


APRESENTAÇÃO

O Manual Prático do Açougueiro tem por objetivo trazer 
informações de forma simplificada para os profissionais dessa 
área.
As normas e procedimentos aqui estabelecidos foram 
adequados e buscam preparar os profissionais e o setor de 
carnes para manipulação adequada dos produtos.
Além de buscar adequações para uma manipulação eficaz e 
segura, também traz informações sobre Recebimento e 
Estocagem, Embalagem e Exposição e Técnicas de Cortes.

DEFINIÇÕES PERTINENTES

• Produção – Manipulação – Elaboração: Conjunto das 
operações e dos processos executados na obtenção dos 
alimentos.

• Manipulação dos Alimentos: Operações executadas sobre a 
matéria prima abrangendo transportes, armazenagem, 
processamentos até o produto final.

• Contaminações: É a presença de qualquer substância 
estranha , podendo ser de origem física, química ou 
biológica que possam ser nocivas ou não à saúde do 
consumidor.

• Contaminações Cruzadas: Podem ser de um alimento para 
outro com contato direto ou indireto causado por 
manipuladores, equipamentos ou superfícies de contato.

• Higienização: Procedimentos executados para limpeza e 
sanificação do ambiente e equipamentos.
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• Limpeza: Eliminação de restos de alimentos sólidos ou não, 
poeira ou qualquer tipo de sujidades indesejáveis.

• Sanitização: Uso de produtos sanitizantes com o objetivo 
de reduzir os microrganismos patogênicos a níveis 
considerados seguros.

• Sanitizante ou Desinfetante: Produtos químicos utilizados 
após a limpeza para reduzir a carga microbiana a níveis 
aceitáveis e eliminar microrganismos patogênicos.

• Desinfestação: Cuidados estabelecidos em procedimentos 
executados para a eliminação de pragas.

• Pragas: Agente animal ou vegetal que possa causar danos 
materiais ou contaminações com riscos a qualidade, 
segurança ou saúde.

• APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
• Boas Práticas de Fabricação (GMP-Good Manufactoring 

Pratice): Procedimento pré estabelecidos para a obtenção 
de produtos para consumo, garantidos, saudáveis e 
inócuos.

• PC: Ponto de Controle, ponto ou etapa do processo onde o 
perigo é controlado previamente pelas Boas Práticas.

• PCC: Ponto Critico de Controle, ponto ou etapa onde o 
perigo vai ser controlado, não havendo possibilidade de ser 
controlado previamente.(Ex. Tomadas e interruptores, 
maçanetas de portas, principalmente lugares onde todos 
colocam as mãos.)

• POP: Procedimento Operacional Padrão, procedimentos 
padronizados e documentados em forma de planilhas 
apropriadas.

• EPI: Equipamento de Proteção Individual, equipamentos de 
uso pessoal para proteger a saúde e integridade física dos 
operadores.
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• As normas de higiene e limpeza têm por objetivo implantar processos que 
garantam a qualidade e segurança na obtenção dos produtos do setor de 
açougue.

• Evitar contaminações cruzadas no uso de equipamentos que afetarão as 
qualidades visuais e organolépticas de odor e sabor, como também a 
durabilidade dos mesmos.

• Eliminar hábitos prejudiciais ao trabalho com a implantação de hábitos 
saudáveis na manipulação de alimentos.

Ao ler este manual, o profissional da carne tomará contato com os  procedimentos 
padronizados que definem a qualidade.

BOAS PRÁTICAS
• Higiene Pessoal
• Higiene dos Equipamentos
• Higiene do Ambiente 
• Uso correto dos produtos de 

Higiene
• Documentação

RECEBIMENTO E ESTOCAGEM
• Tempo e Temperatura
• Aspecto Embalagem e Produto
• Layout câmaras
• Giro correto dos produtos

EMBALAGEM E EXPOSIÇÃO
• Corte e Arrumação sequencial dos 

Produtos
• Coloração de Gorduras e Fibras
• Etiquetagem
• Layout e Apresentação
• Informação ao Cliente

CORTES PASSO A PASSO
• Preparação das peças e 

Rendimentos
• Fichas Técnicas
• Cortes do Dianteiro
• Cortes do Traseiro

NOÇÕES BÁSICAS DE HIGIENIZAÇÃO

FLUXO ADEQUADO

TIPOS DE SUJIDADES
• Gorduras e Proteínas
• Equipamentos e superfícies a serem limpos
• Escolha de produtos adequados
• Detergentes alcalinos
• Detergentes neutros tensoativos

TIPOS DE LIMPEZA
• Manual
• Com espuma
• Por imersão
• Limpeza CIP (Cleaning Place) 
• Bombas e Pulverizadores

SANITIZAÇÃO
• Cloro
• Iodo
• Quaternários de Amônio
• O ideal são os produtos de uso 

profissional

FASES DA LIMPEZA
• Remoção de sujidades e resíduos 

sólidos
• Pré-enxague
• Aplicação de detergente
• Esfregação - Enxágue

HIGIENE E LIMPEZA
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HIGIENE PESSOAL

REGRAS

• O maior contaminante dos produtos são a 
mãos de quem manipula, por isso é 
obrigatória à lavagem das mãos e 
escovação das unhas após o uso de 
sanitários e inicio de qualquer atividade de 
manipulação no setor.

• As unhas devem ser mantidas sempre bem 
curtas e limpas.

• Deve-se manter permanentemente escova, 
detergente, e sanitizante no lavatório para 
mãos.

APRESENTAÇÃO PESSOAL
E UNIFORME ADEQUADO

• O uso de panos é desaconselhável, na necessidade de uso os 
indicados são os panos descartáveis do tipo perflex.

• É proibido o uso de relógio, anéis ou pulseiras durante a produção.
• Os cabelos devem ser mantidos curtos, limpos e protegidos por 

bonés e gorro protetores.
• A barba deve ser feita diariamente.
• As botas devem ser mantidas sempre bem limpas e serem 

higienizadas sempre que entrar no setor.

UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS ADEQUADOS PRODUTOS ADEQUADOS

• Detergentes Desengordurantes
• Sanitizantes, Sabonete Líquido para as Mãos, Álcool Gel, Papel Descartável
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LAVAGEM DAS MÃOS

O antebraço.                                        Enxaguar bem. A secagem deve ser feita 
com papel descartável. 
As unhas devem estar 
sempre bem aparadas. 

Nunca usar relógios, 
anéis, pulseiras etc.

LAVAGEM DAS BOTAS

É obrigatório a lavagem das botas sempre que entrar no setor, fazer a lavagem 
completa inclusive o solado. 

Escovar bem as unhas.Entre os dedos.Esfregar com vigor.
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PROCEDIMENTOS IMPORTANTES

• O banho deve ser diário

• O cabelo desse ser mantido sempre bem curto, 
a barba feita diariamente no caso de uso de bigode 
deve estar sempre aparado (O ideal é não usar).

• Nas unhas não se deve usar esmaltes ou bases.

• O desodorante deve ser neutro, sem perfume.

• Os itens pessoais devem ser mantidos em local 
adequado.

• Qualquer ferimento nas mãos ou braços deve ser 
protegido com curativo impermeável colorido com 
proteção de luvas descartáveis, o ideal é que 
funcionário com ferimento seja escalado para 
serviços sem contato com alimentos.

• Lavar bem as mãos antes de tocar nos acessórios 
descartáveis (luvas, toucas etc).

• Não tocar em ferimentos, cabelos ou espinhas.

• Não tossir ou espirrar perto dos alimentos.

• Não fumar em áreas de manipulação ou 
proximidades.
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REGRAS

• Fazer a remoção dos resíduos com a raspagem e varrição.
• As paredes e pisos devem ser escovados com detergente neutro e 

enxaguados com água abundante.
• A desinfecção deve ser feita com solução de água sanitária, cloro 

ou produtos profissionais (ver tabela de dosagem).
• Deve-se evitar o acúmulo de lixo referente a resíduo de carne e 

sangue em qualquer parte do setor, esses resíduos e sangue são 
sérios agravantes de contaminação.

• A iluminação deve estar sempre em perfeitas condições, para 
possibilitar uma inspeção visual detalhada do ambiente.

• A higiene deve ser minuciosa em áreas mais críticas do setor 
(ralos, cantos, portas e maçanetas, embaixo de estantes e estrados 
e na entrada e circulação do pessoal).

• A limpeza e higiene do setor devem seguir rigorosamente a escala. 
Ela deve eliminar todos os resíduos e deixar o ambiente limpo e 
higienizado. Os responsáveis devem supervisionar 
constantemente estas condições.

• Congeladores devem ser lavados (choque) e organizados dentro 
da escala.

• A incidência de moscas é sinal de deficiências na higiene do setor.

HIGIENE DO AMBINETE

Um ambiente limpo nem sempre está higienizado, por isso o uso de 
detergente, para a limpeza e remoção de gorduras do setor, e 
bactericidas, para a eliminação de germes, é de vital importância.

Falhas na limpeza e higienização do setor ocasionam sérios 
problemas de odores, moscas, baixa durabilidade dos produtos 
obtidos, reprocessamentos constantes, grande quantidade de 
aparas de carne devido a alterações de cor e odor, geração de 
perdas, devido a contaminações persistente e descontroladas.
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TRATAMENTO DE CHOQUE GERAL – LAVAGEM DO TETO E FORÇADORES
EXECUTAR A CADA 30 DIAS

TRATAMENTO DE CHOQUE

LAVAGEM DE TODAS AS PAREDES E CAMARAS
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ONDE TODOS COLOCAM AS MÃOS – MAÇANETAS DE PORTAS E INTERRUPTORES DEVEM 
SER MANTIDOS SEMPRE HIGIENIZADOS E SANITIZADOS PARA SE EVITAR CONTAMINAÇÕES 
CRUZADAS, DEVE-SE FICAR SEMPRE ATENTOS NA HIGIENE DESSES PONTOS.

CONTROLE DOS PONTOS CRÍTICOS
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ONDE TODOS COLOCAM AS MÃOS – MAÇANETAS DE PORTAS E INTERRUPTORES DEVEM 
SER MANTIDOS SEMPRE HIGIENIZADOS E SANITIZADOS PARA SE EVITAR CONTAMINAÇÕES 
CRUZADAS.
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ONDE TODOS COLOCAM AS MÃOS – MAÇANETAS DE PORTAS E INTERRUPTORES DEVEM 
SER MANTIDOS SEMPRE HIGIENIZADOS E SANITIZADOS PARA SE EVITAR CONTAMINAÇÕES 
CRUZADAS.

DEPOIS

ANTES

DEPOIS
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ONDE TODOS COLOCAM AS MÃOS – MAÇANETAS DE PORTAS E INTERRUPTORES DEVEM SER 
MANTIDOS SEMPRE HIGIENIZADOS E SANITIZADOS PARA SE EVITAR CONTAMINAÇÕES 
CRUZADAS.

PONTO CRITICO A SER CONTROLADO
ONDE TODOS COLOCAM AS MÃOS E

SE CONTAMINAM. 
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ONDE TODOS COLOCAM AS MÃOS – MAÇANETAS DE PORTAS E INTERRUPTORES DEVEM SER 
MANTIDOS SEMPRE HIGIENIZADOS E SANITIZADOS PARA SE EVITAR CONTAMINAÇÕES CRUZADAS.
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EMBAIXO DE PALLETS E ESTRADOS
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EMBAIXO DE PALLETS E ESTRADOS

Essa higiene deve ser realizada toda semana.
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REGRAS

•A LIMPEZA DEVE SER FEITA COM ÁGUA ABUNDANTE E 
ESCOVAÇÃO EFICAZ EM TODAS AS PARTES DOS 
EQUIPAMENTOS.

•NA SERRA, DEVE SER RETIRADO O TAMPO MÓVEL PARA 
UMA LIMPEZA INTERNA E EFICIENTE.

•NAS MESAS, A LIMPEZA DEVE SER FEITA COM EFICAZ 
ESCOVAÇÃO, TANTO NA SUPERFÍCIE COMO POR BAIXO DO 
TAMPO. 

•O MOEDOR DEVE SER LAVADO E HIGIENIZADO DIARIAMENTE 
(FAZER A DESMONTAGEM E HIGIENIZAR PEÇA POR PEÇA).

•NO BALCÃO, A LIMPEZA DEVE SER CONSTANTE (VIDE 
ESCALA). DANDO ATENÇÃO ESPECIAL À ESCOAÇÃO DE RALOS 
(NÃO DEIXAR ACUMULAR RESÍDUO).

•OS TAMPOS (ALTILENOS) DAS MESAS DEVEM SER RASPADOS 
COM ESPÁTULAS OU FACAS, ANTES DE SEREM LAVADOS.

•O USO DE ESTERILIZADORES É DE UMA SUMA
IMPORTÂNCIA.

•TAMPOS DE MESAS E CABOS DE FACAS ENCARDIDOS É SINAL 
DE FALHAS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.

•SEMPRE QUE SE USAR FACAS EM PRODUTOS DIFERENTES, 
EXEMPLO CORTAR SUÍNO E FRANGO, ETC. AS MESMAS 
DEVEM SER LAVADAS E ESTERILIZADAS. ( O CORRETO É USAR 
FACAS DE CORES DIFERENTES PARA CADA TIPO DE CARNE –
BOVINO – SUÍNO E FRANGO.

HIGIENE DOS EQUIPAMENTOS
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AFIADORES FACAS E PEÇAS DE MAQUINAS                                                                                

ESTERILIZAÇÃO POR IMERSÃO EM SANITIZANTE
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HIGIENIZAÇÃO FEITA EM TODOS OS INTERVALOS DA PRODUÇÃO
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HIGIENIZAÇÃO DA SERRA

Eliminação total de resíduos e 
desmontagem.

Lavagem geral e sanitização.

Lavagem em todas as partes do equipamento.
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Retirada e Lavagem da fibra guia

Lavagem em todas as partes do equipamento.
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Depois de higienizado manter o equipamento aberto para uma
secagem eficiente

Enxague completo com água abundante.

25



HIGIENIZAÇÃO DE MESAS

Começar a lavagem das mesas com a raspagem do tampo.
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Enxaguar e fazer a aplicação de detergente desengordurante.
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Fazer a esfregação por cima e por baixo do tampo.
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Enxaguar, fazer a sanitização e a secagem com rodo próprio para uso em 
superfície de mesas.

29



HIGIENIZAÇÃO DE CARRINHOS

Fazer a limpeza em todas as partes do equipamento.
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Fazer a esfregação completa.
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Enxaguar com água abundante e deixar secar.
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HIGIENIZAÇÃO DE BANDEJAS

Deve ser feita uma lavagem eficaz em todas as partes das bandejas, 
depois de sanificadas devem ser secas antes de usar.
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HIGIENIZAÇÃO DA MAQUINA DE FATIAR

A Maquina deve ser desmontada para uma limpeza e higienização 
perfeita com especial atenção na limpeza do disco de corte.
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A higienização deve ser diária, a maquina deve estar completamente limpa e 
sanitizada para o inicio da produção do dia.
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HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS

Todas as caixas devem ser lavadas e higienizadas diariamente.
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HIGIENIZAÇÃO DE EMBALADEIRAS E BALANÇAS

As embaladeiras e balanças devem estar sempre bem limpas e bem cuidadas.
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MULTIPLICAÇÃO BACTERIANA

POR QUE É IMPORTANTE A HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA E 
MINUNCIOSA DO SETOR.

A rápida proliferação microbiana é um fator de preocupação
em todas as áreas de manipulação de alimentos, se não
houver um efetivo trabalho diário de redução dessa
multiplicação corre – se o risco de ter um setor
completamente contaminado desde o ambiente até todos os
equipamentos, causando contaminação em todos os
alimentos ali manipulados.
Esse ciclo de multiplicação e de contaminação é o maior
causador das perdas por alteração na cor e baixa
durabilidade dos produtos.
Um sinal de alta multiplicação microbiana e contaminação é
a presença de mal cheiro com consequente aparecimento de
moscas. É importante ficar atento a esses fatores.

TEMPO (HORAS) Nº DE BACTÉRIAS

00:00 1

00:20 2

00:40 4

01:00 8

02:00 64

03:00 512

04:00 4.096

05:00 32.768

06:00 262.144

07:00 2.097.152

08:00 16.777.216

09:00 134.217.728

10:00 1.073.741.829
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ESCALAS DE HIGIENE
As Escalas de Higiene são o POPS (Procedimentos Operacionais 
Padrão) que devem ser seguidos rigorosamente iguais em todas as 
lojas.

As escalas organizam todos os processos de Higiene e Limpeza 
garantindo um trabsalho efetivo, eficiente e organizado, garantindo 
segurança alimentar em todo o processo produtivo.

O não seguimento das escalas como estão documentadas contribue 
para a proliferação e multiplicação bacteriana causando todos os 
malefícios advindo dessa atitude tais como, alteração rápida na 
coloração dos produtos, baixa durabilidade com geração de perdas, 
mal cheiro, reclamações, devoluções e risco de intoxicação 
alimentar.

A baixa durabilidade dos produtos causada por contaminações só 
não geram a perda do produto como também a perda de 
embalagens e de produtividade devido a muitos reprocessos.

O NÃO SEGUIMENTO DAS ESCALAS COMO ESTIPULADAS 
DIÁRIAMENTE DEVE SER CONSIDERADA FALTA GRAVE.

ESCALAS DE HIGIENE PESSOAL
INICIO DE INTERVALO

QUALQUER DO

ATIVIDADE ALMOÇO

HIGIENE DAS MÃOS X
LAVAGEM DAS BOTAS X

BARBA FEITA X
UNHAS CORTADAS X

CABELO SEMPRE CURTO SEMPRE CURTO SEMPRE CURTO SEMPRE CURTO

UNIFORMES (TROCAS) DIÁRIAS DIÁRIAS DIÁRIAS DIÁRIAS

LAVAGEM DO AVENTAL X
RELÓGIO PULSEIRAS

ANÉIS
NUNCA USAR NUNCA USAR NUNCA USAR NUNCA USAR

SECAGEM DAS MÃOS USAR PAPEL
DESCARTÁVEL

USAR PAPEL
DESCARTÁVEL

USAR PAPEL
DESCARTÁVEL

USAR PAPEL 
DESCARTÁVEL

SEMANALPERÍODO  DIÁRIA

X
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ESCALAS DE HIGIENE DOS EQUIPAMENTOS

INTERVALO

DO CAFÉ E 

ALMOÇO

FACAS X X X

Ao final da produção

X

Ao final do dia

X

AFIADORES X X X

BANDEJAS X

CARRINHOS X

LUVAS DE Ao final da produção

PROTEÇÃO X

GANCHOS X

CAIXAS PLÁSTICAS X

BALCÃO X

PERÍODO SEMANAL

MESAS

MOEDOR

X

X

X

ESTERILIZARDIÁRIA

ESCALAS DE HIGIENE DO AMBIENTE

INTERVALO

DO

ALMOÇO

PISO

SALA MANIPULAÇÃO

PISO DAS

CÂMARAS

PAREDES

DA SALA

MANIPULAÇÃO

PAREDES

DAS

CÂMARAS

TETO X

TRATAMENTO

DE

CHOQUE

PERÍODO  SEMANAL MENSALDIÁRIA

X

X

X

X

X

X
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LEMBRE-SE O NÃO 
SEGUIMENTOS

DAS REGRAS DE HIGIENE E 
LIMPEZA É A CAUSA DE
MAL CHEIRO PRESENÇA 
DE MOSCAS E QUEBRAS 

DE EMBALAGENS E 
PRODUTOS,
DEVIDO A 

CONTAMINAÇÃO
DESCONTROLADA NO 

SETOR!
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QUEBRAS DE PRODUTOS E EMBALAGENS CAUSADAS POR 
CONTAMINAÇÕES
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O USO DO FATIADOR DE BIFES

BENEFÍCIOS

O uso do fatiador de bifes proporciona a padronização na 
espessura de todos os bifes produzidos, tanto dos bem finos 
como dos mais grossos, (Steaks) Melhora a 
produtividade na produção dos bifados e no caso de peças como 
contrafilé, lagarto, picanha, Maminha é possível fatiar várias 
peças de uma vez só.
O operador não precisa ser um açougueiro profissional, qualquer 
auxiliar Treinado para saber os ajustes e a operação do 
equipamento faz a produção com perfeição

OS CUIDADOS

O segredo para uma produção perfeita é a amolação de forma 
técnica e diária do disco de corte (Conforme manual do 
fabricante) esse procedimento
é fundamental para se Evitar excessos de aparas e quebras no 
fatiamento.
A higiene deve ser rigorosa com a desmontagem de todas as 
peças removíveis, com lavagem rigorosa e sanitização diária.
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MOEDOR HOMOGENIZADOR DE CARNE MOÍDA

BENEFÍCIOS

O uso do moedor homogeneizador abre a possibilidade da 
elaboração de receitas (blends) com homogeneização padrão e 
teores de gorduras com percentuais controlados.
Ex. Miolo de Acém 5% de gordura
Acém mais paleta entre 7 e 10% de gordura
Acém + paleta + ponta de peito 12% a 15% de gordura.
Além de moída light ex. patinho de 2% a 5% de gordura.

Para a elaboração dos blends e respectivas fichas técnicas é 
necessário o uso de um medidor de teor de gordura. A 
elaboração da receita deve ser documenta em fichas técnicas 
especificas com procedimentos e fotos ilustrativas.
A checagem dos percentuais de gordura feitos com o medidor de 
gordura devem ser registrados em documento interno com visto 
do responsável do setor. Todo o processo deve ser aprovado no 
mínimo pelo S.I.M  Serviço de Inspeção Municipal.
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APARELHO MEDIDOR DE TEOR DE GORDURA

AQUECEDOR
BASE PARA

PORÇÃO DE CARNE

FUNIL DE GOTEJAMENTO DO 
SANGUE / GORDURA

ESCALA DE MEDIÇÃO 
DE PERCENTUAL 

BASE PARA O 
TUBO DE ENSAIO
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APARELHO MEDIDOR DE TEOR DE GORDURA -
FUNCIONAMENTO

Porção de carne  colocada sob aquecedor. Primeiro o gotejamento do suco depois 
a gordura.

Obtenção do percentual da gordura.
A gordura fica na 

superfície do suco.

Percentual em 
carne Magra 
5% gordura

Percentual em 
carne Gorda 
18% gordura

%
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EXEMPLO DE CARNE MOIDA COM TEOR DE GORDURA 
CONTROLADO

Carne Moída Light geralmente 
feita com patinho ou peixinho da 

paleta.

DE 02 A 05 % DE GORDURA 

Carne Moída Dia a Dia 
geralmente feita com miolo do 

acém e miolo da paleta.

DE 05 A 08 % DE GORDURA 

Carne Moída Bolonhesa geralmente 
feita com acém, paleta e ponta de 

peito.

DE 10 A 14 % DE GORDURA 

1 2 3

3

2

1
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MAQUINA À VÁCUO

A variedade de maquinas disponíveis no mercado é muito grande desde maquinas para o 
fechamento de uma embalagem como também de várias ao mesmo tempo, deve ser feito um 
estudo de volume para a compra do equipamento adequado para cada negócio.

A embalagem à vácuo abre a possibilidade de diversificação do mix e é indicada 
principalmente para a linha de cortes de frango, temperados e espetinhos.
O vácuo propicia uma extensão no self- life ( tempo de prateleira) elevando de 05 para 15 
dias nos produtos resfriados.
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CARACTERISTICAS DO PRODUTO À VÁCUO

A cor acinzentada das carnes embaladas à vácuo deve-se 
à ausência de oxigênio.

Pelo fato de ser retirado o oxigênio há uma reação de 
oxidação da mioglobina e hemoglobina (a cor fica 
arroxeada).
Após a abertura da embalagem com oxigenação o 
produto volta a adquirir sua cor original em poucos 
minutos.

O odor ácido é normal em carnes embaladas à vácuo, o 
aumento da acidez é sinal que o vácuo funcionou 
perfeitamente e a acidez ajuda na durabilidade do 
produto, o mesmo desaparece em poucos segundos, 
depois da embalagem ser aberta.

As carnes destinadas ao balcão de atendimento deve ser 
aberta dentro da sala de manipulação alguns minutos 
antes de serem expostas.

Uma melhor durabilidade dos produtos está diretamente 
ligada ao manuseio correto e a manutenção permanente 
da cadeia do frio e da higiene e limpeza.
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PARA UMA OPERAÇÃO DE EXELENCIA PODE-SE 
COMTEMPLAR TAMBÉM ESSES PROCEDIMENTOS

DOCUMENTAÇÃO DE TODOS OS PROCESSOS
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PARA UMA OPERAÇÃO DE EXELENCIA PODE-SE 
COMTEMPLAR TAMBÉM ESSES PROCEDIMENTOS

MOEDORES ESPECIFICOS PARA CADA TIPO DE PRODUTO
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CONSERVAÇÃO DE PRODUTOS

DEFINIÇÃO

Manipulação adequada de carne Bovina, Suína, Frango e Miúdos.

OBJETIVOS
• Manter os produtos pelo maior tempo na qualidade original.
• Estocagem adequada.
• Acompanhamento de temperatura.
• Regras de preparação antes do corte.
• Rodízio correto dos produtos nas câmaras.

Não usar pano.

MANIPULAÇÃO
• Jamais corte vários produtos (miúdos, suíno, frango, etc.) na mesma 

mesa sem antes fazer higienização das mãos, do altileno e facas. O 
ideal é uma mesa para cada tipo de carne.

• A produção deve ser feita com rapidez, para evitar alterações 
bruscas de temperatura dos produtos.

• O ambiente desse ser climatizado entre 12 a 16 graus.
• Carnes bovinas devem ser abertas alguns minutos antes do corte 

para recuperação da cor e eliminação do odor ácido.
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RECEBIMENTO E ESTOCAGEM

RECEBIMENTO

• Deve ser feito com extrema rapidez.
• O ideal é que o produto esteja entre 0 e 5 graus podendo chegar ao 

máximo 8 graus.
• Não provocar golpes bruscos nas caixas. (Não bater as caixas)
• Evitar pressões por sobre carga, máximo de 10 caixas de altura.
• Evitar contato com superfícies cortantes ou perfurantes.
• No ato do recebimento é natural que alguma embalagem venha 

furada, deve-se analisar o produto estando bom deve-se colocar para 
venda imediatamente.

• Checar a temperatura do baú do caminhão que deve estar no máximo 
a 10 graus, a vestimenta e a higiene dos lombadores.

ESTOCAGAEM

• Manter a temperatura de estocagem entre 0 e 5 graus.
• Armazenar cada tipo de corte sempre no mesmo lugar, para facilitar a 

localização.
• Câmara com layout definido melhora a produtividade.
• Evitar ao Máximo a abertura desnecessária das câmaras.
• Caixas com manchas de sangue devem ter prioridade de corte. (isso é 

sinal que alguma embalagem está furada, esse produto deve ser 
analisado e estando em boas condições, deve ser colocado para venda 
rapidamente.)

• Não armazenar nenhum produto em contato direto com o chão, o 
ideal é armazenar em prateleiras de aço inox.

• Deve se respeitar a distancia de 10 cm das paredes, para que a 
circulação do frio seja mais eficiente.

• Usar sistema PEPS de marcação de caixas para um controle mais 
eficiente do estoque.
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O ENTREGADOR DEVE ESTAR UNIFORMIZADO E DEVE-SE FAZER A 
CHECAGEM DE TODOS OS PRODUTOS NO RECEBIMENTO
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ESTOCAGEM ADEQUADA COM SISTEMA PEPS

O sistema PEPS – Primeiro que Entra Primeiro que Sai

• O prazo estipulado para carnes resfriadas é de 60 dias desde 
que se siga alguns procedimentos tais como: Manter sob 
refrigeração entre 0 e 05 graus sem variações bruscas nessa 
temperatura, movimentação mínima das caixas, altura de 
empilhamento de 10 caixas de altura para não provocar 
sobrecarga nas caixas da base evitando assim a ruptura da 
embalagem à vácuo, e toda movimentação é feita em 
ambiente com temperatura controlada a 12 graus.

• Por isso que na indústria se usa o Sistema PVPS – Primeiro 
que Vence Primeiro que Sai.

• Em função do transporte existem variações da temperatura 
no percurso, no descarregamento, no tempo de aferição na 
plataforma de recebimento e na câmara de estocagem do 
açougue devido a abertura constante das portas e 
movimentação de pessoal.

• Os produtos sofrem bastante na armazenagem na câmara 
do açougue diminuindo assim a sua durabilidade (shelf-
life).

• Por isso no açougue o sistema que deve ser usado é o 
Sistema PEPS – Primeiro que Entra Primeiro que Sai, pois 
produtos que chegam do frigorifico podem ter uma data um 
pouco mais avançada porém vão ter uma durabilidade 
maior do que os que ficaram armazenados na câmara do 
açougue, pelos fatores acima citados.
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METODOLOGIA DO SISTEMA PEPS NO AÇOUGUE

O sistema PEPS – Primeiro que Entra Primeiro que Sai
• No inicio da implantação do sistema antes de receber a 

próxima entrega deve se fazer uma organização da câmara e 
fazer a marcação de todas as caixas de carne com um “X” 
usando um pincel atômico.

• Os produtos novos não devem receber a marcação a partir 
dai o controle se torna mais simples e visual, os produtos 
com o “X” são os mais velhos na estocagem na câmara os 
sem marcação são os mais novos e devem ser usados por 
ultimo.

• Numa próxima entrega antes do recebimento deve fazer 
outra marcação, os produtos com um “X” receberam outra 
marcação ficando com dois “XX” o produto sem a marcação 
recebem um “X” e os novos ficam sem marcação, numa nova 
entrega poderemos ter na câmara os mesmos cortes com 
três “XXX” dois “XX” um “X” e sem marcação.

• XXX – Produtos com mais tempo de câmara primeira 
entrega

• XX - Produtos da antepenúltima entrega
• X - Produtos da penúltima entrega
• - Produtos da ultima entrega (mais novos)

• O controle do estoque pode ser feito de forma visual, pois 
quando temos produtos com três XXX ou mais isso sinaliza 
que o pedido esta sendo feito errado pois existem produtos 
que não estão girando e estão sendo pedidos fora do giro 
correto dos mesmos.
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METODOLOGIA DO SISTEMA PEPS NO AÇOUGUE

Deve se fazer uma documentação visual informativa no setor.
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METODOLOGIA DO SISTEMA PEPS NO AÇOUGUE

Marcação do sistema PEPS na câmara.

Produto mais velho
usar primeiro XX

Produto mais novo X
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COMPOSIÇÃO QUÍMICA DAS CARNES

CONHECENDO ALGUMAS CARACTERISTICAS 
DA CARNE
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pH

• O pH das carnes oscila entre 7,0 e 5,0. O valor é 
inverso à quantidade de ácido láctico, formando 
através da glicólise (açúcar dos músculos).

• O pH da carne contribui na maior ou menor rapidez do 
crescimento microbiano.

• O teor de glicogênio nos músculos é um elemento 
fundamental do pH final.

• Durante  o processo de “Rigor Mortis”, o glicogênio é 
convertido em ácido láctico, causando uma queda de 
pH de valores de 7,0 até 5,5.

• Se houver intenso exercício muscular do animal no 
pré-abate, haverá uma substancial redução nos níveis 
de glicogênio e o pH final será elevado.

• Carne com pH alterado é denominado DFD (Dark, 
Firm, Dry) escura, firme e seca.

• Em pH 5,5, haverá restrições no crescimento de 
bactérias, representando portanto um fator de 
controle de deterioração.
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EXEMPLO DE PRODUTO E NÍVEL DE pH

NÍVEL DE pH pH PRODUTOS

7 Neutro Alguns cosméticos

6,8 **

6 Pouco ácido Todos alimentos, 
principalmente carne

5 **

4 **

A maioria dos derivados 
de tomate, mostarda e 

limão

3,5 **

3 Muito ácido

2 **

1 ** Produtos azedos

0

PROCESSO DE REDUÇÃO DE pH NO RESFRIAMENTO 
DAS CARCAÇAS

Carne com efeito de algum
problema de estresse pré abate.

Efeito na coloração. 
DFD – Dark – Firm - Dry
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O MARMOREIO

Raro Pouco Moderado Razoável

Abundante Abundante Abundante Abundante

Intenso Intenso Intenso Intenso

O marmoreio é a característica da carne com gordura 
intermuscular (no interior dos músculos) essa
característica confere maior maciez e suculência para os 
cortes.
A presença do marmoreio esta diretamente relacionada 
a qualidade do animal e principalmente a raça, um 
exemplo é a raça Angus que traz na sua genética essa 
característica.
A grade ao lado mostra como são classificados o grau de 
marmoreio dos cortes bovino. 

CARACTERISTICA ENCONTRADA NA RAÇA WAGYU
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FORMAÇÃO TÉCNICA EM CORTES

DEFINIÇÃO

Produtos elaborados de forma tradicional ou especial, dentro 
de rendimentos e em porções padronizadas.

OBJETIVOS

• Melhorar a apresentação de todos os produtos.
• Padronização com fichas técnicas em peso, arrumação, 

embalagem e espessura.
• Produtividade na produção.
• Elaboração profissional.
• Sortimento que atinja as expectativas dos clientes.
• Diferencial de mercado.
• Fidelização de clientes.
• Manutenção permanente da qualidade.

TREINAMENTO DE CORTES E RENDIMENTOS
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RENDIMENTOS DOS CORTES

TODOS OS CORTES DEVEM SER 
PRODUZIDOS SEGUINDO O 

RENDIMENTO ESTABELECIDO

Custo de entrada

Rendimento de cada corte

Percentual de quebra

Valor da venda final

Margem em R$

Margem bruta em percentual
Planilhas disponíveis em:

www.tecmeat.com.br

Deve se fazer checagens
periódicas ou em toda
troca de fornecedor
com especial atenção
nos % de quebra pois
toda variação nesses %
afetara o resultado dos
rendimentos.
E é uma sinalização sobre
a qualidade da limpeza
dos cortes.

APURAÇÃO DE RENDIMENTO POR PRODUTO

Todos os cortes devem ser  elaborados 
dentro dos rendimentos  estabelecido 
pela formação. A elaboração adequada 
é o que irá garantir um controle 
efetivo das quebras na produção.

PEÇAS PRONTA PARA 
CORTES ESPECIAIS

Corte Principais

Sub Cortes
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EMBALAGEM E EXPOSIÇÃO
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TÉCNICAS DE EMBALAGEM E EXPOSIÇÃO

• Aspecto visual
• Coloração
• Etiquetagem
• Arrumação
• Gorduras
• Fibras

DEFINIÇÃO

Sistema adequado de embalagem e exposição de todos os produtos.

OBJETIVOS

• Utilização adequada de embalagens e equipamentos.
• Apresentação estratégica.
• Sinalização e informação ao cliente.
• Rodízio de produtos no balcão.

REGRAS

• Todos os cortes devem usar sempre as mesmas bandejas 
estabelecidas pela ficha técnica.

• As etiquetas devem ser coladas sempre dentro dos padrões 
estabelecidos e alinhadas

• A máquina de embalar deve estar sempre limpa e na temperatura 
ideal para solda. (VIDE MANUAL FABRICANTE)

• A arrumação dos produtos deve ser feita buscando as áreas de 
maior movimento no balcão (PRODUTO DE MAIOR ROTAÇÃO NOS 
LUGARES MAIS ACESSÍVEIS).

• A exposição deve ser feita de acordo com a rotação de cada 
produto (PRODUTO DE MAIOR VENDA, ESPAÇO MAIOR DE 
APRESENTAÇÃO).

• Deve-se fazer sempre a rotação dos produtos expostos. 
(Abastecimento sempre feito por trás)

• Todo produto com embalagem solta, etiquetas rasuradas, excesso 
de sangue e coloração alterada deve ser retirada do balcão 
imediatamente.

• Os funcionários devem estar preparados para fazer o controle de 
qualidade no balcão, dar atendimento cordial aos clientes e ter 
conhecimento para dar informações necessárias.
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B02 / M03

B03 / M04

B04 / M05

B16 / M07

210 mm

140 mm

235 mm

180 mm

150 mm

290 mm

205 mm

ESPECIFICAÇÕES DAS BANDEJAS

Obs: a nomenclatura ( B ou M) é devido a fabricantes diferentes porém as medidas são as 
mesmas.

275 mm
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A PRIMEIRA REGRA E A MAIS IMPORTANTE EM 
ARRUMAÇÃO

Nas peças sem um padrão de anatomia (ex. Coxão Mole) os 
bifes do inicio da peça são menores, esses bifes devem ser
separados e distribuídos um por bandeja sempre à mostra 
para o cliente e nunca escondido embaixo de um bife maior.
O cliente nunca deve ter surpresas desagradáveis ao abrir a 
embalagem, o ideal é que por baixo esteja melhor do que
ele viu na ao comprar pois isso gera confiança, recompra e 
fidelização.

Conhecida como embalagem 
“Kinder Ovo” com 

surpresa desagradável.

O que o cliente vê na loja

O que o cliente vê quando
chega em casa.

O Correto na arrumação
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ARRUMAÇÃO VERTICAL: 
gordura sempre para a esquerda.

ARRUMAÇÃO HORIZONTAL: 
gordura sempre para cima.

Obs: Os Bifes devem ser sempre da mesma peça de carne (NÃO 
MISTURAR BIFES DE PEÇAS DIFERENTES) para não haver quebra no 
padrão de fibras e coloração.

ARRUMAÇÃO CORRETA DOS BIFES
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ARRUMAÇÃO PADRONIZADA: 
coloração e gordura sempre do mesmo lado.

ARRUMAÇÃO FORA DO PADRÃO: 
Arrumação das gorduras desordenadas.

Todas as gorduras para a esquerda

Gorduras desordenadas para esquerda e direita
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ARRUMAÇÃO HORIZONTAL: 
gorduras sempre para cima.

ARRUMAÇÃO FORA DO PADRÃO: 
gorduras para cima e para baixo.
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ARRUMAÇÃO CORRETA DOS BIFES
(COLORAÇÃO)

BIFES CORTADOS E ARRUMADOS DA MESMA PEÇA: 
Coloração e fibras padronizadas

BIFES CORTADOS E ARRUMADOS DE PEÇAS DIFERENTES: 
Coloração e fibras despadronizadas
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PRODUTOS ELABORADOS SEM TECNICAS DE 
ARRUMAÇÃO

Bandejas faltando produtos
e aparecendo o fundo.

Bandejas amassadas

Etiquetagem sem 
alinhamento

Sem técnicas de arrumação 
o aspecto visual dos 
produtos fica 
completamente 
comprometido.

ARRUMAÇÃO SEM TÉCNICA ASPÉCTO VISUAL 
COMPROMETIDO

Gorduras arrumadas de lados 
diferentes, ESQUERDA / DIREITA.

Bifes do começo da peça (ancho) 
e bifes do final da peça (chorizo) 
arrumados na mesma bandejas 
(sequenciamento errado)

Bifes de peças diferentes 
arrumados na mesma bandeja 
comprometendo a coloração.

Sem técnicas de arrumação o 
aspecto visual dos produtos fica 
completamente comprometido.
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ETIQUETAGEM FORA DO PADRÃO: 
Etiquetas desalinhadas comprometem o 

aspecto visual dos produtos.

TÉCNICAS DE ETIQUETAGEM

ETIQUETAGEM PADRONIZADA: 
Etiquetas alinhadas ajudam compor o

aspecto visual dos produtos.

A leitura sempre é feita da esquerda para a direita por isso a etiqueta informativa deve 
ser colada. Na esquerda da bandeja para o cliente receber as informações primeiro do 
produto e só depois ver o preço.

EXPOSIÇÃO DENTRO DE TÉCNICAS ESTABELECIDAS: Família de produtos 
(Bovino Tradicional) Etiquetagem padronizada – Informação em todos os cortes.

TÉCNICAS DE EXPOSIÇÃO
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EXPOSIÇÃO DENTRO DE TÉCNICAS ESTABELECIDAS: Família de produtos 
(Suínos) Etiquetagem padronizada – Informação em todos os cortes.

TÉCNICAS DE EXPOSIÇÃO

EXPOSIÇÃO DENTRO DE TÉCNICAS ESTABELECIDAS: Família de produtos 
(Angus) Etiquetagem padronizada – Informação em todos os cortes.

TÉCNICAS DE EXPOSIÇÃO
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ASPÉCTO VISUAL NA EXPOSIÇÃO TOTALMENTE 
COMPROMETIDO

Sequenciamento errado das gorduras

Etiquetagem com alinhamento totalmente despadronizado. Etiqueta do preço 
e informativa coladas de lados incorretos.
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PLANO GRAMA DE EXPOSIÇÃO DO BALCÃO

• É importante a documentação do padrão de exposição (Plano 
grama) com a fixação dos mesmo para checagem na abertura da 
loja e acompanhamento de eventuais ruptura, o plano grama deve 
ser feito contemplando os tipos de cortes e a indicação de preparo 
para facilitar a escolha do cliente.

• Uma vez definido o plano grama o produto deve ser exposto 
sempre no mesmo lugar estabelecido no documento.

• EXEMPLOS DE PLANOGRAMAS PAGINAS SEGUINTES.
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CORTES TRADICIONAIS 
E ESPECIAIS DE BOVINO
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ESTRUTURA DE SORTIMENTO TRASEIRO

• Filé Mignon
• Bife de Filé Mignon
• Medalhão de Filé Mignon
• Bife Parmegiana
• Picanha Tradicional
• Picanha Gaúcha
• Bife de Picanha
• Picanha Fatiada
• Picanha Esp. Grelha
• Picanha Nobre (Baby)
• Picanha Nobre II (Baby)
• Picanha Avesso
• Maminha Tradicional
• Bife de Maminha
• Maminha Sanfonada
• Alcatra Tradicional
• Bife de Alcatra
• Baby Beef
• Bombom
• Contra Filé Tradicional
• Bife de Contra Filé
• Bife Ancho
• Bife Chorizo
• Bife Ligth Contra Filé
• Bisteca
• Coxão Mole Tradicional
• Bife de Coxão Mole
• Preparação Coxão Mole 

Especial
• Bife Paris
• Bife Light
• Strogonoff
• Brochete
• Corte Oriental
• Corte Espiral
• Capa de Coxão Mole
• Steack Virginia
• Patinho Tradicional
• Bife de Patinho
• Preparação Patinho Especial
• Duckbeef
• Flanbife

• Escalope
• Coxão Duro Tradicional
• Bife de Coxão Duro
• Bife para Role
• Bife de Panela
• Preparação Coxão Duro Especial
• Redbeef
• Stretto
• Lagarto Tradicional
• Lagarto Especial
• Bife de Lagarto
• Bife Palha
• Escabeche
• Lagarto Sanfonado
• Lagarto Recheado
• Fraldinha Tradicional
• Fraldinha Fatiada
• Fraldinha Grelha
• Fraldinha Especial Grelhada
• Cubos para Churrasco
• Capa de Filé
• Músculo Mole
• Músculo Mole Inteiro
• Músculo Mole Fatiado
• Tortuguita
• Músculo Picado
• Preparação do Acém Especial
• Acém Tradicional
• Lombinho do Acém
• Carne de Caçarola
• Bife de Caçarola
• Costela sem Osso
• Preparação da Paleta Especial
• Paleta Tradicional
• Assado Inglês
• Bife para Milanesa
• Peixinho Tradicional
• Peixinho Especial Sanfonado
• Braço Tradicional
• Braço em Cubos
• Bife Borboleta
• Músculo Picado Dianteiro

• Ponta de Peito 
Tradicional

• Ponta de Peito 
Especial

• Ponta de Peito 
Fatiada

• Bife à Mineira
• Cubos para Sopa
• Cupim

COSTELAS

• Costela 
Tradicional

• Costela de Tira
• Costela 03 Ripas
• Costela Especial 

Bafo
• Costela Fatiada 

Grelha

MIÚDOS

• Bucho
• Fígado
• Coração
• Língua
• Mocotó
• Rabada
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Filé Mingnon

Limpeza
Peça totalmente limpa mantendo espelho e 

cordão.

Corte
Peça inteira na bandeja ou cortado ao 

meio.

Arrumação O lado do espelho voltado para cima.

Bandeja B04 / M05
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Bife de Filé Mingnon

Limpeza
Peça totalmente limpa sem espelho e sem 

cordão.

Corte
Cortar os bifes no sentido transversal da 

peça.

Arrumação
Bifes arrumados em sequência ou 

escamados.

Bandeja B04 / M05
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Medalhão de Filé Mingnon

Limpeza Totalmente limpo, avermelhado.

Corte
Cortar no sentido transversal da peça, postas 

de 5 cm.

Arrumação A face do corte voltada para o cliente.

Bandeja B02 / M03
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Bife Parmegiana

Limpeza Totalmente limpo, avermelhado.

Corte
Cortar postas no sentido horizontal da peça 

e abrir ao meio tipo borboleta.

Arrumação A face do corte voltada para o cliente.

Bandeja B03 / M04
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Picanha Tradicional

Limpeza
Manter a gordura característica da carne e 

retirar o espelho se houver.

Corte A peça inteira na bandeja.

Arrumação O Lado da carne voltado para o cliente.

Bandeja B04 / M05
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Picanha Gaúcha

Limpeza
Manter a gordura característica da carne e 

retirar o espelho se houver.

Corte
Retirar os três primeiro bifes da cabeça da 

peça deixando-a com 1.0Kg.

Arrumação O Lado da gordura voltado para o cliente.

Bandeja B02 / M03
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Bife de Picanha

Limpeza
Manter a gordura característica da carne e 

retirar o espelho se houver.

Corte No sentido transversal contra as fibras.

Arrumação
Bifes escamados com gordura sempre para 

o mesmo lado.

Bandeja B04 / M05
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Picanha Fatiada

Limpeza
Manter a gordura característica da carne e 

retirar o espelho se houver.

Corte
Cortar em postas de 3 cm no sentido 

transversal contra as fibras.

Arrumação
Postas lado a lado com gordura sempre para o 

mesmo lado.

Bandeja B04 / M05
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Picanha Especial Grelha

Limpeza
Manter a gordura característica da carne e 

retirar o espelho se houver.

Corte
No sentido transversal, contra as fibras em 

postas grossas.

Arrumação
Postas arrumadas em sequência intercalando 

a gordura para cima e para baixo.

Bandeja B02 / M03
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Picanha Nobre (Baby)

Limpeza
Manter a gordura característica da carne e 

retirar o espelho se houver.

Corte
Usar somente a ponta (bico) da picanha que 
sobra na produção do corte Picanha Fatiada.

Arrumação
Postas arrumadas com uma gordura para 

cima e uma para baixo.

Bandeja B02 / M03
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Picanha Nobre II (Baby)

Limpeza
Manter a gordura característica da carne e 

retirar o espelho se houver.

Corte
Usar somente a ponta (bico) da picanha que 

sobra da produção da Picanha Fatiada.

Arrumação
Postas arrumadas com duas gorduras para 

cima e uma para baixo.

Bandeja B04 / M05
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Picanha Avesso

Limpeza
Rebaixar excesso de gordura e retirar o 

espelho se houver.

Corte
Fazer uma abertura na parte mais larga no 
sentido horizontal, enfiar a mão e virar a 

peça.

Arrumação Peça inteira na bandeja.

Bandeja B04 / M05
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Maminha Tradicional

Limpeza
Limpeza superficial mantendo a membrana 

na peça.

Corte Manter a peça inteira.

Arrumação Peça inteira na bandeja.

Bandeja B04 / M05
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Bife de Maminha

Limpeza
Limpeza superficial mantendo a membrana 

na peça.

Corte
Cortar no sentido transversal contra as 

fibras.

Arrumação
Bifes escamados com a gordura sempre do 

mesmo lado.

Bandeja B04 / M05
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Maminha Sanfonada

Limpeza
Avermelhar o lado interno da peça mantendo 

a gordura característica.

Corte
Fatiar a peça sem romper os bifes (forma de 

leque).

Arrumação
Face vermelha para o cliente e a gordura para 

baixo.

Bandeja B04 / M05
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Alcatra Tradicional

Limpeza
Manter padrão do frigorifico e fazer limpeza se 

necessário.

Corte
Cortar postas de 800g a 1kg no sentido 

horizontal da peça.

Arrumação A face do corte voltada para o cliente.

Bandeja
B02 / B03

M03 / M04
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Bife Alcatra

Limpeza
Parcial mantendo membrana e a gordura 

característica da peça.

Corte
Cortar bifes no sentido transversal contra as 

fibras.

Arrumação A face  do corte voltada para o cliente.

Bandeja B03 / M04
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Baby Beef

Limpeza Totalmente limpo peça avermelhada.

Corte
Cortar postas de 3 cm. no sentido transversal 

contra as fibras.

Arrumação A face do corte voltada para o cliente.

Bandeja B03 / M04
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Bombom

Limpeza
Totalmente limpo peça avermelhada retirar o 

nervo central da peça.

Corte
A peça do Baby Beef cortada ao meio no 

nervo que divide a peça.

Arrumação A face do corte voltada para o cliente.

Bandeja B03 / M04

100



Contra Filé Tradicional

Limpeza
Retirar pelancas laterais de peça e rebaixar 

gorduras se necessário. 

Corte
Cortar pedaços de +/- 1.500Kg. para a bandeja 

B04 – M05
e +/- 1Kg. bandeja B02 – M03.

Arrumação A gordura para cima.

Bandeja
B02/B04

M03 / M05

10

1



Bife de Contra Filé

Limpeza
Retirar excessos laterais e nervos cervical, 

rebaixar gordura se necessário.

Corte
Cortar bifes no sentido transversal a peça 

contra as fibras.

Arrumação A face do corte voltada para o cliente.

Bandeja B03 / M04

10

2



Bife Ancho

Limpeza Retirar excessos laterais da peça.

Corte
Cortar bifes de 04 cm no sentido transversal a 

peça contra as fibras.

Arrumação A face do corte voltada para o cliente.

Bandeja B02 / M03

103



Bife Chorizo

Limpeza
Retirar excessos laterais e nervo cervical. 
Escolher as peças mais gordas do lado do 

alcatra.

Corte
Cortar bifes grossos no sentido transversal a 

peça, contra as fibras.

Arrumação A face do corte voltada para o cliente.

Bandeja B03 / M04

104



Bife Light Contra Filé

Limpeza
Escolher as peças mais magras e avermelhar 

(Peças do lado do alcatra).

Corte
Cortar bifes finos no sentido transversal a 

peça, contra as fibras.

Arrumação A face do corte voltada para o cliente.

Bandeja B03 / M04
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Limpeza
Retirar excessos de pelancas e raspar todo pó 

da serragem.

Corte
Cortar o contra filé com osso na serra em bifes 

médios.

Arrumação A face do corte voltada para o cliente.

Bandeja B03 / M04

Bisteca

10

6



Coxão Mole Tradicional

Limpeza
Retirar excessos de pelancas e sebo, rebaixar 

gordura se necessário.

Corte Cortar posta de +/- 1Kg.

Arrumação A face do corte voltada para o cliente.

Bandeja B04 / M05

10

7



Bife de Coxão Mole

Limpeza
Retirar excessos de pelancas e sebo, rebaixar 

gordura se necessário.

Corte
Cortar bifes no sentido transversal contra as 

fibras.

Arrumação A face do corte voltada para o cliente.

Bandeja
B03/B16

M04 / M07
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Preparação Coxão Mole Especial

Limpeza Retirar a capa e avermelhar a peça.

Corte
Alinhar laterais para Strogonoff, Bochete e 

Oriental e o miolo para Paris e Light.

Arrumação A face do corte voltada para o cliente.

Bandeja
B02/B03/B04

M03 / M04 / M05

Strogonoff

Brochete

Oriental

Paris e Ligth

109



Bife Paris

Limpeza Retirar a capa e avermelhar a peça.

Corte Cortar bifes do miolo inteiro contra as fibras.

Arrumação A face do corte voltada para o cliente.

Bandeja B03 / M04

110



Bife Light

Limpeza Retirar a capa e avermelhar a peça.

Corte
Cortar o miolo da peça e posta no sentido 

horizontal e tirar bifes pequenos na 
transversal.

Arrumação A face do corte voltada para o cliente.

Bandeja B04 / M05
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Strogonoff

Limpeza Retirar a capa e avermelhar a peça.

Corte Cortar em tiras padronizadas.

Arrumação Colocar +/- 0,500 Kg. por bandeja.

Bandeja B02 / M03

112



Brochete

Limpeza Retirar a capa e avermelhar a peça.

Corte Cortar e cubos padronizados.

Arrumação Colocar +/- 0,600Kg. por bandeja.

Bandeja B02 / M03

113



Corte Oriental

Limpeza Retirar a capa e avermelhar a peça.

Corte Cortar em iscas bem pequenas.

Arrumação Colocar +/- 0,600Kg. por bandeja.

Bandeja B02 / M03

114



Corte Espiral

Limpeza Retirar a capa e avermelhar a peça.

Corte Cortar em tiras maiores que o Strogonoff.

Arrumação Colocar +/- 0,600Kg. por bandeja.

Bandeja B02 / M03
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Capa do Coxão Mole

Limpeza
Avermelhar o lado interno e manter a gordura 

características. 

Corte
Fazer sulcos na diagonal da peça e enrolar 

com lado vermelho para fora.

Arrumação Uma peça por bandeja.

Bandeja B02 / M03

116



Steak Virginia

Limpeza
Avermelhar o lado interno da capa do coxão 

mole e manter a gordura característica.

Corte
Enrolar a peça com a gordura para dentro e 

cortar em postas.

Arrumação Colocar 04 postas por bandeja.

Bandeja B03 / M04
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Patinho Tradicional

Limpeza Superficial retirando tendões e pelancas.

Corte Cortar a peça em 3 ou 4 postas.

Arrumação Uma posta por bandeja.

Bandeja B03 / M04

118



Bife de Patinho

Limpeza Superficial retirando tendões e pelancas.

Corte Cortar em bifes no sentido transversal.

Arrumação Bifes escamados na bandeja.

Bandeja
B03 / B16

M04 / M07

119



Preparação Patinho Especial

Limpeza Avermelhar totalmente a peça.

Corte
Separar os três músculos do patinho nas 

juntas, fatiar na transversal.

Arrumação A face do corte voltada para o cliente.

Bandeja
B02/B03/B04

M03 / M04 / M05

Escalope

Strogonoff

120



Duck Beef

Limpeza Avermelhar totalmente a peça.

Corte
Usar o músculo esterno (maior) da peça cortar 

em bifes finos na transversal.

Arrumação A face do corte voltada para o cliente.

Bandeja B03 / M04 

121



Flanbife

Limpeza Avermelhar totalmente a peça.

Corte
Usar o músculo circular interno (miolo) da 
peça cortar em bifes finos na transversal.

Arrumação A face do corte voltada para o cliente.

Bandeja B04 / M05
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Escalope

Limpeza Avermelhar totalmente a peça.

Corte
Usar o músculo circular interno (miolo) da peça 

cortar em postas medalhão na transversal.

Arrumação A face do corte voltada para o cliente.

Bandeja B02 / M03

123



Coxão Duro Tradicional

Limpeza Retirar excessos de pelancas e sebo.

Corte
Cortar a peça em três partes para B04 – M05 

ou em cinco para bandeja B02 – M03.

Arrumação A face do corte voltada para o cliente.

Bandeja
B02 / B04

M03 / M05

124



Bife Coxão Duro

Limpeza Retirar excessos de pelancas ou sebo.

Corte Cortar em bifes no sentido transversal da peça.

Arrumação
A face do corte voltada para o cliente e a 

gordura sempre para o mesmo lado.

Bandeja B03 / M04

125



Bife para Role

Limpeza
Retirar excessos de pelancas e sebo, retirar o 

nervo prata.

Corte
Cortar em bifes no sentido transversal da 

peça, usar metade da peça lado da picanha.

Arrumação
Enrolar os bifes e arrumar com a gordura 

sempre do mesmo lado.

Bandeja B02 / M03

126



Bife de Panela

Limpeza Retirar excessos de pelancas ou sebo.

Corte
Cortar em bifes no sentido transversal da 

peça, usar final da peça (Borboleta)

Arrumação
Dobrar os bifes no meio na horizontal com a 

gordura para baixo.

Bandeja B04 / M05
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Preparação Coxão Duro Especial

Limpeza
Avermelhar a superfície da peça, retirar nervo 

prata e manter a gordura.

Corte
Separar a peça ao meio no sentido horizontal 

deitado.

Arrumação A face do corte voltada para o cliente.

Bandeja
B03 / B04

M04 / M05

Stretto Redbeef

128



Redbeef

Limpeza Peça totalmente avermelhada.

Corte
Usar metade superior da peça e cortar no 

sentido transversal.

Arrumação
Os bifes escamados com o lado reto para 

esquerda.

Bandeja B04 / M05

129



Stretto

Limpeza Deixar gordura característica da peça.

Corte
Usar metade inferior da peça e cortar no 

sentido transversal.

Arrumação
Os bifes escamados com o lado da gordura 

para cima.

Bandeja B03 /M04

130



Lagarto Tradicional

Limpeza Deixar gordura característica da peça.

Corte Dividir a peça no meio.

Arrumação Metade da peça na bandeja.

Bandeja B02 / M03
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Lagarto Especial

Limpeza Avermelhar totalmente a peça.

Corte Manter a peça inteira.

Arrumação Uma peça por bandeja.

Bandeja B04 / M05

132



Bife de Lagarto

Limpeza
Limpar a peça mantendo a película e a 

gordura, rebaixar se necessário.

Corte
Cortar a peça em bifes transversais contra as 

fibras.

Arrumação Bifes escamados com gordura para cima.

Bandeja B04 / M05

133



Bife Palha

Limpeza Avermelhar totalmente a peça.

Corte
Cortar a peça em bifes finos transversais 

contra as fibras.

Arrumação Bifes escamados.

Bandeja B04 / M05

134



Escabeche

Limpeza Avermelhar totalmente a peça.

Corte
Cortar a peça ao meio no sentido horizontal e 

triar bifes no sentido transversal.

Arrumação Bifes escamados.

Bandeja B03 / M04

135



Lagarto Sanfonado

Limpeza
Retirar a película do lado interno da peça e 

manter a gordura característica.

Corte
Cortar a peça ao meio na horizontal depois 

cortar no sentido transversal, fatiar sem 
romper os bifes da base.

Arrumação Escamar os bifes.

Bandeja B02 / M03

136



Lagarto Recheado

Limpeza Avermelhar a peça.

Corte

Cortar a peça no meio e abrir as metades em 
manta, rechear com bacon, calabresa e 
cenoura, cobrir com fatias de bacon e 

amarrar.

Arrumação Uma peça por bandeja.

Bandeja B02 / M03

13

7



Fraldinha Tradicional

Limpeza
Retirar excessos de pelancas e sebo, manter 

a película e a gordura.

Corte Manter a peça inteira.

Arrumação Uma peça por bandeja.

Bandeja B04 / M05

138



Fraldinha Fatiada

Limpeza
Retirar excessos de pelancas e sebo, manter 

a película e a gordura.

Corte Cortar a peça em tiras grossas.

Arrumação Uma peça por bandeja.

Bandeja B04 / M05

139



Fraldinha Grelha

Limpeza
Avermelhar a carne e manter a gordura da 

cabeça da peça.

Corte Cortar a peça ao meio na horizontal.

Arrumação Duas metades na bandeja.

Bandeja B02 / M03
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Fraldinha Especial Grelha

Limpeza
Avermelhar a carne e manter a gordura da 

cabeça da peça.

Corte
Enrolar a peça com a gordura para dentro e 

cortar em postas de 3 cm.

Arrumação Duas postas na bandeja.

Bandeja B02 / M03

141



Cubos para Churrasco

Limpeza
Retirar excessos de pelancas, sebo e manter 

gorduras.

Corte
Fazer da capa do coxão mole e sobras de 

preparações dos cortes do traseiro.

Arrumação Média de 800g por bandeja.

Bandeja B04 / M05

142



Capa de Filé

Limpeza
Retirar excesso de pelancas ou sebo, manter 

a película e a gordura.

Corte Fatiar a peça no sentido horizontal.

Arrumação A face do corte voltada para o cliente.

Bandeja B02 / M03

143



Músculo Mole

Limpeza
Retirar a capa, excesso de pelancas, sebo e 

tendões, manter a película.

Corte
Abrir a parte grossa da carne (costa) em 

manta, enrolar e cortar ao meio.

Arrumação
Uma peça por bandeja com a face do corte 

voltada para o cliente.

Bandeja B02 / M03
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Músculo Mole Inteiro

Limpeza
Retirar a capa, excessos de pelancas, sebo e 

tendões, manter a película. 

Corte
Abrir a parte grossa da carne (costa) em 

manta, enrolar e cortar as pontas.

Arrumação Uma peça por bandeja.

Bandeja B02 / M03

145



Músculo Mole Fatiado

Limpeza
Retirar a capa, excessos de pelancas, sebo e 

tendões, manter a película.

Corte Fatiar a peça em postas na transversal.

Arrumação
Arrumar em sequência com a face do corte 

voltada para o cliente.

Bandeja B03 / M04
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Tortuguita

Limpeza
Retirar a capa, excessos de pelancas e 

tendões, manter a película.

Corte
Usar somente o garrão para esse corte 

fatiando bem fino sem destacar os bifes.

Arrumação A peça inteira na bandeja.

Bandeja B02 / M03
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Músculo Picado

Limpeza
Retirar a capa, excessos de pelancas e 

tendões, manter a película.

Corte Fatia o garrão em postas na transversal.

Arrumação
Arrumar a face do corte voltada para o 

cliente.

Bandeja B02 / M03

148



Preparação do Acém Especial

Limpeza Retirar excessos de pelancas ou sebo.

Corte
Retirar a costela sem osso e aparar a peça 

do pescoço fazer lombinho ou acém 
tradicional, do miolo do acém caçarola.

Arrumação A face do corte voltada para o cliente.

Bandeja
B02 / B03 / B04

M03 / M04 / M05

Acém tradicional ou 
Lombinho

Carne ou Bife de 
Caçarola

Costela s/ osso

149



Acém Tradicional

Limpeza Retirar excessos de pelancas e sebo.

Corte
Fazer do pescoço e das laterais da preparação 

dos cortes especiais.

Arrumação Média de 1Kg. por bandeja.

Bandeja B04 / M05

150



Lombinho do Acém

Limpeza Retirar excessos de pelancas e sebo.

Corte Fazer o corte do Miolo em postas de +/- 1Kg.

Arrumação Uma posta por bandeja.

Bandeja B02 / M03

151



Carne de Caçarola

Limpeza Retirar excessos de pelancas e sebo.

Corte
Acertar laterais da peça, fazer o corte do 
miolo do acém em posta de +/- 1.300Kg.

Arrumação
Duas postas por bandeja, face do corte para o 

cliente.

Bandeja B03 / M04
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Bife de Caçarola

Limpeza Retirar excessos de pelancas e sebo.

Corte
Acertar laterais da peça, fazer o corte do 

miolo do acém em bifes.

Arrumação Dois ou três bifes por bandejas

Bandeja
B03 / B16

M04 / M07

153



Costela sem Osso

Limpeza Retirar excessos de pelancas e sebo.

Corte Corte feito da aba da costela do dianteiro.

Arrumação Lado interno da costela voltado para o cliente.

Bandeja B04 / M05

154



Preparação da Paleta Especial

Limpeza
Retirar excessos de pelancas, tendões ou 

sebo.

Corte Separar Bola, Braço, Peixinho e Músculo.

Arrumação Varias.

Bandeja
B02 / B03 / B04

M03 / M04 / M05

Músculo 
Picado

Bife 
Milanesa

Bife
Borboleta

Peixinho 
Especial
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Paleta Tradicional

Limpeza
Retirar pelancas e tendões, manter a capa e a 

gordura característica.

Corte
Retirar o músculo, braço e peixinho e cortar 

toda a bola com gordura.

Arrumação A face do corte voltado para o cliente.

Bandeja B04 / M05
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Assado Inglês

Limpeza Retirar a capa da bola e toda a gordura.

Corte Cortar em postas de 4 cm.

Arrumação A face do corte voltada para o cliente.

Bandeja B02 / M03
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Bife para Milanesa

Limpeza Retirar a capa da bola e toda a gordura.

Corte Cortar em bifes no sentido transversal.

Arrumação A face do corte voltada para o cliente.

Bandeja B03 / M04
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Peixinho Tradicional

Limpeza Avermelhar a peça.

Corte Cortar a peça ao meio ou manter inteira

Arrumação
Arrumar cabeça da peça em uma bandeja e 

dois rabos em outra bandeja.
Ou manter a peça inteira.

Bandeja B04 / M05
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Peixinho Especial Sanfonado

Limpeza Avermelhar a peça.

Corte
Fatiar em bifes sem separar da base, escamar 

os bifes.

Arrumação Uma peça por bandeja.

Bandeja B04 / M05
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Braço Tradicional

Limpeza Manter a gordura e a capa do braço.

Corte Manter a peça inteira.

Arrumação Uma posta por bandeja.

Bandeja B04 / M05

16

1



Braço em Cubos

Limpeza Manter a gordura e a capa do braço.

Corte
Quadricular a peça formando cubos 

padronizados.

Arrumação Uma peça por bandeja.

Bandeja B04 / M05
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Bife Borboleta

Limpeza Manter a gordura característica da peça.

Corte Cortar em bifes no sentido transversal.

Arrumação A face do corte voltada para o cliente.

Bandeja B04 / M05

163



Músculo Dianteiro Picado

Limpeza Retirar a capa e pontas de tendões.

Corte Cortar em postas no sentido transversal.

Arrumação A face do corte voltada para o cliente.

Bandeja B02 / M03

164



Ponta de Peito Tradicional

Limpeza
Retirar excessos de pelancas e sebo, rebaixar a 

gordura quando excessiva.

Corte Cortar em postas de +/- 1.200Kg.

Arrumação A gordura para baixo na bandeja.

Bandeja B04 / M05
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Ponta de Peito Especial

Limpeza
Avermelhar o lado interno da peça rebaixar a 

gordura quando excessiva.

Corte Cortar em postas de +/- 1Kg.

Arrumação A gordura para baixo na bandeja.

Bandeja B04 / M05

16
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Ponta de Peito Fatiada

Limpeza
Avermelhar o lado interno da peça rebaixar a 

gordura quando excessiva.

Corte Fatiar a peça em posta de 2 cm.

Arrumação
Intercalar as postas com a gordura para 

esquerda e direita.

Bandeja B04 / M05

16
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Bife à Mineira

Limpeza
Avermelhar totalmente a parte interna da 

peça.

Corte Separar o meio da peça e cortar em bifes.

Arrumação
Escamados com o lado da gordura para a 

esquerda.

Bandeja B03 / M04

16
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Cubos para Sopa

Limpeza Retirar pelancas e sebo.

Corte
Fazer cubos das sobras dos cortes especiais do 

dianteiro.

Arrumação Cobrir toda a base da bandeja.

Bandeja B02 / M03
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Cupim

Limpeza Rebaixar a gordura quando excessiva.

Corte
Abaixo de 2 Kg. deixar inteiro, acima de 2 Kg. 

cortar ao meio no sentido horizontal.

Arrumação A face do corte voltada para o cliente.

Bandeja
B03 / M04
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Costela Tradicional

Limpeza Retirar pelancas e sebo.

Corte Cortar contra a ripa em fatias de 5 cm.

Arrumação A face do corte voltada para o cliente.

Bandeja B03 / M04
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Costela de Tira

Limpeza Retirar excessos de pelancas e sebe.

Corte Cortar contra a ripa em fatias de 2cm.

Arrumação A face do corte voltada para o cliente.

Bandeja B04 / M05
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Costela 3 Ripas

Limpeza Retirar pelancas e sebo.

Corte
Separar as três ripas e padronizar o tamanho 

com a bandeja B03.

Arrumação Uma pedaço por bandeja.

Bandeja B03 / M04
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Costela Especial Bafo

Limpeza Retirar pelancas e sebo.

Corte
Fazer da costela grossa (rojão), pedaços de 

+/- 1,5Kg.

Arrumação Um pedaço por bandeja.

Bandeja B03 / M04
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Costela Fatiada Grelha

Limpeza Retirar pelancas e sebo.

Corte
Fazer da costela grossa (rojão), fatiar em bifes 

de 1cm.

Arrumação A face do corte voltada para o cliente.

Bandeja
B03 / B16

M04 / M07
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Bucho

Limpeza Manter o padrão do frigorifico.

Corte Fatiar na serra em postas de 02 cm.

Arrumação A face do corte voltada para o cliente.

Bandeja
B03 / B16

M04 / M07
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Limpeza Retirar pelancas e sebo.

Corte Poderá ser cortado em bifes ou tiras.

Arrumação O produto cobrindo toda a bandeja.

Bandeja
B02 / B03

M03 / M04

Fígado

177



Coração

Limpeza Retirar pelancas e sebo.

Corte
Poder ser  deixada a peça inteira ou cortada

em cubos.

Arrumação Conforme fotos.

Bandeja B02 / M03
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Limpeza Retirar pelancas e sebo.

Corte Manter a peça inteira.

Arrumação Peça inteira na bandeja.

Bandeja B02 / M03

Língua
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Limpeza Manter o padrão do frigorifico.

Corte Fatiar na serra em postas de 03 cm.

Arrumação A face do corte voltada para o cliente.

Bandeja B03 / M04

Mocotó

180



Rabada

Limpeza Retirar pelancas e sebo.

Corte Separar os gomos nas juntas.

Arrumação A face do corte voltada para o cliente.

Bandeja
B02 / B03

M03 / M04
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Prezado cliente,

Obrigado por comprar conosco. Nós esperamos que 
você esteja encantado com nosso serviço e com a 
qualidade do produto que recebeu.
Nós nos esforçamos bastante para prover excelentes 
produtos a excelentes preços com um excelente 
atendimento. Portanto, se você sentiu que não recebeu 
um serviço 5 estrelas, por favor entre em contato 
conosco no e-mail loja@tecmeat.com.br e nos dê a 
oportunidade de resolver a questão da sua insatisfação 
antes de deixar qualquer feedback.
Se você estiver completamente satisfeito com o nosso 
serviço, por favor, considere em escrever algum 
feedback positivo ou gaste alguns segundos nos 
escrevendo um tweet. Nós realmente apreciamos o seu 
apoio e decisão em comprar conosco e esperamos fazer 
negócio novamente com você num futuro próximo.

Todo material para treinamento da sua equipe você 
encontra em www.tecmeat.com.br aba Loja.

Atenciosamente,

A Equipe TecMeat.
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