
 

 

Rotulagem dos Alimentos 

Os rótulos são elementos de comunicação entre produtos e consumidores. Além da 

validade, normalmente conferida pelos consumidores, os rótulos nos trazem outras 

informações importantes. Por isso é necessária a leitura dos rótulos e a comparação entre 

diferentes marcas, antes de escolher qual comprar.  

A lista de ingredientes é apresentada em ordem decrescente, ou seja, o primeiro 

ingrediente é aquele que está em maior quantidade e o último, em menor quantidade. Os 

aditivos químicos também são apresentados nesse local, no final da lista. Então é 

importante a leitura dos ingredientes dos alimentos, evitando aqueles em que a lista inicia-

se com açúcar ou gordura, além de preferir os que são isentos ou possuem menos aditivos 

químicos. 

A composição nutricional é normalmente apresentada em forma de tabela. Nela estão 

obrigatoriamente informações de calorias, carboidratos, proteínas, gorduras, fibras e sódio, 

além de outras vitaminas e minerais a critério do fabricante. As calorias e nutrientes são 

expressos em valores absolutos (calorias, gramas e miligramas) e em %VD (percentual de 

valor diário). Este último corresponde a porcentagem (valor máximo 100) que aquele 

nutriente representa em uma dieta média, de 2000 kcal. Para ter uma alimentação mais 

saudável prefira produtos com alto %VD de fibras; baixo %VD de sódio e de gorduras 

saturadas e isento de gordura trans. 

É importante também observar qual a porção do alimento a que se refere o rótulo. Ela é 

escrita acima das informações nutricionais em gramas e em medidas caseiras (colher, 

xícara, unidade, etc). As informações nutricionais correspondem à porção indicada e não 

ao pacote inteiro (exemplo: pão de forma: 02 fatias; biscoito: 04 unidades). Se você 

consome uma quantidade maior ou menor do que a porção indicada é preciso converter os 

valores nutricionais para a quantidade consumida. 

Leia os rótulos dos alimentos que você normalmente consome. Através da informação é 

possível escolher produtos mais saudáveis! 
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