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Solução apresentada
Introdução

No Brasil, a produção de carne de eqüinos, tem aumentado nos últimos anos, tendo
por destino principal a exportação. O sabor da carne de cavalo é um tanto
adocicado, por sua riqueza em glicogênio, mas diminui com a idade do animal e
varia com a raça e com o corte da carcaça (BEEFPOINT, 2002)
A carne eqüina apresenta cor vermelha escura ou parda avermelhada, e suas fibras
são finas e longas, de consistência firme. No Brasil, a venda de carne eqüina é
permitida por lei, mas o consumo é ínfimo, ao passo que o volume das exportações
cresce continuamente, principalmente com destino ao Japão, Holanda, Bélgica e
outros países europeus (BEEFPOINT, 2002).

Figura 1- Equino
Fonte: (VISTA-SE, 2016).

Quais são os abatedouros habilitados para abate de equídeos no Brasil
Os animais adquiridos, depois de devidamente inspecionados, são abatidos observando as
normas regulamentares. Em seguida, guinchados pelos quartos traseiros, são submetidos à
sangria e à decapitação e depois, à esfola. Logo as vísceras são retiradas e as carcaças
serradas no sentido longitudinal, pesadas, lavadas e colocadas na câmara de resfriamento,
sob temperatura entre 0 a 10° C. (BEEFPOINT, 2002)
O Brasil chegou a ter seis frigoríficos de equinos ativos em 2004. Eles ficavam no
Rio Grande do Sul e Minas Gerais, dois por estado. O Paraná, inclusive, já foi
exportador, com 60% do mercado em 2004. Hoje, a participação paranaense
inclusive no número de abate. Atualmente, restam apenas dois no Brasil. Um
Floresta, em São Gabriel (RS), o outro, de Araguari (MG). (GAZETA..., 2017)
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Conclusões e recomendações
Recomenda-se a consulta com um especialista em equinocultura.
Caso essas Respostas técnicas não atendam sua necessidade, favor registrar no site do
SBRT uma nova solicitação com as informações que ainda não tenham sido atendidas.
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