
 

 
 

 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 

 

SAL REFINADO  
 
 

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 
Entende-se como sal, o cloreto de sódio cristalizado extraído de fontes naturais, 
adicionado obrigatoriamente de iodo. 
 
(Decreto nº. 75.697, de 6 de maio de 1975 – AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA  que aprova padrões de identidade e qualidade para o sal destinado ao 
consumo humano).  
 
 
2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 
 
2.1 GERAIS 
 
O sal utilizado para o consumo humano é o comum e o tipo I. 
 
Quanto as suas características granulométricas, o sal comum, tipo I e peneirado deverá 
apresentar retenção máxima de 5% (cinco por cento) na peneira nº. 4 (quatro) com 
4,76mm (quatro inteiros, setenta e seis centésimos de milímetros) de abertura. 
 
 
2.2 CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS 

- Aspecto: cristais com granulação uniforme, própria à respectiva classificação, não 
devendo estar pegajoso ou empedrado. 

- Cor: branco. 

- Odor e sabor: inodoro e sabor salino-salgado próprio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
2.3 CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS 
 
O sal não poderá conter germens patogênicos nem substâncias tóxicas elaboradas por 
microorganismos, em quantidade que possam tornar-se nocivas à saúde humana. 
 
O sal deverá estar isento de sujidade, microorganismos patogênicos e outras impurezas 
capazes de provocar alterações do alimento ou que indiquem emprego de uma 
tecnologia inadequada. 
 
(Decreto nº. 75.697, de 6 de maio de 1975 – AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA  que aprova padrões de identidade e qualidade para o sal destinado ao 
consumo humano).  
 

O produto deverá estar sempre de acordo com os procedimentos básicos vigentes de 
Boas Práticas de Fabricação em estabelecimentos beneficiadores de sal destinado ao 
consumo humano, atualmente a Resolução RDC n° 28, de 28/03/00 – ANVISA/MS. 
 
 
2.4 CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS 
 
É considerado próprio para o consumo humano, o sal com teor igual ou superior a 20mg 
de iodo por quilograma do produto, até o limite máximo de 60mg de iodo por quilograma 
do produto, conforme regulamentação do Ministério da Saúde. 
 
(Resolução - RDC nº. 130, de 26 de maio de 2003 – AGÊNCIA NACIONAL DE 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA). 
 
O limite máximo de umidade: que o produto deverá apresentar é de 0,200% p/p. 
 
 
3. PRAZO DE FABRICAÇÃO 

 
O produto deverá ser entregue com prazo máximo de 30 (trinta) dias da data de 
fabricação. 
 
 
4. PRAZO DE VALIDADE 

 
O prazo de validade do produto será estabelecido de acordo com o previsto na 
legislação vigente, observando-se as variáveis dos processos de obtenção, 
embalagem e conservação. Prazo de validade de acordo com o fabricante. 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
 
5. EMBALAGEM 
 
5.1 EMBALAGEM PRIMÁRIA 
 

O material empregado no acondicionamento do sal terá a capacidade de proteger as 
suas características, com resistência suficiente ao manuseio, adotado sistema 
automático e inviolável de fechamento, a fim de evitar a sua contaminação e/ou 
alteração posterior, inclusive não transmitir-lhe nenhum de seus componentes, com 
peso líquido de 01 kg (um quilo). 
 

(Decreto nº. 75.697, de 6 de maio de 1975 – AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA  que aprova padrões de identidade e qualidade para o sal destinado ao 
consumo humano).  

 
5.2 EMBALAGEM SECUNDÁRIA 

 
A embalagem secundária deverá saco plástico transparente, adequada ao 
empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o nome da empresa, resistente 
a danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto 
durante todo o seu período de validade. Será considerada imprópria e será recusada a 
embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e / ou 
deterioração. 
 
 
6. ROTULAGEM 

O produto deverá ser rotulado de acordo com o Regulamento vigente (Portaria nº 371, 
de 04/09/97 - Regulamento Técnico para Rotulagem de Alimentos - Ministério da 
Agricultura e do Abastecimento, Brasil). 

O produto deverá ser rotulado de acordo com 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. Conteúdos líquidos; 
5. Data de fabricação; 
6. Data de validade ou prazo máximo para consumo; 
7. Número do lote; 
8. Informaçào 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domingos Sávio Dornelas de Andrade 
Gerente do NUEPA 

 
 

 

 


