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A ação de extensão n° 35909 ? Apoio a Avicultura de Postura no RS ?
2019?, tem como objetivo produzir conteúdo informativo e apoiar a
produção de ovos no RS a partir da parceria com entidades ligadas a
avicultura, estudando a produção avícola no RS, promovendo a
inocuidade e a produção sustentável de ovos. O grupo GEPPOA ?
LEITECIA, desde 2017, possui uma ação de extensão que visa apoiar a
avicultura de postura no RS. As atividades do projeto estão vinculadas ao
Termo de cooperação técnica (Processo n. 23078.012484/2017-98) e
preveem análises de controle de qualidade de ovos, em especial a
pesquisa de substâncias antimicrobianas. A realização das análises está
sob responsabilidade dos alunos bolsistas, o que permite aos mesmos
seu treinamento e aproximação com a realidade produtiva. Os ovos
avaliados são originados das granjas produtoras vinculadas ao OVOSRS,
programa que visa, entre outras coisas, o monitoramento do produto
oferecido a população em geral, sendo assim o público alvo, o
consumidor de ovos. Este projeto é de extrema importância devido a uma
produção crescente de ovos no Brasil e em especial no RS, que exige
uma demanda de profissionais qualificados e aptos para atuarem nessa
área. O fato da produção de ovos estar vinculado a pequenos produtores,
os quais possuem carência de informações quando às exigências dos
órgãos de fiscalização, leva à necessidade de uma parceria entre a
universidade, órgãos do setor e produtores, promovendo a qualificação
da produção e melhorando os níveis de segurança do produto. A ação do
projeto se desenvolve a partir do monitoramento das granjas de postura
vinculadas ao Programa OVOS RS com a avaliação dos ovos para
detecção da presença de antimicrobianos. Tal avaliação possibilita ao
consumidor um produto de melhor qualidade, garantindo um alimento
livre de antimicrobianos. A pesquisa de resíduos de antimicrobianos é
realizada no Laboratório de Inspeção e Tecnologia de Leite e Derivados,
Ovos e Mel, localizado na Faculdade de Medicina Veterinária da UFRGS,
utilizando equipamentos e materiais cedidos pela ASGAV. No ano de
2019 ainda não foram realizadas avaliações mas as mesmas estão
revistas para os meses de setembro e outubro, quando os
estabelecimentos participantes do programa OVOS RS serão auditados e
as amostras de ovos coletadas. Neste meio tempo, há o apoio em
eventos como a comemoração do dia mundial do ovo, que tem
acontecido em parceria com o LEZO ? laboratório de ensino zootécnico.
Tal ação tem grande importância, tendo em vista a interação entre cadeia
produtiva com a instituição de ensino e pesquisa, possibilitando a

disseminação de conhecimento e tecnologias junto aos produtores.

