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SUGESTÕES DE PREENCHIMENTO
CONSULTA PÚBLICA Nº 811/2020 DA ANVISA
IDENTIFICAÇÃO COMO INTEGRAL E DESTAQUE DOS INGREDIENTES
INTEGRAIS NA ROTULAGEM DOS ALIMENTOS CONTENDO CEREAIS
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) iniciou uma consulta
pública que dispõe sobre os requisitos para identificação como integral e para destaque
dos ingredientes integrais na rotulagem dos alimentos contendo cereais, que estará aberta
até o dia 15/06/2020.
Considerando a possibilidade de contribuição da sociedade, o Núcleo de Pesquisa
de Nutrição em Produção de Refeições da Universidade Federal de Santa Catarina
(NUPPRE/UFSC) elaborou o presente documento a fim de auxiliar para que as
contribuições tenham base científica. Este documento incorpora algumas sugestões
disponibilizadas pelo Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC). Sinta-se livre para
copiar os argumentos utilizados nesse guia para estruturar a sua contribuição. Para
contribuir, acesse:http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=54934

Para contribuir na Consultas Pública, após o preenchimento dos dados pessoais
da página 1, sugerimos o preenchimento das opções conforme figura abaixo, na página 2
da Consulta:
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Ementa: Dispõe sobre os requisitos para identificação como integral e para destaque dos
ingredientes integrais na rotulagem dos alimentos contendo cereais.
Art. 1º SEM SUGESTAO
Art. 2º Para efeitos desta Resolução são adotadas as seguintes definições:
I - alimentos contendo cereais: incluem os produtos de cereais conforme definido na
Resolução RDC nº 263, de 22 de setembro de 2005, e outros alimentos que contenham
cereais em sua composição;
Sugestão de alteração
Art. 2º, “I - alimentos contendo cereais: incluem os produtos de cereais (produtos obtidos
a partir de partes comestíveis de cereais, podendo ser submetidos a processos de
maceração, moagem, extração, tratamento térmico e ou outros processos tecnológicos
considerados seguros para produção de alimentos), como massas alimentícias, pães,
biscoitos, bolachas e cereais processados, conforme definido na Resolução RDC nº 263,
de 22 de setembro de 2005, outros alimentos que contenham cereais e pseudocerais como
quinoa, amaranto e trigo sarraceno.
Comentário:
No Art. 2º, “I - Sugere-se a inclusão da especificação do que consta na Resolução RDC
nº 263, de 22 de setembro de 2005, do que seriam os "produtos de cereais". Essa
alteração deixaria a redação mais clara ao leitor. Além de incluir a classificação correta
dos pseudocereais, sendo eles: quinoa, amaranto e trigo sarraceno. Os cereais, do ponto
de vista da botânica, são plantas classificadas como monocotiledôneas. A quinoa, o
amaranto e o trigo sarraceno são plantas dicotiledôneas, entretanto, por produzirem
sementes ricas em amido, são classificadas como pseudocereais (CHLOPICKA et al.,
2012, BERTI et al., 2005, ALVAREZ-JUBETE et al.,2009).
II - SEM SUGESTAO
III - SEM SUGESTAO
Art. 3º Os alimentos contendo cereais serão considerados integrais quando os
seguintes requisitos de composição forem atendidos:
I - o produto contiver, no mínimo, 30% de ingredientes integrais; e
II - a quantidade dos ingredientes integrais for superior a quantidade dos ingredientes
refinados.

Sugestão de alteração
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Art. 3º, “I - o produto contiver, no mínimo, 50% de ingredientes integrais; e
Art. 3º, “II - a quantidade dos ingredientes integrais for superior a quantidade dos
ingredientes refinados. E esta deverá ser comprovada com os ingredientes integrais
presentes nas primeiras posições na lista de ingredientes.
Comentário:
No Art. 3º, I - Sugere-se a revisão da porcentagem (30%) dos ingredientes integrais. A
sugestão da revisão é baseada nas recomendações que vários países estão adotando, onde
todos apresentam proporções maiores de ingredientes integrais, a exemplo, EUA (FDA,
2006); Canadá (CANADA, 2020), Reino Unido (UNITED KINGDOM, 1998), Suécia e
Dinamarca (EFSA, 2010). Além de seguir a recomendação de valores preconizados por
organismos internacionais, como AACCI, "International Association for Cereal
Chemistry" (ICC), “Health Grain Forum” e “Whole Grain Council”.
Sugere-se que o Brasil utilize recomendação semelhante com o recomendado
internacionalmente, isso poderia ainda facilitar o comércio entre países.
Além disso, conforme discurso dos representantes de organizações envolvidas com a
regulamentação de alimentos integrais (discussão realizada na Câmara dos deputados,
Brasília, 2017) houve um consenso em atribuir para o termo integral a obrigatoriedade de
uma “quantidade mínima de 50% de matéria-prima integral” (ASSIS, 2018).
Destaca-se que o percentual mínimo de 50% também poderá facilitar o monitoramento
da qualidade nutricional dos alimentos rotulados como integrais, considerando a inclusão
de outros ingredientes como gorduras ou açúcares, que aumentam a palatabilidade,
principalmente de bolachas.
No Art. 3º, II - Considerando que os indivíduos percebem o termo integral como
designando um alimento saudável (INTERNATIONAL FOOD INFORMATION
COUNCIL FOUNDATION, 2020; IDEC, 2017; HEALTHGRAIN FORUM, 2017)
reforça-se que a indicação de integral somente deve ser usada em alimentos que atendam
a critérios mínimos de conteúdo de açúcar, sal e isento de gorduras trans. Neste sentido,
se os primeiros ingredientes são os integrais, diminui-se a possibilidade de que
ingredientes como açúcar, sal ou gorduras sejam usados em maiores quantidade nos
alimentos industrializados. Nesse sentido, o uso da expressão integral pode ajudar a
garantir ao consumidor que o produto possui alto teor de grãos integrais e baixo teor de
gordura, sal e açúcar (PETERSEN, 2020).
Art. 4º - SEM SUGESTAO
Art. 5º Os alimentos contendo cereais que não atendam aos requisitos de
composição do art. 3º desta Resolução não podem usar a expressão “integral” na
sua designação ou veicular alegações que indiquem que o produto é integral.
Parágrafo único. A presença de ingredientes integrais pode ser destacada nos rótulos dos
produtos de que trata o caput, desde que:
I - a porcentagem total de ingredientes integrais seja declarada próxima ao destaque,
com caracteres de, no mínimo, mesmo tamanho; e
II - a porcentagem de cada um dos ingredientes integrais seja declarada na lista de
ingredientes entre parênteses, após o nome do respectivo ingrediente.
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Sugestão de exclusão:
Art. 5º e seus incisos I e II - Exclusão.
Comentário:
No Art. 5º: Sugere-se a exclusão desse artigo pela possibilidade de gerar engano e
confusão ao consumidor. O conteúdo desse artigo parece contraditório, por um lado se
criam regras de utilização e por outro lado se abre espaço para utilização.
Art. 6º As porcentagens de ingredientes integrais de que tratam os arts. 3º a 5º desta
Resolução devem ser calculadas com base nas quantidades médias de ingredientes
adicionados ao alimento no momento da sua fabricação, sem considerar o peso da
água ou de ingredientes voláteis que tenham sido adicionados e tenham evaporado
durante a fabricação do alimento.
Parágrafo único. As porcentagens de que tratam o caput devem ser calculadas no produto
tal como exposto à venda, devendo ser expressas em:
I - números inteiros, no caso de valores maiores do que 1 (um); e
II - números com uma cifra decimal, no caso de valores menores do que 1 (um).
Sugestão de alteração:
Art. 6, Parágrafo único -“As porcentagens de que tratam o caput devem ser calculadas
no produto tal como exposto à venda, com exceção daqueles produtos que necessitam de
reconstituição por meio do acréscimo de água, leite ou ovo, que devem ter as
porcentagens calculadas no produto reconstituído a partir das informações de preparo do
rótulo, devendo ser expressas em:”
Comentário:
No Art. 6, Parágrafo único - Propõe-se o acréscimo dos alimentos que necessitam de
reconstituição no parágrafo único, visto que esses alimentos não são consumidos tal como
expostos à venda. O cálculo das porcentagens de ingredientes integrais deve ser feito no
alimento pronto para o consumo para não haver superestimação.
Art. 7º - SEM SUGESTAO
Art. 8º - SEM SUGESTAO
Art. 9º - SEM SUGESTAO.
Art. 10º - SEM SUGESTAO
Art. 11. Fica estabelecido o prazo de 24 (vinte e quatro) meses para adequação dos
produtos de que trata esta Resolução.
§ 1º No caso das massas alimentícias, o prazo de que trata o caput será de 36 (trinta e
seis) meses.
§ 2º Os produtos fabricados até o final do prazo de adequação poderão ser
comercializados até o fim do seu prazo de validade.
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§ 3º A adequação dos produtos de que trata o caput deve ser feita de maneira integral,
em ato único.
Sugestão de alteração:
Art. 11º, “Fica estabelecido o prazo de 12 (doze) meses para adequação dos produtos
que trata esta Resolução.
§ 1º No caso das massas alimentícias, o prazo de que trata o caput será de 24 (vinte e
quatro) meses.”
Comentário:
No Art. 11º, propõe-se a alteração do prazo de adequação dos produtos com cereais à
nova regulamentação. Como é uma questão de direito à informação clara e adequada ao
consumidor e de mudanças na rotulagem dos alimentos, o prazo para a adequação dos
produtos deve ser diminuído para o mínimo possível, o que já se mostrou possível em
outras Resoluções da Diretoria Colegiada (RDCs), como a de alergênicos.

Art. 12. SEM SUGESTAO
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