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NOTA TÉCNICA: GVS/SUSA/002/2014 

 “VENDA DE CARNE MOIDA NO VAREJO”  

 

 

De acordo com a Instrução Normativa nº 83 de 21/11/2003 – MAPA, 

entende-se por carne moída o produto cárneo obtido a partir da moagem de massas 

musculares de carcaças de bovinos, seguido de imediato resfriamento ou congelamento. 

Nota: o presente regulamento aplica-se também ao produto obtido a partir da carne de búfalos. 

A moagem da carne é realizada através de um processo de trituração da carne fresca que 

apesar de não modificar de forma significativa seus valores nutricionais originais, atribui a este 

produto caracteristicas organolépticas como cor, sabor e aroma, próprias deste processo. 

Diante disso, a carne moída bovina é altamente suscetível à contaminação e  deterioração, 

mais do que os cortes sólidos, devido ao aumento da superficie de contato quando triturada, e 

a passagem de resíduos das moagens anteriores,  ajudando a contribuir no desenvolvimento 

de bactérias principalmente aeróbias que, com freqüência causam deterioração em baixas 

temperaturas (Almeida, 2002).  

De acordo com estudos, as carnes pré-moídas em comparação com as moídas na hora da 

compra, apresentam maiores populações de micro-organismos mesófilos, coliformes totais, 

coliformes termotolerantes e Staphylococcus sp (Pigarro,2008). Além disso, as carnes moídas 

deterioradas e inapropriadas para o consumo nem sempre apresentam alterações no seu 

aspecto que o consumidor possa identificá-las, o que reforça o cuidado para a venda adequada 

deste produto, prevenindo assim, riscos à saúde do consumidor. 

Quanto à classificação, trata-se de um produto cru, resfriado ou congelado. 

 

São considerados fatores essenciais de qualidade:  

� Matéria-prima: carne resfriada e/ou congelada não permitindo a utilização de carne 

"quente” (proveniente de um animal recém abatido e que não passou pela inspeção 

sanitária efetuado por médico veterinário qualificado e processo de resfriamento); 

� A matéria-prima a ser utilizada deverá estar isenta de tecidos inferiores como ossos, 

cartilagens, gordura parcial, aponevroses, tendões, coágulos, nodos linfáticos, etc; 

� Não será permitida a obtenção do produto a partir de moagem de carnes oriundas da 

raspa de ossos e Carne Mecanicamente Separada – CMS; 
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�  O produto deverá ser obtido em local próprio para moagem, com temperatura 

ambiente não superior a 10ºC;    

� A carne moída deverá sair do equipamento de moagem com temperatura nunca 

superior a 7ºC e ser submetida, imediatamente, ao congelamento (rápido ou ultra-

rápido) ou ao resfriamento e; 

� O prazo de validade do produto será estabelecido de acordo com o previsto na 

legislação vigente, observando-se as variáveis dos processos de obtenção, 

embalagem e conservação. O produtor demonstrará, junto aos órgãos competentes, os 

procedimentos, testes e resultados de garantia no prazo estabelecido proposto.  

 

Acondicionamento: 

O produto deverá ser embalado com materiais adequados para as condições de 

armazenamento e transporte, de modo que lhe confiram uma proteção apropriada. 

Armazenamento:  

A carne moída resfriada deverá ser mantida à temperatura de 0ºC a 4ºC e a carne moída 

congelada à temperatura máxima de -18ºC durante o armazenamento. 

 

Aditivos e Coadjuvantes de Tecnologia/Elaboração  

Não serão permitidos. 

Contaminantes: 

Os resíduos orgânicos e inorgânicos devem estar ausentes, e quando presentes, em 

quantidades inferiores aos limites estabelecidos em regulamentação específica. 

Pesos e Medidas  

Os estabelecimentos comerciais deverão moer qualquer tipo de carne apenas no ato da venda 

e sempre na presença do consumidor. Nestes locais, obedecendo aos critérios da venda, o 

consumidor poderá levar a quantidade que desejar. 

Esta orientação não se aplica nos casos de comercialização de carnes moídas industrializadas, 

desde que vistoriadas por órgão competente e tenham os selos de qualidade exigidos.   

Carnes moídas previamente na indústria deverão obedecer aos seguintes critérios: 

� A carne moída deverá ser embalada imediatamente após a moagem, devendo cada 

pacote do produto ter o peso máximo de 1 (um) quilograma; 

� Em função do destino do produto (uso hospitalar, escolas, cozinhas industriais, 

instituições, etc.) poderão ser admitidas embalagens com peso superior a 1 kg, 
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devendo sua espessura ser igual ou menor que 15 centímetros, não sendo permitida 

sua venda no varejo (procedimento exclusivo de indústria) e; 

�  Carnes previamente moídas e embaladas na indústria NÂO PODEM SER 

FRACIONADAS no mercado varejista.      

       

 Rotulagem 

� Aplica-se o Regulamento vigente (Portaria nº 371, de 04/09/97 - Regulamento Técnico 

para Rotulagem de Alimentos - Ministério da Agricultura e do Abastecimento, Brasil). 

� Os dizeres "PROIBIDO O FRACIONAMENTO" deverão constar em rotulagem com 

caracteres destacados em corpo e cor. 

� Os dizeres "PROIBIDA A VENDA NO VAREJO" deverão constar em rotulagem com 

caracteres destacados em corpo e cor, quando as embalagens forem superiores a 1 

kg. 

 

A ATUAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL: 

A Vigilância Sanitária do município da Serra em suas atividades de fiscalização 

percebeu a comercialização de carne previamente moída em hipermercados, supermercados e 

estabelecimentos congêneres. 

Visando proporcionar um maior controle na qualidade do produto evitando a 

contaminação e fraude do mesmo (relacionadas à adição de outros produtos não cárneos, 

como cartilagens, gordura parcial, aponevroses, tendões, coágulos, nodos linfáticos, etc); 

informamos que de acordo a legislação vigente, a carne moída para ser vendida no varejo, 

deve ser moída na hora, na presença do consumidor, mediante a solicitação do mesmo.  

Mediante isso, carnes previamente moídas e expostas para venda estão passíveis de 

apreensão pelo descumprimento da Instrução Normativa vigente. 
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 REFERÊNCIAS LEGAIS: 

 

Lei Municipal  Nº 2.915/2005 Institui código de Saúde do município da Serra 
 

Instrução Normativa nº 83 de 21/11/2003 – MAPA Aprova o Regulamento Técnico  de 
Identidade e qualidade de carne bovina e conserva (corned beef) e carne moída de bovinos, 
conforme Anexos. 
 
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. 
 
 
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. 

 
Nota: As referências citadas não excluem a obrigatoriedade de atendimento de 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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Entre em contato conosco: 


