Brasília, 07 de agosto de 2018.

Ofício ABZ nº: 42/2018
Ilmo Senhor Jorge Caetano Júnior
Coordenação de Normas Técnicas/MAPA
Assunto: Encaminhamento de contribuições para a Consulta pública sobre Identidade de Leite
Condensado.

Prezado Senhor,

A Associação Brasileira de Zootecnistas (ABZ), entidade de classe que tem entre seus
objetivos zelar pelos interesses coletivos de seus profissionais e promover a congregação dos
estudantes e profissionais de Zootecnia, considerando:
a) A Portaria MAPA nº 71, de 20 de junho de 2018, que submete à Consulta Pública o texto da
Instrução Normativa que tem por objetivo de regulamentar identidade de leite condensado;

b) A deliberação do coletivo de 35 mil profissionais Zootecnistas capitaneados pela
Comissão de Responsabilidade Técnica da ABZ que apreciou o texto em tela.
Encaminha-se, por oportuno, contribuições para o texto da Instrução Normativa supracitada
conforme exposto em anexo nos formatos word e em pdf, composto por grupo de trabalho
constituído pela ABZ formado por Zootecnistas especialistas no tema em tela.

Atenciosamente,

Zootecnista Marinaldo Divino Ribeiro
Presidente da ABZ
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ANEXO

Contribuições da Associação Brasileira de Zootecnistas
Identificação
do artigo,
inciso e alínea

Texto atual da
minuta

Redação
proposta

Justificativa Técnica e Legal

Inciso II do Art.
8º da proposta
de
Instrução
Normativa

II-leite
condensado
integral:
a)gordura:
mínimo
de
8,0g/100g (oito
gramas por cem
gramas) e inferior
a
16,0g/100g
(dezesseis gramas
por cem gramas).

II-leite condensado
integral:
a)gordura: mínimo
de 8,0g/100g (oito
gramas por cem
gramas).

De acordo com o CodexAlimentarius não existe limite máximo para
percentual de gordura no Leite classificado como Integral, assim
como de acordo com Santos et al. (2009) em uma revisão sobre as
legislações mundiais do Leite Condensado, em que só foi observado o
limite máximo para gordura do leite integral na legislação brasileira
(RIISPOA), não havendo limite para o referido produto na Índia,
ÁfricaOriental, EUA, União Europeia, Austrália, Nova Zelândia, Hong
Kong, Malawi, Escócia, Inglaterra e Singapura.
Fonte:
-Formerly CODEX STAN A-4-1971. Adopted in 1971. Revision 1999.
Amendment 2010.
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/en/
-SANTOS, M. C.; OLIVEIRA, J. N.; SILVA, P. H. F.; PERRONE, I. T.;
RENHE, I. R. T. Avaliação de aspectos normativos do leite condensado
brasileiro e no Mundo. Rev. Inst. “Cândido Tostes”, Jul/Ago, nº369,
64: 39-47, 2009.

Associação
Brasileira
Zootecnistas

Em virtude da grande demanda e oferta do produto Zero Lactose, na
atual conjuntura de mercado, torna-se de fundamental importância a
regulamentação desse produto nesse Regulamento, a partir da
inclusão de um quinto inciso que trataria desse produto.
Como profissionais Zootecnistas, que cuidamos da saúde da
população, através dos alimentos que contribuímos na produção e
manufatura, temos que fazer jus e solicitar a inclusão desse tópico.

Associação
Brasileira
Zootecnistas

Art. 3º
proposta
Instrução
Normativa

da O
leite
de condensado
classifica-se
conforme
o
conteúdo
da
matéria
gorda
láctea, em:
I - com alto teor
de
gordura;
II
integral;

O
leite
condensado
classifica-se
conforme
o
conteúdo
da
matéria
gorda
lácteae restrição à
Lactose, em:
I - com alto teor de
gordura;

Dados do contribuinte

de

SEPS 709/909, Bloco D - sala
113
Brasília/DF
CEP 70390-089
abz@abz.org.br
malldorr@gmail.com
(Presidente)
(62) 3521-1305 ou
9.9914-7717

(62)

de

SEPS 709/909, Bloco D - sala
113
Brasília/DF
CEP 70390-089
abz@abz.org.br
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III-parcialmente
desnatado
ou
semidesnatado;
ou
IV- desnatado.

II
integral;
III-parcialmente
desnatado
ou
semidesnatado;
ou
IV- desnatado;
V-ZeroLactose.

malldorr@gmail.com
(Presidente)
(62) 3521-1305 ou
9.9914-7717

Art. 8º da No inciso não V-Leite
Em virtude da grande demanda e oferta do produto Zero Lactose, na
proposta
de com consta a Condensado Zero atual conjuntura de mercado, torna-se de fundamental importância a
Instrução
classificação Zero lactose
regulamentação desse produto nesse Regulamento, a partir da
Normativa.
Lactose
inclusão de um quinto inciso que trataria desse produto.
Como profissionais Zootecnistas, que cuidamos da saúde da
população, através dos alimentos que contribuímos na produção e
manufatura, temos que fazer jus e solicitar a inclusão desse tópico.

Associação
Brasileira
Zootecnistas

(62)

de

SEPS 709/909, Bloco D - sala
113
Brasília/DF
CEP 70390-089
abz@abz.org.br
malldorr@gmail.com
(Presidente)
(62) 3521-1305 ou
9.9914-7717

Art. 2º
proposta
Instrução
Normativa

da Art. 2º Para fins
de deste
Regulamento
Técnico,
leite
condensado é o
produto
resultante
da
desidratação
parcial do leite,
leite concentrado
ou
leite
reconstituído,

Art. 2º Para fins
deste
Regulamento
Técnico,
leite
condensado é o
produto resultante
da
desidratação
parcial do leite,
leite concentrado
ou
leite
reconstituído, com
adição de açúcar,

Atendendo aos aspectos de transparência ao consumidor, muito
enfatizado e exigido nos dias atuais, além danomenclatura adotada
na regulamentação internacional em vigor,CodexAlimentariu,a
proposta para presente minuta, é adotar na rotulagem padrão a
informação “Adoçado”, resultando em “Leite Condensado Adoçado”,
para diferenciar do produto Evaporado não adoçado, mas
quetambém é regulamento pelo RIISPOA.
Na revisão de literatura e busca em páginas de industrias
internacionais foiobservado que o mesmo produto em outras
nacionalidades, a informação já consta no rótulo. Não havendo essa
especificidade no comércio brasileiro.
- http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/en/

Associação
Brasileira
Zootecnistas

(62)

de

SEPS 709/909, Bloco D - sala
113
Brasília/DF
CEP 70390-089
abz@abz.org.br
malldorr@gmail.com
(Presidente)
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com adição de
açúcar,
podendo ter seus
teores de gordura
e
proteína
ajustados
unicamente
para
o
atendimento das
características do
produto.

§ 3º do Art. 5º
da proposta de
Instrução
Normativa

§ 3º Não se
admite o uso de
gordura ou óleo
vegetal,
maltodextrina e
amidos,
modificados ou
não.

podendo ter seus
teores de gordura
e
proteína
ajustados
unicamente
para
o
atendimento das
características do
produto.Devendo
ser indicada na
rotulagem
a
nomenclatura
padronizada, Leite
Condensado
Adoçado ou com
adição de açúcar.
§ 3º Não se admite
o uso de gordura
ou óleo vegetal,
maltodextrina
e
amidos,
modificados
ou
não. Devendo ser
indicado
na
rotulagem
o
açúcar
utilizado
no
processamento.

- SANTOS, M. C.; OLIVEIRA, J. N.; SILVA, P. H. F.; PERRONE, I. T.; (62) 3521-1305
RENHE, I. R. T. Avaliação de aspectos normativos do leite condensado 9.9914-7717
brasileiro e no Mundo. Rev. Inst. “Cândido Tostes”, Jul/Ago, nº369,
64: 39-47, 2009.

No rótulo deverá ficar destacado o açúcar utilizado, já que em 100%
dos rótulos verificados apenas mencionam “Açúcar” na composição.
Considerando que pela presente minuta fica vetado o uso de
Maltodexistrina, modificada ou não, o que reforçaria a transparência
sobre a procedência do Açúcar adotado.

ou

(62)

Associação
Brasileira
Zootecnistas

de

SEPS 709/909, Bloco D - sala
113
Brasília/DF
CEP 70390-089
abz@abz.org.br
malldorr@gmail.com
(Presidente)
(62) 3521-1305 ou
9.9914-7717

(62)

Art. 10 da Art.10. O leite Art.10. O leite Assegurar o controle de qualidade dos alimentos industrializados é Associação
Brasileira
de
proposta
de
dever das indústrias de alimentos. A garantia da segurança alimentar Zootecnistas
condensado deve condensado deve
Instrução
dos produtos, exigida por lei, é fundamental para a manutenção da
Normativa.
competitividade e sobrevivência das empresas no mercado nacional e SEPS 709/909, Bloco D - sala
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ser envasado em ser envasado em internacional.
embalagens que embalagens

que

garantam

a garantam

a

proteção

contra proteção

contra

contaminação
mantidas

e contaminação
sob mantidas

condições
adequadas

e
sob

condições
de adequadas

armazenagem.

113
Brasília/DF
As instruções para a armazenagem, o prazo ou data de validade e a CEP 70390-089
temperatura de conservação, quando estabelecidas pelo fabricante e
constantes dos rótulos, devem ser rigorosamente respeitadas e abz@abz.org.br
produtos em desacordo com os mesmos não devem ser utilizados ou
comercializados.
malldorr@gmail.com
(Presidente)
Fonte: https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/Repositorio/doc42- (62) 3521-1305 ou
2000_000gc3pwvir02wx5ok01dx9lc7w0my81.pdf
9.9914-7717

(62)

de

armazenagem,
que

devem

descritas

ser
no

rótulo.
Art. 2º

Art. 2º Para fins
deste
Regulamento
Técnico, leite
condensado é o
produto
resultante
da
desidratação
parcial do leite,
leite concentrado
ou
leite
reconstituído,
com adição de
açúcar,
podendo ter seus
teores
de

Art. 2º Para fins
deste
Regulamento
Técnico, leite
condensado é o
produto
resultante
da
desidratação
parcial do leite,
leite concentrado
ou
leite
reconstituído, com
adição de açúcar
e/ou
agentes
adoçantes,
podendo ter seus

Com o advindo dos mais diversos adoçantes quimicos ou naturais,
pode-se utiliza-los como fonte alternativa para se produzir leite
condensado com um teor menos de calorias, como por exemplo
adicionando adocante stévia ou outro adoçante ao invés do acucar
proveniente da cana-de-açucar.

Associação
Zootecnistas

Brasileira

de

SEPS 709/909, Bloco D - sala
113
Brasília/DF
CEP 70390-089
abz@abz.org.br
malldorr@gmail.com
(Presidente)
(62) 3521-1305 ou
9.9914-7717

(62)
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Art. 8º, § 2º

gordura
e
proteína
ajustados
unicamente
para
o
atendimento das
características do
produto.
§ 2º O teor de
açúcar no leite
condensado não
deve
ultrapassar
45g/100g
(quarenta e cinco
gramas por cem
gramas),
excluída a lactose.

teores de gordura
e
proteína
ajustados
unicamente para o
atendimento das
características do
produto.
§ 2º O teor de
açúcar
e/ou
agentes adoçantes
no
leite
condensado
não
deve
ultrapassar
45g/100g (quarenta
e cinco gramas por
cem
gramas),
excluída a lactose.

Com o advindo dos mais diversos adoçantes quimicos ou naturais,
pode-se utiliza-los como fonte alternativa para se produzir leite
condensado com um teor menos de calorias, como por exemplo
adicionando adocante stévia ou outro adoçante ao invés do acucar
proveniente da cana-de-açucar.

Associação
Zootecnistas

Brasileira

de

SEPS 709/909, Bloco D - sala
113
Brasília/DF
CEP 70390-089
abz@abz.org.br
malldorr@gmail.com
(Presidente)
(62) 3521-1305 ou
9.9914-7717

(62)
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