
ROTULAGEM NUTRICIONAL 
 
É muito importante saber interpretar a informação nutricional presente nos rótulos 
dos alimentos. A tabela da composição nutricional indica o teor de cada nutriente 
(proteínas, hidratos de carbono, lípidos, fibras, minerais e vitaminas) por 100 g ou por 
100 ml de alimento e, por vezes, também por porção ou dose de alimento, desde que 
seja indicado o número de porções contidas na embalagem. Quando se pretende 
comparar dois alimentos da mesma gama (por exemplo: duas embalagens de cereais) 
o correcto será comparar o valor nutricional apresentado por 100g de alimento. 
  
O valor energético indica a quantidade de calorias que o alimento em causa fornece. 
Este valor é calculado tendo por base o teor de proteínas, hidratos de carbono, lípidos 
e fibras fornecido pelo alimento.  
 
A Tabela 1 exemplifica o modo como se calcula o valor energético de um alimento. 
 

Tabela 1 – Cálculo do valor energético. 
 

 
Para além dos nutrientes indicados anteriormente, existem ainda outras substâncias 
menos conhecidas que também fornecem energia (calorias) e que, por conseguinte, 
contribuem para o valor energético dos alimentos: polióis (2,4 Kcal/g), álcool (7 
Kcal/g), ácidos orgânicos (3 Kcal/g) e o salatrim (6 Kcal/g). 
  
Sempre que seja declarada a quantidade de ácidos gordos (saturados, 
monoinsaturados e polinsaturados) na rotulagem, no momento da escolha alimentar 
dever-se-á dar preferência aos alimentos que apresentam ácidos gordos 
monoinsaturados e/ou polinsaturados. O consumo de ácidos gordos saturados deve 
ser reduzido, uma vez que estes contribuem para o aumento do colesterol LDL e 
podem favorecer o aparecimento de doenças cardiovasculares. 
  
No que se refere às fibras alimentares, atendendo aos seus benefícios para a saúde, 
dever-se-á dar preferência aos alimentos que as contêm na sua composição. 
  
A declaração do teor de sódio na rotulagem também é muito importante, uma vez que 
através deste valor consegue-se ter a noção do teor de sal fornecido pelo alimento (1g 
de sódio - Na ≈ 2,5 g de Sal - NaCl). 
  



De forma a praticar uma alimentação saudável, variada e equilibrada, dever-se-á 
escolher alimentos com baixo teor de lípidos, açúcar e sódio e dar preferência aos 
alimentos que fornecem um valor energético mais baixo quando comparado com 
outros produtos similares. 
  
Para além da quantidade de cada nutriente, a tabela da composição nutricional, 
presente na rotulagem, também poderá fornecer a indicação da respectiva Dose Diária 
Recomendada (DDR) de vitaminas e de minerais (Tabela 2). Esta indicação no rótulo 
poderá ser efectuada se a quantidade de nutrientes a fornecer pelo alimento for 
considerada superior ou igual à quantidade significativa, ou seja, se corresponder, pelo 
menos, a 15% da dose diária recomendada, para 100g ou 100 ml ou por embalagem, 
caso esta apenas contenha uma porção. 
 

 

 

Por exemplo, se 100g de alimento fornecerem 5 mg de ferro, sendo a DDR 14 mg, 
significa que o consumo de 100g do alimento em causa satisfaz em 36% a dose diária 
recomendada para o mineral ferro. 
  
Assim, a leitura atenta dos rótulos é fundamental para se fazerem escolhas 
conscientes e mais saudáveis. 
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