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Consulta Pública nº 55, de 18 de novembro de 2011 
D.O.U de 19/11/2011 
 
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe 

confere o inciso IV do art. 11 do Regulamento da ANVISA, aprovado pelo Decreto n.º 3.029, de 16 de abril 
de 1999, c/c o inciso II, e §§ 1° e 3° do art. 54 do Regimento Interno aprovado pela Portaria n.º 354 da 
ANVISA, de 11 de agosto de 2006, republicada em 21 de agosto de 2006, em reunião realizada em 16 de 
novembro de 2011, 

 
Adota a seguinte Consulta Pública e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação: 
 
Art. 1º Fica aberto, a contar da data de publicação desta Consulta Pública, o prazo de 60 (sessenta) 

dias para que sejam apresentadas críticas e sugestões relativas à proposta de Resolução que estabelece 
os limites máximos tolerados de cromo e cobre em alimentos e bebidas, em Anexo. 

 
Art. 2º Informar que a proposta de Resolução está disponível na íntegra no site da ANVISA, no 

endereço eletrônico http://www.anvisa.gov.br, e que as sugestões deverão ser encaminhadas por escrito 
para o seguinte endereço: Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Gerência-Geral de Alimentos, SIA 
Trecho 5, Área Especial 57, Brasília- DF, CEP 71.205-050; ou para o Fax: (61) 3462-5315; ou para o e-mail: 
cp55.2011@anvisa.gov.br. 

 
§1° A documentação objeto dessa Consulta Pública e o formulário para envio de contribuições 

permanecerão à disposição dos interessados no endereço eletrônico 
http://www.anvisa.gov.br/divulga/consulta/index.htm. 

 
§2° As contribuições recebidas serão públicas e permanecerão à disposição de todos no site da 

ANVISA. 
 
§3° As contribuições não enviadas no formulário de que trata o parágrafo anterior ou recebidas fora 

do prazo não serão consideradas para efeitos de consolidação do texto final do regulamento. 
 
Art. 3º Findo o prazo estipulado no art. 1º, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária poderá articular-

se com os órgãos e entidades envolvidos e aqueles que tenham manifestado interesse na matéria, para que 
indiquem representantes nas discussões posteriores, visando à consolidação do texto final. 

 
Parágrafo único. A consolidação do texto final da Resolução e o Relatório de Análise de 

Contribuições serão disponibilizados no site da ANVISA após a deliberação da Diretoria Colegiada. 
 
 

DIRCEU BRÁS APARECIDO BARBANO 
 
 

ANEXO 
 

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO EM CONSULTA PÚBLICA 
 
RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA – RDC Nº 
 

Dispõe sobre os limites máximos toleráveis de cromo e cobre 
em alimentos e bebidas e dá outras providências. 

 
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe 

confere o inciso IV do art. 11 do Regulamento aprovado pelo Decreto n
o.
 3.029, de 16 de abril de 1999, e 

tendo em vista o disposto no inciso II e nos §§ 1º e 3º do art. 54 do Regimento Interno aprovado nos termos 
do Anexo I da Portaria n

o
 354 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto 

de 2006, em reunião realizada em _____de ___________ de 2011,  
 



adota a seguinte Resolução da Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente, determino a sua 
publicação: 

 
Art. 1º Fica aprovado o Regulamento Técnico sobre os limites máximos toleráveis de cromo e cobre 

em alimentos e bebidas, nos termos desta Resolução e seu Anexo. 
 
Art. 2º Esta Resolução se aplica aos estabelecimentos que realizam atividades de produção, 

industrialização, fracionamento, distribuição, importação e ou comercialização de alimentos e bebidas. 
 
Art. 3º As categorias de alimentos e bebidas e os respectivos limites máximos toleráveis de cromo e 

cobre se encontram previstos no Anexo desta Resolução. 
 
Art. 4º Esta Resolução não se aplica aos alimentos nos quais o cobre tenha ocorrência natural, à 

água, aos alimentos suplementados com cobre e a outros alimentos que tenham limites máximos de cromo 
e cobre estabelecidos em regulamentos específicos. 

 
Art. 5º Os níveis de cromo e cobre nos alimentos deverão ser os mais baixos possíveis , devendo ser 

aplicadas as melhores práticas e tecnologias na produção, manipulação, armazenamento, processamento e 
embalagem, de forma a evitar que um alimento ou bebida contaminado seja comercializado ou consumido.  

 
Art. 6º Os alimentos ou bebidas que apresentarem níveis de contaminação por cobre e cromo, 

ocasionados por situações acidentais pontuais, terão sua destinação decidida pela autoridade sanitária, 
após avaliação de seu risco potencial, considerando o impacto no limite superior tolerável de ingestão do 
elemento.  

 
Art. 7º No caso de produtos fabricados a partir de ingredientes com limites estabelecidos  no Anexo 

desta Resolução, que forem desidratados ou secos, diluídos, transformados e compostos, os limites 
máximos devem considerar as proporções relativas dos ingredientes no produto, concentração e diluição 
em relação aos limites estabelecidos para os ingredientes.  

 
§1º O interessado será notificado para fornecer informações relativas à proporção dos ingredientes no 

produto, bem como aos fatores específicos de concentração e diluição, caso seja necessário.  
 
§2º A não apresentação das informações mencionadas no §1º no prazo de 10 (dez) dias, ou sua 

inadequação, ensejará conclusão com base nos dados disponíveis. 
 
Art. 8º Os limites máximos aplicam-se à parte comestível dos produtos alimentícios em questão, salvo 

especificação em contrário. 
 
Art. 9º O descumprimento das disposições contidas nesta Resolução constitui infração sanitária, nos 

termos da Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, sem prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e 
penal cabíveis.   

 
Art. 10. Ficam revogadas a Portaria SNVS/MS nº 11, de 20 de maio de 1987, e as disposições 

relativas a limites máximos de cobre em alimentos que constam na Portaria SVS/MS nº 685, de 27 de 
agosto de 1998. 

 
Art. 11. A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

ANEXO 
 

Elemento Alimento LMT (mg/kg) 

Cromo Gelatinas e produtos que contenham gelatina prontos para consumo 0,1 

Cobre Bebidas alcoólicas 5,0 

Compotas ou doces de frutas em calda 10,0 

Doces em massa ou em pasta 10,0 

Doce de leite 10,0 

Culturas agrícolas em que agrotóxicos a base de cobre tenham sido 10,0 



autorizados, exceto cacau e café 

Cacau e café 30,0 

Sal 2,0 

Gordura anidra de leite 0,05 

Óleos e Gorduras virgens 0,4 

Óleos e gorduras e emulsões refinadas 0,1 

Produtos de caseína 5,0 

 

 


