
 
 

 

 

 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 
 
 

COENTRO  
 
 
1. DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 
O coentro é uma hortaliça e  este alimento deve estar de acordo com a legislação 

vigente, especialmente a Resolução RDC nº 276, de 22 de Setembro de 2005 da 

ANVISA/MS. 

 

 
2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 
 
2.1. GERAIS 
 

O coentro é tradicionalmente utilizado para agregar sabor  e aroma aos preparações. 

(Resolução RDC nº 276, de 22 de Setembro de 2005 da ANVISA/MS). 

 
O produto deve estar intacto, com todas as partes comestíveis aproveitáveis. 
 
 

2.2. CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS 

- Aspecto: próprio. 

- Cor: própria. 

- Odor: característico. 

- Sabor: próprio. 

 

 



 
 

 

 

 

2.3. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS 

Devem estar de acordo com a legislação vigente. 

 

2.4. CARACTERÍSTICAS MICROSCÓPICAS / MACROSCÓPICAS 

Devem estar de acordo com a legislação vigente. 

 

3. CONTAMINANTES 

Devem estar de acordo com a legislação vigente. 

 

4. PRAZO DE FABRICAÇÃO 

A cebola deverá ser entregue após a colheita, pois é considerada como alimento 
perecível, e não se conserva por longo período de tempo.  
 

5. PRAZO DE VALIDADE 

As legislações vigentes não dispõem de prazo de validade determinado para 
hortifrutis como a cebola “in natura”. 
 

6.  EMBALAGEM PRIMÁRIA 

A embalagem primária do produto deverá ser em contentores plásticos bem 
higienizados.  

7. ROTULAGEM 

Quando embaladas, o rótulo deverá trazer a denominação do legume e sua 
classificação e esta de acordo com a Resolução RDC nº 259, de 20 de setembro de 
2002 da ANVISA/MS. 

 

8. 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, climatizados,, 

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). 
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