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NOTA TÉCNICA: GVS/SUSA/001/2014 

 

“FRACIONAMENTO DE JERKED BEEF EM ESTABELECIMENTOS DE VENDA A VAREJO” 

 

O jerked beef, segundo a Instrução Normativa nº. 22, de 31 de julho de 2000, é definido como: 

“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”. Essa carne salgada é classificada 

como: produto cru, curado e dessecado, tendo como ingredientes obrigatórios: carne bovina, 

água, sal, nitrito e/ou nitrato de sódio e/ou potássio e ingredientes opcionais açúcares, aditivos 

intencionais, coadjuvantes de tecnologia. As características físico- químicas também são 

fixadas: “atividade de água - (máx.) 0,78, umidade (máx.) 55% e matéria mineral (máx.) 18,3%”. 

O jerked beef tem um processamento muito semelhante ao do charque, porém adiciona-se 

Nitrato e nitrito de sódio durante o seu preparo e ele é sempre comercializado em embalagem 

a vácuo. O jerked beef é produzido com carnes da parte dianteira e ponta-de-agulha do animal. 

Em seu processamento, porém também existem variações com carnes traseiras. 

Características do produto: 

• Quanto às características organolépticas: 

Textura Não deve se apresentar amolecido, úmido ou pegajoso 

Cor Uniforme e característica 

Odor e sabor: Próprio e a parte gordurosa não deve apresentar odor de ranço 

 

• Quanto à embalagem: 

 

- Normalmente o Produto embalado em plástico resistente, sob vácuo, com peso 

líquido de 500gr, 1 kg, 5 kg, 10 kg até 30 kg para atender o mercado. 

- Poderá ser admitido outro tipo de material de embalagem e/ou de acondicionamento, 

desde que aprovado pelo órgão de Inspeção Federal do Ministério da Agricultura 

e autorizado pela Diretoria de Suprimento, desde que contenha impresso:- 

denominação de venda e marca; - identificação da origem; - identificação do lote; 

- conteúdo líquido; e- prazo de validade respeitando a validade estabelecida pela 

indústria. 

Contudo, para evitar o prejuízo com desperdício de peças de jerked beef com prazos curtos de 

vencimentos ou ate mesmo vencidos, alguns supermercados podem estar recorrendo ao 
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fracionamento (a divisão dos produtos originais em peças ou embalagens menores) do 

produto, com riscos de adulteração da data de validade e falta de informação no 

armazenamento do mesmo.  

Para diminuir os riscos de contaminação neste procedimento, muitas indústrias já apresentam 

embalagens de jarked beef fracionadas na indústria com pesos variáveis de 500 Gr até 30 kg, 

para atender a demanda do mercado, evitando o fracionamento do produto no local de venda e 

assim, danos e riscos ao consumidor. 

Os produtos fracionados podem ser embalados na presença ou ausência do consumidor. Após 

a abertura da embalagem original perde-se o prazo de validade informado pelo fornecedor, 

devendo seguir as recomendações de armazenagem e prazo de validade do fabricante após  a 

abertura do produto. 

Quando forem embalados na ausência do consumidor, as informações obrigatórias devem 

constar no rótulo ou em etiqueta complementar. O prazo de validade de alimentos não é 

estipulado pela ANVISA, cabendo ao próprio fabricante sua determinação (item 7 da Resolução 

CISA/MA/MS nº 10, de 31 de julho de 1984. 

Normalmente, os estabelecimentos são autorizados pela Vigilância Sanitária a fazer o 

fracionamento, ocorre que, durante esse processo, o item pode perder a identificação de 

origem, abrindo a possibilidade para a mudança no prazo de vencimento. Essa prática ilegal é 

comum e difícil de ser combatida – o que coloca em risco a saúde dos consumidores. 

A falta de rotulagem correta pode levar os estabelecimentos a serem advertidos ou até 

multados caso sejam encontradas irregularidades e os produtos apreendidos e descartados 

sumariamente. 

As RDCs que regulamentam a rotulagem preceituam que todos os alimentos devem ser 

rotulados de acordo com as disposições dos itens das mesmas, ou seja, com todas as 

informações exigidas. 

O fabricante somente se responsabiliza pela manutenção da segurança e propriedades 

características do produto dentro do prazo estipulado de vida útil declarada no rótulo, desta 

forma o prazo de validade da rotulagem do produto deve ser respeitado. O estabelecimento 

que por sua vez efetua o fracionamento quando permitido, deve armazená-lo conforme 

temperatura indicada pelo fabricante e prazo de validade especificado na rotulagem.  

 

 

� A ATUAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL: 

A Vigilância Sanitária do Município da Serra observou que vários supermercados, açougues, 

casas de carnes e mercearias estão fracionando jarked beef para a venda no varejo em 

porções variadas. Mediante isso, alguns produtos estão passíveis de apreensão pelos 

seguintes fatores: 

• O processo de fracionamento, bem como condições de temperatura e estocagem no qual 

é realizado pode alterar as suas características, além de reduzir a vida de prateleira deste 
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produto, comprometendo não somente as características organolépticas e a sua 

aparência, como também tornando um fator de risco à saúde dos seus consumidores. 

 

• Ao fracionar, o estabelecimento deve se responsabilizar por colocar a informação do 

produto original na nova embalagem, seguindo a informação do fabricante no que diz 

respeito ao prazo do alimento após aberto e suas condições de armazenamento. Os 

rótulos devem apresentar, em letras legíveis, informações sobre a data de fabricação, 

prazo de validade, composição, peso, carimbos de inspeção, origem e 

fabricante/produtor, entre outros. Estas informações devem constar em todos os tipos 

de alimentos, sejam eles in natura, industrializados ou congelados. 

Referências legais: 

Lei Municipal  Nº 2.915/2005 Institui código de Saúde do município da Serra 
 
Resolução RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002: Aprova o Regulamento Técnico sobre 
Rotulagem de Alimentos Embalados: estabelece que o prazo de validade é informação 
obrigatória na rotulagem de alimentos, buscando assim garantir o consumo de alimentos de 
qualidade adequada.Todo alimento que seja comercializado, qualquer que seja sua origem, 
embalado na ausência do cliente, e pronto para oferta ao consumidor deve conter rotulo 
obrigatório. Naqueles casos em que as características particulares de um alimento requerem 
uma regulamentação específica, a mesma se aplica de maneira complementar ao disposto no 
presente Regulamento Técnico. 
 
Instrução Normativa nº. 22, de 31 de julho de 2000: Aprovar os Regulamentos Técnicos de 
Identidade e Qualidade de Copa, de Jerked Beef, de Presunto tipo Parma, de Presunto Cru, 
de Salame, de Salaminho, de Salame tipo Alemão, de Salame tipo Calabres, de Salame tipo 
Friolano, de Salame tipo Napolitano, de Salame tipo Hamburgues, de Salame tipo Italiano, de 
Salame tipo Milano, de Linguiça Colonial e Pepperoni, conforme consta dos Anexos desta 
Instrução Normativa. 
 
Resolução - RDC N° 216, DE 15 DE SETEMBRO DE 2004 – ANVISA- Aplica-se aos serviços 
de alimentação que realizam algumas das seguintes atividades: manipulação, preparação, 
fracionamento, armazenamento, distribuição, transporte, exposição à venda e entrega de 
alimentos preparados ao consumo, tais como cantinas, bufês, comissarias, confeitarias, 
cozinhas industriais, cozinhas institucionais, delicatéssens, lanchonetes, padarias, pastelarias, 
restaurantes, rotisserias e congêneres. 

 
Resolução- RDC 259/02, item 6.6.12 do anexo (...) os alimentos que exijam condições 
especiais para sua conservação (...). Indicando as precauções necessárias para manter suas 
características normais, devendo ser indicadas as temperaturas máximas e mínimas para a 
conservação do alimento e o tempo que o fabricante, produtor ou fracionador garante sua 
durabilidade nessas condições 
 
Resolução CISA/MA/MS nº 10, de 31 de julho de 1984. Dispõe sobre instruções para 
conservação nas fases de transporte, comercialização e consumo dos alimentos perecíveis, 
industrializados ou beneficiados, acondicionados em embalagens 
 

Nota: As referências citadas não excluem a obrigatoriedade de atendimento a outras normas vigentes não mencionadas. 
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Dúvidas e Informações – Entre em contato conosco: 

Ouvidoria:      0800 283 9780 (ramal 4)        

          Portal: http://www.serra.es.gov.br/ouvidoria 

alimentos.gvs@serra.es.gov.br 
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