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RESUMO

O programa de monitoria de postura visou o desenvolvimento de uma ficha para registro e acompanhamento da produção e manejo das galinhas poedeiras. O trabalho que é coordenado em conjunto com a EMATER-RJ e o ITERJ tem como foco final o fornecimento da
cartilha (ficha e folder) e material de apoio para a sua utilização (vídeo explicativo). O projeto
foi desenvolvido com suporte de grupo focal composto por profissionais qualificados e atores
envolvidos na ação. A ficha consiste de uma série de folhas com desenhos e ícones, que representam cada etapa do monitoramento, onde o agricultor não letrado controla a produção,
consumo de ração, morte de animais, vacinação e vermifugação. A utilização do material é
simples, uma vez que é composto em sua grande parte por figuras e não contém muito texto,
assim o preenchimento de cada desenho sinalizará uma etapa concluída. O objetivo é poder
registrar e monitorar os resultados da criação das aves poedeiras, permitir ao agricultor gerenciar o seu plantel e fornecer material de análise que ajude o extensionista a auxiliar o produtor
nas tomadas de decisão. O projeto passou por diversas modificações após realização de etapas
de capacitação, de uso inicial da ficha, reuniões com grupo focal e visitas de acompanhamento aos produtores, através desse caminho foi possível identificar e promover melhorias no
projeto e reformulação do material. O desenvolvimento da cartilha e material de apoio mostrou-se viável sendo possível a sua utilização em larga escala e de forma eficaz.
PALAVRAS – CHAVE: Programa de Monitoria, Galinhas Poedeiras, Extensão Rural
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ABSTRACT

The Layers Planning Chart program seeks the development of a diagram for the record
and follow up within the poultry free-range farming. The Works was jointly coordinated with
EMATER and ITERJ, focused in building up the chart and its support material (folder and
explanatory video). The chart encompasses a series of paper sheets with drawings and icons,
for each monitoring aspect, by what an illiterate farm can control: production, animal food
consumption, deceased animals, vaccination and vermifuge. It is a simple to use material, as it
is made up mainly with picture to almost none text, so the hatched drawing corresponds to the
fulfilment of a concluded phase; as an example, the hatching of an egg would indicate the
stating of the production. The goal is to be able to register and monitor the poultry free-range
farming, allowing the farmer to manage the animal squad, as well as support the agricultural
extension team to monitor the project. The present work showed that it is possible to develop
the Chart, tests at field level, and indicating that is possible to be used in a secure way.

KEY WORDS: Layers Planning Chart, Layers, Agricultural Extension
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Introdução
A agricultura familiar no Brasil assumiu papel importante no campo e, proporcionalmente, na produção de alimentos para o mercado interno. O último censo agropecuário do
IBGE realizado em 2006 mostrou que 84,4% dos estabelecimentos brasileiros1 são de agricultura familiar, mas correspondem somente a 24,3% da área ocupada pelos mesmos no país
(IBGE, 2006).
Apesar da pequena área ocupada, se considerar a produção e a participação no agronegócio brasileiro, a agricultura familiar contribuiu com 37% da produção agropecuária anualmente consolidando sua importância para o cenário agrícola do país (GUANZIROLI et.al.,
2012). Foi a partir desse censo que o agricultor familiar passou a ter relevância, no ponto de
vista econômico e social, pois os resultados encontrados demonstraram que essa categoria não
produzia apenas para sua subsistência.
Entretanto, para manter resultados satisfatórios, igualdade de condições, qualidade de
vida e perspectivas de melhorias no futuro é preciso que esses produtores tenham apoio para
continuidade de suas atividades. Programas de Governo que incentivem a agricultura familiar
possibilitando facilidades de acesso ao crédito, a terra, a seguros agrícolas, a moradia, auxílio
à comercialização - entre outros - são de fundamental importância para superação das desigualdades socioeconômicas presentes no campo (CUNHA et.al.,2017).
Um exemplo de política pública visando apoio a pequenos produtores é o Programa de
Desenvolvimento Rural Sustentável em Microbacias Hidrográficas mais conhecido como Rio
Rural2. A iniciativa é do Governo do Estado do Rio de Janeiro. O programa Rio Rural tem
como objetivos a melhoria da qualidade de vida no campo que possibilite aumento de renda
do produtor conciliando com a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais (MAPA,
2015).
O Programa possui diversos parceiros e conta com financiamento do Banco Mundial
(recursos não reembolsáveis) e apoio da Organização das Nações Unidas para Agricultura e
Alimentação (FAO). Sua execução e coordenação é feita pela Superintendência de Desenvolvimento Sustentável da Secretaria de Agricultura e Pecuária do Estado do Rio de Janeiro
(SEAPEC).
As atividades são divididas por microbacias hidrográficas nas quais os produtores da
região participam do programa e são incentivados a adotar sistemas de produção mais susten1

São compostos por agricultores familiares, pequenos e médios produtores (IBGE, 2006).

2

Fonte: http://www.microbacias.rj.gov.br/
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táveis e a conservar o meio ambiente (MAPA, 2015). Um dos financiamentos previstos e disponibilizados pelo Rio Rural é para criação de Galinhas Poedeiras. Nessa modalidade os produtores recebem um valor para o investimento inicial (construção do galinheiro, obtenção dos
animais e alimentação nas primeiras semanas) e se comprometem, por exemplo, a recuperar
uma nascente da bacia hidrográfica em que estão inseridos.
O Assentamento Fazenda Engenho Novo em São Gonçalo, município do Rio de Janeiro, como pode ser visto na Figura 1, é um dos lugares que possui produtores beneficiados pelo
Programa Rio Rural. Dentre as atividades desenvolvidas pelas famílias existe um grupo de
criadores de galinhas poedeiras, que produzem ovos caipiras para comercialização na região.
O assentamento é administrado pelo Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de
Janeiro (ITERJ) e os produtores recebem auxílio dos extensionistas do escritório da Empresa
de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio de Janeiro (EMATER) em São Gonçalo.

Figura 1 - Assentamento Fazenda Engenho Novo, SG (Fonte: Google Earth)
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1

Justificativa
A ideia e motivação para execução deste projeto surgiu após uma visita do Pet Agríco-

la (Programa de Tutoria da Engenharia Agrícola e Ambiental) ao Assentamento Fazenda Engenho Novo em São Gonçalo, RJ. Nesta visita os alunos tiveram contato com os produtores e
as atividades por eles desenvolvidas.
O objetivo era identificar formas em que a universidade e os alunos pudessem colaborar com a comunidade local numa visão de prática de extensão agrícola, que, por conseguinte,
proporcionasse troca de conhecimentos e benefícios aos dois lados. A partir disso realizou-se
a identificação de atividades críticas no dia-a-dia dos produtores e oportunidades para melhorias nas suas produções e qualidade de vida.
Assim, foi identificado que uma das necessidades locais era desenvolver uma forma de
gerenciamento e controle da produção para os criadores de galinhas caipira beneficiados pelo
Programa Rio Rural mencionado anteriormente. Os produtores, em quase sua totalidade, tinham dificuldade em registrar o quanto era produzido, o quanto era consumido de ração e o
quanto tinham de perdas durante o tempo de criação.
Portanto, esse projeto surgiu para auxiliar a comunidade local por meio de material
capaz de realizar o monitoramento necessário da produção de forma simples, clara e objetiva
direcionado ao produtor e, em paralelo ao extensionista que o acompanha. Espera-se que este
projeto, como consequência, proporcione melhor controle da gestão do plantel de galinhas,
levando à possibilidade de melhores resultados de produção proporcionando maior renda e
qualidade de vida ao produtor.
O trabalho é uma parceria da Universidade Federal Fluminense (UFF); do Assentamento Fazenda Engenho Novo; do Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro (ITERJ), responsável pela administração do assentamento; e da Empresa de Assistência
Técnica e Extensão Rural do Rio de Janeiro (EMATER), responsável pelo trabalho de extensão no assentamento; com apoio da Pró-reitora de Extensão da UFF e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ).
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2
2.1

Objetivos
Objetivo principal
Desenvolver material de gerenciamento de produção de ovos de galinhas caipiras ba-

seado nas informações obtidas na literatura e grupo focal do projeto e, posteriormente, a partir
do uso experimental do mesmo. Esse material será no formato de uma ficha que fará o registro e acompanhamento da produção e manejo das galinhas poedeiras.

2.2

Objetivos específicos
De forma a o pleno atendimento do objetivo proposto, cumpre-se atingir os seguintes ob-

jetivos parciais:
✓ Montar um grupo focal com profissionais de variadas áreas e atuações para indicação das referências para elaboração da primeira versão da ficha;
✓ Consultar material bibliográfico para auxílio da elaboração da primeira versão
da ficha;
✓ Criar ficha para monitoramento da produção, alimentação, mortalidade, vacinação e vermifugação;
✓ Aplicar a ficha em grupo de referência composto por agricultores familiares
para indicação de pontos de melhoria;
✓ Adotar os pontos identificados à nova versão da ficha.
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3

Fundamentação teórica

3.1

Avicultura de Postura Brasileira
A avicultura é um importante e expressivo ramo da agropecuária no país. Entre as di-

versas criações, sejam elas industriais, caipiras ou orgânicas, o Brasil destaca-se frente a outros países tendo sido, por exemplo, o maior exportador de carne de frango em 2016. (Figura
2). Já a produção de ovos destina-se quase em sua totalidade ao mercado interno (ABPA,
2017)

Figura 2 - Mercado Mundial de Carne de Frango (Mil Ton). (Fonte: ABPA, 2017)

A história da avicultura tem ligação direta com a agricultura familiar, no início sendo
utilizada somente para subsistência e complemento das outras atividades desenvolvidas nas
propriedades utilizando animais de raças puras e sistemas caipiras de criação. Somente por
volta de 1930, a atividade ganhou relevância comercial, mas foi só em 1970 que de fato começou a se desenvolver passando a implementar tecnologias, produção intensiva e melhoramento genético (ZEN, et.al., 2014).
O registro existente aponta que as primeiras aves chegaram com os portugueses em
1503 no Estado do Rio de Janeiro (FURTADO, 2002). No começo, como já dito acima, a
maioria da produção era voltada para subsistência e com o passar dos anos foi ganhando força
comercial. O Brasil é potência mundial quando o quesito é frango de corte, porém quando se
trata da produção de ovos o principal destino é o mercado interno (Figura 3). Se comparada
com a avicultura de corte a avicultura de postura levou mais tempo para se desenvolver apre-
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sentando tecnologias eficazes, principalmente na área da genética, somente na década de 90
(KAKIMOTO, 2008).

Figura 3 - Destino da produção brasileira de ovos em 2016 (Fonte: ABPA, 2017)

No começo, a avicultura de postura utilizava o sistema caipira de criação, o qual as
aves aproveitam a área de pastejo e não ficam confinadas. Com o desenvolvimento genético,
novas formas de criação, maior controle da nutrição e o acompanhamento dos animais nas
granjas se tornaram mais tecnificadas e a produção em galpões se tornou a forma convencional por poder proporcionar elevados níveis de eficiência (KAKIMOTO, 2008).
Entretanto, ainda existem produtores da agricultura familiar que desempenham importante papel na criação de galinhas poedeiras fornecendo ovos, principalmente, para os mercados locais, complementando suas rendas, melhorando a qualidade de vida e, em especial, empoderando as mulheres do campo (JALFIM, 2008). Esses produtores utilizam o sistema caipira de criação (semi-intensivo), mas também utilizam variedades híbridas de galinhas com melhores indicadores de produção, como por exemplo, a EMBRAPA 513; e necessitam realizar o
acompanhamento e monitoramento da produção, nutrição e saúde de seus animais.

3.2

Produção de Ovos Caipiras
Os sistemas de criação de galinhas poedeiras podem ser divididos em três grandes

grupos, são eles: criação extensiva, criação semi-intensiva e criação intensiva. Na criação extensiva os animais são criados soltos e alimentados, geralmente em regime de pastejo, podendo ter galpões para abrigo durante a noite. Já o sistema intensivo possui práticas opostas ao
anterior. As aves são criadas dentro de galpões, ou seja, em confinamento total, desde o nas3

Ave caipira híbrida desenvolvida pela Embrapa Suínos e Aves
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cimento até o fim de produção ou abate. Havendo um rígido controle da alimentação e vacinação, além da necessidade de maiores investimentos em instalação e equipamentos
(GALVÃO JÚNIOR et. al., 2009).
Já na criação semi-intensiva as aves são dispostas em galpões no início da vida e
quando chegam à fase juvenil e adulta ficam soltas durante o dia tendo acesso a piquetes que
compõem a área de pastejo e a ração balanceada. Nesse sistema é necessário um rigoroso sistema de manejo e programas de vacinação adequados. É o modo de criação mais indicado
para aves caipiras mesclando o sistema extensivo e intensivo com a máxima obtenção de lucro para pequenos produtores (GALVÃO JÚNIOR et. al., 2009).
As propriedades do Assentamento Fazenda Engenho, segundo informação da
EMATER, utilizam o sistema de criação semi-intensivo e a linhagem da EMBRAPA 51 para
produção de ovos caipiras. Ao utilizar esse tipo de criação associado ao monitoramento e alimentação adequados é possível otimizar a produção e obter retornos significativos, já que são
produtos cada vez mais procurados por consumidores mais exigentes (SANTOS et.al., 2009).
Os principais fatores que devem ser considerados para um eficiente sistema de criação
semi-intensivo estão listados abaixo (SANTOS et.al., 2009).
• Escolha das aves para criação;
• Número de aves para a criação;
• Escolha do local para a construção da instalação;
• Instalação para aves;
• Equipamentos e complementos para a criação; e
• Manejo e monitoramento da criação.

3.3

A Importância da Extensão Rural para a Agricultura Familiar
O impacto da agricultura familiar no cenário agrícola brasileiro já está comprovado,

entretanto para manter os pequenos produtores competitivos; assegurar sua importante contribuição à produção de alimentos, assegurar os resultados de produtividade alcançados e progredir em questões como melhoria da qualidade de vida do pequeno produtor rural, aumento
de renda e produções sustentáveis é necessário que haja mais apoio no campo (PEIXOTO,
2008). Uma destas forma de apoio vem a ser por meio da extensão rural e assistência técnica
direcionada a este perfil de produção.
O termo extensão rural surgiu na Inglaterra no século XIX, e, apesar de complexo, pode ser definido considerando três formas diferentes: processo, instituição e política. Quando
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conceituado por meio do processo significa dizer é necessário transmitir a informação da fonte até o produtor rural. No sentido de instituição consideram-se as organizações, mormente
estatais, responsáveis pelo atendimento aos produtores no campo. E por último, a definição
política enquadra-se nas ações públicas governamentais que visam facilitar, em sua grande
maioria, o acesso do produtor rural a financiamentos (PEIXOTO, 2008).
A importância da extensão rural é ainda mais comprovada quando se analisa pelo aspecto histórico-social, quando somente, após os anos 2000, depois de passar por várias pressões políticas e mudanças de atuação, retorna com força e começa a impactar a vida dos agricultores ampliando o público-alvo atingindo grupos mais vulneráveis como, por exemplo,
mulheres, jovens, descendentes de quilombolas, pescadores, entre outros. (DEPONTI et.al.,
2014)
Dados do Censo Agropecuário de 2006 comprovam que a renda média de agricultores
que não recebem assistência técnica e ações de extensão rural é de apenas R$ 700,00 enquanto que agricultores orientados por extensionistas possuem renda média de R$ 2.139,00. Ou
seja, a ação extensionista torna-se cada vez mais essencial para o pequeno produtor e impacta
diretamente na sua renda. Portanto, extensionistas qualificados e capazes de criar elos e gerar
confiança aos agricultores, além de parceiras com Instituições de Pesquisa e Universidades
são indispensáveis nesse contexto.

13

4

Material e Métodos
O desenvolvimento do material foi dividido em quatro etapas e momentos diferentes

que ocorreram durante o projeto.
A primeira etapa foi a realização da visita ao Assentamento Fazenda Engenho Novo
em São Gonçalo pelo PET Agrícola UFF, já citado anteriormente. Nesta visita foram identificados pontos de atuação da Universidade no campo de forma a beneficiar os produtores da
região e promover a aproximação do ambiente acadêmico à comunidade local. Todos os potenciais projetos identificados pelo PET foram sugeridos pelos próprios produtores e, por conseguinte, de importante impacto para crescimento do Assentamento.
Foi nesta primeira etapa que se identificou a necessidade perante os produtores de
ovos caipiras da criação de um material que proporcionasse o gerenciamento de seus plantéis
e fosse capaz de monitorar toda sua produção, alimentação das galinhas poedeiras entre outros
pontos relevantes para manutenção e êxito da criação.
Em um segundo momento criou-se um grupo focal com profissionais de diferentes
áreas de atuação e interesses no projeto com o intuito de garantir a interdisciplinaridade do
trabalho a ser exercido. O grupo tinha representantes do ITERJ, da EMATER-RJ e professores da UFF nas áreas de zootecnia e extensão rural. O objetivo desse grupo era identificar
formas junto ao PET Agrícola de realizar o monitoramento das galinhas poedeiras.
Já na terceira etapa e após ser decidido que o material de gerenciamento seria uma ficha que conteria ícones detalhados que representariam a produção de ovos, a alimentação das
aves, assim como a mortalidade, vacinação e vermifugação. Essa ficha deveria ser fácil utilização pelos assentados contendo em quase sua totalidade maior representação visual possível
seguindo indicações de elaboração feitas pelo grupo focal e informações encontradas na literatura.
Na quarta e última etapa do projeto foi realizada uma capacitação com quatro assentadas indicadas pelos profissionais do escritório da EMATER-RJ em São Gonçalo como potenciais utilizadoras da ficha de monitoramento criada. Após essa capacitação houve visitas de
acompanhamento durante o projeto para esclarecer dúvidas sobre o material e identificar pontos de melhoria.
A terceira e quarta etapas serão detalhadas nos itens que se seguem.
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4.1

Elaboração da Ficha
A ficha é uma ferramenta de gerenciamento do plantel que permite ao produtor moni-

torar a produção, a alimentação, a mortalidade, a vacinação e a vermifugação de seus animais.
Ela foi desenvolvida de forma a ter um uso prático e facilitado ao produtor e ao extensionista
possibilitando o manejo adequado e consequente aumento da produção.
Sua linguagem é composta, em sua grande parte, por figuras com o intuito de ser acessível a todos e possibilitar o uso universal. A missão é facilitar a vida do produtor, dar autonomia, capacidade de decisão e colaborar com o seu desenvolvimento apresentando ideias de
gerenciamento e monitoramento da produção que reverterá em benefício próprio.
O objetivo final é, após o seu preenchimento, gerar gráficos de desempenho de produção e consumo capazes de auxiliar nas tomadas de decisão baseadas em avaliações conjuntas
do produtor e extensionista. Tais avaliações consistem em: nível de produção do plantel; conhecimento do consumo de ração, conhecimento da quantidade de mortes e possíveis causas;
e cumprimento do calendário de vacinação e vermifugação.
A ficha foi dividida em colunas que representam cada semana de vida das galinhas poedeiras (Figura 4) e cada linha representa os fatores relacionados a atividade, que são: produção de ovos, alimentação, mortalidade, vacinação e vermifugação. Ela foi elaborada considerado o horizonte de dois anos, tendo em vista o tempo necessário para reposição do lote de
animais (SANTOS et. al., 2009).
O uso do espaço se dará em semanas organizada na forma de colunas iniciando à esquerda e indo para a direita de forma sucessiva, como pode ser vista na Figura 4.

Figura 4 - Layout inicial da cartilha com preenchimento do espaço e sentido de uso (Produção
Própria)

15

Para elaboração da ficha foi considerado o horizonte de dois anos, tendo em vista o
tempo necessário para reposição do lote de animais (SANTOS et. al., 2009). Desta forma, a
ficha é organizada em semanas, de modo que cada coluna a ser preenchida corresponderá a
informações obtidas durante uma semana, totalizando 104 semanas ao final da mesma. Para
gestão do plantel são considerados aspectos referentes à produção de ovos, alimentação, mortalidade vacinação e vermifugação.
A produção semanal é representada pela ilustração de um ovo, que corresponde a uma
dúzia produzida. Este ovo ilustrado é dividido em quatro partes, logo cada quarto de ovo preenchido é equivalente a três ovos produzidos. Considerando que cada galinha produz um ovo
por dia e que o programa do EMATER contempla o produtor com 50 galinhas, espera-se uma
produção de 350 ovos por semana.
O controle do consumo de ração deverá ser preenchido semanalmente e é representado
pela ilustração de um peso de 4 kg fracionado em quatro partes, de modo que cada parte equivale a 1 kg de ração consumida. Considerando que o consumo médio de ração por galinha, no
período de maior consumo, é de 120g/ave/dia (BASSI et. al. 2006), estima-se que o lote de 50
galinhas consuma até 42 kg por semana.
A mortalidade deverá ser preenchida a cada quatro semanas e é representada pela ilustração de uma galinha dividida em quatro partes. Cada quarto de galinha ilustrada equivale a
uma morte e a cada quatro semanas haverá quatro galinhas ilustradas (16 mortes) para preenchimento do produtor.
O controle de vacinas é representado pela ilustração de uma injeção colocada na época
de vacinação de acordo com o calendário de vacinas em função da idade do lote (SANTOS et.
al., 2009). A vacinação é composta por vacinas que previnem quatro tipos diferentes de doenças que podem acometer as galinhas poedeiras e que são aplicadas de acordo com o programa
de vacinação. Ao vacinar as galinhas o produtor deve apenas riscar a ilustração.
Por último, a vermifugação é representada pela ilustração de um comprimido que aparecerá a cada 60 dias para ser preenchido, levando em conta o período recomendado de vermifugação (SANTOS et. al., 2009).
A primeira versão da ficha foi a seguinte (Figura 5):
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Figura 5 - Primeira versão da ficha

Para a produção do material foi utilizado os softwares MS Power Point, Adobe Photoshop e Corel Draw X8.

4.2

Capacitação
A capacitação das assentadas relacionadas pela EMATER foi realizada no 25/05/2016

no próprio assentamento. A finalidade da reunião era de apresentar a ficha de monitoramento
e o projeto, o modo de utilização do material e despertar o interesse de uso e participação no
grupo.
Para a realização da capacitação foi feita, em um primeiro momento, uma exposição
do assunto e explicação sobre o material e sua forma de utilização bem como já foi levado a
campo a primeira versão da ficha e, no segundo momento, foi realizada uma simulação de uso
do material com as assentadas presentes naquele dia (Figura 6).
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Figura 6 - Capacitação no Assentamento Fazenda Engenho Novo

Após esta etapa de capacitação foram realizadas visitas de acompanhamento de forma
a monitorar o uso da ficha e esclarecer as dúvidas existentes, assim como identificar e aplicar
pontos de melhoria do material. A análise desta etapa e as mudanças e inovações realizadas
estão descritas no próximo item de resultados e discussão.

5
5.1

Resultados e Discussão
Mudanças na ficha de monitoramento
Após visita de acompanhamento no Assentamento Fazendo Engenho Novo identificou-

se que somente uma das assentadas fez uso do material. As outras três assentadas que participaram da capacitação não fizeram uso do material por motivos variados como, perda do plantel, dificuldades no preenchimento da ficha, entre outros.
A assentada que fez uso da ficha preencheu as primeiras semanas, porém algumas dúvidas surgiram no momento de completar os ícones presentes no material, constatando que as
visitas, posteriores a capacitação, são de fundamental importância para sucesso do projeto.
A ficha preenchida pela assentada proporcionou uma melhor visualização do seu uso e
aplicabilidade. Novas percepções e informações foram adquiridas pela produtora e ela pôde
ter um controle maior do consumo de ração e perceber o quanto de ovos estavam sendo produzidos por seu plantel a cada semana. Abaixo segue o registro da visita realizada no Assentamento e de sua ficha preenchida, o acompanhamento pode ser visto na Figura 7 e Figura 8.
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Figura 7 - Visita após a capacitação

Figura 8 - Ficha preenchida

O acompanhamento de uso da ficha pela produtora permitiu durante o projeto avaliar
quais pontos poderiam mudados, melhorados e acrescentados. A troca informações proporcionou novas ideias de abordagem e a identificação das reais necessidades dela, e possivelmente de outros produtores.
Em especial, no relato desta assentada foi possível perceber que a cartilha precisava de
algumas melhorias e a forma de apresentação do conteúdo e comunicação com os criadores
deveria mudar e ser mais clara. Algumas das mudanças sugeridas pela assentada e pontos
identificados pelo grupo focal foram:
• Substituição de pesos de 5 kg de ração para sacos de 20 kg, visto que eles são
comercializados nesta quantidade;
• Duas versões de cartilhas: produção de ovos em dúzias e produção em cartela
de 30 ovos a depender de como o produtor comercializa no mercado local;
• Necessidade de melhoria na comunicação e explicação de uso da cartilha;
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• Desenvolvimento de folder explicativo para auxiliar produtor e extensionista
gerando uma cartilha (folder + ficha); e
• Produção de vídeo explicativo para auxiliar produtor e extensionista.
Essas demandas surgiram ao perceber que a maioria dos produtores da região compravam sacos de 20 kg de ração, assim a mudança do ícone na ficha facilitaria o seu preenchimento e contabilização. Da mesma forma foi a questão de criar uma versão que utilizasse como ícone cartela de 30 ovos, uma vez que, na região é comum a comercialização de ovos em
cartelas de 30 e não em dúzias.
E por último, percebeu-se que uma das possíveis explicações da pouca adesão ao projeto seria a apresentação do mesmo de uma forma que não fosse tão atrativa aos criadores e
que a produtora que utilizou a ficha teve algumas dificuldades no seu preenchimento. Assim,
foi pensado em criar um folder explicativo para facilitar o uso do material gerando uma cartilha (folder + ficha), como também produzir um vídeo que mostrasse por meio do audiovisual
a sua utilização e benefícios que a cartilha pode trazer.
5.2

Reunião com o grupo focal
Reuniões foram realizadas ao decorrer do projeto com integrantes do grupo focal,

principalmente, após o primeiro uso da ficha de forma a promover melhorias no material.
Uma das principais mudanças que ocorreram foi em relação a quantidade ovos produzidos
presentes na ficha. Essa quantidade estava superestimada (fato observado após avaliação do
integrante da área zootécnica) o que poderia gerar uma percepção equivocada por parte do
agricultor.
Sendo assim correções foram necessárias para adaptar a quantidade de ovos a aproximar a realidade do campo. O híbrido EMABRAPA 51 foi utilizado como referência, pois é o
mais utilizado no Assentamento Fazenda Engenho Novo e pelos produtores em geral, a partir
dos seus índices de desempenho toda a produção presente na ficha foi reformulada.

5.3

Nova versão da ficha
Partindo da literatura consultada inicialmente no projeto foi considerado um horizonte

de produção de 2 anos o que totalizaria 104 semanas na ficha, entretanto foi utilizado um horizonte de produção de 95 semanas com início na 4ª semana (idade que o animal chega na
propriedade) e final na 99ª semana. Tal escolha é devida a melhor conformação da ficha no
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material impresso e nas características produtivas do híbrido EMBRAPA 51 (Figura 10)
(animal de referência do projeto) que prevê desempenho de produção até 80 semanas (BASSI
et. al. 2006).

Figura 10 - Características Produtivas da EMBRAPA 51 (EMBRAPA, 2006)

É importante ressaltar que a EMBRAPA 51 é o animal mais utilizado no Assentamento Fazenda Engenho Novo, como em outras propriedades, por isso foi utilizado como animal
de referência para reformulação da ficha de forma a adaptar e adequar a produção de ovos.
Porém existem outras espécies de galinhas para produção caipira no mercado, por isso a importância de utilizar uma faixa de tempo intermediária e ao mesmo tempo uma base de características de produção e alimentação para elaboração da cartilha sem que haja subdimensionamento ou superdimensionamento fato que poderia acarretar expectativas ou frustrações ao
produtor rural.
Abaixo encontram-se as considerações feitas após mudanças sugeridas tanto pela produtora quanto pelo grupo focal para cada item de manejo da ficha:
a) Produção → Segundo o material da EMBRAPA, já citado anteriormente, o início da
produção se dá na 21ª semana, ou seja, tem-se ovos durante 59 semanas (80 - 21 = 59
semanas = 413 dias), sendo assim, esse híbrido com o máximo de ovos por ciclo de
300 unidades tem uma média de produção de 0,73 ovos/ave/dia (300/413 = 0,73). Por-
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tanto, considerando que cada galinha produz 0,73 ovos por dia e que o programa do
EMATER contempla o produtor, aproximadamente, com 50 galinhas, espera-se uma
produção média de 260 ovos por semana. Da 21ª semana até a 27ª serão considerados
apenas 50% da produção assim como nas últimas semanas da cartilha (80ª semana até
a última semana da cartilha). Nas semanas intermediárias será considerado 70% da
produção. Os valores foram adaptados segundo os dados da EMBRAPA e de forma a
facilitar a confecção da planilha.
b) Alimentação → Considerando que o consumo médio de ração por galinha, no período
de maior consumo, é de 120g/ave/dia (BASSI et. al. 2006), estima-se que o lote de 50
galinhas consuma até 42 kg por semana.
c) Mortalidade → Será contabilizada a cada 4 semanas, ou seja, a cada fim ou início de
mês. Tem um teto máximo de 16 mortes ao mês.
d) Vacinação → O controle de vacinas é baseado na época de vacinação de acordo com o
calendário de vacinas em função da idade do lote (SANTOS et. al., 2009). A vacinação é composta por vacinas que previnem quatro tipos diferentes de doenças que podem acometer as galinhas poedeiras e que são aplicadas de acordo com o programa de
vacinação.
e) Vermifugação → A vermifugação acontecerá a cada 60 dias, levando em conta o período recomendado de vermifugação (SANTOS et. al., 2009).

Como já dito anteriormente a conformação da ficha obedece a disposição de semanas
a cada coluna e em cada coluna há a presença dos ícones e produção, alimentação, mortalidade, vacinação e vermifugação. Os ícones utilizados na versão final da ficha estão apresentados
na Tabela 1, a qual especifica os seus significados e as suas formas de preenchimento na ficha, ressaltando que este deve ser feito semana a semana.
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Tabela 1: Representação gráfica dos itens de manejo.

ÍCONE

SIGNIFICADO

PREENCHIMENTO
- Cada ícone ovo representa uma dúzia de ovos.
- Eles são divididos em 4 partes onde cada parte

Produção (dúzia)

representa 3 ovos.
- Um ovo inteiramente preenchido representa uma
dúzia.
- A cartela inteira possui 30 ovos, cada fileira 10

Produção (cartela de

ovos.

30 ovos)

- O preenchimento é de toda cartela quando completar os 30 ovos.
- Cada saco corresponde a 20 kg de ração.

Alimentação

- Preenche o saco somente quando os 20 kg forem
consumidos.
- As galinhas também são divididas em quatro par-

Mortalidade

tes onde cada parte é uma morte.
- Uma galinha totalmente preenchida representa 4
mortes.
- A seringa representa a vacina.

Vacinação

- Só deve ser preenchida depois de aplicada nos
animais.
- O comprimido representa a vermifugação.

Vermifugação

- Só deve ser preenchido depois de fornecido aos
animais.

As versões finais de dúzia de ovos e cartelas4 de 30 ovos5 da ficha encontram-se nos
Anexos 10 e 11.
5.4

Elaboração do folder explicativo
A ficha teve uma utilização inicial e experimental, como já visto, por uma produtora

do Assentamento Fazenda Engenho Novo. Durante o processo de preenchimento e o acompa-

4

Disponível em: <http://ter.sites.uff.br/wp-content/uploads/sites/163/2018/05/Cartilha_D_007.pdf>

5

Disponível em: < http://ter.sites.uff.br/wp-content/uploads/sites/163/2018/05/Cartilha_C_013.pdf>
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nhamento por meio de visitas periódicas observou-se, além de algumas alterações necessárias,
a necessidade de melhorar a forma de explicação de uso da ficha.
Após nova reunião com integrantes do grupo focal pertencentes a EMATER-RJ idealizou-se a criação de um folder explicativo, material que exemplificaria o uso da ficha e junto
com a mesma formaria uma cartilha de difusão do projeto. Esta cartilha constitui um material
mais completo por abranger tanto a ficha, propriamente dita, como a explicação do seu uso.
O folder explicativo foi de criação própria com dinâmica que indica e exemplifica como deve ser feito o preenchimento da ficha de maneira clara e objetiva. A apresentação visual
é de suma importância neste tipo de material para a pessoa que o leia entenda da forma mais
simples possível.
Para a produção do material foi utilizado o software MS Power Point.
As versões do folder para dúzia de ovos e cartela de 30 ovos estão no anexo 12.
5.5

Material de disseminação e apoio ao extensionista (Vídeo)
Com o desenvolvimento do uso da ficha e acompanhamento à campo, foram identifi-

cadas as reais necessidades para atender aos produtores, de forma que foi percebida a oportunidade de produção de um material de apoio para o uso da cartilha que auxiliasse tanto os
produtores quanto os extensionistas. Sendo assim, o grupo focal optou pela produção de vídeo
explicativo disponível na internet, ou seja, acessível a grande parte das pessoas envolvidas no
objeto de estudo, e capaz de exemplificar visualmente o uso e importância do material de monitoramento.
O vídeo explica o passo a passo de uso da ficha e como identificar o progresso de produção e possíveis indícios de problemas no plantel. Foram utilizados recursos de edição capazes de proporcionar ao expectador uma experiência de compreensão e impacto visual necessária para o entendimento do assunto ali abordado.
O vídeo está disponibilizado no YouTube no seguinte endereço:
https://youtu.be/DlA0f-R_kJI.
Para a edição do vídeo foi utilizado o software Adobe Premiere Pro.
O roteiro pode ser visto no Anexo 13.

5.6

Próximas Etapas
Após realizadas todas essas modificações, de posse da versão final da ficha, constitui-

ção da cartilha (folder + ficha) e do vídeo explicativo, as ações futuras focam na consolidação
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e divulgação do material. Para isso, buscou-se estreitar a parceria com a EMATER, para em
conjunto com a sua apostila destinada a criadores de galinhas poedeiras seja acrescentada a
cartilha como ferramenta de gerenciamento do plantel. Além disso, ações de acompanhamento de uso e novas capacitações estão previstas com o intuito de apresentação das novas versões das fichas, apresentação da cartilha exibição do vídeo produzido.
Essa união possibilitará a disponibilização da cartilha para criadores de outras localidades do Estado que participam do Programa Rio Rural e será possível avaliar o seu uso e
benefícios advindos em uma maior escala. A expectativa é de que a cartilha possa beneficiar
muitos produtores e se torne uma importante ferramenta de gerenciamento do plantel capaz de
gerar maior retorno financeiro e melhor qualidade de vida aos seus usuários.
Passando do âmbito de uma iniciativa individual, o fruto do presente trabalho passa a
integrar parte das ações conjuntas entre o TER-UFF e o ITERJ (fruto do convênio de cooperação que engloba a presente iniciativas), assim como ação conjunta com a EMATER de São
Gonçalo, com a revisão de sua Apostila de Galinhas Caipiras (MORAES, 2016), já prevendo
o uso do material aqui desenvolvido.
Ao longo do projeto, foi dada visibilidade ao trabalho, como elaboração de peças de
publicidade na mídia, como a matéria produzida pela PROEX, disponível em:
http://uff.br/?q=proex-visita-o-programa-de-monitoramento-de-postura.
Por fim, é importante ressaltar que além do trabalho de pesquisa e extensão, este projeto também garantiu a participação em eventos científicos com a apresentação dos resultados
parciais a saber:

Apresentação na 21ª Semana de Extensão da UFF
LIMA, Thaíse Nunes; TOGASHI, Cristina Kimie; TEIXEIRA, Marcos Alexandre. Programa
de monitoria de postura. 21ª Semana de Extensão Da UFF. Niterói: UFF, 18 a 20 de outubro
de 2016.

Artigo Congresso:
LIMA, Thaíse Nunes; BRAGA, Eliane Cristina; MENEZES, Andressa Rosas de; SILVA,
Bianca Almeida da; SILVA, Islaine Nascimento da; TEIXEIRA, Marcos Alexandre. Programa de monitoria de postura. Anais XXIX CONEAGRI – XXIX Congresso dos Estudantes de
Engenharia Agrícola e Ambiental, Niterói: DEAGRI, 17 a 24 de abril de 2016.

Apresentação Poster Workshop:
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BRAGA, Eliane Cristina; MENEZES, Andressa Rosas de; SILVA, Bianca Almeida da;
SILVA, Islaine Nascimento da; TEIXEIRA, Marcos Alexandre. Programa de monitoria de
postura. Anais 1º Workshop de Engenharia de Biossistemas, Niterói: PGEB, 16 a 18 Dezembro 2015.

6

Agradecimentos

A autora agradece a bolsa de Iniciação Científica FAPERJ (Processo nº. E-26/
203.648/2015), assim como a bolsa de extensão do PROEX (vigência 2018), sem o que este
trabalho não poderia ter sido desenvolvido.
Assim como às pessoas e instituições diretamente envolvidas, a exemplo de, mas não se
limitando a: Equipe Técnica do escritório da EMATER em São Gonçalo e Eng. Bruno Sobral
(ITERJ).

26

7

Conclusão
Após avaliar todas as etapas necessárias para desenvolvimento deste projeto foi possí-

vel perceber a importância de ter como base tanto a literatura especializada quanto profissionais de diversas áreas e envolvidos no tema de estudo capazes de auxiliar nas tomadas de decisão que são inerentes ao trabalho. Além disso, ressalta-se o impacto das visitas a campo e
das interações ocorridas com o público alvo que foram de fundamental importância para andamento e melhorias do projeto.
Desta forma, conclui-se que é viável o desenvolvimento de material claro e acessível –
focado para agricultores familiares criadores de galinhas poedeiras e extensionistas, - e que
este pode ser utilizado em larga escala, juntamente com o restante da apostila já em uso pela
EMATER6.
Por fim, reforça-se, mais uma vez, a necessidade de participação de todos os atores
envolvidos no objeto de estudo e da realização de visitas de acompanhamento antes, durante e
após utilização da cartilha.

6

Além disso, de forma a garantir a disseminação da ação aqui desenvolvida o material produzido, assim

como o material associado (de parceiros), encontra-se disponível na página do Departamento de Engenharia
Agrícola e do Meio Ambiente (http://ter.sites.uff.br/programa-de-monitoria-de-postura/).
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ANEXO – Cartilha versão dúzia de ovos
Disponível em:
<http://ter.sites.uff.br/wp-content/uploads/sites/163/2018/05/Cartilha_D_007.pdf>
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10 ANEXO – Cartilha versão cartela de 30 ovos
Disponível em:
< http://ter.sites.uff.br/wp-content/uploads/sites/163/2018/05/Cartilha_C_013.pdf>
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11 ANEXO – Folder para Divulgação
Versão dúzia de ovos
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Versão cartela de 30 ovos
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12 ANEXO – Roteiro do Vídeo
Projeto Monitoria de Postura (Galinhas Poedeiras)
Olá. Me chamo Thaíse e sou aluna do curso de Engenharia Agrícola e Ambiental da
Universidade Federal Fluminense. Neste vídeo apresentarei um material desenvolvido para
agricultores familiares que criam Galinhas Poedeiras. Este material tem como objetivo auxiliar o produtor no gerenciamento do seu plantel e controle de sua produção.
O material consiste em uma planilha (mostrar imagem da planilha) e um folder explicativo (mostrar foto do folder). Existem duas versões, uma para quem vende os ovos em dúzias e outra para quem vende em cartelas de 30 ovos.
A planilha é composta por colunas que acompanham cada semana de criação e monitoramento e ícones que representam a alimentação, produção, mortalidade, vacinação e vermifugação do plantel de galinhas poedeiras.
O ícone saco representa 20 kg de ração, o ícone ovo, quando completo, representa uma
dúzia de ovos, o ícone cartela de ovos representa, quando completo a cartela de 30 ovos –
cada linha seriam 10 ovos produzidos, o ícone galinhas representa até 4 galinhas mortas– veja
que está dividido em quatro, o ícone seringa representa a vacinação e o ícone comprimido a
vermifugação (mostrar a imagem de cada ícone separado).
A planilha deve ser preenchida cada semana marcando a quantidade sacos de ração
consumidos, preenche o saco somente quando os 20 kg forem consumidos (mostrar preenchendo o saco de ração); a cartela de ovos é dividida em 3 fileiras, cada fileira 10 ovos, cartela inteira 30 ovos, o preenchimento é de toda cartela quando completar os 30 ovos (mostrar
imagem exemplificando), no caso da versão com os ovos, eles são divididos em 4 partes onde
cada parte representa 3 ovos, assim um ovo inteiramente preenchido representa uma dúzia
(mostrar imagem exemplificando); assim deve ser preenchida a quantidade de ovos produzidos naquela semana; as galinhas também são divididas em quatro partes onde cada parte é
uma morte desta forma, uma galinha totalmente preenchida representa 4 mortes, o preenchimento das galinhas é feito a cada mês; o comprimido e a vacina, aparecem somente nas semanas em que são recomendadas, indicando o calendário de vacinas e vermifugação, e só devem
ser preenchidos depois de aplicados nos animais.
A planilha também apresenta espaços para escrever a quantidade de animais total do
plantel, nome do proprietário e data de início da criação além de, aqui em baixo ter uma legenda com identificação de cada ícone presente na planilha.
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Esta é uma planilha preenchida (apresentar a mesma), aqui vocês podem ver que o
preenchimento dos ovos leva à formação de um gráfico, de forma que o produtor pode ir
acompanhando – semana a semana como está a sua produção (mostrar na versão preenchida
as tendências do gráfico). O mesmo acontece com os sacos de ração, que ele acabou comprando mais no período entre a 32ª e a 34ª semana.
O mesmo acontece com a versão com as cartelas, aqui pode ver que o produtor teve 4
mortes na 35ª semana, talvez por que não fez a vacinação – pois o desenho não está preenchido. A seringa e comprimido alerta o produtor em se preparar para aplicar as ações de vacinação e vermifugação (tipo separar o dinheiro e comprar os remédios).
A cartilha fica como um registro do desempenho do plantel, assim o produtor e o extensionista tem como comparar – anos após ano – como está indo a performance da produção.
Recomenda-se que a cartilha seja utilizada juntamente com o folder explicativo.
Ao promover um melhor planejamento e gerenciamento da criação é possível aumentar a produção de ovos e proporcionar maior retorno aos produtores.
Obrigada por assistir.

