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Além da importância econômica pelo volume e qualidade de produção, a avicultura de corte e postura 

também é uma atividade mantenedora da pequena propriedade rural e economia familiar, contribuindo para a 

fixação do homem ao meio rural. A região do estado do RS possui grande importância na produção avícola, 

podendo destacar-se com produtos de qualidade regional e padronização e, assim, contribuir com a valorização do 

produto regional. Desta forma, este projeto tem como objetivo propor alternativas tecnológicas para a padronização 

da produção de frangos de corte e ovos em agroindústrias da região do RS. Para tal, os conhecimentos técnico-

científicos serão levados aos empresários de agroindústrias da região visando a padronização dos frangos de corte e 

ovos produzidos, favorecendo a agregação de valor e produção de selos de qualidade de qualidade regional. As 

atividades serão divididas em três etapas: primeiramente serão visitadas pequenas empresas e agroindústrias de 

frangos de corte localizadas no RS, onde será feito um levantamento de dados de produção anual de frangos, 

condenações parciais e totais bem como custos de produção; logo após serão feitas avaliações dos dados pelos 

integrantes do projeto, seguido da realização de um treinamento específico para cada setor da empresa, abrangendo 

assuntos tais como gestão, produção e processamento de produtos de qualidade. Por fim, quantificação dos dados 

antes e pós-desenvolvimento de produto, visando avaliar o impacto econômico, bem como o desenvolvimento 

regional e a qualidade do produto. Para avaliação da qualidade dos produtos serão realizadas análises de composição 

centesimal da carne de frango. Sendo assim, esse projeto é de suma importância para que pequenas indústrias 

tenham acesso as informações desenvolvidas nas universidades, aprimorando o produto final, a carne de frango. 
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