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CLASSIFICACLASSIFICAÇÇÃOÃO

AgruparAgrupar porpor classeclasse produtosprodutos queque tem tem caractercaracteríísticassticas semelhantessemelhantes..

ClassificaClassifica osos animaisanimais emem raraççaa, , sexosexo, , maturidadematuridade, , acabamentoacabamento e e 
conformaconformaççãoão. . 

TIPIFICATIPIFICAÇÇÃOÃO

UmaUma diferenciadiferenciaççãoão das classes das classes emem tipostipos hierarquizadoshierarquizados segundosegundo
critcritéériosrios queque incluemincluem as as categoriascategorias dada classificaclassificaççãoão jjáá mencionadasmencionadas e e 
outrasoutras comocomo gorduragordura de de coberturacobertura, , conformaconformaççãoão e e marmoreiomarmoreio

OBJETIVOSOBJETIVOS

Separar animais que apresentam Separar animais que apresentam 
diferentes rendimentos e qualidade diferentes rendimentos e qualidade 
de carnede carne

OBJETIVOSOBJETIVOS

Auxilia na comercializaAuxilia na comercializaçção de suão de suíínos nos 
entre produtores e frigorentre produtores e frigorííficos que ficos que 
praticam a bonificapraticam a bonificaççãoão

Garante ao consumidor especificaGarante ao consumidor especificaçções ões 
diferenciadas de cortes e produtos diferenciadas de cortes e produtos 
susuíínosnos

Reflexos da tipificaReflexos da tipificaçção sobre o setor ão sobre o setor 
produtivoprodutivo

Busca de material genBusca de material genéético apropriadotico apropriado

Melhoria na nutriMelhoria na nutriçção e manejoão e manejo

Comprometimento com a sanidadeComprometimento com a sanidade

Viabilizou a Viabilizou a rastreabilidaderastreabilidade da matda matééria primaria prima

A tipificaA tipificaçção de carcaão de carcaçças de suas de suíínos nos 
deve contemplardeve contemplar

Base de valor pago ao produtorBase de valor pago ao produtor

ConceituaConceituaçção de carcaão de carcaççaa

DefiniDefiniçção de carneão de carne

CCáálculo do porcentual de carne na carcalculo do porcentual de carne na carcaççaa

MMéétodos de dissecatodos de dissecaçção de carcaão de carcaçça para obtena para obtençção de ão de 
porcentual de carne magraporcentual de carne magra

MMéétodos de preditodos de prediçção de carne na carcaão de carne na carcaçça baseado em a baseado em 
medidas objetivasmedidas objetivas
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EvoluEvoluçção de porcentual mão de porcentual méédio de carne nas carcadio de carne nas carcaçças de as de 
susuíínos observados nos frigornos observados nos frigorííficos de Santa Catarinaficos de Santa Catarina

ANO Porcentagem de carne magra 
Década de 80 46 a 48 
1990 – 1995 49 a 50 
1996 50 a 52 
1999 52,5 a 56 
2000 53,5 a 57,5 
Atual Mais de 59 
 

DEFINIDEFINIÇÇÃO DE CARCAÃO DE CARCAÇÇA SUA SUÍÍNANA

Segundo ABCS: Segundo ABCS: ““o o susuíínono mortomorto, , despojadodespojado de de vvííscerassceras, , 
inclusive inclusive rinsrins e e gorduragordura dos dos rinsrins, , cerdascerdas e e unhasunhas, , 
permanecendopermanecendo a a cabecabeççaa, , extremidadeextremidade dos dos membrosmembros, , courocouro
e e caudacauda””..

RegulamentoRegulamento 2810/95 2810/95 dada CE: CE: ““o o susuíínono abatidoabatido, , sangradosangrado e e 
evisceradoeviscerado e e queque tenhamtenham tiradostirados as as cerdascerdas e e unhasunhas. . PodemPodem
ser ser apresentadosapresentados com com ouou semsem cabecabeççaa, , ppééss, , banhabanha, , rinsrins, , 
raborabo, , diafragmadiafragma, , espinhaespinha medularmedular, , mioleiramioleira, , llíínguangua e e 
mammamííloslos ((fêmasfêmas))

TIPIFICATIPIFICAÇÇÃO ÃO 
ELETRÔNICAELETRÔNICA

Local de inserLocal de inserçção da pistola: na ão da pistola: na 
altura da altura da úúltima costela, a seis ltima costela, a seis 
centcentíímetros da linha de cortemetros da linha de corte
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Medida manual da profundidade de Medida manual da profundidade de 
mmúúsculo e espessura de gordurasculo e espessura de gordura

Local: Na altura da Local: Na altura da úúltima costela a 6 ltima costela a 6 
cm da linha de corte (imita a pistola)cm da linha de corte (imita a pistola)

Na altura da dNa altura da déécima costela (corte cima costela (corte 
entre a dentre a déécima e dcima e déécima primeira)cima primeira)
–– Comprimento de olho de lomboComprimento de olho de lombo
–– Profundidade de toucinhoProfundidade de toucinho

Profundidade do músculo na altura da 
última costela
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Profundidade do músculo na 
altura da última costela Espessura de gordura na altura da última costela

Comprimento de olho de lombo na 
altura da décima costela

Medida da espessura de toucinho na 
décima costela: a ¾ da distância de sua 
extremidade dorsal, a medida deve ser 
feita na perpendicular que cruza uma 

tangente imaginária

Ex: comprimento de (95,43/4) x 3 = 71,57

Comprimento da carcaça

É tomado do bordo 
cranial da sínfese pubiana 
ao bordo cranio-ventral

do atlas

ou

Da borda cranial da 
sínfese pubiana até a 

borda cranial média da 
primeira costela
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Área de olho de lombo: músculo 
Longissimus dorsi

Espessura de 
toucinho na primeira 

costela

Parte-se do atlas
contando 7 vértebras 
cervicais, a vértebra 

logo a seguir é a 
primeira torácica

Espessura de toucinho na primeira Espessura de toucinho na primeira 
costelacostela

A medida tomada perpendicularmente A medida tomada perpendicularmente àà linha linha 
dorsodorso--lombar, na altura da porlombar, na altura da porçção mão méédia da dia da 
primeira vprimeira véértebra torrtebra toráácica. Uma extremidade do cica. Uma extremidade do 
paqupaquíímetro metro éé colocada acima do couro, colocada acima do couro, 
enquanto que a outra deve ser colocada na linha enquanto que a outra deve ser colocada na linha 
de separade separaçção da manta de toucinho com a carne ão da manta de toucinho com a carne 
ou gordura do topo da paleta.ou gordura do topo da paleta.
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Espessura de toucinho 
na última costela

Conta-se o número de 
costela do animal. Parte-se 

do atlas, contando as 
vértebras: 

- 7 vértebras cervicais

- Vértebras torácicas = 
número de costelas 

contadas

Ex: Se foram encontradas 
14 costelas, deve-se contar 

21 vértebras

Espessura de toucinho na Espessura de toucinho na úúltima costelaltima costela

A medida A medida éé tomada na altura da tomada na altura da 
inserinserçção da ão da úúltima vltima véértebra rtebra 

tortoráácica com a primeira lombar, cica com a primeira lombar, 
perpendicular perpendicular àà linha dorsolinha dorso--

lombarlombar

Espessura de toucinho na Espessura de toucinho na 
úúltima lombarltima lombar

O nO núúmero de vmero de véértebras rtebras 
lombares variam de 5 a 7. lombares variam de 5 a 7. 

As vAs véértebras rtebras sacraissacrais
diferenciam das lombares diferenciam das lombares 
por serem soldadas entre por serem soldadas entre 
si. A medida si. A medida éé tomada na tomada na 
altura da articulaaltura da articulaçção da ão da 

penpenúúltima vltima véértebra rtebra 
lombar com a lombar com a úúltima ltima 

lombar.lombar.

EquaEquaçções (altura da ões (altura da úúltima costela)ltima costela)

Rendimento de carne na carcaRendimento de carne na carcaçça(%) = a(%) = 
60 60 -- (ET mm x 0,58) + (PMLD mm x 0,10)(ET mm x 0,58) + (PMLD mm x 0,10)
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Cor 1 = L* 61; 2 = L* 55; 3 = L* 49; 4 = L* 43; 5 = L* 37; 6 = L* 31 

Marmoreio 1 = 1% de gordura pela extração com éter (carne 1 é boa para o 
processamento, 2 e 3 para o consumo “in natura” )

Objetivos do Objetivos do NationalNational PorkPork
ProducerProducer´́ss CouncilCouncil --USAUSA

Não mais que 2%Perda de água

2 a 4%Gordura Intramuscular

Sem sabor desejávelSabor IntensoSabor

Força de cisalhamento 
Warner-Bratzer, aos 7 

dias

Menor que 3,2 kgMaciez

5,6 a 5,9pH

Em uma escala de 63,0 a 5,0Coloração

OBSERVAÇÕESOBJETIVOSCARACTERÍSTICAS
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Rendimento de carcaRendimento de carcaçça de sua de suíínono
IDADE DO SUIDADE DO SUÍÍNO PARA ABATENO PARA ABATE

135 DIAS135 DIAS

PEDO DE ABATEPEDO DE ABATE
91,80 Kg91,80 Kg

PESO DA CARCAPESO DA CARCAÇÇA QUENTEA QUENTE
68,90 Kg68,90 Kg

RENDIMENTO DE CARCARENDIMENTO DE CARCAÇÇAA
75,05%75,05%

PERDA DE PESO NO RESFRIAMENTOPERDA DE PESO NO RESFRIAMENTO
2,02%2,02%

PESO DA CARCAPESO DA CARCAÇÇA FRIAA FRIA
67,50 Kg67,50 Kg
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Paleta: localizada no terPaleta: localizada no terçço dianteiro da o dianteiro da 
carcacarcaçça. a. ÉÉ obtida pela secobtida pela secçção dos ão dos 
mmúúsculos que formam o membro sculos que formam o membro 
anterior do animal, em torno da região anterior do animal, em torno da região 
escapular e branquial (corte entre a escapular e branquial (corte entre a 
segunda e terceira costela, limitandosegunda e terceira costela, limitando--
se da cartilagem superior da escse da cartilagem superior da escáápula pula 
atatéé a articulaa articulaçção ão rráádiodio--carpocarpo--ulnarulnar))

SobrepaletaSobrepaleta: : éé um corte constituum corte constituíído do 
das massas musculares que formam o das massas musculares que formam o 
pescopescoçço. o. ÉÉ obtido pela separaobtido pela separaçção das ão das 
massas  musculares das vmassas  musculares das véértebras rtebras 
cervicais.cervicais.

Barriga: Barriga: ÉÉ composto pelas massas composto pelas massas 
musculares, gordura e pele do flanco musculares, gordura e pele do flanco 
do animal. do animal. ÉÉ obtido pela se4paraobtido pela se4paraçção ão 
da região do vazio do pernil e do da região do vazio do pernil e do 
dorso. Na região da costela, tomadorso. Na região da costela, toma--se o se o 
cuidado de não retirar os mcuidado de não retirar os múúsculos sculos 
mais exteriores desta.mais exteriores desta.

Pernil: Pernil: éé obtido serrandoobtido serrando--se a se a 
articulaarticulaçção entre a ão entre a úúltima e a ltima e a 
penpenúúltima vltima véértebras lombares, rtebras lombares, 
perpendicularmente perpendicularmente àà linha dorsal.linha dorsal.

Tabela 12 - COMPOSIÇÃO DE UMA CARCAÇA SUÍNA DE
67,50 Kg

ITENS Kg %
Pernis 17,55 26
Paletas 12,83 19
Carré 14,85 22

Barriga 16,87 25
Copa 5,40 8
TOTAL
Aurora, 1999

67,50 100

Tabela 13 – Composição  de  um  pernil (17,55 kg) de  suíno

ITENS Kg %
Pernil Industrial 9,48 54
Músculos 2,11 12
Gordura 2,80 16

Retalhos 0,35 2
Pele 0,70 4
Ossos 2,11 12
TOTAL 17,55 100

Aurora, 1999.
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Tabela 14 – Composição da paleta (12,83 kg)  de  suíno

ITENS Kg %
Paleta Industrial 6,42 50
Gordura 2,69 21
Ossos 1,54 12

Músculos 1,41 11
Pele 0,51 4
Retalhos 0,26 2
TOTAL

Aurora, 1999

12,83 100

Tabela 15 – Composição da barriga (16,87 kg) de um suíno

ITENS Kg %
Barriga 7,25 43
Costela 4,05 24
Retalhos 2,87 17
Pele 2,03 12
Toucinho 0,67 4
TOTAL 16,87 100
Aurora, 1999.

Tabela 16 – Composição do Carré (14,85 kg) de suíno

ITENS Kg %
Lombo 4,75 32
Toucinho 2,38 16
Retalhos 1,93 13

Ossos 1,93 13
Gordura 1,34 9
Pele 1,04 7
Costelinha 0,89 6
Filezinho 0,59 4
TOTAL

Aurora, 1999

14,85 100

Tabela 17 – Composição da Copa (5,40 kg) de suíno

ITENS Kg %
Copa Industrial 3,73 69
Ossos 1,40 26
Gordura 0,22 4
Retalhos 0,05 1
TOTAL 5,40 100

Aurora, 1999.


