
 

 

 

 

 

 

Oliveira e Marilac Ltda – Castanhas 

Rondônia. 
 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CASTANHA DO BRASIL/CASTANHA DO PARÁ 
INTEIRA MIÚDA 

Setor de Qualidade 
 

 

1. PRODUTO: Castanha do Pará Descascada. 
 

 
2. ORIGEM : Vegetal 

 

 
3. CARACTERÍSTICAS GERAIS 

 

 
3.1. CARACTERÍSITCAS 

SENSORIAIS Odor: 

Característico 

Sabor : Característico, sem sabor de ranço ou 

ácido Cor : Clara com fragmentos de película 

marrom Textura: Crocante 

Aparência: Castanhas Inteiras, descascadas e limpas. 

3.2. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 

Granulometria Umidade 1,0-3,0 % 

Acidez 0,0 – 2,0 % 

Aflatoxinas B1 < 1,5* μg 

Aflatoxinas B2 < 0,5* μg 

Aflatoxinas G1 < 1,5* μg 

Aflatoxinas G2 < 1,5* μg 

Índice de peróxido Máx. 10,0 

mEq/kg Castanhas manchadas 

Máx. 5,0 % Referências: Análise 

Laboratorial. 

* = menor que o limite de quantificação. 



3.3. CARACTERÍSTICAS 

MICROBIOLÓGICAS Coliformes < 

10* ufc/g 

Bolores e Leveduras 30 

ufc/g Salmonella spp 

Ausência/25g 

Referência: Resolução ANVISA RDC nº 12 ANVISA de 02/01/2001 - Regulamento 

técnico sobre padrões microbiológicos para alimentos – item 1d. 

 

 
3.4. CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS 

Insetos vivos ou mortos, fragmentos de insetos, parasitas e outros materiais: Ausência. 

4. MÉTODO DE PRODUÇÃO Produto obtido a partir da coleta, retirada da castanha 

da casca e beneficiamento apropriado (seleção manual, descasque, seleção e 

empacotamento). 

5. ACONDICIONAMENTO As castanhas devem ser acondicionadas caixas de 

papelão revestidas por sacos plásticos metalizados, com processamento a vácuo. O 

produto deve estar embalado e identificado com no mínimo: nome do produto, 

fabricante, lote, data de fabricação, data de validade e peso líquido. A embalagem do 

produto deve ser a original, ou seja, do fabricante. 

6. TRANSPORTE E ENTREGA O produto deve ser transportado em caminhões 

em perfeito estado de conservação e em condições que não permitam contato com 

água, produtos químicos, poeira, animais, entre outros. As embalagens devem 

estar limpas e sem qualquer tipo de abertura em que o produto entre em contato 

com o ambiente externo. 

7. CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM O produto deve ser armazenado em 

ambiente coberto, seco e ventilado, seguindo as boas práticas de armazenagem. 

8. VALIDADE: 12 (doze) meses a partir da data de fabricação. 

9. LOTE: 11721. FABRICAÇÃO: 08/02/2021. VALIDADE:08/02/2022. 

Elaborado por: Alcimar Antonio 

Martinazzo Responsável Técnico – 

CREA-RS 73.410D 


