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REIVINDICAÇÕES 

1. Método para a retirada de pele dorsal (4) de uma parte de 

carcaça (1) de ave doméstica abatida, em que a parte de carcaça (1) 

compreende inicialmente pelo menos uma parte do dorso superior e pelo 

menos uma parte das pernas presas ao dorso, de cuja parte de carcaça (1) a 5 

capa de peito foi removida, em que a parte do dorso superior possui carne 

dorsal (8) e pele dorsal (4), e em que as partes de perna (5) compreendem pelo 

menos coxas, e são providas, pelo menos parcialmente, de pele de perna, a 

pele de perna estando presa, pelo menos parcialmente, na pele dorsal (4); cuja 

parte de carcaça (1) possui uma frente (9), uma traseira (7) e dois lados (6), 10 

caracterizado pelo fato de que inclui as etapas de: 

- suspender a parte de carcaça (1) em um portador de produto 

(50), o portador de produto (50) engatando as partes de perna (5); 

- fazer um primeiro e um segundo corte lateral (10a, 10b) na 

parte de carcaça (1) pendurada, cujos cortes laterais (10a, 10b) nos lados (6) 15 

são localizados em um ou outro lado da parte de carcaça (1), e se estendem 

substancialmente perpendicularmente à coluna vertebral, em que cada corte 

lateral (10a, 10b) separa pelo menos a pele da perna no respectivo lado (6) da 

parte de carcaça (1) da pele dorsal (4); 

- destacar a pele dorsal (4) da carne dorsal (8), 20 

- retirar a carne dorsal (8) após a pele dorsal (4) ter sido 

destacada da carne dorsal (8), destacando a carne dorsal (8) do restante da 

parte de carcaça (1), e 

- fazer um corte dorsal (11), cujo corte dorsal (11) é localizado 

na traseira (7) da parte de carcaça (1), e separa a pele dorsal (4) da pele de 25 

perna. 

2. Método de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo 

fato de que primeiramente são feitos os cortes laterais (10a, 10b) e depois o 

corte dorsal (11). 
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3. Método de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo 

fato de que primeiramente é feito o corte dorsal (11) e depois os cortes laterais 

(10a, 10b). 

4. Método de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo 

fato de que primeiramente é feito um primeiro corte lateral (10a), depois o 5 

corte dorsal (11) e depois o outro corte lateral (10b). 

5. Método de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo 

fato de que é feito um corte contínuo único que compreende o primeiro corte 

lateral (10a), o corte dorsal (11) e o segundo corte lateral (10b). 

6. Método de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 10 

5, caracterizado pelo fato de que a profundidade do corte dorsal (11) é 

selecionada de tal forma que somente a pele dorsal (4) é cortada. 

7. Método de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 

6, caracterizado pelo fato de que a profundidade dos cortes laterais (10a, 10b) 

é selecionada de tal forma que tanto a pele é cortada quanto uma parte da 15 

carne subjacente é pelo menos parcialmente dividida. 

8. Método de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo 

fato de que o corte dorsal (11) e os cortes laterais (10a, 10b) são localizados 

em linha um em relação ao outro. 

9. Método de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 20 

8, caracterizado pelo fato de que durante a realização de pelo menos um dos 

cortes acima mencionados, a parte de carcaça (1) é girada em relação a um 

sistema de corte que faz o respectivo corte. 

10. Aparelho para a retirada de pele dorsal (4) de uma parte de 

carcaça (1) de ave doméstica abatida, em que a parte de carcaça (1) 25 

compreende inicialmente pelo menos uma parte do dorso superior e pelo 

menos uma parte das pernas presas ao dorso, de cuja parte de carcaça (1) a 

capa de peito foi removida, em que a parte do dorso superior possui carne 

dorsal (8) e pele dorsal (4), e em que as partes de perna (5) compreendem pelo 
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menos coxas, e são providas, pelo menos parcialmente, de pele de perna, a 

pele de perna estando presa, pelo menos parcialmente, na pele dorsal (4); cuja 

parte de carcaça (1) possui uma frente (9), uma traseira (7) e dois lados (6), 

caracterizado pelo fato de que compreende: 

- um portador de produto (50) para o transporte da parte de 5 

carcaça (1) em uma direção de condução, enquanto suspensa pelas partes de 

perna (5) no portador de produto (50), sendo o portador de produto (50) 

adequado para engatar as partes de perna (5) da parte de carcaça (1), 

- um primeiro sistema de corte (15a, 15b) para formar um 

primeiro e um segundo corte lateral (10a, 10b), cujos cortes laterais (10a, 10b) 10 

nos lados são localizados em um ou outro lado (6) da parte de carcaça (1), e 

esse estende perpendicularmente à coluna vertebral, em que cada corte lateral 

(10a, 10b) separa pelo menos a pele de perna sobre o lado (6) respectivo da 

parte de carcaça (1) da pele dorsal (4),  

- um segundo sistema de corte (25) para fazer um corte dorsal 15 

(11), cujo corte dorsal (11) é localizado no lado traseiro (7) da parte de 

carcaça (1), e separa a pele dorsal (4) da pele de perna, 

- um arrancador de pele dorsal (30) para destacar a pele dorsal 

(4) da carne dorsal (8), 

- um arrancador de carne dorsal para retirar a carne dorsal (8) 20 

da qual apele foi já removida, o aparelho estando adaptado para interagir com 

um portador de produto (50) que é adequado para engatar-se nas partes de 

perna (5) da parte de carcaça (1).  

11. Aparelho de acordo com a reivindicação 10, caracterizado 

pelo fato de que o primeiro sistema de corte (15a, 15b) compreende: 25 

- um primeiro elemento de corte (15a) para fazer o primeiro 

corte lateral (10a), e 

- um segundo elemento de corte (15b) para fazer o segundo 

corte lateral (10b). 
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12. Aparelho de acordo com a reivindicação 10, caracterizado 

pelo fato de que o primeiro e o segundo sistemas de corte (15a, 15b; 25) são 

integrados em um elemento de corte único. 

13. Aparelho de acordo com qualquer uma das reivindicações 

10 a 12, caracterizado pelo fato de que compreende ainda uma guia para guiar 5 

a parte de carcaça (1) a ser processada ao longo de pelo menos um dos 

sistemas de corte (15ª, 15b; 25) e/ou do arrancador de carne dorsal. 

14. Aparelho de acordo com qualquer uma das reivindicações 

10 a 13, caracterizado pelo fato de que os sistemas de corte (15a, 15b; 25) 

compreendem pelo menos uma lâmina rotativa. 10 

15. Aparelho de acordo com qualquer uma das reivindicações 

10 a 14, caracterizado pelo fato de que os sistemas de corte (15a, 15b; 25) 

compreendem pelo menos uma lâmina estática. 

16. Aparelho de acordo com a reivindicação 10, caracterizado 

pelo fato de que o primeiro sistema de corte possui dois elementos de corte 15 

(15a, 15b) que são posicionados em relação um ao outro, de tal forma que a 

menor distância entre os dois lados de corte que são feitos por estes elementos 

de corte (15a, 15b) no lado (6) voltado para a coluna vertebral é de no 

máximo 40 milímetros. 

17. Aparelho de acordo com a reivindicação 15, caracterizado 20 

pelo fato de que a distância entre os dois lados de corte (10a, 10b) no lado 

voltado para a coluna vertebral é entre 10 e 20 milímetros. 
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