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Escopo da Nova Rotulagem Nutricional
É a parte do rótulo destinada a informar ao consumidor as propriedades nutricionais do alimento, compreendendo:

(FOP)

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
OBRIGATÓRIA

TABELA NUTRICIONAL 

INFORMAÇÃONUTRICIONAL 
COMPLEMENTAR (INC)

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL   
OPCIONAL

AZEITES ESTÃO 
EXCLUÍDOS DE FOP
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Principais Mudanças

• Tabela de Informação Nutricional: A tabela de Informação Nutricional passará a ter apenas caracteres pretos (fonte
Arial ou Helvética) em fundo branco e deverá ficar próxima à lista de ingredientes. Passará a ser obrigatória a
declaração de açúcares totais e adicionais, a declaração do valor energético e dos nutrientes por 100 g ou 100 ml e o
número de porções por embalagem.

• Rotulagem Nutricional Frontal: Foi aprovado o símbolo de lupa que identificará o alto teor de três nutrientes:
açúcares adicionados, gorduras saturadas e sódio. O símbolo deverá ser aplicado na parte superior do painel frontal
do rótulo. No entanto, para azeites esta rotulagem é vedada.

• Alegações Nutricionais: As regras para a declaração de alegações nutricionais na rotulagem foram alteradas
principalmente a fim de evitar contradições com a rotulagem nutricional frontal. Nesse sentido, (i) ficará vedado o uso
de alegações nutricionais relativas aos nutrientes destacados na rotulagem nutricional frontal e (ii) as alegações
nutricionais não poderão ser veiculadas na metade superior do painel principal em alimentos com rotulagem
nutricional frontal.
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Tabela de Informação 
Nutricional
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• Principais Mudanças

Número de porções 
por embalagem

Obrigatória 
declaração de 

açúcares totais e 
adicionados

Caracteres pretos 
(fonte Arial ou 

Helvetica)

Fundo branco

Declaração por 100 g 
ou 100 ml

Próxima à lista de 
Ingredientes

Nova frase rodapé

Negrito, Caixa alta, 
centralizado

Tabela Nutricional
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Tabela Nutricional
• Regras de Formatação

Continua em vigor
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Tabela Nutricional
• Regras de Formatação
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Tabela Nutricional
• Modelos para declaração

1. Modelo Vertical

3. Modelo Vertical Quebrado

2. Modelo Horizontal
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Tabela Nutricional
• Modelos para declaração

4. Modelo Horizontal 
Quebrado

5. Modelo Agregado

Link para arquivos usados como base para a construção dos modelos da tabela de informações nutricionais: https://www.gov.br/anvisa/pt-
br/assuntos/noticias-anvisa/2021/anvisa-disponibiliza-arquivos-com-modelos-para-rotulagem-nutricional
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Tabela Nutricional Linear

Caso não exista espaço suficiente para a declaração da tabela de informação nutricional em
uma única superfície contínua da embalagem, excluído o painel principal, a tabela linear é
permitida.

Caso não exista espaço suficiente para a declaração da tabela de informação nutricional em
uma única superfície contínua da embalagem, excluído o painel principal, a tabela linear é
permitida.
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Tolerância

até 20%
VALOR ENERGÉTICO
CARBOIDRATOS
AÇÚCARES TOTAIS E ADICIONADOS
GORDURAS TOTAIS, SATURADAS E TRANS
SÓDIO
COLESTEROL

PROTEÍNAS
AMINOÁCIDOS

FIBRAS ALIMENTARES
GORDURAS POLI E MONO INSATURADAS

VITAMINAS E MINERAIS
SUBSTÂNCIAS BIOATIVAS

até 20%
* do valor declarado no rótulo 
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Valores Diários de Referência (VDR)*

Constituintes RDC 360/03 IN 75/2020

Açúcares adicionados - 50 g

Proteínas 75 g 50 g

Gorduras Totais 55 g 65 g

Gorduras Saturadas 22 g 20 g

Gorduras Trans - 2 g

Gorduras Monoinsaturadas - 20 g

Gorduras Poli-insaturadas - 20 g

Ômega 6 - 18 g

Ômega 3 - 4000 mg

Colesterol - 300 mg

Sódio 2400 mg 2000 mg

Vitamina E 10 mg 15 mg

*valores baseados em dados científicos sobre as necessidades nutricionais ou sobre a redução do risco de doenças crônicas não transmissíveis. 
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Tabela Nutricional
Embalagem 

Industrial
Embalagem de 

Varejo

Declaração de Nutrientes 
Essenciais, Vitaminas e 

Minerais

Quantidades não 
significavas de valor 

energético e de nutrientes

Arredondamento e 
Tolerância

Declaração Porção e VD

Declaração 100g/ml

Deve ser declarada 
qualquer quantidade 

adicionada presente no 
alimento.

Deve ser declarada a 
quantidade, por porção, 

igual ou maior do que 5%
do respectivo VD.
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Alegações Nutricionais
(“Claims”)
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Rotulagem Nutricional Frontal + Claim

 Caso o produto tenha FOP, não é permitido a realização de informação
Nutricional Complementar para o nutriente alvo de FOP, e

 Nos casos em que haja declaração da rotulagem nutricional frontal, as
alegações nutricionais e as expressões que indicam a adição de nutrientes
essenciais não podem estar localizadas na metade superior do painel principal,
nem utilizar caracteres de tamanho superior àqueles empregados na
rotulagem nutricional frontal.
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Rotulagem Nutricional Frontal + Claim
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Prazos
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Prazos

Publicação das normas

09/10/2020

Entrada de vigor das 
normas e adequação dos:

Novos produtos e
B2B 

09/10/2022

Adequação dos produtos 
que já se encontram no 

mercado (B2C).

09/10/2023

Não há aplicação imediata para 
os produtos já existentes

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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Referências Regulatórias
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Referências Regulatórias

http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/3882585/RDC_429_2020_.pdf/9dc15f3a-db4c-4d3f-90d8-
ef4b80537380 – RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 429, DE 8 DE OUTUBRO DE 2020

http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/3882585/IN+75_2020_.pdf/7d74fe2d-e187-4136-9fa2-
36a8dcfc0f8f - INSTRUÇÃO NORMATIVA - IN Nº 75, DE 8 DE OUTUBRO DE 2020
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