
 

 



 

 

ALIMENTOS DIET, LIGHT OU ZERO. O QUE SÃO E QUAL ESCOLHER? 

 

Nos últimos anos os alimentos diet, light e zero vêm ganhando muito espaço no 

mercado. Existe uma infinidade desses produtos de diversos tipos e marcas, o que 

torna mais difícil a escolha do consumidor. Para que essas escolhas sejam mais 

assertivas e seguras, é importante conhecer o que cada termo significa. Existem leis 

de rotulagem estabelecidas pela ANVISA que preconizam que: 

 

 Alimentos diet: são aqueles formulados com modificações para atender 

pessoas com dietas específicas devido a alguma doença. Eles são isentos de 

alguma substância ou ingrediente, como açúcar, proteína, gordura, sódio, etc. 

É imprescindível que no rótulo conste de forma visível a que tipo de dieta 

esse alimento é indicado.  Os mais comuns de serem encontrados nas redes 

de supermercados são os isentos de açúcar indicados, por exemplo, para 

pessoas com diabetes. 

  

 Alimentos light: são caracterizados por apresentar a redução de, no mínimo, 

25% na quantidade de algum ingrediente, comparado ao produto 

convencional. Essa redução pode ser, por exemplo, do valor energético, 

açúcar, sódio, gorduras, dentre outros. O rótulos desses produtos devem 

conter a porcentagem de redução e qual nutriente foi reduzido. Alguns 

exemplos de alimentos light são: o sal light (reduzido em sódio) e os iogurtes 

light (reduzidos em gordura ou açúcar). 

 

 Alimentos zero: são aqueles com restrição ou isenção de algum 

componente, se comparado ao produto convencional. De acordo com a lei 

para ser considerado zero o produto pode ter até 0,5% do componente 

especificado. Um alimento zero açúcar, por exemplo, não possui açúcar 

adicionado (como a sacarose), mas pode conter o açúcar dos próprios 

ingredientes (como frutose, lactose etc). 



 

 

Estudos constataram que existem consumidores que costumam utilizar tais produtos 

para emagrecimento, para auxiliar no tratamento de doenças ou para manter a 

saúde. 

É válido mencionar aqui que muitos desses consumidores não sabem bem o que 

estão consumindo, pois não têm o hábito de ler o rótulo. Normalmente as palavras 

diet, light ou zero aparecem em destaque na frente da embalagem do produto 

justamente para deixá-lo atrativo. Mas nenhuma dessas versões garante que o 

produto a ser comprado é saudável ou contém poucas calorias.  

Por esse motivo é muito importante ler sempre o rótulo antes de adquirir produtos. 

Nele constam a lista de ingredientes e a tabela de informação nutricional, que 

normalmente ficam na parte de trás do produto, escrita em letras menores. Os 

ingredientes na lista aparecem em ordem decrescente, ou seja, os primeiros 

ingredientes estão presentes em maior quantidade naquele produto. 

Outros aspectos importantes a serem observados são as quantidades de gordura, 

açúcar e sódio na tabela nutricional. Em alguns casos, um ingrediente é reduzido 

naquele produto, mas é preciso acrescentar outro para dar o sabor ou a textura 

adequada. É o caso do chocolate diet, que é isento em açúcar, mas na maioria das 

vezes tem mais gordura que o convencional. Muitos refrigerantes zero também 

podem conter mais sódio que o convencional, dependendo do tipo de adoçante que 

é usado. Comparar o rótulo de um alimento com outro é uma boa forma para 

escolher o que lhe trará melhores benefícios. 

Outra questão importante a se destacar é que muitas pessoas tendem a consumir 

uma quantidade maior de alimentos diet, light ou zero em relação ao convencional, 

justamente por pensarem que eles são mais saudáveis ou menos calóricos. Isso 

pode levar à ingestão maior de calorias ou nutrientes sem que esse indivíduo 

precise. 

Assim, antes de comprar algum desses produtos é preciso refletir, comparar e ver 

se seu consumo realmente trará benefícios ou se é apenas uma estratégia de 

marketing. 


