
 
 

 

 
 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO 
 

 

TOMATE 
 
 

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 

O tomate refere-se a um fruto1 do tomateiro (Solanum lycopersicum; Solanaceae). 

O produto deve estar de acordo com a legislação vigente, especialmente a Resolução 
CNNPA n° 12, de 1978 da ANVISA/MS. 

 

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS 

Os frutos devem ser próprios para o consumo devem ser procedentes de espécimes 
vegetais genuínos e sãos, e satisfazerem as seguintes condições: 

a) serem frescas, colhidas pela madrugada e abrigadas dos raios solares; 

b) apresentarem grau de evolução completo do tamanho, aroma, e cor próprias da 
espécie e variedade; 

 c) estarem livres de enfermidades e insetos; 

d) não estarem danificadas por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a 
sua aparência;  

e) estarem livres das folhas externas sujas de terra e da maior parte possível da terra 
aderente; 

f) estarem isentas de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. 

 

2.1. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS 

Deverão obedecer ao seguinte padrão: 

 Bactérias do grupo coliforme de origem fecal: máximo, 2x102/g  

 Salmonelas: ausência de 25 g 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fruto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Solanaceae


 
 

 

Deverão ser efetuadas determinações de outros microrganismos e/ou de substâncias 
tóxicas de origem microbiana, sempre que as tornar necessária a obtenção de dados 
sobre o estado higiênico-sanitário dessa classe de alimento, ou quando ocorrerem tóxi-
infecções alimentares. 

De acordo com as legislações vigentes. 

 

2.2. CARACTERÍSTICAS MICROSCÓPICAS 

Ausência de sujidades, parasitas e lavras 

 

3. PRAZO DE FABRICAÇÃO 

Deverá ser entregue após a colheita, pois é considerada como alimento perecível, 
e não se conserva por longo período de tempo.  
 

4. PRAZO DE VALIDADE 

As legislações vigentes não dispõem de prazo de validade determinado para 
hortifrutis como a cebola “in natura”. 
 

5.  EMBALAGEM PRIMÁRIA 

A embalagem primária do produto deverá ser em contentores plásticos bem 
higienizados.  

6. ROTULAGEM 

Quando embaladas, o rótulo deverá trazer a denominação do legume e sua 
classificação e esta de acordo com a Resolução RDC nº 259, de 20 de setembro de 
2002 da ANVISA/MS. 

 

 

 

 

7. 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. 
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