.com, 19 nov. 2014 
http://seculodiario.com.br/19905/10/rotulos-de-alimentos-deverao-ter-indicacao-da-
presenca-de-agrotoxicos-1 
 
GOULART, Flavio A. de Andrade. Doenças Crônicas Não Transmissíveis: Estratégias de 
Controle e Desafios e para os Sistemas de Saúde. Organização Pan-Americana da Saúde / 
Organização Mundial da Saúde, Brasília, 2011.  
http://apsredes.org/site2012/wp-content/uploads/2012/06/Condicoes-
Cronicas_flavio1.pdf 
 



 

 
 

IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Fim da rotulagem dos alimentos 
transgênicos: diga não, s.d.a. 
http://www.idec.org.br/mobilize-se/campanhas/fim-da-rotulagem-dos-alimentos-
transgenicos-diga-no 
 

IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Rotulagem nutricional, s.d.b. 
http://www.idec.org.br/especial/rotulagem-nutricional 
 

IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Levantamento do Idec aponta que 
gordura trans pode estar presente em bolachas e biscoitos, mas nos rótulos dos produtos 
a informação é que não existe o ingrediente, 15 set. 2014a. 
http://www.idec.org.br/o-idec/sala-de-imprensa/release/levantamento-do-idec-aponta-que-
gordura-trans-pode-estar-presente-em-bolachas-e-biscoitos-mas-nos-rotulos-dos-produtos-a-
informaco-e-que-no-existe-o-ingrediente 
 

IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Idec compõe grupo de trabalho da 
Anvisa sobre rotulagem nutricional, 13 jun. 2014b. 
http://www.idec.org.br/em-acao/em-foco/idec-compe-grupo-de-trabalho-da-anvisa-sobre-
rotulagem-nutricional 
 
IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Equador adota sistema de rotulagem 
com semáforo nutricional, 07 jul. 2014c. 
http://www.idec.org.br/em-acao/em-foco/equador-adota-sistema-de-rotulagem-com-semaforo-
nutricional 
 
IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Ponto para o consumidor: empresas 
têm até dezembro para informar a quantidade de fruta nos rótulos de bebidas, 07 dez. 
2014d. 
http://www.idec.org.br/em-acao/em-foco/ponto-para-o-consumidor-empresas-tem-ate-
dezembro-para-informar-a-quantidade-de-fruta-nos-rotulos-de-bebidas 
 
IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Rotulagem de Alimentos e Doenças 
Crônicas: Percepção do Consumidor no Brasil, 2014e. 
http://www.idec.org.br/pdf/rotulagem-de-alimentos-e-doencas-cronicas.pdf 
 
G1. Anvisa alerta para gordura trans camuflada em rótulos de alimentos, 13 jul. 2012. 
http://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2012/07/anvisa-alerta-para-gordura-
trans-camuflada-em-rotulos-de-alimentos.html 
 
MARTINS, Ana Paula Bortoletto; LEVY, Renata Bertazzi; CLARO, Rafael Moreira; 
MOUBARAC, Jean Claude; MONTEIRO, Carlos Augusto. Participação crescente de 
produtos ultraprocessados na dieta brasileira (1987-2009). Revista de Saúde Pública, 2013.  
http://www.scielosp.org/pdf/rsp/v47n4/0034-8910-rsp-47-04-0656.pdf    
 
NUTRITOTAL. Novas regras para rotulagem de alimentos, 07 fev. 2014. 
http://www.nutritotal.com.br/notas_noticias/?acao=bu&id=638 
 
OLIVEIRA, Cida. Projeto de Kátia Abreu que acaba com rotulagem de transgênicos volta 
ao Senado. Rede Brasil Atual 09 fev. 2014. 



 

 
 

http://www.redebrasilatual.com.br/ambiente/2014/02/projeto-de-katia-abreu-que-
acaba-com-rotulagem-vai-ser-analisado-na-ccj-do-senado-5087.html 
 
REDE SAEN, Rede Segurança Alimentar da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
Dicas – Rotulagem, s.d. 
http://www.segurancaalimentar.ufrgs.br/consumidor_dicas7.htm 
 
REVISTA DO IDEC. Rótulo nutricional ou bicho de sete cabeças? Edição nº 179, ago. 
2013a. 
http://www.idec.org.br/uploads/revistas_materias/pdfs/179-capa1.pdf 
 
REVISTA DO IDEC. Vilões à mesa: alergia ou intolerância? Edição nº 181, out. 2013b. 
http://www.idec.org.br/em-acao/revista/o-labirinto-das-multas/materia/viles-a-
mesa/pagina/582 
 
RS. Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo do Rio Grande do Sul. 
Audiência pública debate rotulagem de alimentos cultivados com agrotóxicos, 09 abr. 
2014. Disponível em: 
http://www.sdr.rs.gov.br/conteudo.php?cod_conteudo=4987&cod_menu=2. 
 
UOL CIÊNCIAS. Personagens com apelo infantil atraem crianças para alimentos ricos 
em gordura e sódio, diz Idec. São Paulo, 15 out. 2010. 
http://noticias.uol.com.br/ciencia/ultimas-noticias/redacao/2010/10/15/personagens-
com-apelo-infantil-atraem-criancas-para-alimentos-ricos-em-gordura-e-sodio-diz-idec.htm 
 
XAVIER, Luiza. Lei obrigada indústria a informar transgênicos no rótulo. O Globo, 06 
jul. 2013. 
http://oglobo.globo.com/economia/lei-obriga-industria-informar-transgenicos-no-rotulo-8943594 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

 
Este texto foi produzido dentro do espírito colaborativo, a partir de outros tantos textos, 
cartilhas e publicações disponíveis na internet, num grande remix que deu origem a um 

novo material disponível a todos. 
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