
 
 

 

 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO 

 
 

CARNE BOVINA SALGADA CURADA DESSECADA  
OU JERKED BEEF  

 
 
 

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO 

Entende-se por Jerked Beef ou Carne Bovina Salgada Curada Dessecada, o produto 
cárneo industrializado, obtido de carne bovina, adicionado de cloreto de sódio e sais de 
cura, submetido a um processo de maturação e dessecação. O produto deve estar de 
acordo com a legislação vigente, especialmente a Instrução Normativa nº 22, de 31 de 
Julho de 2000 do Ministério da Agricultura - MA. 

 

2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 
 

 
2.1. GERAIS 
 
O Jerked Beef deverá ser da peça de carne bovina do tipo Acém, produto cru, curado e 
dessecado; não deve apresentar odor de ranço, nem depósitos de líquido na 
embalagem primária, devendo se apresentar em perfeito estado de conservação.  
 
 
3.  COMPOSIÇÃO 
 
3.1.1.Ingredientes Obrigatórios: Carne bovina, água, sal, nitrito e/ou nitrato de sódio 
e/ou potássio 
 
3.1.2.Ingredientes Opcionais : 
 

 Açúcares 

 Aditivos intencionais 

 Coadjuvantes de Tecnologia 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

4.  CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS (SENSORIAIS) 

 Textura: Característica e cubos com consistência firme 

 Cor: Característica 

 Sabor: Característico  

 Odor: Característica 

 Teor de gordura: o peso da gordura presente, não deve exceder 15% do total de 
peso do produto, em sua embalagem primária. 

 

5.  CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS 

Deverá estar de acordo com a legislação vigente. 

 

6  CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS 

 Atividade de água – Aw (max) 0,78 

 Umidade (max) 55 % 

 Matéria Mineral (max) 18,3 % 

 

7  CARACTERÍSTICAS MICROSCÓPICAS 

Ausência de sujidades, parasitas e larvas entre outros. 

 

8. FATORES ESSENCIAIS DE QUALIDADE 

8.1 Tempo de maturação/dessecação 
 
Depende do processo tecnológico empregado 
 
8.2 Acondicionamento 
 
O produto deverá ser embalado com materiais adequados para as condições de 
armazenamento e que lhe confiram uma proteção apropriada. 
 
 
 
 



 
 

 

9. ADITIVOS E COADJUVANTES DE TECNOLOGIA/ELABORAÇÃO 

Deverá estar de acordo com a legislação vigente (PORTARIA nº 1.004, DE 11 DE 
DEZEMBRO DE 1998). 

 

10. CONTAMINANTES 

Os contaminantes orgânicos e inorgânicos não devem estar presentes em quantidades 
superiores aos limites estabelecidos pelo regulamento vigente. 

11. HIGIENE 

As práticas de higiene para a elaboração do produto deverá está de acordo com o 
estabelecido no "Código Internacional Recomendado de Práticas de Higiene para os 
Produtos Cárnicos Elaborados" {(Ref. CAC/RCP 13 -1976 (rev. 1, 1985)} do "Código 
Internacional Recomendado de Práticas de Higiene para a Carne Fresca" {(CAC/RCP 
11 -1976 (rev. 1,1993)}, do "Código Internacional Recomendado de Práticas - Princípios 
Gerais de Higiene dos Alimentos" {(Ref.: CAC/RCP 1 - 1969 (rev. 2 - 1985)} - Ref. 
Codex Alimentarius, vol. 10, 1994. 

Portaria nº 368, de 04/09/97 – Regulamento Técnico sobre as Condições Higiênico-
Sanitárias e de Boas Práticas de Elaboração para Estabelecimentos Elaboradores / 
Industrializadores de Alimentos- Ministério da Agricultura e do Abastecimento, Brasil. 
 

Toda a carne usada para elaboração do Jerked Beef deverá ter sido submetida aos 
processos de inspeção prescritos no RIISPOA - "Regulamento de Inspeção Industrial e 
Sanitária de Produtos de Origem Animal" - Decreto n0 30.691, de 29/03/1952. 
 

12. PRAZO DE FABRICAÇÃO 

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

 

 

 

13.  PRAZO DE VALIDADE 

De acordo com o fabricante. 



 
 

 

 

14. EMBALAGEM 

 

14.1 EMBALAGEM PRIMÁRIA 

O produto deverá ser embalado a vácuo, a embalagem primária do produto deverá ser 
do tipo plástica resistente. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido de 05 Kg 
(cinco quilos). 

 

14.2 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. A embalagem deverá ser dimensionada de 
forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens primárias e os 
limites da embalagem secundária. Será considerada imprópria e será recusada a 
embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e / ou 
deterioração. 

 

15.  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 e a Portaria nº 371, de 04/09/97 - 
Regulamento Técnico para Rotulagem de Alimentos -Ministério da Agricultura e 
do Abastecimento, Brasil). 

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. 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. 

 

16. 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 

 


