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• Governança:
• Coordenadora: Dra. Geórgia A. Castro
• Vice Coordenadora: Sueli Damasceno
• Integrantes do Comitê

• Objetivo do Comitê: 
• Interlocução com o setor produtivo, governo e academia para mitigar impactos regulatórios 

sempre buscando oportunidades;
• Ser referência regulatória para o setor lácteo no âmbito Mercosul e Brasil, para temas de 

competência da ANVISA e MAPA;
• Trabalho próximo a FIL-IDF Internacional para construção de agenda positiva regulatória, 

assim como para substanciar pareceres técnicos-regulatórios Brasil e Mercosul;
• Entendimento de cenário regulatório global – foco setor lácteo;
• Proposição e Elaboração de normas técnicas;
• Revisão de normas existentes.
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Formação do Subcomitê

• Representantes da Indústria e Prestadores de Serviço
• Empresas Associadas ao G100

• Alunos e ex-alunos na Universidade Brasileira do Leite - UBL



• Questionário para todos integrantes do subcomitê com o objetivo de 
diagnosticar de qual Grupo de Trabalho (GT) cada um gostaria de participar e 
quais são prioridade segundo a ótica da empresa e do grupo.  

Análise de temas estudados pela FIL-IDF



• Resultados: 
• Temas: sugestões dos integrantes 

• GT 1: Transporte do leite cru a 7°C x 4°C;
• GT 2: Desnate da água de filagem da muçarela;
• GT 3:  Padrões microbiológico do requeijão (esporulados);
• GT 4: Estabelecer RTIQ de proteínas do soro e permeados e proteínas do leite  caseína;
• GT 5: Regulamentação de sobremesas lácteas e soro de leite e queijo minas padrão;
• GT 6: Revisão dos RTIQs de Leite em pó e leite condensado;
• GT 7: Aditivos para setor lácteo;
• GT 8: Eliminar a Gordura trans e saturada em alimentos – definir limites para produtos de origem animal;
• GT 9: Rotulagem nutricional de painel principal. Alimentos funcionais – probióticos, leite A2 – Elaboração do 

Guia de Alimentos Funcionais;
• GT 10: Guia de vida de prateleira para alimentos – ANVISA;
• GT 11: Contaminantes: medicamentos veterinários;
• GT 12: Micotoxina em leite;
• GT 13: Revisão da RDC 26/15: Leite A2;
• GT 14: Acordo de redução de açúcar – leite fermentado / iogurtes.

Escolha dos temas importantes para o setor 
brasileiro



• Prioridades
• Gráficos obtidos

Definições da linha de pesquisa no curto, 
médio e longo prazo



• Reuniões pré-agendadas para a última sexta-feira do mês
• Primeira reunião realizada dia 25 de março de 2019: pesquisa sobre os temas da 

agenda regulatória; revisão de todo planejamento

• Segunda reunião realizada dia 03 de maio de 2019: Definir a Agenda Regulatória

• Terceira reunião realizada dia 31 de maio de 2019: Apresentação do andamento dos 
trabalhos

• Quarta reunião realizada dia 28 de junho de 2019: Revisão de todo planejamento

• Quinta reunião a ser realizada dia 26 de julho de 2019

Reuniões virtuais mensais entre os 
membros 



• Através dos resultados obtidos

Definição das tarefas de cada membro



• Reuniões realizadas no primeiro semestre de 2019 junto aos órgãos reguladores
• Rotulagem de Alimentos Embalados

• Estavam presentes Associações da Indústria de Alimentos, Conselho Federal de Nutricionistas, IDEC 
(Instituto Brasileiro de defesa do consumidor), Põe no rótulo, Ministério da Saúde e Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

• Objetivo da reunião foi apresentar o panorama geral de como estão as regras e o que pode ser 
melhorado, como: Prazo de validade, Requisitos adicionais para alimentos com edulcorantes, 
Instruções de Uso e Lista de Ingredientes.

• Ingrediente único

• Embalagens pequenas

• Coadjuvantes (obrigatório quando for alergênico)

• Aditivos alimentares

• Ingredientes compostos e padronizados 
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• Rotulagem Nutricional: Não é previsto de acordo com Codex Alimentarius

• Estavam envolvidos na discussão: SBP (Sociedade Brasileira de Pediatria), CFN (Conselho Nacional de 
Nutricionistas), UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância), CAISAN (Câmara Interministerial 
de Segurança Alimentar e Nutricional), Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Ministério Público, Academia, Associações da Indústria e Setor regulado.

• Definição:

• Ampliação do conceito Rotulagem Nutricional: tabela nutricional com substância bioativas e probióticos, FOP 
(nutrientes relevantes à saúde pública), Alegações nutricionais associada aos benefícios à saúde e valor 
energético;

• Alegações Nutricionais: “Reduzido” , “Aumentado” , “Sem adição” , “Ingrediente específico adicionado” , 
alegações positivas e negativas (alto em açúcar ou alto em sódio);

• Alimentos incluídos: serviço de alimentação e ao processamento industrial – Foco em alimentos embalados 
na ausência do consumidor, Declaração de Alergênicos com maior precisão.
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• Obrigatoriedade da declaração:

• AÇÚCARES TOTAIS: diferenciar total do adicionado;

• Gordura Saturadas

• Gordura Trans: proibição da adição

• Sódio
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• Novo conceito: Toda declaração destinada a informar ao consumidor as propriedades nutricionais do 
alimento, compreendendo:

• Tabela nutricional: padronização do conteúdo energético e de nutrientes, substâncias bioativas e 
probióticos presentes no alimento;

• Rotulagem nutricional frontal: declaração padronizada simplificada do conteúdo de nutrientes 
específicos no painel principal do rótulo;

• Alegações nutricionais: Qualquer declaração que indique que um alimento possui propriedades 
nutricionais benéficas relativas ao seu valor energético ou conteúdo de nutrientes ou substâncias 
bioativas.



• Base regulatória:
• Codex Alimentarius

• Normativas:
• EUA

• Canadá

• União Europeia

• Austrália

• Nova Zelândia
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