
 

 
 

 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 

 

 

FARINHA DE TRIGO 
 
 
1. DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 

Farinha de trigo é o produto elaborado com grãos de trigo (Triticum aestivum L.) ou 
outras espécies de trigo do gênero Triticum, ou por meio de trituração ou moagem e 
outras tecnologias ou processos (Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade 
da Farinha de Trigo). 
 
 
2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 
 
2.1. GERAIS 
 

É obrigatória a adição de ferro e de ácido fólico nas farinhas de trigo pré-embaladas na 
ausência do cliente e prontas para oferta ao consumidor, devendo cada 100g de farinha 
de trigo fornecer no mínimo 4,2 mg (quatro vírgula dois miligramas) de ferro e 150 mcg 
(cento e cinqüenta microgramas) de ácido fólico. 
 
(Resolução RDC nº 344, de 13 de dezembro de 2002 - Regulamento Técnico para a 
Fortificação das Farinhas de Trigo e das Farinhas de Milho com Ferro e Ácido 
Fólico). 
 

2.2. CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS 

- Aspecto: pó uniforme, sem grumos. 

- Cor: característica. 

- Odor: característico. 

- Sabor: próprio. 

 

2.3. CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS 

Devem estar de acordo com a legislação vigente. 



 

 
 

 

2.4. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS 

Deverá estar de acordo com a legislação vigente. 

 

2.5. CARACTERÍSTICAS MICROSCÓPICAS 

Deverá estar de acordo com a legislação vigente. 

 

3. PRAZO DE FABRICAÇÃO 

De acordo com o fabricante. 

 

4. PRAZO DE VALIDADE 

De acordo com o fabricante. 

 

5. EMBALAGEM 

 

5.1 EMBALAGEM PRIMÁRIA 

A embalagem primária do produto deverá ser saco atóxico, resistente, branco. Cada 
embalagem deverá apresentar peso líquido de 25 kg ou 50 Kg. 

 

5. ROTULAGEM 

O produto deverá ser rotulado de acordo com as legislações vigentes, especialmente, a 
Resolução RDC nº 359, de 23 de dezembro de 2003 da ANVISA/MS, Resolução 
RDC nº 360, de 23 de dezembro de 2003 da ANVISA/MS e Resolução RDC nº 259, 
de 20 de setembro de 2002 da ANVISA/MS. 

No rótulo da embalagem primária e secundária deverão constar principalmente, de 

forma clara e indelével, as seguintes informações: 

 

 



 

 
 

 

1. Identificação do produto, inclusive a marca; 
2. Nome e endereço do fabricante; 
3. Lista de ingredientes; 
4. Data de fabricação; 
5. Data de validade ou prazo máximo para consumo; 
6. Número do lote; 
7. Instrução sobre o preparo e uso do alimento, quando necessário; 
8. Informação nutricional. 

 

7. VEÍCULOS DE ENTREGA 

Os veículos para transporte e entrega dos gêneros alimentícios deverão apresentar 

CERTIFICADO DE VISTORIA, que deverá ser emitido no município ou Estado que o 

veículo esteja cadastrado, sendo o mesmo expedido pela respectiva autoridade da área 

de vigilância sanitária a nível municipal ou a nível estadual, em atendimento a Lei 

6.437/77 e o Decreto Estadual nº 20.786, de 10/08/98, que aprova o regulamento do 

código sanitário do Estado de Pernambuco em seus dispositivos nos Art. 275 caput, § 1º 

e Art. 277. 

Os meios de transporte de alimentos destinados ao consumo humano, refrigerados ou 

não, devem garantir a integridade e a qualidade a fim de impedir a contaminação e 

deterioração do produto.  

(Portaria CVS – 15, de 07-11-91 – NORMAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS 

PARA CONSUMO HUMANO). 

 

 
 
 

 
Domingos Sávio Dornelas de Andrade 

Gerente do NUEPA 
 
 


