
 
 

 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 

 

CARNE MOÍDA DE SEGUNDA HOMOGEINIZADA DE BOVINO 
CONGELADA  

 
 

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 
Entende-se por Carne Moída o produto cárneo obtido a partir da moagem e 
homogeneização de massas musculares de carcaças de bovinos, seguido de imediato 
congelamento. 
 
(Instrução Normativa N.° 83, de 21 de Novembro de 2003, Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento / Secretaria de Defesa Agropecuária).  
 
 
2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 
 
2.1 GERAIS 
 
Trata-se de um produto crú, congelado.  
 
Os ingredientes considerados obrigatórios para carne moída são: Carnes obtidas de 
massas musculares esqueléticas de bovinos.  
 
A matéria-prima a ser utilizada deverá estar isenta de tecidos inferiores como ossos, 
sebo, cartilagens, gordura parcial, aponevroses, tendões, coágulos, nodos linfáticos, etc. 
 

Não será permitida a obtenção do produto apartir de moagem de carnes oriundas da 
raspa de ossos e carne mecanicamente separada - CMS; 
 

Permiti-se á utilização de carnes industrial da matança, desde que as mesmas sejam 
previamente lavadas, centrifugadas, escorridas, e submetidas a processo de 
congelamento; e da desossa mediante resfriamento e\ou congelamento. 

O produto deverá ser obtido em local próprio para moagem, com temperatura ambiente 

não superior a 10ºC. 

 

 

 

 



 
 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS 

- Aspecto: característico de produto congelado. 

- Cor: vermelho escuro opaco, característico de produtos congelados. 

- Odor e sabor: característicos, ausência de ranço. 
 
 
2.3 CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS 

 
Deverá está de acordo com a legislação vigente. 
 
2.4 CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS 
 

Deverá está de acordo com a legislação vigente. 
 

O limite máximo para espécie de Gordura bovina é de 15%. 
 

Não será permitida a adição de aditivos ao produto. 
 

O limite máximo de Água permitido na composição do produto será de 3%. 
 

(Instrução Normativa N.° 83, de 21 de Novembro de 2003, Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento / Secretaria de Defesa Agropecuária). 
 

3. PRAZO DE FABRICAÇÃO 

O produto deverá ser entregue com prazo máximo de 30 (trinta) dias da data de 
fabricação. 
 
 
4. PRAZO DE VALIDADE 

O produto deverá ter validade de acordo com o fabricante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

5 EMBALAGEM 

 

 

5.1 EMBALAGEM PRIMÁRIA 
 
 
A carne moída deverá ser embalada imediatamente após a moagem, devendo cada 
tubete ser de plástico resistente e adequado para o produto. Cada tubete  peso de     
500 grs. 
 
 
5.2 EMBALAGEM SECUNDÁRIA 

A embalagem secundária deverá ser caixa de papelão reforçada, adequada ao 

empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o nome da empresa, resistente 
a danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto 

durante todo o seu período de validade. Será considerada imprópria e será recusada a 
embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e / ou 
deterioração. 

6. ROTULAGEM 

O produto deverá ser rotulado de acordo com o Regulamento vigente (Portaria nº 371, 
de 04/09/97 - Regulamento Técnico para Rotulagem de Alimentos - Ministério da 
Agricultura e do Abastecimento, Brasil). 

O produto deverá ser rotulado de acordo com 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 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. Lista de ingredientes; 
4. Conteúdos líquidos; 
5. Data de fabricação; 
6. Data de validade ou prazo máximo para consumo; 
7. Número do lote; 
8. Informação nutricional. 

 

 



 
 

 

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. 

Os meios de transporte de alimentos destinados ao consumo humano, refrigerados ou 

não, 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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domingos Sávio Dornelas de Andrade 
Gerente do NUEPA 

 

 

 


