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RESUMO 

 
ANÁLISE DA CONFORMIDADE DAS INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS APRENSENTADAS NO 

RÓTULO DE ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS 
 

Esta pesquisa teve como objetivo comparar a rotulagem obrigatória no alimento mistura para 

bolo em pó, conforme legislações vigentes. A rotulagem em alimentos está regulamentada por leis e 

princípios técnicos de órgãos como o Ministério da Agricultura, Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária e Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Segundo a legislação brasileira, 

rótulo é toda inscrição apresentada na embalagem de um alimento, de forma visual ou textual, 

aplicando-se a todo alimento embalado na ausência do cliente, destinado ao comércio nacional ou 

internacional. Através dessas informações, foram coletados os dados presentes e comparados com a 

obrigatoriedade da rotulagem. Vale ressaltar que a principal premissa da rotulagem de alimentos é 

assegurar a saúde do consumidor, sendo que, a ingestão alimentar é um indicador importante na 

saúde, portanto é direito do consumidor receber informações corretas, claras e precisas e que o 

ajudem a escolher alimentos mais saudáveis. Concluiu-se portanto, que o alimento mistura para bolo 

em pó, está de acordo com as determinações obrigatórias quanto ao seu rótulo, tornando-o apto para 

à comercialização. 
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ABSTRAT 

 
ANALYSIS OF CONFORMITY OF MANDATORY INFORMATION PRESENTED ON 

INDUSTRIALIZED FOOD LABEL 
 

 This research had the objective of comparing the compulsory labeling in the food mixture for 

cake powder, according to current legislation. Food labeling is regulated by laws and technical 

principles of bodies such as the Ministry of Agriculture, the National Sanitary Surveillance Agency and 

the National Institute of Metrology, Quality and Technology. According to Brazilian legislation, a label 

is any inscription presented on the packaging of a food, in a visual or textual form, and applies to any 

food packaged in the absence of the customer, destined for national or international trade. By means 

of this information, the present data were collected and compared with the compulsory labeling. It is 

worth mentioning that the main premise of food labeling is to ensure the health of the consumer, and 

that food intake is an important indicator in health, therefore it is the right of the consumer to receive 

correct, clear and accurate information and to help him choose more foods healthy. It was therefore 

concluded that the food mixture for cake powder is in accordance with the mandatory determinations 

on its label, making it suitable for commercialization. 

 

Keywords: Food labeling, legislation. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

  É considerado rótulo toda inscrição que estiver apresentada na embalagem 

de um alimento, seja ela legenda, imagem, matéria descritiva ou gráfica, que esteja 

escrita, impressa, estampada, gravada, gravada em relevo, litografada ou colada 

sobre a embalagem do alimento (BRASIL, 2002). Os rótulos são dados 

identificadores e que, além da sua finalidade de promover, devem garantir ao 

consumidor um meio de informação que permita escolhas adequadas, auxiliando na 

decisão de compra e, consequentemente, aumentando a eficiência do mercado e o 

bem-estar do consumidor (MACHADO et al., 2006). 
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Para que haja obediência à legislação, essas representações devem conter 

em sua totalidade as informações obrigatórias regulamentadas pela legislação 

brasileira. Seja qual for a informação que constar, além da obrigatoriedade, deve 

obedecer aos regulamentos para informações complementares (MACHADO, 2015). 

Seguindo esses parâmetros, a rotulagem de alimentos embalados deve 

conter os seguintes dados: denominação de venda, lista de ingredientes, conteúdo 

líquido, identificação de origem, dados da empresa, identificação do lote, validade, 

instruções de preparo e uso, se necessário (BRASIL, 2002).  

Os princípios da rotulagem geral são dirigidos pela Resolução - RDC n° 

259/2002, e a Lei n° 10.674/03, que dispõe sobre a obrigatoriedade de produtos 

alimentícios comercializados informarem a presença de glúten. No que diz respeito a 

rotulagem específica são representados por: Portaria INMETRO n° 157/2002, 

Instrução Normativa Interministerial n° 1/04 - Portaria MJ n° 2658/03 -  Decreto n° 

4.680/03, já a rotulagem nutricional é garantida pelas Resoluções - RDC’s 

n°359/2003 e n°360/2003. 

Sendo assim, o objetivo da pesquisa foi comparar as informações disponíveis 

no rótulo do produto, segundo as legislações vigentes. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Esta pesquisa foi realizada em equipe, no Campus da Faculdade de Ciências 

Sociais e Agrárias de Itapeva – SP – Fait, onde a embalagem do produto mistura 

para bolo em pó foi comparada com base nas legislações vigentes quanto ao seu 

rótulo.  

Este produto foi selecionado aleatoriamente, e em seguida efetuou-se um 

check-list sobre as informações obrigatórias em forma de tabela comparativa, 

tornando o processo mais preciso. A tabela foi revisada em todos os seus 

parâmetros, assim obtendo a conclusão quanto à idoneidade do produto.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O levantamento realizado na comparação do rótulo aponta as informações 

obrigatórias descritas, o produto em questão apresenta em seu painel principal a 

denominação da marca de forma clara e de fácil visualização, também possui as 

informações de conteúdo liquido e total, em fontes menores na sua parte inferior. Em 

suas laterais, encontra-se os dados de identificação de origem, sua localização, 

razão social e número de registro e modo de preparo. A respeito dos dados de 

fabricação, como prazo de validade, lote, se encontram na tampa inferior do rótulo, 

gravado de forma legível, visível e indelével. As instruções do modo de preparo 

estão em linguagem de fácil intepretação, não dando margem ao erro de preparo. 

Como dispõe a Portaria do INMETRO n° 157/2002 - art. 3.6 “os produtos pré-

medidos que se apresentam na forma sólida ou granulada ou em gel devem ser 

comercializados em unidades de massa”, essa característica está presente no rótulo 

e visível ao consumidor.  

No que compete ao Decreto n° 4.680/03 que regulamenta o direito da 

informação assegurado pela Lei n° 8.078 de 11 de setembro de 1990, sobre 

alimentos que contém compostos transgênicos em sua composição, a embalagem 

apresentou a informação com fonte em negrito, juntamente com o símbolo de aviso 

ao consumidor da presença de “Amido de milho transgênico”.  

O rótulo apresenta a informação da adição de glúten em sua composição, 

validando assim o cumprimento da Lei n°10.674/03. 

Não foram encontradas informações de caráter facultativo, e nenhuma 

informação que possa induzir o consumidor ao erro.  

A tabela comparativa (Tabela 1) foi elaborada contendo os itens obrigatórios 

necessários para uma rotulagem correta em alimentos, onde por seu intermédio 

obteve-se a conclusão quanto a obediência das especificações contidas no rótulo do 

produto.  
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 Tabela 1 

 

ITENS OBRIGATÓRIOS SIM NÃO 

Denominação do produto X  
Aromatizantes X  

Lista de ingredientes X  
Conteúdo líquido X  

Identificação da origem X  

Instruções de preparo X  
Prazo de validade X  

Lote X  
Glúten X  

Informação nutricional X  

Ingredientes transgênicos X  
Instruções para conservação X  

Fonte: Próprio autor (2018). 

 

4. CONCLUSÃO 

Conclui-se que o produto verificado, está de acordo com as normas e 

legislações vigentes, tendo em vista que apresenta informações obrigatórias claras, 

de fácil interpretação, fontes de texto em tamanho coerente, sem informações 

errôneas ou que possam induzir o consumidor ao erro. 
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