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2.2.2. De acordo com a adição ou não de outros produto(s) ou
substância(s) alimentícia(s) láctea(s) ou não-láctea(s), classifica-se em:

2.2.2.1. Complemento Lácteo sem adição: vide subitem 2.1.1.1.
2.2.2.2. Complemento Lácteo com adição: vide subitem 2.1.1.2.
2.3. DESIGNAÇÃO (Denominação de Venda):
2.3.1. O produto classificado em 2.1.1.1 designar-se-á "Com-

posto Lácteo" ou "Composto Lácteo sem Adição" quando em sua
elaboração se utilizam exclusivamente ingredientes lácteos.

2.3.2. O produto classificado em 2.1.1.2 designar-se-á "Com-
posto Lácteo com...........", ou "Composto Lácteo Sabor..........." ou
"Composto Lácteo com.......... Sabor............." preenchendo os espaços
em branco com o nome do(s) produto(s) ou substância(s) alimen-
tícia(s) não-láctea(s) ou aromatizante(s)/saborizante(s) permitidos no
presente Regulamento e que confira(m) uma característica distintiva
ao produto.

2.3.3. A palavra "instantâneo" poderá ser indicada em qual-
quer parte do rótulo desde que não componha a designação (de-
nominação ou nome) do produto.
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4. COMPOSIÇÃO E REQUISITOS
4.1. COMPOSIÇÃO
4.1.1. Ingredientes Obrigatórios ou Matérias-Primas:
4.1.1.1. Leite (Nota 1);
4.1.1.2. Produto(s) ou substância(s) alimentícia(s) láctea(s) (Nota 2);
4.1.1.3. Produto(s) ou substância(s) alimentícia(s) não-lác-

tea(s) (Nota 3), quando se tratar do Composto Lácteo com adição;
4.1.1.4. Ambas - Produto(s) ou substância(s) láctea(s) e pro-

duto(s) ou substância(s) alimentícia(s) não-láctea(s) (Nota 4), quando
se tratar do Composto Lácteo com adição.

Nota 1: Qualquer leite(s) na(s) sua(s) diversa(s) formas e
tratamentos.

Nota 2: Qualquer produto(s) ou substância(s) láctea(s) nas
suas diversas formas e tratamentos.

Exemplo: Creme de leite, Sólidos de Origem Láctea, Man-
teiga, Gordura Anidra do Leite ou Butter oil, Caseinatos Alimen-
tícios, Proteínas Lácteas, Soro de Leite (nas suas diversas formas),
leitelho (nas suas diversas formas), Leites Fermentados, Massa Coa-
lhadas, Concentrado Protéico de Soro, Concentrado e Isolados Pro-
téico de Leite e/ou seus sais, Caseína em pó, Proteína Concentrada do
Leite, Lactose e outros produtos lácteos.

Nota 3: Qualquer produto(s) ou substância(s) alimentícia(s)
não-láctea(s) nas suas diversas formas e tratamentos.

Exemplo: Açucares e/ou glicídios, maltodextrina, edulcoran-
tes nutritivos e não nutritivos, frutas em pedaços/polpa/suco e outros
preparados á base de frutas, mel, cereais, vegetais, gorduras vegetais,
chocolate, frutas secas, café, especiarias e outros alimentos aroma-
tizantes naturais e inócuos e/ou sabores, amidos ou amidos modi-
ficados, gelatina ou outras substâncias alimentícias não lácteas.

Nota 4: Ambas - Produto(s) ou substância(s) alimentícia(s) lác-
tea(s) e não-láctea(s) permitida(s) nas suas diversas formas e tratamentos.

4.1.2. Ingredientes Opcionais
4.1.2.1. Produto(s) ou substância(s) alimentícia(s) láctea(s)

(ver Nota 2) - isolado(s) ou em combinação.
4.1.2.2. Produto(s) ou substância(s) alimentícia(s) não-lác-

tea(s) (ver Nota 3) isolado(s) ou em combinação.
4.2. REQUISITOS
4.2.1. Características Sensoriais:
4.2.1.1. Aspecto: característico ou de acordo com os in-

gredientes (obrigatórios e opcionais) adicionados.
4.2.1.2. Cor: característica ou de acordo com os ingredientes

(obrigatórios e opcionais) adicionados.
4.2.1.3. Odor e Sabor: característicos ou de acordo com os

ingredientes (obrigatórios e opcionais) adicionados.
4.2.2. Requisitos físico- químicos:
O produto definido no subitem 2.1.1 deve cumprir com o

requisito físico-químico indicado na tabela 1.

Tabela 1

Produto Análise Mínimo
%

Métodos de Aná-
lise

Composto Lácteo ou Compos-
to Lácteo sem

Teor de proteínas de origem
láctea (g/100g)

13 Instrução Norma-
tiva nº

adição (Nota 5) 68, de
12/12/2006.

Composto Lácteo com
............ou Composto Lácteo
sabor .........ou

Teor de proteínas de Instrução

Composto Lácteo com .........
sabor..........(Nota 6)

origem láctea (g/100g) 9 Normativa nº 68,
de 12/12/2006.

Nota 5: O Composto Lácteo ou Composto Lácteo sem Adi-
ção na cor branca pronto para consumo, após reconstituição, deve ter
no mínimo 1,9g /100ml de proteínas lácteas.

Nota 6: O Composto Lácteo com ............ou Composto Lác-
teo Sabor ........... ou Composto Lácteo com .......... Sabor..........., pron-
to para consumo, após reconstituição, deve ter no mínimo 1,3g
/100ml de proteínas lácteas.

NOTA 6-A: O Composto Lácteo com Adição que apresentar
características (cor, odor e sabor) semelhantes ao Leite em Pó, pronto
para consumo, após reconstituição, deve ter no mínimo 1,9g /100ml
de proteínas lácteas.

4.3. Acondicionamento: o Complemento Lácteo deve ser en-
vasado em recipiente de um único uso, hermético, de materiais ade-
quados para as condições previstas de armazenamento e que confiram
uma proteção apropriada contra a contaminação.

4.4. Condições de conservação e comercialização: O Com-
plemento Lácteo deve ser conservado em local seco e arejado e
comercializado em temperatura adequada

5. ADITIVOS E COADJUVANTES DE TECNOLO-
GIA/ELABORAÇÃO

5.1. Aditivos:
5.1.1. É permitido o emprego da lecitina como emulsificante,

para a elaboração de Composto Lácteos em uma proporção máxima
de 5g/kg.

5.1.2. Autoriza-se na elaboração do Composto Lácteo o uso
dos aditivos relacionados na tabela 2, nas concentrações máximas
indicadas no produto final.

Tabela 2

1 - Composto Lácteo sem Adição ou Composto Lácteo

Aditivo Aditivo Aditivo

Número Limite Máximo

INS Função/Nome (g/100g) no Pro-
duto Final em pó.

ACIDULANTE = ACI

Todos autorizados como BPF Quantum satis

334 Ácido tartárico (L (+) -) 3,3

REGULADOR DE ACIDEZ = AGEG

Todos autorizados como BPF Quantum satis

ESPESSANTE=ESP

Todos autorizados como BPF Quantum satis

EMULSIFICANTE =EMU

Todos autorizados como BPF Quantum satis

481 i Estearoil lactato de sódio, estearoil lactilato de sódio. 0,7

482 i Estearoil 2-lactilato de cálcio, estearoil lactilato de cál-
cio.

0,7

491 Monoestearato de sorbitana. 1,0

492 Triestearato de sorbitana. 1,0

495 Monopalmitato de sorbitana. 1,0

E S TA B I L I Z A N T E = E S T

Todos autorizados como BPF Quantum satis

339 i Fosfato de sódio monobásico, monofosfato monossódico,
fosfato ácido de sódio, bifosfato de sódio, dihidrogênio
fosfato de

0,7(como P2

sódio, dihidrogênio ortofosfato monossódico, dihidrogênio
monofosfato monossódico.

O5)

339 ii Fosfato dissódico, fosfato de sódio dibásico, fosfato ácido
dissódico, fosfato de sódio

0,7(como P2

secundário, hidrogênio fosfato dissódico, hidrogênio or-
tofosfato dissódico, hidrogênio monofosfato dissódico.

O5)

339 iii Fosfato trissódico, monofosfato trissódico, ortofosfato
trissódico, fosfato de sódio tribásico, fosfato de sódio.

0,7(como P2 O5)

340 i Fosfato ácido de potássio, fosfato de potássio monobá-
sico, monofosfato monopotássico, bifosfato de potássio,

0,7(como P2 O5)

dihidrogênio fosfato de potássio, dihidrogênio monofos-
fato, monopotássico.

340 ii Fosfato dipotássico, monofosfato dipotássio, fosfato de
potássio dibásico, fosfato ácido dipotássico, fosfato de
potássio secundário,

0,7(como P2 O5)

hidrogênio fosfato dipotássico, hidrogênio ortofosfato di-
potássico, hidrogênio monofosfato dipotássico.

340 iii Fosfato tripotássico, monofosfato tripotássico, ortofosfato
tripotássico, fosfato de potássio tribásico, fosfato de po-
tássio.

0,7(como P2 O5)

481i Estearoil lactato de sódio, estearoil lactilato de sódio 0,7
482i Estearoil 2-lactilato de cálcio, estearoil lactilato de cácio 0,7
491 Monoesterato de sorbitana 1,0
492 Triesterato de sorbitana 1,0
495 Monopalmitato de sorbinana 1,0

ANTIAGLUTINANTE=ANAH
Todos autorizados como BPF Quantum satis

341iii Fosfato tricálcico, fosfato tribásico de cálcio, fosfato de
cálcio tribásico, fosfato de cálcio precipitado, fosfato de
cálcio.

1,0

ANTIOXIDANTE=ANT
Todos autorizados como BPF Quantum satis

2 - Composto Lácteo com.............. ou Composto Lácteo Sabor.............. ou Composto
Lácteo com..............Sabor........................

ACIDULANTE=ACI
Todos autorizados como BPF Quantum satis

334 Ácido tartárico (L (+) -) 0,5
REGULADOR DE ACIDEZ=AGEG

Todos autorizados como BPF Quantum satis
AROMATIZANTE / SABORIZANTE

Todos os autorizados com BPF. Quantum satis
CORANTE=COL

100 i Cúrcuma, curcumina 0,053
101 i Riboflavina 0,020
101 ii Riboflavina 5'- fosfato de sódio 0,020
11 0 Amarelo sunset, amarelo crepúsculo FCF, laca de AI. 0,033
120 Carmim, cochonilha, ácido carmínico, sais de Na, K,

NH4 e Ca.
0,07(como ac.

Carmínico)
122 Azorrubina 0,033
124 Ponceau 4R, laca de AI 0,033
129 Vermelho 40, vermelho allura AC, laca de AI 0,033
131 Azul patente V, laca de AI 0,033
132 Indigotina, carmim de índigo, laca de AI 0,033
133 Azul brilhante FCF, laca de AI 0,033
140 i Clorofila Quantum satis
141 i Clorofila cúprica 0,033
141 ii Clorofilina cúprica, sais de Na e K 0,033
143 Verde rápido FCF, verde indelével, fast green FCF, laca

de AI
0,033

150 a Caramelo I simples Quantum satis
150 b Caramelo II processo sulfito caústico Quantum satis
150 c Caramelo III processo amônio 0,333
150 d Caramelo IV processo sulfito-amônio 0,333
160 a i Beta-caroteno (sintético idêntico ao natural) 0,333
160a ii Carotenos: extratos naturais 0,333
160 b Urucum, bixina, norbixina, annattato, extrato e sais de

Na e K
0,007(bixina)

162 Vermelho de beterraba, betanina Quantum satis
EMULSIFICANTE=EMU

Todos autorizados como BPF Quantum satis
481 i Estearoil lactato de sódio, estearoil lactilato de sódio 0,7
482 i Estearoil 2-lactilato de cálcio, estearoil lactilato de cácio 0,7
491 Monoesterato de sorbitana 1,0
492 Triesterato de sorbitana 1,0
495 Monopalmitato de sorbinana 1,0

E S TA B I L I Z A N T E = E S T
Todos autorizados como BPF Quantum satis

339 i Fosfato de sódio monobásico, monofosfato monossódico,
fosfato ácido de sódio, bifosfato de sódio, dihidrogênio
fosfato de

0,7(como P2

sódio, dihidrogênio ortofosfato monossódico, dihidrogênio
monofosfato monossódico.

O5)

339 ii Fosfato dissódico, fosfato de sódio dibásico, fosfato ácido
dissódico, fosfato de sódio

0,7(como P2

secundário, hidrogênio fosfato dissódico, hidrogênio or-
tofosfato dissódico, hidrogênio monofosfato dissódico.

O5)

339 iii Fosfato trissódico, monofosfato trissódico, ortofosfato
trissódico, fosfato de sódio tribásico, fosfato de sódio.

0,7(como P2 O5)

340 i Fosfato ácido de potássio, fosfato de potássio monobá-
sico, monofosfato monopotássico, bifosfato de potássio,

0,7(como P2 O5)

dihidrogênio fosfato de potássio, dihidrogênio monofos-
fato, monopotássico.

340 ii Fosfato dipotássico, monofosfato de potássio, fosfato de
potássio dibásico, fosfato ácido dipotássico, fosfato de
potássio

0,7(como P2 O5)

secundário, hidrogênio fosfato dipotássico, hidrogênio or-
tofosfato dipotássico, hidrogênio monofosfato dipotássi-
co.

340 iii Fosfato tripotássico, monofosfato tripotássico, ortofosfato
tripotássico, fosfato de potássio tribásico, fosfato de po-
tássio.

0,7(como P2 O5)

481i Estearoil lactato de sódio, estearoil lactilato de sódio 0,7


		ouvidoria@in.gov.br
	2010-04-19T15:29:33-0300
	Imprensa Nacional
	ediarios.in.gov.br
	Diário Oficial




