
Nome do produto: Miúdos Congelados de Bovino Código:

Nome comercial: Pulmão Destino:

Embalagem Secundária
1. As peças deverão ser embalada em embalagem plástica com 

dimensões 60x80x24mm (cód. 64750).

2.  Aa etiqueta primária branca 86x165mm, (cód. 66655) especifica 

para o mercado interno, deverá ser centralizada na peça.

3. Utilizar para impressão da etiqueta interna o Ribon misto verde 

com as dimensões n° 110x300mm (cód.50295).

4. As informações das etiquetas interna e testeira, devem ser 

preenchidas conforme produção do dia.

5. Embalagem secundária: a tampa de papelão a ser utilizada é de 

cor parda, modelo automática da marca FRIVASA com as 

dimensões 580x375x155mm (Cód. 66483).

6. Embalagem secundária: o fundo de papelão a ser utilizado é de 

cor parda, modelo automática com dimensões 558x361x155mm 

(Cód. 66483).

7. Colar na caixa a etiqueta secundária - Testeira (cód.66653). 

ESPECIFICAÇÃO DAS EMBALAGENS

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

4017

Mercado interno

PADRÃO MICROBIOLÓGICO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Os plumóes são os orgãos respiratórios, pares, parenquimatoso, que ocupam boa parte do espaço na cavidade torácica, e são cobertos pela pleura 

pulmonar. O pulmão direito tem quase o dobro do tamanho do pulmão esquerdo, em decorrência da presença do lobo acessório. Cada pulmão 

apresenta,para descrição, um ápice cranial, uma base caudal (face diafragmática), duas faces (costal e medial), e três bordas (dorsal, ventral e basal). A 

base do pulmão está relacionada à face torácica convexa do diafragma. O ápice do pulmão direito é maior do que o do pulmão esquerdo. Quando in situ, os 

pulmões se estendem para o lado esquerdo da cavidade torácica, ventralmente à traqueia e aos grandes vasos situando - se cranialmente ao coração e 

pericárdio. A face costal é o maior, sendo lisa e convexa, e se relaciona com a superfície interna das costelas, com as cartilagens costais e com os músculos 

intercostais.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

FOTOS ILUSTRATIVAS DAS EMBALAGENS

1. Composto por : Pulmão.

2. Remover todas as anomalias como: Gordura, de artérias, válvulas 

e pericárdio.

3. Sem cortes operacionais.

4. Cor: característica.

5. Peso: livre

6. pH: Controlado na carcaça no máximo 5,99.

Staphilococcus aureus: 5x10³ UFC /g

Mesófilos aeróbios: 1x10
5
  UFC/g

Listeria monocytogenes: ausência / 25g

Coliformes termotolerantes: NMP 0,1g

Salmonella: Ausência/25g

FOTOS ILUSTRATIVAS DO PRODUTO

Ficha Técnica: 0422

REVISÃO: 0

DATA: Agosto 2017Frigorífico Vale do Sapucaí Ltda

Ficha Técnica do Produto

Avenida Wagner Lemos Machado, 1100 - Bairro Açude - Itajubá MG - Cep 37.504-326 Tel. (35) 3629-7400 CNPJ 01.702.122/0001-92 I.E. 324.386.933.0005-6



Willian Santos

Assistente Controle de Qualidade

Larissa Garroni

Coordenadora Controle de Qualidade

Emerson de Barros Germiniani

Diretor Comercial

ELABORADO POR REVISADO POR APROVADO POR

8. Utilizar para impressão da etiqueta testeira o ribon misto com as 

dimensões n° 110x300mm (cód. 50295).

9. Forro: Não aplicável.

10. Lacre na caixa: Não aplicável.

11. Separadores: Não aplicável.

12. Conservar a -12°C.

13. Validade deverá ser de 12 meses.

14. Código DIPOA: 0008/1883.

15. Rastreabilidade:                           1.Numero do SIF:1883

                                             2.Data do Abate:(Dia/Mês/Ano)

                                                              3.Numero do lote:00

                                                   4.Sexo dos animais:M ou F

                                                          5. Idade dos animais:0

Etiqueta testeira

Etiqueta interna

CÓPIA ELETRÔNICA 
ESTE DOCUMENTO QUANDO IMPRESSO TORNA-SE CÓPIA NÃO CONTROLADA 


