
M A N U A L  T É C N I C O

Para os cortes e profissionais 
mais exigentes.





       Fundação
A Tramontina foi fundada em 1911, na cidade de Carlos Barbosa, 
Rio Grande do Sul. Hoje, está presente em mais de 120 países, com 
mais de 17.000 produtos diferentes.

       Tecnologia e meio ambiente
A essência dessa evolução está nas pessoas. Tudo que a Tramontina 
faz tem a finalidade de proporcionar melhor qualidade de vida 
aos seus funcionários, acionistas, comunidades, fornecedores, 
clientes e consumidores. A partir disso se tem a certeza de que o 
resultado que sai de suas fábricas deve ser ancorado na tecnologia, 
na inovação e na funcionalidade. Para a Tramontina, só existe 
qualidade quando existe satisfação e felicidade. Em nome desse 
compromisso a empresa investe cada vez mais em tecnologias, 
equipamentos e projetos que minimizam o impacto ambiental e 
favorecem o desenvolvimento sustentável das comunidades.

       SIG (Sistema Integrado de Gestão)
O Sistema de Gestão Tramontina - SGT é um conjunto de 
procedimento para a gestão da empresa, de forma a obter os 
melhores resultados no que diz respeito a Qualidade, Meio 
Ambiente, Saúde e Segurança Operacional. Por isso, somos 
certificados na ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001 e nossos 
principais compromissos são:
- Aumentar a satisfação dos clientes e consumidores;
- Estimular a melhoria contínua;
- Prevenir a poluição;
- Prevenir danos e doenças ocupacionais;
- Atender a legislação.

       Linha Profissional Master
Com toda essa tecnologia, a Tramontina desenvolveu a linha 
Profissional Master, uma evolução dos seus produtos profissionais. 
E, para conseguir esse resultado, a Tramontina ouviu profissionais 
dos principais frigoríficos do Brasil, atendendo a todas as suas 
necessidades. Os produtos da linha Profissional Master garantem 
o conforto e a segurança que esses profissionais procuram para o 
seu trabalho, pois seguem especificações de qualidade e utilizam 
materiais que passam pelos mais rigorosos testes de resistência e 
durabilidade. Além de facas, a linha também conta com espátulas, 
chairas e diversos acessórios.

Linha Profissional Master. 
Para os cortes e profissionais mais exigentes.
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• Cabos produzidos em polipropileno (PP) injetado.

• Lâminas fabricadas com aço inoxidável.

Nas lâminas das facas Profissional Master é utilizado o aço inox especial DIN 1.4110.

A composição química desse aço, após tratamento térmico, oferece requisitos fundamentais às facas de operação em frigoríficos:

- Estrutura e dureza para uma maior capacidade de corte.

- Durabilidade e resistência à corrosão.

FA C A S
1

1.1  MATERIAIS

Selo NSF - Certificado internacional 

de qualidade e excelência.

Lâmina mais resistente, mais afiada e mais durável.

Ausência total de fendas.

Cabo mais ergonômico, 

mais seguro. 

Com proteção antimicrobiana.

Afiação individual - Precisão 

e uniformidade no corte.

Rev. 06/2017
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CORTE A LASER

• O formato externo/perfil das lâminas é obtido através do corte a laser de bobinas de aço inox.

1.2 PROCESSO DE FABRICAÇÃO

TÊMPERA

• As lâminas são aquecidas a uma temperatura superior a 1000˚C e, depois, resfriadas rapidamente.

• A lâmina de aço inox fica dura e resistente ao desgaste, porém com baixa resistência a impactos e a flexões.

• Nesta fase, a estrutura do aço inox ainda precisa ser melhorada, pois algumas de suas partes ainda não estão 
completamente endurecidas.

SUBZERO

• A melhoria da estrutura é feita através do resfriamento das lâminas a uma temperatura bem inferior a 0˚C.

• As lâminas são congeladas para que o aço inox ganhe uma excelente estabilidade e resistência ao desgaste.

REVENIMENTO

• Soluciona o problema da baixa resistência a impactos e flexões mencionado na fase “Têmpera”.

• As lâminas são aquecidas a temperaturas não superiores a 300˚C, deixando as peças com a dureza entre 55 e 58 HRC.

• Nesta fase, as lâminas apresentam uma excelente resistência ao desgaste, impactos e flexões.

• São eliminadas as tensões do aço, geradas nas fases anteriores.

TRATAMENTO TÉRMICO

• Garante resistência ao desgaste do fio.

• A mudança de estrutura do aço aumenta a dureza e a resistência das lâminas.

• O processo de tratamento térmico é totalmente controlado através de medidores de temperatura, de dureza e pela análise da 
estrutura interna do aço com o auxílio de microscópio.

• O tratamento térmico possui três fases:

USINAGEM

Após o tratamento térmico, as lâminas são submetidas à usinagem, que é dividida em cinco operações:

• Desbaste do perfil: melhoria no acabamento do perfil da lâmina.

• Desbaste das faces: obtenção dos ângulos nas faces da lâmina.

• Satin das faces: acabamento final nas faces da lâmina.

• Lixamento de cantos vivos: operação de “arredondamento dos cantos vivos” do perfil oposto ao fio.

• Afiação: operação de abertura do fio.
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INJEÇÃO DO CABO

• Ocorre no processo final de fabricação.

• As lâminas recebem o cabo em polipropileno (PP).

• No polipropileno, é adicionado a proteção antimicrobiana.

• Para evitar a formação de folgas ou frestas entre as partes e a retenção de resíduos, além de facilitar a limpeza, o cabo é 
injetado diretamente sobre a espiga da própria lâmina.

• Os cabos são produzidos em várias cores, facilitando o controle da limpeza e higiene das facas dentro dos frigoríficos, 
atendendo às exigências da fiscalização de saúde.

Um controle dimensional e um monitoramento da qualidade superficial são executados em todos esses processos, evitando o 

superaquecimento (queima) das lâminas, que gera alteração da dureza obtida no tratamento térmico e a redução da resistência 

à corrosão. Portanto, para não prejudicar as operações executadas anteriormente, a usinagem deve ser realizada com 

equipamentos, ferramentas e refrigeração adequados.

MARCA 

No processo de fabricação, as lâminas são marcadas 

conforme representado na foto à direita.
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  24421/088

             080

             082

8”

10”

12”

2,5

3,0

3,0

150

205

228

204

262

313

143

151

151

  24422/080

             082

10”

12”

3,0

3,0

225

260

263

315

148

148

  24601/014

             054

             084

             015

             055

             085

4”

5”

3,0

3,0

96

100

89

117

147

147

1 . 3  M O D E L O S  E  A P L I C A Ç Õ E S

  24420/088

             080

             082

8”

10”

12”

2,5

3,0

3,0

155

207

235

204

264

316

143

151

151

  24511/085 5” 2,5 95 127 146

  24600/085 5” 2,0 100 123 146

Fio da lâmina inicia a 45 mm do cabo

Ref.
Tamanho

(pol)
Espessura

(mm)
Peso
(gr)

Com. Lam.
(mm)

Com. Cabo
(mm)

Faca passador

• Desenvolvida especialmente para passadores de churrascarias.

• O cabo possui um design diferenciado. A guarnição traseira é apropriada para 
o passador levar o espeto e a faca na mesma mão, deixando-a entre os dedos.

Faca passador

• Devido a maior espessura da lâmina e maior peso é indicada para corte por 
impacto de perna (leg quarter), dorso, asa e pescoço.Faca impacto

Faca para desossar
• Ideal para a desossa aérea e em bancadas de dianteiros e traseiros bovinos.
• Cabo para mãos de maior porte.

• A faca de 5” facilita a penetração no couro do suíno para a realização da sangria.Faca para desossar / sangria de suínos

• Indicada para aves, é ideal para desossa de perna, “riscar” (cortar) o filé do peito 
e retirar a asa.Faca para desossar

• Desenvolvida especialmente para passadores de churrascarias.

• O cabo possui um design diferenciado. A guarnição traseira é apropriada para 
o passador levar o espeto e a faca na mesma mão, deixando-a entre os dedos.
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  24605/005
             015
             025
             045
             055
             075
             085
             006
             016
             026
             046
             056
             076
             086
             007
             017
             027
             047
             057
             077
             087

5”

6”

7”

3,0

3,0

3,0

94

100

110

130

148

175

146

146

146

  24603/086

              087

6”

7”

3,0

3,0

115

120

148

180

146

146

  24602/005
             015
             025
             045
             055
             075
             085
              007
             017
             027
             047
             057
             077
             087

5”

7”

2,5

2,5

90

95

131

182

146

146

• Ideal para operações de desossa em geral.

  24604/006
             016
             026
             046
             056
             076
             086

6” 2,5 95 152 146

• A ponta em curva facilita o trabalho de limpeza de pedaços de carne em tábuas 
e mesas. Também facilita algumas operações de desossa nas quais a curvatura 
dos ossos é facilmente acompanhada.

• Igual a 24636, porém com lâmina flexível.Faca para desossar

• Usada para diversas operações de desossa.
• É mais estreita e flexível do que as demais facas de desossa.
• Igual a 24635, porém com lâmina flexível.

Faca para desossar

Faca para desossar

• Faca para todas as finalidades de desossa. Modelo mais usado por todos os 
profissionais do ramo.Faca para desossar

Ref.
Tamanho

(pol)
Espessura

(mm)
Peso
(gr)

Com. Lam.
(mm)

Com. Cabo
(mm)

M O D E L O S  E  A P L I C A Ç Õ E S
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  24608/056

             086

             058

             088

             050

             080

             052

             082

6”

8”

10”

12”

2,5

2,5

3,0

3,0

125

140

180

202

156

207

259

306

145

145

146

146

  24607/006
             016
             026
             046
             056
             076
             086
             007
             017
             027
             047
             057
             077
             087
             008
             018
             028
             048
             058
             078
             088
             000
             010
             020
             040
             050
             070
             080
             002
             012
             022
             042
             052
             072
             082

6”

7”

8”

10”

12”

2,5

2,5

3,0

3,0

3,0

125

133

155

172

190

154

178

209

256

306

147

147

147

147

147

• Ideal para a limpeza de pedaços de carne.Faca para carne

Faca para carne • Usada para diversos tipos de corte.

M O D E L O S  E  A P L I C A Ç Õ E S

Ref.
Tamanho

(pol)
Espessura

(mm)
Peso
(gr)

Com. Lam.
(mm)

Com. Cabo
(mm)

  24606/006
             016
             026
             046
             056
             076
             086
             007
             017
             027
             047
             057
             077
             087

6”

7”

2,5

2,5

85

90

151

178

146

146

Faca sangria / tirar couro
• Em aves, serve para sangria.
• Em bovinos, serve para courear (retirar o couro do animal).
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  24609/006
             016
             026
             046
             056
             076
             086
             008
             018
             028
             048
             058
             078
             088
             000
             010
             020
             040
             050
             070
             080
             002
             012
             022
             042
             052
             072
             082
             004
             014
             024
             044
             054
             074
             084

6”

8”

10”

12”

14”

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

130

155

185

248

280

150

200

238

291

342

145

145

145

146

146

  24610/006
             016
             026
             046
             056
             076
             086
             008
             018
             028
             048
             058
             078
             088
             000
             010
             020
             040
             050
             070
             080
             002
             012
             022
             042
             052
             072
             082
             004
             014
             024
             044
             054
             074
             084

6”

8”

10”

12”

14”

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

120

140

160

180

197

144

190

241

291

340

147

147

147

147

147

• Ideal para a limpeza de pedaços de carne e para cortes realizados sobre tábuas 
ou mesas.Faca para carne

A lâmina facilita o corte sobre tábuas e mesas, 
permitindo que o fio fique livre em toda a sua extensão.

M O D E L O S  E  A P L I C A Ç Õ E S

Ref.
Tamanho

(pol)
Espessura

(mm)
Peso
(gr)

Com. Lam.
(mm)

Com. Cabo
(mm)

Faca para carne

• Modelo de faca Cimitarra, usada em cortes islâmicos. Os frigoríficos que exportam 
carne para o Oriente Médio contratam funcionários da religião islâmica para 
realizarem o abate, seguindo os rituais sagrados do seu povo.
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M O D E L O S  E  A P L I C A Ç Õ E S

Ref.
Tamanho

(pol)
Espessura

(mm)
Peso
(gr)

Com. Lam.
(mm)

Com. Cabo
(mm)

  24611/018

             058

             088

             010

             050

             080

             012

             052

             082

8”

10”

12”

3,0

3,0

3,0

147

180

206

183

238

289

147

146

146

• Ideal para o abate de suínos. Sua ponta mais pesada do que a das demais facas 
facilita o corte.Faca para carne

  24613/054

             084
4” 2,5 87 107 146

  24612/054

             084

  24612/055

             085

4”

5”

2,5

2,5

85

90

88

110

146

146

Faca para desossar

Faca para sobreasa e papada do peru

• A faca de 4” é indicada para “riscar” (cortar) e  desossar a sobrecoxa de aves.
• A faca de 5” é indicada para “riscar” (cortar) e desossar a perna inteira.

• Em frangos, é ideal para a retirada da sobreasa.
• No abate de perus, é ideal para a retirada da papada.

  24614/015

             055

             085

5” 2,5 88 116 146

Faca para corte da asa • Ideal para a retirada da asa.

  24615/055

             085
5” 2,5 85 131 146

  24616/085 5” 1,4 130 98 146

Faca para retirada da “ostra” de aves

Faca para desossa anatômica do pernil de suínos

• A lâmina possui um perfil com curvatura adequada para remover perfeitamente 
a “ostra” (carne localizada entre a carcaça e a sobrecoxa da ave) sem remover 
a cartilagem.

• Indicada para cortes no sistema de cone.

• A largura da lâmina facilita a limpeza e proporciona um melhor acabamento no 
corte do pernil.
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M O D E L O S  E  A P L I C A Ç Õ E S

Ref.
Tamanho

(pol)
Espessura

(mm)
Peso
(gr)

Com. Lam.
(mm)

Com. Cabo
(mm)

  24619/006
             016
             026
             046
             056
             076
             086
             008
             018
             028
             048
             058
             078
             088
             000
             010
             020
             040
             050
             070
             080

6”

8”

10”

2,5

3,0

3,0

75

120

165

150

202

251

123

127

127

Faca para carne

• Este modelo possui uma proteção maior no cabo.
• Ideal para operações de limpeza e para diversos tipos de cortes.
• Possui o cabo pequeno, ideal para pessoas com mãos de menor porte.

Proteção para maior segurança.

  24620/006
             016
             026
             046
             056
             076
             086
             008
             018
             028
             048
             058
             078
             088
             000
             010
             020
             040
             050
             070
             080

6”

8”

10”

2,5

3,0

3,0

72

114

177

150

202

251

123

127

127

• Ideal para operações de limpeza e para diversos tipos de cortes.
• Possui o cabo pequeno, ideal para pessoas com mãos de menor porte.Faca para carne

Faca para filetar

  24622/088 8” 3,0 95 218 141

• A lâmina estreita e flexível facilita a operação de filetar.

   24623/084 14” 2,5 180 345 148

• Ideal para o corte de grandes pedaços de carne e embutidos.Faca açougueiro
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M O D E L O S  E  A P L I C A Ç Õ E S

  24621/006

             016

             026

             046

             056

             076

             086

             007

             017

             027

             047

             057

             077

             087

             008

             018

             028

             048

             058

             078

             088

             009

             019

             029

             049

             059

             079

             089

             000

             010

             020

             040

             050

             070

             080

             001

             011

             021

             041

             051

             071

             081

             002

             012

             022

             042

             052

             072

             082

6”

7”

8”

9”

10”

11”

12”

2,5

2,5

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

105

125

160

175

195

257

275

131

159

182

211

235

262

295

148

148

150

150

150

163

163

Faca para carne
• Usada para diversos cortes.
• Esta faca possui o cabo mais largo, indicada para pessoas com mãos de maior porte.

A lâmina facilita o corte sobre tábuas e mesas, 
permitindo que o fio fique livre em toda a sua extensão.

Ref.
Tamanho

(pol)
Espessura

(mm)
Peso
(gr)

Com. Lam.
(mm)

Com. Cabo
(mm)
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M O D E L O S  E  A P L I C A Ç Õ E S

Ref.
Tamanho

(pol)
Espessura

(mm)
Peso
(gr)

Com. Lam.
(mm)

Com. Cabo
(mm)

  24624/116

             156

             186

6” 4,0 359 144 147

Cutelo • Ideal para o corte de ossos.

  24625/003

             013

             023

             043

             053

             073

             083

             084

3”

4”

1,4

1,4

30

35

83

97

102

102

Faca legumes • Ideal para descascar e limpar legumes.

  24626/083 3” 1,4 30 77 102

• Ideal para descascar e limpar legumes.Faca legumes 

  24627/088

             080

             082

8”

10”

12”

2,0

2,0

2,0

120

128

142

202

250

305

145

145

145

  24628/082

             084

             086

12”

14”

16”

2,0

2,0

2,0

130

155

160

305

355

407

145

145

145

Faca para pão e fiambres
• Ideal para o corte de pães e fiambres, pois o fio ondulado não deixa que o miolo 

do pão seja amassado durante o corte.

• Com fio liso, ideal para o corte de fiambres.Faca para fiambres
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M O D E L O S  E  A P L I C A Ç Õ E S

Ref.
Tamanho

(pol)
Espessura

(mm)
Peso
(gr)

Com. Lam.
(mm)

Com. Cabo
(mm)

  24636/056

             076

             086

6” 3,0 99 150 146

Faca para desossar

• Ponta em curva que facilita o trabalho de limpeza dos pedaços de carne em tábuas 
ou mesas. Também facilita algumas operações de desossa nas quais a curvatura 
dos ossos é facilmente acompanhada.

• Igual ao modelo 24604, porém com lâmina rígida.

  24637/086 6” 3,0 125 156 147

• Usada para diversos tipos de corte.
• Igual ao modelo 24607, porém com lâmina rígida.Faca para carne

Faca para desossar

  24638/056

             086
6” 2,5 90 148 146

• Usada para diversas operações de limpeza em pedaços de carne e desossa.

Lâmina mais rígida e ponta em curva que 
facilita a desossa e o trabalho de limpeza.

Faca para desossar

  24635/055

             085

             056

             076

             086

             057

             087

5” 3,0 92 126 147

6” 3,0 85 153 146

7” 3,0 95 178 146

• Faca estreita usada para diversas operações de desossa.   
As facas de 5” e 6” são usadas na desossa de suínos e bovinos. 

• Igual ao modelo 24603, porém com lâmina rígida.
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M O D E L O S  E  A P L I C A Ç Õ E S

   24646/087 7” 3,0 163 173 146

Faca para fatiar / picar • Ideal para fatiar e picar alimentos com maior rapidez e precisão.

• Indicada para riscar o “sassami” (filé do peito) em um único movimento.Faca para a retirada do sassami

  24651/085 5” 3,0 140 128 146

Ref.
Tamanho

(pol)
Espessura

(mm)
Peso
(gr)

Com. Lam.
(mm)

Com. Cabo
(mm)

Cavidades alternadas tipo 
Santuko, evitando que o alimento 
cortado grude na lâmina.

Lâmina dupla

4,6 mm

  24653/086 6” 2,5 80 152 145

• Igual ao modelo 24603, porém com cabo menor.Faca para desossar

  24655/056

             086
6” 3,0 95 149 145

• Igual ao modelo 24605, porém com cabo menor.Faca para desossar

  24652/055

             085
5” 2,5 84 132 145

• Igual ao modelo 24602, porém com cabo menor.Faca para desossar

Ref.
Tamanho

(pol)
Espessura

(mm)
Peso
(gr)

Com. Lam.
(mm)

Com. Cabo
(mm)

FA C A S  PA R A  M Ã O S  M E N O R E S
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  24662/055

             085

             056

             086

5”

6”

3,0

3,0

100

110

123

145

146

146

M O D E L O S  E  A P L I C A Ç Õ E S

Ref.
Tamanho

(pol)
Espessura

(mm)
Peso
(gr)

Com. Lam.
(mm)

Com. Cabo
(mm)

  24660/016

             056

             086

6” 3,0 110 148 146

• Indicada para bovinos.
• Utilizada em diversas operações na desossa e abate.Faca para desossar

Proteção maior, garantia de maior segurança.

  24661/056

             086
6” 3,0 100 154 146

Faca para desossar

Proteção maior, garantia de maior segurança.

• Indicada para bovinos. 
• Utilizada em operações de desossa de contra-filé, alcatra, cabeça e pescoço.

Faca para desossar
• Indicada para bovinos.
• Utilizada em operações de desossa de paleta, coxão e outras partes.

Proteção maior, garantia de maior segurança.

  24664/086

             088

             080

             082

6”

8”

10”

12”

3,0

3,0

3,0

3,0

135

150

170

200

147

192

243

292

147

147

147

147

  24663/016

             056

             086

6” 3,0 125 143 146

Faca para desossar
• Indicada para bovinos.
• Utilizada em diversas operações no abate, como esfolar e courear.

Proteção maior, garantia de maior segurança.

• Indicada para bovinos. 
• Utilizada em operações de refile.Faca para carne

Proteção maior, garantia de maior segurança.

FA C A S  PA R A  M Ã O S  M A I O R E S
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  25923/088

 25924/088

8”

8”

2,5

2,5

85

85

88

88

146

146

M O D E L O S  E  A P L I C A Ç Õ E S

• Faca estreita usada para diversas operações de desossa. Faca para desossar

   24667/085 5” 3,0 94 130 127

   24688/080 - 6,0 102 107 120

Gancho • Facilita a movimentação de carnes sobre a mesa de corte.

Ref.
Tamanho

(pol)
Espessura

(mm)
Peso
(gr)

Com. Lam.
(mm)

Com. Cabo
(mm)

Fio microsserrilhado

Fio liso

• Tesoura fio liso: indicada para cortes onde o fio deva escorregar, realizando o 
corte. Limpeza de tripas nos segmentos suínos e bovinos.

• Tesoura fio microsserrilhado: indicada para cortes onde o fio deva segurar o 
material a ser cortado, como limpeza do mondongo (bucho) nos segmentos suínos 
e bovinos; e corte de tendão, peles e refile do peito no segmento aves.

T E S O U R A S  D E M O N T Á V E I S  8 ”

• Certificada pela National 
Sanitation Foundation (NSF) 
para manuseio em contato 
com alimentos.

• Cabos anatômicos em 
polipropileno com proteção 
antimicrobiana; injetados 
diretamente sobre as lâminas.

• Lâminas em aço inox desmontáveis, que 
facilitam a afiação e limpeza*. 

Com opção de fio liso ou microsserilhado.

* Cada tesoura possui um ajuste individual de curvatura e torção, por isso, nunca 
troque as lâminas (misture) quando desmontá-las. Mantenha os pares, limpe e 
monte a tesoura, para depois fazer o mesmo em outra.

Rev. 06/2017
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1.4 SEGURANÇA E ERGONOMIA

• Facas com excelente desempenho.

• Segurança e conforto para a melhor produtividade do profissional.

• Redução e prevenção dos riscos de acidentes e lesões por esforços repetitivos (LER/DORT).

• Cabo desenvolvido a partir da opinião de profissionais de frigoríficos, engenheiros e médicos de segurança do trabalho.

• Design anatômico projetado com base nos modernos conceitos de ergonomia que, junto com o fio, oferece a redução do 
esforço físico e emocional dos usuários.

As facas profissionais estão adequadas a Norma Regulamentadora n°36 do MTE, Segurança e Saúde no trabalho em empresas

de abate e processamento de carnes e derivados, conforme portaria do MTE n°555, de abril de 2013.

As imagens a seguir apresentam situações adequadas e inadequadas ao manuseio de facas.

TRANSPORTE ADEQUADO

MANUSEIO ADEQUADO

Para se deslocar com a faca em uma das mãos, use a posição representada 

na foto acima: lâmina voltada para baixo e paralela ao corpo.

Para segurar a faca, posicione a mão totalmente dentro dos limites do cabo.

A maneira adequada para se transportar facas é utilizar uma bandeja 

específica, conforme a foto acima.

O dedo polegar deve fazer pressão na parte superior do cabo, e o indicador 

deve estar protegido pelo prolongamento inferior ou “guarnição”.
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MANUSEIO INADEQUADO

Jamais se desloque com a faca posicionada para trás e com a ponta 

para cima.

Evite se deslocar transportando mais de uma faca nas mãos.

Evite esta posição, pois a mão pode se deslocar sobre a lâmina e causar 

um acidente.

Evite segurar a faca fora dos limites do cabo.

Evite o deslocamento com a ponta da faca para frente, mesmo que o 

ângulo de inclinação seja pequeno.

Não segure a faca pressionando o dedo polegar contra o dorso da 

lâmina e fora dos limites inferiores do cabo.

Não segure a faca pressionando o dedo indicador contra o fio.
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1.5  LIMPEZA

• Procedimentos adequados de limpeza devem ser executados para que fungos e bactérias não se desenvolvam nas facas, 

preservando as carnes da contaminação.

• O conceito de limpeza deve envolver os princípios de controle microbiológico da indústria de alimentos.

• A higienização com desinfecção (sanitização) mais comum é realizada por meio de imersão de facas e chairas em água a 

uma temperatura de, no mínimo, 85˚C.

• A Tramontina orienta aos usuários de suas facas e chairas que utilizem temperaturas entre 85˚C e 90˚C, em tempo não 

superior a 25 minutos, para que as características de desempenho das facas não sejam prejudicadas. Um tempo insuficiente 

resulta numa higienização inadequada das facas e chairas.

• Resultados satisfatórios de higienização e desinfecção dependem também do tipo e da concentração do bactericida/fungicida 

adicionado à água.

• Processos de desinfecção por ultravioleta (UV), quando utilizados, não ocasionarão danos às facas.

O processo de higienização é regido pelo RIISPOA - Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem 

Animal, Decreto n°30.691 de 29 de março de 1952, que aprova o RIISPOA juntamente com suas atualizações.

Todos os cabos da linha Profissional Master Tramontina 
têm proteção antimicrobiana. 

1.6 ARMAZENAGEM

• As facas e as chairas devem ser armazenadas de maneira que não entrem em contato umas com as outras, pois o atrito, 

principalmente entre as partes metálicas, poderá danificá-las com o tempo.

• As chairas e as facas não podem ser armazenadas molhadas e devem ser conservadas em um ambiente seco, principalmente 

se forem guardadas por um período mais longo.
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1.7 O CERTIFICADO NSF

Desde que a Tramontina obteve a certificação da NSF (National Sanitation Fundation), vem utiizando junto à sua marca 

esta simbologia, que representa o reconhecimento de uma organização internacional e independente à linha de Facas 

Profissionais Tramontina.

Essa organização, que atua no mundo todo, concentra suas atividades em consultoria, inspeção e treinamento, voltados à 

garantia de sanidade de alimentos, água, ar e ambiente.

Como as facas são usadas em diversos tipos de carnes, é fundamental que essas avaliações sejam feitas por profissionais 

especializados, para que a qualidade do produto e dos materiais utilizados seja comprovada.

Nas auditorias realizadas pela NSF, a Tramontina apresenta condições para produzir facas profissionais para frigoríficos, 

já que as suas tecnologias estão em conformidade com os padrões internacionais de qualidade.

Facas destinadas à aplicação em frigoríficos necessitam dessa certificação.
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A Tramontina utiliza o aço SAE 1045 na fabricação das chairas.

Para facilitar a usinagem, o aço para chairas é fornecido pelas usinas siderúrgicas, com baixa dureza.

2.1 MATERIAIS

2.2 PROCESSO DE FABRICAÇÃO

TRATAMENTO TÉRMICO
TÊMPERA POR INDUÇÃO

• As chairas, depois de usinadas, são aquecidas por indução a uma temperatura próxima a 900˚C e resfriadas rapidamente. 
Esse processo faz com que a chaira fique com a dureza superficial superior a 62 HRC.

REVENIMENTO

• Ajuste da dureza e das tensões geradas no processo de têmpera.

• Esse tratamento é feito a uma temperatura aproximada de 200˚C.

Obs.: O tratamento térmico das chairas também pode ser realizado através da seguinte sequência: carbonitretação, 
têmpera e revenimento.

REVESTIMENTO DE CROMO DURO

• Após o tratamento térmico, as chairas recebem uma camada de cromo duro em toda a sua superfície.

• Além da alta dureza, esse revestimento tem a finalidade de proteger toda a peça, evitando que a chaira oxide (enferruje).

USINAGEM
Nesse processo, as chairas podem obter duas características: lisas ou estriadas.

Camada de cromo duro

Seção transversal da chaira estriada Seção transversal da chaira lisa

C H A I R A S
2
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IMANTAÇÃO
• No final do processo, a chaira deve ser imantada.

• A imantação fará com que a lâmina da faca fique presa à superfície da chaira, quando feitas as correções no fio, e reterá as 
partículas de aço que se desprendem da lâmina da faca durante a afiação. 

INJEÇÃO DO CABO
• A haste da chaira recebe o cabo em polipropileno (PP).

• No polipropileno, é adicionado a proteção antimicrobiana.

• Pra evitar folga ou fresta entre a haste e o cabo, este é injetado diretamente sobre uma das extremidades da haste.

• O conjunto se torna compacto e resistente aos esforços de trabalho.

• Os cabos das chairas contam com uma proteção maior, o que garante segurança manuseio.

Recomendamos:

• Não utilizar materiais abrasivos (lixas, pedras, rebolos, etc.) na superfície das chairas, pois ocasionam a remoção do revestimento 
de cromo duro, reduzindo a capacidade de afiação, e tendem a oxidar (enferrujar) a chaira.

• Limpar as chairas com detergente neutro e água.

• Não deixar as chairas úmidas.

• Armazenar as chairas em local seco.

• Higienizar as chairas através da imersão em água, a uma temperatura entre 85˚C e 90˚C, no tempo máximo de 25 minutos e 
mínimo de 5 minutos.

Siga os procedimentos descritos no item 2.7 para realizar esta operação com a máxima segurança.

Obs.: As chairas Tramontina possuem um protetor 

maior, garantindo segurança ao usuário. Mesmo assim, 

recomenda-se o uso de EPI’S adequados para realizar a 

operação de chairamento.

2.3 SEGURANÇA NO USO DE CHAIRAS

2.4 MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ARMAZENAGEM
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  24643/050

             080

             052

             082

10”

12”

ø 9,5

ø 11

235

330

284

334

121

121

  24642/050

             080

             052

             082

             054

             084

10”

12”

14”

ø 9,5

ø 11

ø 11

235

325

367

284

334

384

131

131

131

Chaira imantada estriada

Chaira imantada estriada

Chaira imantada lisa

Chaira imantada estriada

  24640/080 10” ø 9,5 122 256 132

  24641/088 8” ø 9,5 180 204 121

Ref.
Tamanho

(pol)
Diâmetro 

(cm)
Peso
(gr)

Com. Lam.
(mm)

Com. Cabo
(mm)

• É utilizada para afiar as facas que executam operações gerais de corte em que o 
contato com o osso é menor.

• Assenta e alinha o fio da faca, aumentando sua capacidade de corte.

• É utilizada para afiar as facas que executam operações de corte onde o contato 
repetido com o osso é maior. Depois do uso de uma chaira estriada, a faca deve 
ser submetida a uma chaira lisa para a obtenção do devido assentamento e 
alinhamento do fio.

• É utilizada para afiar as facas que executam operações de corte onde o contato 
repetido com o osso é maior. Depois do uso de uma chaira estriada, a faca deve 
ser submetida a uma chaira lisa para a obtenção do devido assentamento e 
alinhamento do fio.

2.5  MODELOS E SELEÇÃO

• A Tramontina recomenda que o comprimento da chaira seja de 2” (5 cm) maior que o comprimento da lâmina da faca.

CHAIRA LISA OU ESTRIADA?

LISA
• É utilizada para alinhar o fio das facas que executam operações gerais de corte em que o contato com o osso é menor.

• Assenta e alinha o fio da faca, aumentando a sua capacidade de corte.

ESTRIADA
• É utilizada para afiar as facas que executam operações de corte em que o contato repetido com o osso é maior. Depois do uso de 

uma chaira estriada, a faca deve ser submetida a uma chaira lisa para a obtenção do devido assentamento e alinhamento do fio.

• É utilizada para afiar as facas que executam operações de corte onde o contato 
repetido com o osso é maior. Depois do uso de uma chaira estriada, a faca deve 
ser submetida a uma chaira lisa para a obtenção do devido assentamento e 
alinhamento do fio.
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2.6  AFIAÇÃO

• As facas precisam estar sempre bem afiadas para oferecer conforto e uma melhor produtividade aos usuários.

• Para obtenção de resultados satisfatórios, o ângulo de afiação precisa ser estabelecido com base no tipo de 
corte que a faca executará.

As ilustrações abaixo ajudarão na escolha do ângulo adequado:

• Maior ângulo do fio: menor poder de corte, maior durabilidade do 
fio, maior esforço para o operador, menor produtividade.

O ângulo de corte maior é indicado para operações em que a faca 
poderá entrar em contato com o osso.

50º

38º

• Menor ângulo do fio: maior poder de corte, menor durabilidade do 
fio, menor esforço para o operador, maior produtividade.

O ângulo de corte menor é indicado para operações em que a faca 
entrará em contato somente com a carne.

2.7 AFIAÇÃO COM CHAIRA

As imagens abaixo apresentam a sequência do processo de afiação da chaira estriada e a posição correta dos braços nessa operação.

• Faça essa operação com o máximo de cuidado e atenção.

Mantenha o braço mais 

próximo possível do corpo, 

deixando o antebraço 

direcionado para frente.

Empunhe a chaira de 

forma que exista uma 

inclinação desta em 

relação à parte frontal do 

corpo, a ser estabelecida 

pela articulação da mão.

A faca posicionada na outra mão deverá ser pressionada contra a chaira. Faça movimentos 

contínuos de cada lado do fio (de cima para baixo), procurando manter um ângulo constante 

de, aproximadamente, 20˚ entre a haste da chaira e a face da lâmina da faca.
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  24644/050

             080
10” 3,0 230 140 138

     24690/000 10” 3,0 285 274 274

Alinhador de fio de aço inox

24692/000
Suporte de aço para alinhador de fio 
(não acompanha parafuso e produto)

Alinhador de fio

24691/000
Haste para alinhador de fio

2.8  ALINHADOR DE FIO

ITENS DE REPOSIÇÃO

Hastes de aço temperado, que 

proporcionam um alinhamento do fio 

da faca mais fácil e rápido.

Sistema de funcionamento 

simplificado. O efeito de 

mola é proporcionado 

pela própria haste, sem 

utilização de outros 

componentes.

Cabo de polipropileno texturizado, 

injetado diretamente sobre a 

estrutura. Garante perfeita fixação, 

evita retenção de resíduos e oferece 

conforto e segurança no manuseio.

Proteão antimicrobiana: Inibe e reduz o 
crescimento de bactérias e fungos. Esta tecnologia 
é incorporada durante o processo de fabricação 
do cabo e dura por toda vida útil do produto, mas 
não elemina a necessidade de lavá-lo.

Corpo de aço inox.

Guarnição que auxilia na 

proteção das mãos.

Certificada pela National 
Sanitation Foundation (NSF) 
para manuseio em contato com 
alimentos.

Rev. 06/2017
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2.9 AFIAÇÃO COM MÁQUINA

É importante que a operação de afiação seja feita adequadamente, 

pois, ocorrendo o superaquecimento da lâmina de aço inoxidável, 

a durabilidade do fio da faca diminui pela redução da dureza 

na área queimada. Se a lâmina for resfriada rapidamente após 

o superaquecimento, poderá haver aumento de dureza, e trincas 

localizadas poderão se formar. O superaquecimento ou a queima 

da lâmina da faca podem ser facilmente identificados através da 

mudança de cor no local onde ocorreu o aumento de temperatura 

durante a afiação, conforme imagens abaixo.

Lâminas com o aço queimado pelo processo inadequado de afiação 

com máquina, devido à refrigeração incorreta ou inexistente.

O processo de afiação de uma faca com máquina pode ser dividido em 
três operações:

1. Desbaste (vazamento).

2. Polimento fosco.

3. Afiação.

• Essa sequência, cuidadosamente executada, oferece a obtenção do fio 
de facas com maior capacidade de corte, livre de queimas e com muita 
segurança ao afiador.

• O polimento do fio elimina pequenas irregularidades originadas pelos 
dois processos anteriores de afiação, deixando a faca com o corte suave 
e uniforme.

• Algumas vezes, a execução das duas últimas etapas do processo de 
afiação é suficiente para a faca recuperar o seu poder de corte.
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• As facas e chairas podem ser recicladas, após sua vida útil.

• Recomenda-se encaminhar esses produtos às usinas de processamento 

de plásticos e metais.

• Os cabos e as lâminas podem ser mecanicamente desmontados.

• O plástico (cabo) poderá ser misturado em pequenas quantidades ao 

material virgem e utilizado para fabricar produtos que não entram em 

contato com alimentos.

• A lâmina poderá ser aproveitada como sucata pelas usinas siderúrgicas.

A preocupação com o meio ambiente deve ser constante, é um exercício de 

cidadania. Por isso, a Tramontina oferece aos seus clientes a possibilidade 

de receber seus produtos da linha Profissional Master, a fim de encaminhá-

los à sua prórpia usina de reciclagem. Os interessados podem solicitar 

orientação à Assistência Técnica pelo e-mail: facaprof@tramontina.net

Os usuários da linha Profissional Master Tramontina contam com:

• Apoio técnico para a melhor forma de uso e manutenção das facas e chairas.

• Equipe técnica para prestar treinamento, informações e estudar eventuais                           

desenvolvimentos de novos modelos de facas.

Endereço e informações para contato:
Tramontina S.A. Cutelaria
Av. 25 de Setembro, 1024 - Bairro Triângulo - Carlos Barbosa - RS - CEP 95185-000
Telefone: 54 3461.8400
E-mail: facaprof@tramontina.net

R E C I C L A G E M
3

4
S U P O R T E  T É C N I C O
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A preservação do meio ambiente deixou de ser uma opção: hoje, 

é uma obrigação, um compromisso que envolve todas as pessoas - 

inclusive você.

A Tramontina vem fazendo a sua parte, apostando cada vez mais 

em tecnologias limpas e equipamentos que permitam produzir e, 

ao mesmo tempo, reduzir a geração de resíduos, efluentes líquidos 

ou gases poluentes. Além disso, já conta com a adesão de seus 

funcionários e tem procurado engajar fornecedores e clientes no 

desafio do uso consciente dos recursos.

A atenção com o meio ambiente se manifesta em uma série de 

iniciativas e projetos com resultados concretos. A começar pelo 

Programa de Gestão Ambiental, criado para formalizar as práticas 

e estar de acordo com as tecnologias de desenvolvimento sustentável.

A Tramontina adota sistemas próprios para os cuidados com o meio 

ambiente, como o tratamento de resíduos e de efluentes líquidos, que 

impede o descarte de substâncias nocivas.

Um destaque importante foi o entendimento e a adesão dos 

funcionários, que além de suas tarefas diárias participam das 

Equipes de Apoio Ambiental, colaborando com a manutenção da 

coleta seletiva, orientando seus colegas sobre a gestão ambiental 

e indicando a necessidade de adequações e melhorias nos setores 

relacionados à área ambiental.

A preocupação e o cuidado com o meio ambiente resultaram em 

conquistas importantes como a certificação na norma ISO 14001, 

que comprova a qualidade do Sistema de Gestão Ambiental da 

Tramontina. 

A Tramontina também conta com um Comitê Ambiental, formado por 

representantes de todas as unidades, que compartilham experiências 

e alinham práticas ambientais, além de promover ações de educação 

ambiental para funcionários e comunidades.
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Para encontrar a 

LINHA PROFISSIONAL MASTER TRAMONTINA,

procure nas melhores lojas do ramo ou contate 

um de nossos escritórios.

SUPORTE TÉCNICO

E-mail: facaprof@tramontina.net - Fone: (54) 3461.8400

TRAMONTINA S. A. CUTELARIA

Av. 25 de Setembro, 1024 - Carlos Barbosa - RS - CEP: 95185-000

BRASIL

Belém - Fone: (91) 4009.7700

Belo Horizonte - Fone: (31) 3223.4026

Curitiba - Fone: (41) 2111.9110

Goiânia - Fone: (62) 3272.2100

Porto Alegre - Fone: (51) 2101.5000

Recife - Fone: (81) 3128.5500

Rio de Janeiro - Fone: (21) 2224.5004

Salvador - Fone: (71) 3215.8266

São Paulo - Fone: (11) 4197.1266

www.tramontina.com
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