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No segmento avícola, as agroindústrias familiares valorizam a atividade
rural e dão oportunidade ao crescimento regional, com atividades
dinâmicas que se enquadram em sistema de produção integrado. Em sua
maioria instalações de agroindústrias familiares possuem baixo conteúdo
tecnológico, todavia, com um rápido fluxo de produção (35 ? 42 dias),
apresentando grande potencial de agregação de valor no caso da
avicultura. Desse modo, o objetivo do projeto é difundir aos produtores de
poedeiras onde o manejo técnico tem fundamental importância para
garantir ovos com qualidade que poderão ser distribuídos para inúmeras
cadeias de produção informações técnicas que certifiquem conter a
salmonelose aviária, assim como boas práticas de manejo sanitário e
bem estar animal por meio de consultoria extensionista, assistência aos
produtores através de visitas com aplicações de palestras e oficinas com
intuito de melhorar a produção de granjas familiares que criam frangos de
corte e poedeiras. Com esse intuito, o grupo de alunos do CEPETEC
(Centro de ensino, pesquisa e tecnologia da carne) efetuou visitas em
granjas familiares da região da serra gaúcha. Nas visitas, para identificar
limitações na produção, está sendo realizado um levantamento com os
dados obtidos nas visitas, para auxiliar as dificuldades dos produtores e
melhorias na produção. Além disto, os acadêmicos auxil iam no
alojamento dos frangos, na avaliação dos animais na distribuição e
pesagem dos lotes, coleta e higienização dos ovos além de coleta de
amostras relacionadas a fisiologia intestinal dos animais e bem estar. As
amostras coletadas são analisadas no laboratório da UFRGS e, após
emissão dos laudos, servirão para traçar estratégias de manejo e
melhorias para a produção nas propriedades agrofamiliares atendidas
através de oficinas e folders educativos. Assim, o projeto oportuniza o
discente a vivência na realidade regional da produção animal, além de
contribuir para o desenvolvimento e melhoria das propriedades rurais
familiares.


