
 

 

 

 
 
 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO 
 

OVO BRANCO DE GALINHA MÉDIO 
 
 

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO  
 

O ovo de galinha deverá ser de coloração branca, tamanho médio, com a 
casca limpa, integra (sem rachaduras) e sem deformação.  

Deve atender as legislações em vigor especialmente a DECRETO nº 56.585 
de 20 de julho de 1965 Publicado D.O.U de 22/07/1965. 

 
2. CARACTERÍSTICAS GERAIS 

 
O ovo deverá ter um peso mínimo de 50 gramas, a clara deve ser límpida, 
transparente e consistente e a gema deve ser translúcida, consistente, 
centralizada e sem desenvolvimento de germes. 
 

2.1 CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS 

 Aspecto: característico 

 Cor: característica 

 Cheiro: característico 

 Sabor: característico 

2.2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS 

Deverá estar de acordo com a legislação vigente. 

2.3. CARACTERÍSTICAS MICROSCÓPICAS 

Ausência de sujidades, parasita e larvas. 

 

2.4. ADITIVOS E COADJUVANTES DE TECNOLOGIA 

Deverá ser isento de aditivos ou substâncias estranhas ao produto que sejam 
impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, 
químicas e organolépticas). 
 



 

 

 
 

3. EMBALAGEM 

3.1. EMBALAGEM PRIMÁRIA 

Os ovos devem ser acondicionados em bandejas de material descartável 
com capacidade para 30 (trinta) unidades. 

3.2. EMBALAGEM SECUNDÁRIA 

As embalagens primárias devem estar acondicionadas em embalagens 
secundárias do tipo papelão, lacradas, limpas, secas e não violadas, 
resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do 
consumo. 

A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, número do lote, data da embalagem, data da validade, 
condições de armazenamento, quantidade do produto, número de registro no 
Ministério de Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. 

4. ROTULAGEM 

O produto deverá ser rotulado de acordo com as legislações vigentes, 
especialmente a Resolução RDC nº 359, de 23 de dezembro de 2003 da 
ANVISA/MS, Resolução RDC nº 360, de 23 de dezembro de 2003 da 
ANVISA/MS e Resolução RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002 da 
ANVISA/MS. 

 

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. Data de fabricação; 
4. Data de validade ou prazo máximo para consumo; 
5. Número do lote; 
6. Informação Nutricional. 

 

5. 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. É de responsabilidade da empresa fornecedora ter um acompanhante 
devidamente uniformizado (jaleco, sapatos fechados e boné) para o 
transporte dos produtos até o depósito; 
 
5.3. Os produtos deverão ser conferidos na presença do responsável pelo 
recebimento. 
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