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Objetivo deste Guia: Este guia tem como objetivo orientar os moinhos de trigo associados ao Sindustrigo quanto às principais diretrizes legais de rotulagem aplicadas à farinha de 
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. A ilustração de layout representa, de forma genérica, a disposição das informações obrigatórias e seus requisitos de legibilidade, entretanto, é 
necessário notar que nem todas as informações legais possuem regras específicas de disposição, sendo possível, assim, ajustes de layout conforme a necessidade de cada Empresa.
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INFORMAÇÕES SOBRE
CONSERVAÇÃO

INDÚSTRIA
BRASILEIRA

Data de validade / Lote

DD / MM / AAAA    LYYYYY M�
ca

TIPO X PESO LÍQUIDO XX kg

Informação do Serviço 
de Atendimento ao 

Consumidor

O enriquecimento de farinhas com 
ferro e ácido fólico é uma estratégia 
para combate da má formação de 
bebês durante a gestação e da 
anemia.

INGREDIENTES: farinha de trigo, ferro e ácido 
fólico. CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADO 
DE TRIGO. PODE CONTER XXXX.

*% Valores Diários de referência com base em 
uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores 
diários podem ser maiores ou menores 

**% VD não estabelecidos.

Este produto é enriquecido com 4 mg a 9 mg de 

fólico /100g.

Carboidratos 
Proteínas 
Gorduras totais 
   Gorduras saturadas 
   Gorduras trans 
Fibra alimentar 
Sódio 

XXX kcal = XXX kJ
XX g
XX g
XX g
XX g
XX g
XX g

XX mg

%VD*
XX %
XX %
XX %
XX %
XX %

**
XX %
XX %

Porção de 50g (1/2 xícara)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Moinho Sindustrigo S.A.

CNPJ 12.345.698/0001-99
R. Jerônimo da Veiga, 164  
Itaim Bibi, São Paulo - SP, 
CEP 04536-000.
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Painel Principal
 Parte da rotulagem onde se apresenta, de forma mais 
relevante, a denominação de venda e marca ou o logotipo, caso 
existam.

1. Denominação
 Os caracteres devem ser uniformes em tipo, tamanho e cor 
da fonte, sem intercalação de dizeres ou imagens. A fonte deve 
ter altura mínima de 2mm e nunca inferior a 1/3 (um terço) do 
tamanho da maior inscrição presente no painel principal.

Ref.: RDC nº150/17, artigos 8º e 10º.

2. Indicação Quantitativa
 Ref.: Portaria nº 157/02.

3. Classificação Vegetal
 Ref.: Decreto nº 6268/07 e IN MAPA nº 08/05.

Demais Painéis
4. Informações do fabricante
 Razão social, CNPJ e endereço completo do fabricante.
 Ref.: RDC nº 259/02, item 6.4.

5. Indicação da Origem
 Ref.: RDC nº 259/02, item 6.4.

6. Validade e Lote 
 Ref.: RDC nº259/02, itens 6.5 e 6.6.

7. Informação Nutricional
 Conforme perguntas e respostas sobre enriquecimento de 
farinhas de trigo (1ª edição, jun/17, pergunta 24), a declaração de 
ferro e ácido fólico na Informação Nutricional é opcional. 
Ref.: RDC nº 360/03 e RDC nº 359/03. 

8. Advertência: "Este produto é enriquecido com 4 mg a 9 mg 
de ferro /100g e com 140 μg a 220 μg de ácido fólico /100g" 

 Próximo a tabela de Informação Nutricional, sem formatação 
específica. 
Ref.: RDC nº150/17, artigo 13º

9. Lista de ingredientes
 Ref.: RDC nº 259/02, item 6.2 e RDC nº 150/17, Art.12.

10. Advertência CONTÉM GLÚTEN
 Deve constar com destaque, nítido e ter fácil leitura.
 Ref.: Lei nº 10.674/03.

11. Advertência Alergênicos
 Deve constar imediatamente após ou abaixo da lista de 
ingredientes, com caracteres legíveis, caixa alta, negrito, cor 
contrastante com o fundo do rótulo, altura mínima de 2mm e nunca 
inferior à altura da letra utilizada na lista de ingredientes. Não podem 
estar dispostas em locais encobertos, removíveis pela abertura do 
lacre ou de difícil visualização, como áreas de selagem e de torção.
Ref.: RDC nº 26/15, artigo 8º.

12. Advertência: “O enriquecimento de farinhas com ferro e 
ácido fólico é uma estratégia para combate da má formação de 
bebês durante a gestação e da anemia.”

 A fonte usada deve ter altura mínima de 2 mm e devem ser 
usados caracteres uniformes em tipo, tamanho e cor da fonte, 
sem intercalação de dizeres ou imagens
Ref.: RDC nº 150/17, artigo 11º.

Demonstração do tamanho dos textos da frase: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO:

A frase FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO e a Logo Marca, foram copiadas do layout. 
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Obs. Medidas em milímetros. Escala reduzida.


