
 
 

 

 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 

 

BATATA INGLESA 
 

 
1. DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 
A Batata Inglesa é uma tubérculo considerado como a parte subterrânea desenvolvida 
de determinadas plantas, utilizada como alimento. 
 
 
2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 
 
2.1 GERAIS 
 
Os tubérculos próprios para o consumo deverão proceder de espécimes vegetais 
genuínos e sãos e satisfazer às seguintes condições mínimas:  
 
a) ser suficientemente desenvolvidos, com tamanho, aroma, sabor e cor próprios da 
espécie,  
b) não estar danificados por qualquer lesão e origem física ou mecânica que afete a sua 
aparência; 
c) estar livre de enfermidades; 
d) estar livre da maior parte possível de terra aderente à casca. 
 
 
(As características dos produtos deverão atender Resolução DIPOA nº. 002, de 08 
de março de 1999; Decreto-lei Federal 986/69; Resolução DIPOA nº. 01 de 09 de 
janeiro de 2003, Portaria nº. 1.428 / MS, de 26.11.1993; e demais normas e 
legislação sanitárias). 
 
 

2.2 CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS 
 

- Aspecto: característico, não apresentar rachaduras ou cortes na casca; a polpa deverá 
estar intacta e limpa. 

- Cor: característica da espécie. 

- Odor e sabor: característico. 
 
 
 
2.3 CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS 
 



 
 

 

 

Os tubérculos deverão estar livres da maior parte possível de terra aderente à casca. 

O produto deverá estar ausente de Salmonella sp/25g e conter a presença limite de 

Coliformes a 45ºC/g =10³.   

(Resolução RDC nº. 12, de 02 de janeiro de 2001 - Aprova o Regulamento Técnico 

sobre padrões microbiológicos para alimentos). 
 

 

2.4 CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS 

 

Os tubérculos deverão estar isentos de umidade externa anormal. 
 
Deverão estar livres de resíduos de fertilizantes. 
 

De acordo com as legislações vigentes. 
 

 

3. PRAZO DE FABRICAÇÃO 
 
Os tubérculos deverão ser entregues após a colheita, pois são consideradas como 
alimentos perecíveis, e não se conservam por longo período de tempo.  
 
 
4. PRAZO DE VALIDADE 
 
As legislações vigentes não dispõem de prazo de validade determinado para hortícolas 
“in natura” como tubérculos. 
 
 
5. EMBALAGEM PARA TRANSPORTE 
 
Caixas plásticas que suportam peso máximo de 20 kg (vinte quilos). 
 
 
 
 

6. 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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