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RESUMO

Objetivo: O presente trabalho teve como objetivo pesquisar nas legislações vigentes 
parâmetros para analisar nas rotulagens de biscoitos doces e salgados o cumprimento 
das exigências para um produto autêntico sem glúten e propor também uma discussão 
sobre a declaração de glúten na embalagem. Métodos: Para avaliar as informações 
nutricionais foram realizados levantamentos em lojas e supermercados, e assim foram 
adotados critérios perante legislações vigentes (Porção, Declaração de Alergênicos, 
Legibilidade de texto, Indicação de Destaque, Preço, Quantidade máxima de glúten) para 
avaliar as amostras no programa estatístico Past. Resultados: O total de amostras doces 
e salgadas encontradas foram de 58 em 7 supermercados e 2 lojas de produtos naturais 
o que acarreta uma média de 6 produtos por estabelecimento. Conclusão: Apesar da 
maioria dos produtos (65%) analisados estarem em conformidade com as legislações 
vigentes, pode-se dizer que a utilização de métodos quantitativos e controles de qualida-
des mais intensificados poderiam apresentar resultados mais promissores que passem 
uma confiança certificada para o consumidor.
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INTRODUÇÃO

O glúten é uma proteína responsável por uma enteropatia denominada doença celíaca 
(DC), que tem como característica a síndrome de má absorção de nutrientes e traz lesões 
que afetam a membrana da mucosa do duodeno (OLIVEIRA et al., 2018). Essa doença causa 
uma intolerância permanente ao glúten, criando os sintomas de diarreia crônica, distensão, 
desnutrição, falta de apetite e vômitos (Ferreira; Inácio, 2018).

A doença celíaca é uma doença autoimune grave causada pela ingestão de glú-
ten. A gliadina é a fração do glúten responsável pelo desencadeamento da doença. A única 
cura para os celíacos, até agora conhecida, é uma dieta com alimentos sem glúten, classi-
ficados pela regulamentação europeia como aqueles em que não é ultrapassada a concen-
traçao de 20 ppm de glúten (Farage et al., 2017).

A doença pode afetar tanto o sexo masculino quanto o feminino, podendo ser detec-
tada enquanto ainda criança quando os primeiros cereais são introduzidos na alimenta-
ção, e também a doença pode ser assintomática, sendo que sua identificação só é feita 
quando a pessoa está na fase de adolescente ou adulta por biopsia (Resende et al., 2017; 
MORAIS et al., 2014).

Os primeiros indícios da DC foram relacionados já na Segunda Guerra Mundial quan-
do um holandês analisou que a falta do trigo diminui as taxas de célicos, porém quando os 
aviões suecos trouxeram pão para a Holanda os níveis de crianças ficando doente por cau-
sa do trigo foram aumentando, o glúten é encontrado na cevada, centeio, trigo, malte, já a 
aveia estudos ainda não conseguem definir se tem ou não a presença de glúten (Sdepanian, 
1999; ALMEIDA et al., 2016).

Além da doença célica, existe a intolerância ao glúten que é conhecida como sensibili-
dade ao glúten não célica, que pode ser desenvolvida por alto consumo de trigo e cereais, o 
que causa uma má digestão, por ficar alojada na parede do intestino causando desconforto, 
e existe a alergia ao trigo que está relacionado com o sistema imunológico, ou seja, é uma 
reação imediata causada por outras proteínas presentes no trigo, seus sintomas são pareci-
dos com outras alergias. Muito dos sintomas relacionados não são percebidos pelas pessoas 
e só são identificados através de exames, a forma mais clássica e silenciosa é comum nas 
pessoas, estudos indicam que 1% da população mundial sofre com essas doenças (Lemes 
et al., 2018; Afonso et al., 2016).

Essas doenças são consideradas um problema de saúde pública, e falta uma defini-
ção concreta sobre o termo “sem glúten”. De acordo com o Food Standards Australia New 
Zealand para que o alimento seja considerado como livre de glúten este deve ser detecta-
do em concentrações inferiores a 5 ppm no alimento. Já para o Codex Alimentarius esta 
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concentração deve ser de 20 ppm, sendo este adotado em alguns países como parâmetro 
(BIESIEKIERSKI, 2017; Lemes et al., 2018)

Mesmo sabendo que a única solução para a doença célica é a exclusão total do glúten 
da dieta, no Brasil não existe nenhuma determinação de quantidade de glúten para alimentos, 
apesar de algumas empresas seguirem o valor estabelecido pelo Codex Alimentarius. A Lei 
nº 10.674, de 16 de maio de 2003, obrigou os fornecedores de alimentos industrializados a 
apresentarem, em seus rótulos e embalagens, a expressão “contém glúten” (CG) ou “não 
contém glúten” (NCG) (BRASIL, 2003).

Já a lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006 afirma que a alimentação adequada 
é direito fundamental do ser humano, inerente à dignidade da pessoa humana, devendo o 
poder público adotar as políticas e ações que se façam necessárias para promover e garantir 
a segurança alimentar e nutricional da população (BRASIL, 2006).

A falta de informações nutricionais corretas e a enorme busca de informações confiá-
veis geram a necessidade de legislações vigentes que regulamentem o setor alimentício 
no âmbito da qualidade assim como a dieta isenta do glúten traz um impacto na qualidade 
de vida das pessoas, por trazer dificuldades em seguir o tratamento, por falta de alimentos, 
informações e conhecimento sobre o assunto (Mallet et al., 2018; Oliveira et al., 2018).

Mallet et al (2018) afirmam que para alcançar a dieta saudável precisa ter uma quantida-
de mínima de informações sobre os alimentos da dieta, assim mostrando a real importância 
da rotulagem de alimentos para pacientes e portadores da doença celíaca.

Com muitas variedades de alimentos que possuem matéria-prima com ingredientes de 
alergênicos podemos destacar os biscoitos, são alimentos de fácil acesso, com um preço 
não tão elevado e possui um fácil acesso com os cereais já que é uma de suas matérias 
primas, os biscoitos tem uma venda estimada de 1,5 milhão de toneladas do produto em 
2019-2020 chegando a 85% das famílias brasileiras (ABIMAPI, 2020).

O presente trabalho teve objetivo de avaliar os rótulos e informações de produtos de 
biscoitos doces e salgados, declarados sem glúten, analisando se estão adequados con-
forme a legislação de glúten e outros referentes a rotulagem nutricional visando identificar 
a disponibilidade desses alimentos nos supermercados do município de Umuarama, PR.

MÉTODO

Para avaliar as rotulagens e informações nutricionais dos rótulos de biscoitos salgados 
e doces sem glúten foi realizado um levantamento dos produtos em supermercados e lojas 
de produtos naturais em Umuarama-Pr, contabilizando no total de nove locais, para criar um 
plano de amostragem de forma a conseguir uma amostra representativa destes produtos.
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Foram selecionadas 58 amostras (13 biscoitos salgados e 45 biscoitos doces) em 7 
supermercados e 2 lojas de produtos naturais, de 16 marcas diferentes. Para cada produto 
foram utilizadas letras para identificar a marca e números para a quantidade de produtos da 
mesma marca. Foram adotados como critérios para inclusão na pesquisa produtos rotulados 
como “Sem Glúten”.

Para analisar os rótulos perante a legislação foram adotados 6 critérios de Rotulagem 
nutricional: conforme RDC nº360/2003 – Regulamento técnico sobre rotulagem nutricional de 
alimentos embalados; Porção, conforme RDC n°359, de 23 de dezembro de 2003 – Aprova 
o regulamento técnico de porções de alimentos embalados para fins de rotulagem nutri-
cional; Declaração de alergênicos, legibilidade de texto, Indicação de destaque, conforme 
RDC n° 26, de 02 de julho de 2015 - Dispõe sobre os requisitos para rotulagem obrigatória 
dos principais alimentos que causam alergias alimentares; Lei n° 10.674, de 16 de maio de 
2003 - Obriga a que os produtos alimentícios comercializados informem sobre a presença 
de glúten, como medida preventiva e de controle da doença celíaca; quantidade máxima de 
glúten padrão baseado no (CODEX ALIMENTARIUS COMMISSION, 2008).

Na variação “destaque” como não foi encontrado na legislação um padrão para ser 
descrito na embalagem foram considerados pelos autores 3 requisitos para a variação, 
sendo eles: Letra com tamanho e cor diferenciado da escrita da rotulagem; Fundo onde se 
encontra a palavra “sem glúten” está diferente da embalagem.

Utilizou-se a estatística descritiva na qual os dados foram representados por meio de 
números absolutos, de modo que “0” é quando não obedeceu ao parâmetro e “1” é quando 
foi realizado de forma correta o parâmetro pela empresa. Para avaliar a correlação entre as 
variáveis foi realizada a análise de cluster utilizando a distância euclidiana no software Past 
(folk.uio.no/ohammer/past)

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O total de amostras doces e salgadas encontradas foram de 58 em 7 supermercados 
e 2 lojas de produtos naturais o que acarreta uma média de 6 produtos por estabelecimen-
to. Nos resultados do parâmetro de preço foi calculada uma média aritmética que levou ao 
resultado de R$ 8,22. Afonso et al. (2016) aponta que a principal dificuldade para alérgicos 
ao glúten é a vida social e a financeira, uma por ficarem limitados aos lugares que tem tipos 
de alimentos não acessivos como lanchonete, restaurantes, e mesmo com muitos estudos 
torna-se uma dieta muito cara, o alérgico muitas vezes não pode nem preparar sua comida 
em utensílios que foram utilizados para preparar alimentos com glúten.

Para a legibilidade do texto (RDC 26/2015) apenas 88% dos alimentos encontrados es-
tavam cumprindo essa legislação em sua embalagem. Rosa et al. (2018) também verificaram 
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baixo percentual de produtos irregulares (5%) na rotulagem sem glúten de biscoitos. Apesar 
da baixa porcentagem de produtos encontrados com inconformidades isso é um grande 
problema para as pessoas que apresentam sensibilidade a esse tipo de alimento. O uso da 
declaração de alergênicos tem a função de proteger pessoas que sofrem com vários tipos 
de alergias e sua utilização é imprescindível em um produto que se rótula sem glúten.

Durante a avaliação da quantidade máxima de 20 ppm de glúten no alimento citada 
pelo Codex, foi verificado que 98% dos alimentos apresentaram a ausência dessa informa-
ção enquanto apenas uma amostra, o que contabiliza 2% do total, apresentou a quantidade 
máxima de glúten. De acordo com Brasil (2017) a RDC n° 26/2015 segue as indicações do 
Codex para definir alimentos alergênicos, e apresentam as quantidades de glúten (10mg/dia) 
que indivíduos portadores de doenças célicas podem tolerar sem efeitos clínicos, admitindo 
que quantidades menores podem causar efeitos adversos. Entretanto mesmo nesse manual 
disponibilizado pela ANVISA, não se faz a exigência na apresentação da quantidade máxima 
de glúten na rotulagem de alimentos.

Ao avaliar o atendimento à RDC 359, que determina a quantidade da porção, foi iden-
tificado que 72% dos biscoitos estavam cumprindo a legislação que exige 30 g na porção, 
enquanto 28% não estavam cumprindo essa quantidade. A RDC tem uma importância imen-
sa quanto a padronização das porções, através dessa padronização é possível comparar 
a composição nutricional de marcas distintas, criando assim a opção de escolher a marca 
mais saudável ou que apresenta melhores resultados nutricionais.

Entre as amostras, 97% apresentaram indicação de destaque para alérgicos. Restringir 
a alimentação de produtos alergênicos é uma solução para prevenir complicações clínicas 
nos pacientes, quando se trata de alimentos embalados o único meio de comunicação é a 
rotulagem, assim a indicação serve para alertar o consumidor sobre o risco do alimento ou 
para identificar o produto, podendo o acesso a essa informação ser essencial para a saúde 
desses indivíduos. Segundo Brasil (2015), os principais alimentos que causam alergias 
alimentares devem ser obrigatoriamente declarados seguindo os requisitos estabelecidos 
na Resolução RDC 26/2015.

Para verificar a correlação entre as variáveis estudadas foi realizada uma análise des-
critiva das amostras através do programa Past onde seus resultados foram apresentados 
em formato de Dendograma (Figura 1).
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Figura 1. Dendograma dos produtos de biscoitos doces e salgados sem glúten no Município de Umuarama, Pr.

Fonte: Dados do autor (2021).

Com os resultados do programa estatístico Past foi possível traçar uma linha cortando e 
dividindo-o em grupos diferentes. Esses grupos correlacionam os produtos que se encaixam 
conforme sua análise estatística, ou seja, eles ficam próximos uns aos outros devido as se-
melhanças nas respostas das características avaliadas na rotulagem, sendo possível assim 
o agrupamento em grupos distintos, os grupos divididos foram nominados como I, II, III, IV.

No Grupo I estão presentes os produtos que apresentaram conformidade em apenas 
2 variáveis, sendo elas a legibilidade e a indicação de destaque para alergênicos, corre-
tamente apresentados na rotulagem dos produtos. As variáveis auxiliam os clientes a se 
localizarem perante a leitura do rótulo e oferecem a possibilidade de confiar que é um pro-
duto sem glúten. O rótulo tem o principal objetivo de informar características, quantidades 
e qualidade, assim para atender um consumidor precisamente suas informações precisam 
ser claras e objetivas.

O que chama mais atenção nessa correlação anteriormente citada, é a não declaração 
de alérgicos corretamente, pois a ausência desta declaração no produto pode induzir os 
consumidores ao erro. Tanto a indicação como a declaração deveriam andar juntos pois se 
encaixam em ambas as legislações da RDC 26/2015 e Lei n° 10.674, e não teria motivos 
para a empresa se enquadrar em uma e não seguir corretamente a outra.

Os produtos das marcas A e F que estão no grupo I, se forem comparados com os 
grupos II, III e IV com produtos da mesma marca “A1, A2..., F6...” foram as amostras dessas 
empresas que não declararam que o produto “Não Contém Glúten”, o que torna um descaso 
dos fabricantes, ou um erro na fabricação da embalagem podendo gerar riscos à saúde.

A Lei 10.674, de 16 de maio de 2003 determina que todos os alimentos industrializa-
dos que contenham glúten, como trigo, aveia, cevada, malte e centeio e/ou seus derivados, 
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deverão conter, obrigatoriamente, advertência indicando essa composição. Os alimentos 
industrializados deverão conter em seu rótulo e bula, obrigatoriamente, as inscrições “contém 
Glúten” ou “não contém Glúten” (BRASIL, 2003).

O grupo II foi o que apresentou maior número de amostras. Neste grupo somente a 
variável quantidade máxima de glúten não foi atendida, o que torna esse grupo o que mais 
cumpre a legislação, por essa variável não ser exigida pelo Brasil e somente ser apre-
sentada pela Codex.

A tolerância segundo a Codex é de 20 ppm o que pode ser aceitável para pacientes 
célicos. Nesse sentido, cabe observar que é possível chegar em resultados cumulativos atra-
vés das dietas, ou seja, a necessidade de uma menção da “quantidade máxima de glúten” 
ou “teor muito baixo de glúten”, “teor baixo de glúten” seria uma opção viável e totalmente 
informativa para pessoas que precisam cumprir dietas nesse sentido.

Nos estudos de Luiz et al. (2020) foram testadas amostras de diversos alimentos e 
foram observados resultados superiores a 20 ppm e resultados intermediários que ficaram 
entre 5 e 20 ppm no método utilizado para analisar as amostras de biscoitos rotuladas como 
Livres de glúten.

Pinto et al. (2020) ressaltam a necessidade de rótulos com informações claras, preci-
sas, coerentes e legíveis sobre todos os seus componentes tornando a gama de produtos 
mais expositiva e segura no momento da sua escolha pelo consumidor. A Anvisa segue os 
parâmetros do Codex por afirmar que falta desenvolvimentos científicos avaliando a interação 
dos alimentos alergênicos na população brasileira. Na nota do Codex eles apresentam a 
necessidade de um limite de especificação nas rotulagens, ou seja, a declaração da quan-
tidade de glúten poderia ser utilizada como uma medida de prevenção para o cliente antes 
de comprar o produto e seria mais benéfica ao consumidor.

Pode-se observar nas comparações uma certa falta de padronização em alguns produ-
tos da mesma marca. O que torna bem visível essa afirmação é que ao analisar a marca A e 
seus produtos, pode-se notar sua distribuição por todos os grupos (I, II, III, IV), mostrando 
uma tendência de não cumprir todos os requisitos em alguns produtos como é o caso de 
biscoito de polvilhos, biscoitos recheados e salgados.

Essa falta de padronização acarreta em uma negligência de informações que poderiam 
prejudicar a leitura de um rótulo ou confundir o cliente, fazendo que o mesmo possa deixar 
de escolher certos produtos, o que diminuiria mais ainda suas escolhas de alimentos. O mer-
cado sem glúten não é tão diversificado como mostra o estudo Melati et al. (2021) onde os 
autores afirmam que os portadores de DC não devem esquecer de ler e conferir os rótulos 
dos alimentos para garantir se o alimento não contém glúten.
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Os grupos III e IV apresentaram uma tendência a deixar a variação porção fora da 
conformidade. Quando se analisa os produtos individualmente é perceptivo que esses bis-
coitos têm formas diferentes o que poderia apresentar uma quantidade de gramas a mais por 
unidade, o que levaria a empresa a não padronizar 30 g o produto conforme estabelecido na 
conforme estabelecido pela RDC 359. A porção é um dado muito importante para mostrar 
as concentrações de cada nutriente em um determinado valor padrão.

Sanches (2020) afirma que a regulamentação da porção serve para definir medias de 
alimentação saudável e segura para pessoas maiores de 3 anos de idade, e para facilitar o 
uso das medidas caseiras em utensílios domésticos, onde tudo se resume em uma padro-
nização para o preparo da alimentação ou o consumo.

No grupo IV há uma amostra com a declaração de quantidade de glúten. Ela poderia 
ser a amostra mais adequada aos parâmetros de declaração da presença do glúten entre 
todas as analisadas, mas a empresa não cumpriu com a rdc de porção 30 g, o produto é um 
biscoito salgado da marca A, confirmando mais a falta de padronização da marca.

A declaração da quantidade do glúten poderia ser importante para ter a certeza de que 
a empresa fabricante tomou todas as medidas cabíveis para não acarretar uma contamina-
ção cruzada em suas produções, confirmando assim que o produto tem uma marca “Sem 
glúten” fiel e comprovada sem apresentar riscos nenhum ao consumidor, pois o alimento 
antes de ir para os estabelecimentos passariam por análises físico-químicas do conteúdo 
de glúten presente.

Um método quantitativo que as industrias poderiam utilizar seria os testes de ELISA 
(Enzyme-linked immunosorbent assay) que é um teste baseado em anticorpo através de 
reações enzimáticas o que seria o anticorpo detectável, e também o método de R5 ELISA, 
método endossado pelo Codex que é utilizado para determinar possíveis contaminações 
cruzadas (Soler, 2015; Gaiguer; TOLEDO, 2020).

Os resultados de legibilidade e destaque mostram que a maioria das empresas que 
criam as embalagens seguem a legislação corretamente sendo que outras deixam a desejar 
nesse parâmetro. A legibilidade serve para que o consumidor entenda as informações já 
quando pega o produto em mãos, ela serve para tornar legível os textos e apresentar de 
forma clara o objetivo do produto.

O destaque de alérgicos é o requisito que todas empresas deveriam cumprir pois o 
consumidor precisa ter a confiança de todas as composições do alimento e saber se o pro-
duto pode ou não conter o glúten. Já os resultados de porção e declaração de alergênicos 
apresentaram característica nas embalagens que não cumpre o estabelecido na RDC 26 
(BRASIL,2015) e RDC 359 (BRASIL, 2003).
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Essas irregularidades não deveriam acontecer, pois esses parâmetros são importan-
tes para o consumidor ter a certeza de que não existe contaminação cruzada de glúten no 
alimento. A contaminação cruzada é ocasionada em sua maioria por uma matéria prima que 
contém glúten entrar em contato através de produção ou armazenamento com produtos que 
não contém glúten, a falta de controle de qualidade desde o plantio até o consumidor final 
pode promover esses resultados, gerando assim uma não contribuição ao consumidor final 
nos produtos que tem o termo sem glúten, o benefício desse controle pode reforçar a ima-
gem da marca e certificar que através da cadeia produtiva o produto final vai ser realmente 
um produto característico sem glúten.

Luiz et al. (2020) encontraram teores elevados de glúten em açúcar demerara, resul-
tados que podem acabar contaminando um produto como é o caso de um biscoito já que o 
açúcar demerara também é utilizado na produção.

Quanto a disponibilidade nos mercados o resultado obtido mostra a real falta de opções 
de alimentos no supermercado. Nogueira et al. (2020) encontraram resultados semelhantes 
com a falta de cumprimento da legislação em suas embalagens de biscoitos e ainda veri-
ficou que os preços de biscoitos sem glúten quando comparados com os com glúten, são 
mais elevados por causa das adaptações à falta da farinha de trigo e custo de produção 
dentro das indústrias.

CONCLUSÃO

A cada ano que se passa é muito crescente o número de portadores de doença celíaca 
no Mundo e no Brasil, e essa estatística incentiva a ampliação das ofertas de produtos qua-
lificados que atendam a esses indivíduos. Nesse sentido, o estudo feito com as embalagens 
teve o intuito de investigar como as empresas estão se comportando com essa evolução e se 
estão cumprindo corretamente as poucas exigências para um produto sem glúten no mercado 
brasileiro. Trinta e oito biscoitos (65% do total avaliado) seguem as variáveis determinadas, 
e cumprem com os requisitos da legislação vigente. O que mais se destaca é a ausência de 
uma quantidade de glúten nas embalagens o que poderia ser um começo de solução para 
melhorar a qualidade e a confiança de um produto certificado sem glúten. A falta de uma 
grande quantidade de alimentos e preços mais acessíveis para produtos sem glúten ainda é 
a realidade no país, o que influência na diversidade de alimentos consumidos, criando uma 
dieta repetitiva, apesar da maioria dos produtos serem favoráveis a legislações vigentes, 
pode se dizer que a utilização de métodos quantitativos e controles de qualidades mais in-
tensificados poderiam apresentar possíveis resultados mais promissores que passem uma 
confiança certificada para o consumidor.
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