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Dispõe sobre obrigatoriedade da rotulação destinada a informar os consumidores sobre a presença de organismos 

geneticamente modificados em alimentos comercializados no Estado do Amazonas.

Art. 1.º Os alimentos e ingredientes alimentares destinados ao consumo humano ou animal, comercializados no 

Estado do Amazonas e que contenham ou sejam produzidos a partir de organismos geneticamente modificados, 

com presença acima do limite de 1% (um por cento) do produto, deverão conter em seu rótulo a informação clara e 

visível de sua natureza transgênica, de modo a que os consumidores possam tomar conhecimento desse fato.

§1.º Tanto nos produtos embalados como nos vendidos a granel ou in natura, o rótulo da embalagem ou do 

recipiente em que estão contidos deverá apresentar a letra T inserida em um triângulo amarelo, para identificar 

alimentos transgênicos, justamente com as seguintes informações, dependendo do caso: “(nome do produto) 

transgênico”, “contém (nome do ingrediente ou ingredientes) transgênico(s)” ou “produto produzido a partir de 

(nome do produto) transgênico”.

§2.º No local do rótulo reservado à identificação dos ingredientes do produto deverá constar a informação, de 

maneira clara e objetiva para o consumidor, sobre a espécie doadora do gene.

§3.º A informação determinada no §1.º deste artigo também deverá constar do documento fiscal, de modo que essa 

informação acompanhe o produto ou ingrediente em todas as etapas da cadeia produtiva.

Art. 2.º Os alimentos e ingredientes comercializados no Estado do Amazonas e que utilizem como matéria-prima 

animais alimentados com ração contendo ingredientes transgênicos deverão trazer no painel principal, em tamanho 

e destaque previstos no artigo 1.º, ao lado do símbolo descrito no referido artigo, a seguinte expressão: “(nome do 

animal) alimentado com ração contendo ingrediente transgênico” ou “(nome do ingrediente) produzido a partir de 

animal alimentado com ração contendo ingrediente transgênico”.

Art. 3.º Será facultado aos fabricantes de alimentos e ingredientes alimentares que não contenham nem sejam 

produzidos a partir de organismos geneticamente modificados a utilização da seguinte rotulagem no Estado do 

Amazonas: “(nome do produto ou ingrediente) livre de transgênicos”, desde que existam similares transgênicos no 

mercado amazonense.

Art. 4.º O não cumprimento ao disposto nesta Lei acarretará em penalidades previstas no Código de Defesa do 

Consumidor e demais normas aplicáveis.

Art. 5.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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