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 Sistemas de identificação de componentes  
  

• Tagnames - INFOODS 

• Identificadores de componentes COST99/EUROFOODS  

• Componentes - EuroFIR  

• Nomes de componentes nacionais 

• Entidades químicas de interesse biológico (ChEBI);  

• Sistema de registro do Chemical Abstracts Service 
(CAS);  

->Identificador Químico Internacional IUPAC (InChITM) 
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Há necessidade de sistemas 
padronizados de identificação de 

componentes?  
  • para documentar dados da mesma maneira entre os 

países 
  

• para que os usuários saibam de que nutriente se 
trata, qual a definição, modo de expressão, etc. 
Especialmente importante se o valor muda com a 
definição  
 

• para intercâmbio de dados de maneira inequívoca 
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TAGNAMES INFOODS  
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Princípios para tagnames de componentes 
de alimentos (1) 

 • Dados de diferentes tagnames não podem ser 
diretamente comparados ou combinados  

 

• É uma abreviação única, a ser usada em intercâmbios,  

 

• Use letras do alfabeto romano em maiúsculas, sem 
símbolos (: , .) ou formatação (itálico, sublinhado, 
subscrito ou sobrescrito)  
 

• Extensível 
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Alguns exemplos 

• WATER: água 

• DEN: densidade 

• ALC: álcool  

• XN: fator de conversão de nitrogênio em proteína 

• XF: fator de conversão de gordura em energia  

• ALA: alanina 

• FIB-: fibra; método de determinação 
desconhecido ou misto 

 

U. Ruth Charrondiere 



Alguns exemplos 

• FASAT: ácidos graxos, total saturado   

• CA: cálcio 

• VITA: vitamina A; calculada pela soma de 
atividades de vitamina A do retinol e carotenoides 
com atividade pró-vitamina  – precisa de mais 
informação sobre definição mediante palavras-
chave 

• THIA: tiamina 
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Princípios para tagnames de componentes 
de alimentos  (2) 

 • Anteriormente: Unidade e denominadores “padrão", por 
exemplo, gramas de proteína por 100 g de porção comestível – 
este conceito está ultrapassado 

• Anteriormente: Tagnames derivados acrescentando N ou P a AAs 
para indicar mg/g nitrogênio (por exemplo, ALAN) ou mg/100 g 
proteína (por exemplo, ALAP), ou F para g/100 g ácidos graxos – 
este conceito está ultrapassado 

• Sinônimos estão listados 

• Conceito de "palavras-chave" para fornecer explicação ou 
descrição adicional, por exemplo, sobre cálculos, fatores de 
conversão. 
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Princípios para tagnames de 
componentes de alimentos(3) 

Métodos analíticos 

• um tagname, se diferentes métodos produzem valores similares, 
por exemplo, cobre (método racional*) 

• vários tagnames, se o resultado analítico depende do método; o 
método deve ser parte da descrição, por exemplo, fibra (métodos 
empíricos*) 

• no caso de método desconhecido ou múltiplos métodos 
empíricos, usa-se hífen após tagname, por exemplo, FIB- 

 
* Source: Principles for the Establishment of Codex Methods of Analysis 

U. Ruth Charrondiere 



Comparação com componentes de EuroFIR 
 • são baseados em tagnames 

• propõem agrupamento de componentes  

• adicionam vínculos com outros sistemas de identificadores de 
componentes 

• excluem unidades, denominador, alguns Tagnames relacionados 
a método/definição, por exemplo, equivalentes (RE, TE, BCE, NE, 
monossacarídeos.) 

• sem o enfoque de palavras-chave, mas informação adicional 
fornecida mediante arquivos de intercâmbio 

• adicionam alguns componentes e omitem outros 

• renomeiam alguns tagnames existentes 

• para uso de FA: em vez de D, por exemplo, F4D0 vs. F4:0 
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Identificação nacional de componentes  
 

• com base em norma internacional ou segundo 
requisitos nacionais 

• nem sempre comparável com TAGNAMES 
existentes, mas pode ser adicionada se for 
relevante 
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Originalmente 

nome 

unidade 

denominador 

método/definição info 

nome 

denominador 

 

metodo/ 

definição 

 info 

unidade 

TAGNAMES Componentes EuroFIR 

Nome 

método 

unidade denominador 



Como usar TAGNAMES 

• Na introdução de tabelas impressas, além do nome do 
componente em idioma nacional, definir componentes, 
usar TAGNAMES e listar as definições  

 

• Em alguns casos pode ser usado mais de um TAGNAME, 
mas somente o tagname principal é indicado na 
documentação, por exemplo, FIBTG (fibra dietética com 
método de Prosky) é mencionado, mas também são 
incluídos valores com outros métodos  

 

• Documentação do nível de valor usa TAGNAME específico 
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Nutrientes para os quais a diferenciação 
de TAGNAMES é importante 

 

• Fibras 

• Carboidratos 

• Lipídeos 

• Energia 

• Folato 
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Fibras: definições 

•  fibra bruta(FIBC) (não recomendado) 

•  fibra alimentar(FIBTG) por AOAC (mais 
recomendado) 

• polissacarídeos diferentes de amido 
(PSACNS) = fibra de Englyst  

• Fibra de Southgate (FIBTS) 

• Por diferença: total fibra alimentar = 100 - 
(água + proteína + gordura + cinzas + CHO 
disponível + álcool)  
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Fibras 

• Fibra alimentar (AOAC): muitos, por exemplo, 
USDA, Nova Zelândia, Dinamarca, Pacífico Sul, 
LATINFOODS, ASEANFOODS, Egito, Mali 

• Fibra alimentar (NSP): Reino Unido 

• Fibra alimentar (NSP+lignina): SA  

• Fibra alimentar (Southgate): Reino Unido  

• Fibra alimentar (detergente ácido): Nova Zelândia, 
(Lesoto) 

• Fibra alimentar (detergente neutro): China, 

• Fibra Bruta: Mali, ASEANFOOD 
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Carboidratos 

(CHO) 

CHO Total 

(incl. fibra) 

CHO disponível 

= CHO, total 

(excl. fibra) 

Por diferença 

CHOAVLDF  

Por peso* = 

CHOAVL 

Equival. de 

monossacarídeo* 

CHOAVLM 

Por diferença 

CHOCDF 

Por soma* 

CHOCSM 

*deve ser dado 

analítico 



Carboidratos 

•  Total por diferença: USDA, (UK),Mali, Nova 
Zelândia, LATINFOODS, ASEANFOODS, Egypt 

• Disponível por diferença: Mali, Nova 
Zelândia, LATINFOODS,  

• Disponível (monossacarídeos): Reino Unido, 
Nova Zelândia, Mali  

• Disponível (peso):NZ  

• Disponível (vários): SA 
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Termos associados a valores de carboidrato em tabelas de 
composição dos alimentos 
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País 

 

 

 

  USA 

 

 

 

  UK 

 

 

 

 

East Asia 

 

 

Australia 

Termo usado 

 

 

 

Carbohydrate 

Total 

 

 

Carbohydrate 

 

 

 

 

Carbohydrate 

 

 

Carbohydrate 

Total 

Descrição  

expandida 

 

 

Total carbohydrate 

by difference (incl. 

fiber) 

 

Available 

carbohydrate in 

monosaccharide 

equivalents 

 

Total carbohydrate 

by difference 

 

Available 

carbohydrate (not  

in monosaccharide 

equiv.) 

    Tagname 

 

 

 

 

  <CHOCDF> 

 

 

 

<CHOAVLM> 

 

 

 

 

  <CHOCDF> 

 

 

  <CHOAVL> 

 

Valor 

normalizado 

para farelo de  

trigo (base seca) 

  75g/100g 

 

 

 

  42g/100g 

 

 

 

 

  75g/100g 

 

 

  40g/100g 

Valor normalizado 

 para farelo  

de  milho (base  

seca 

  85g/100g) 

 

 

 

  93g/100g 

 

 

 

 

  85g/100g 

 

 

  85g/100g 

 



Lipídeos 

• FAT: lipídeos, total 

• FATCE: lipídeos, total; obtido por análise usando 
extração contínua (Soxhlet). Inferior a FAT para cereais 
e se o conteúdo de lipídeos for baixo. 

• FATNLEA: lipídeos total pela definição de NLEA 
(Nutrition Labeling and Education Act- soma de todos 
os ácidos graxos e expresso como triglicerídeos ). 
Inferior a FAT e FATCE porque soma somente ácidos 
graxos 
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Energia 

• ENERA: energia, bruta; determinada por análise direta 
usando calorímetro de bomba kJ  

 

• ENERC: energia, total metabolizável; calculada com base 
nos componentes que produzem energia kJ 
(carboidratos, proteína, gordura, álcool, fibra) 

 

• Podem ser aplicados diferentes fatores de conversão  a 
ser mencionado, por exemplo, CODEX, fatores específicos 
de Atwater, fatores gerais de Atwater, outros 
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Folato (mcg) 

• FOL: folato total 

• FOLAC: ácido fólico (para fortificação) 

• FOLDFE: folato, equivalente de folato dietético 

• FOLFD:  folatos de alimentos, folatos que ocorrem naturalmente 
em alimentos 

• FOLFRE: sem folato 

• FOLSUM: Soma de provitaminas de folatos determinada por HPLC. 
Inclui principalmente tetrahidrofolato, 5-metiltetrahidrofolato, 5-
formiltetrahidrofolato, 10-ácido formilfólico, 10-formil-dihidrofolato 
e ácido fólico 
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