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Esfola do Traseiro

• Riscagem: Pegar a faca e riscar o couro com a lâmina da faca voltada para cima na direção contrária 
ao pêlo (1ª riscagem: efetuada do abdômen até a região do ânus;  2ª riscagem do jarrete até a região 
do ânus e 3ª riscagem do jarrete até a pata traseira).

• Esfola: Realizar a esfola com a faca e com a mão segurar a pele do animal, virando-a para cima, tendo 
atenção para evitar o contato da parte não esfolada com a parte esfolada.

Esfola da cauda / rabo:

• Riscagem: Pegar a faca e riscar o couro do rabo com a lâmina da faca voltada para cima na direção 
contrária ao pêlo, da região do ânus para a ponta da cauda.

• Esfola: Realizar a esfola com a faca e com a mão segurar a pele do rabo, virando-a para cima, tendo 
atenção para evitar o contato da parte esfolada com a parte não esfolada.

Esfola das patas:

• Riscagem: Pegar a faca e riscar o couro das patas com a lâmina da faca voltada para cima na direção 
contrária ao pêlo, sendo a 1ª riscagem efetuada entre a pata e o joelho.

• Esfola: Realizar a esfola com a faca e com a mão segurar a pele, virando-a para cima, tendo atenção 
para evitar o contato da parte esfolada com a parte não esfolada.

Esfola do dianteiro:

• Riscagem: Pegar a faca e riscar o couro com a lâmina da faca voltada para cima na direção contrária 
ao pêlo (1ª riscagem na direção abdômen até altura do pescoço).

• Esfola: Realizar a esfola com a faca ou serrinha (esfoladeira) do matambre esquerdo, do matambre 
direito e da axila. Com a mão segurar a pele, virando-a para cima, tendo atenção para evitar o contato 
da parte esfolada com a parte não esfolada. 

Esfola da cabeça:

• Fazer a esfola pela parte interna da pele, segurando a parte esfolada para fora a fim de evitar contato 
com a parte não esfolada.

Obs: Em todas as etapas de esfola, o colaborador deverá fazer a lavagem e esterilização das facas em 
esterilizador com a água a temperatura mínima de 82,5ºC após o término de cada operação.

 Monitoramento e Freqüência 

Deverá ser realizado pela empresa, diariamente observando a execução dos procedimentos, avaliando 
xx animais em cada horário.
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Possíveis não conformidades e Ações Corretivas

Não Conformidade Ação Corretiva
Contaminação da carcaça com pêlo na 
operação de riscagem.

Desviar ou segregar a carcaça, se necessário.
Remover, através de toalete, todas as porções 
contaminadas da carcaça.

Contaminação da carcaça com pêlo na 
operação de esfola (parte não esfolada com a 
parte esfolada).

Desviar ou segregar a carcaça, se necessário.
Remover, através de toalete, todas as porções 
contaminadas da carcaça.

A não lavagem e esterilização da faca a cada 
operação.

Lavar e esterilizar a faca a cada operação.

Qualquer uma citada acima. Re-treinar colaborador envolvido na operação.

Registro

PAC 10 PL 01 - Procedimento Sanitário Operacional (PSO).


