
 
 

 

 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO 

 
 

CARNE DE AVE CONGELADA COXA E SOBRE COXA 
 
 

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 
Entende-se por carne de aves a parte muscular comestível das aves abatidas, 
declaradas aptas à alimentação humana por inspeção veterinária oficial antes e depois 
do abate. Deve atender as legislações em vigor especialmente a Portaria N° 210 de 10 
de novembro de 1998 e Instrução Normativa N.º 89, de 17de dezembro de 2003. 

 

2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 
 
2.1. GERAIS 

 
A carne de ave congelada deverá ser do gênero Gallus congelado (coxa e sobrecoxa), 
sem manchas e parasitas. Devendo o mesmo passar pelo processo de congelamento e 
manutenção da temperatura não maior que -12ºC (menos doze graus centígrados) com 
tolerância de até 2ºC (dois graus centígrados), medidos na intimidade dos mesmos. 
 

2.2. COMPOSIÇÃO E REQUISITOS 

2.2.1. COMPOSIÇÃO: 
 
2.2.1.1. INGREDIENTES OBRIGATÓRIOS 

 Coxa e sobrecoxa 
 

2.2.2. REQUISITOS 
 
2.2.2.1. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS: 

  Textura, cor, sabor e odor característicos. 
 
2.2.2.2. CARACTERÍSTICA FÍSICO-QUÍMICA 

   Umidade: 78% (máximo); 
   Proteína: 15% (mínimo); 
 

2.2.3. ENVASE E ACONDICIONAMENTO 
O produto deverá ser envasado com materiais previamente aprovados, adequados às 
condições de processamento e armazenagem, que lhe confiram proteção durante o 
transporte e todo o período de armazenamento. A embalagem deverá ser de saco 
plástico transparente, atóxico, com peso 1,2 a 1,8kg a peça. 
 



 
 

 

3. ADITIVOS E COADJUVANTES DE TECNOLOGIA/ELABORAÇÃO 

De acordo com o Regulamento específico vigente. 
 
4. CONTAMINANTES 
Os contaminantes orgânicos e inorgânicos não devem estar presentes em quantidades 
superiores aos limites estabelecidos pelo regulamento específico. 
 
5. HIGIENE 
 
5.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

5.1.1. As práticas de higiene para a elaboração do produto estarão de acordo com o 
estabelecido no "Código Internacional Recomendado de Práticas de Higiene para os 
Produtos Cárnicos Elaborados" {(Ref. CAC/RCP 13 -1976 (rev. 1, 1985)}, no "Código 
Internacional Recomendado de Práticas de Higiene para a Carne Fresca" {(CAC/RCP 
11 -1976 (rev. 1,1993)} e no "Código Internacional Recomendado de Práticas - 
Princípios Gerais de Higiene dos Alimentos" {(Ref.: CAC/RCP 1 - 1969 (rev. 2 - 1985)} - 
Ref. Codex Alimentarius, vol. 10, 1994. Portaria nº 368, de 04/09/97 - Regulamento 
Técnico sobre as Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de Elaboração 
para Estabelecimentos Elaboradores / Industrializadores de Alimentos - Ministério da 
Agricultura e do Abastecimento, Brasil. 
 
 
5.2. CRITÉRIOS MACROSCÓPICOS/MICROSCÓPICOS 
O produto não deverá conter substâncias ou matérias estranhas de qualquer natureza. 
 
5.3. CRITÉRIOS MICROBIOLÓGICOS 

Aplica-se a legislação vigente para esta categoria de produto. 
 
6. PESOS E MEDIDAS 
Aplica-se o regulamento vigente. 
 
 

7. PRAZO DE FABRICAÇÃO 

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

 

8. PRAZO DE VALIDADE 

De acordo com o fabricante. 

 



 
 

 

9. EMBALAGEM 
 

9.1 EMBALAGEM PRIMÁRIA 

A embalagem primária do produto deverá ser do tipo plástica resistente, com peso de 
800 grs a 1,2 Kg. 

 
9.2. EMBALAGEM SECUNDÁRIA 

A embalagem secundária deverá ser caixa de papelão reforçada, 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. 

 
 
10. ROTULAGEM 

 
Aplica-se a regulamentação vigente (Portaria nº 371, de 04/09/97 - Regulamento 
Técnico para Rotulagem de Alimentos Embalados - Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento, Brasil) e demais legislações pertinentes. 
 

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. Informação Nutricional. 

 

11. VEÍCULOS DE ENTREGA 

5.1. 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; 

5.2. A entrega deverá ser efetuada em caminhão baú refrigerado de acordo com as 
normas do Decreto nº 31455 de 20/06/82 e Portaria CVS 6/99 de 10/03/99 – Vigilância 
Sanitária. Os produtos devem ser mantidos, durante o transporte, congelados com 
tolerância de temperatura de -12ºC; 
 
5.3. É de responsabilidade da empresa fornecedora ter um acompanhante devidamente 
uniformizado (jaleco, sapatos fechados e boné) para o transporte dos produtos até o 
depósito; 
 
5.4. A entrega deverá ser efetuada em caminhão baú, estando cada caminhão equipado 
com uma balança tipo plataforma com capacidade para até 150kg, aferida de acordo 
com as normas do INMETRO; 
 
 
5.5. Os produtos deverão ser pesados na presença do responsável pelo recebimento; 
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