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Resumo: A necessidade de levar a informação aos produtores, e população em geral é amplamente reconhecida, 

essa necessidade motiva a produção de materiais impressos para diversos propósitos. Modelos de criação de aves 

diferenciadas começaram no âmbito quase que exclusivo da produção, atualmente atingem os consumidores e 

apresentam uma demanda crescente. O termo "consumo consciente" torna-se cada vez mais comum e evoca um 

consumidor que compra produtos que julga serem produzidos sob condições que preservam o meio ambiente e 

que são pautadas pela responsabilidade social. Elaborar um produto na forma de flyer informativo e cartilha 

educativa sobre a criação agroecológica de galinhas e frangos coloniais para produtores familiares com o intuito 

de aumentar o aprendizado teórico-prático sobre o a produção de frangos colônias. Para a construção do flyer e 

da cartilha o assunto Produção de frangos coloniais foi extensivamente pesquisado e estudado em fontes 

nacionais e internacionais e discutido a melhor forma de transmitir as informações, usando também experiências 

anteriores sobre o assunto. O flyer elaborado mostrou-se um promissor material informativo que certamente irá 

esclarecer dúvidas e auxiliar o entendimento ao produtor. 
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JUSTIFICATIVA 

A necessidade de levar a informação aos produtores, e população em geral é 

amplamente reconhecida, essa necessidade motiva a produção de materiais impressos para 

diversos propósitos. Dessa forma, os materiais impressos usados têm como objetivo divulgar 

conteúdos e informações importantes que contribuem para educação e entendimento do 

assunto pelo do indivíduo. Há vários modelos de materiais de divulgação comumente usados, 

como flyers, folders, cartazes, cartilhas, livretos, que são, convencionalmente, os quais fazem 

parte da mediação entre profissionais e população (FREITAS; REZENDE FILHO, 2011). O 

flyer utiliza imagens, quadros ou palavras em fontes maiores dando destaque às ideias mais 

importantes. O propósito é comunicar rapidamente o leitor, sem cansá-lo.  Já a cartilha tem o 

intuito de trazer os temas de forma mais técnica e detalhada (PAULA; CARVALHO, 2014). 

E neste caso em especial o intuito é informar sobre a criação agroecológica de frangos 

coloniais.   

A pressão dos mercados consumidores, primeiramente da Europa e, mais 

recentemente, de todos os países emergentes por alimentos mais saudáveis e com menores 

concentrações de resíduos químicos, fez com que o modelo tradicional de produção de 

frangos de corte fosse repensado em determinados aspectos. Também, a relação do bem-estar 

dos animais produtores de alimentos está sendo questionada, assim como a questão da 

poluição ambiental pelos dejetos produzidos por estes animais (BOLIS, 2001). 

Segundo Figueiredo (2001) a alta competitividade entre as empresas e o aumento da 

produção intensiva de frangos de corte fizeram surgir movimentos sociais e grupos de 

consumidores preocupados com o bem-estar das aves e com os ingredientes utilizados nas 

rações. Tais movimentos estão incentivando cada vez mais o consumo de produtos artesanais 

e com rastreabilidade, tornando crescente a demanda por frangos criados de forma menos 

intensiva, denominados de produção alternativa.  

A produção alternativa de aves tenta resgatar a tradição da criação de galinhas 

caipiras, com o intuito de aumentar a renda na agricultura familiar. Um dos pontos chaves 

deste sistema é minimização dos danos ambientais, seja em relação às instalações e 

equipamentos, ou a forma de alimentar e de medicar alternativamente as aves (BARBOSA, et 

al., 2004). O termo alternativo pode, inicialmente, mostrara imagem de animais criados com 

baixa tecnologia ou sem preocupação diante das exigências do mercado, porém, a realidade 

deste tipo de atividade é outra, pois tem-se o objetivo de atender a uma demanda crescente e 

cada vez mais exigente do mercado (ZANUSSO; DIONELLO, 2003).  
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Modelos de criação de aves diferenciadas começaram no âmbito quase que exclusivo 

da produção, atualmente atingem os consumidores e apresentam uma demanda crescente. O 

termo "consumo consciente" torna-se cada vez mais comum e evoca um consumidor que 

compra produtos que julga serem produzidos sob condições que preservam o meio ambiente e 

que são pautadas pela responsabilidade social (MENDES, 2001).  

OBJETIVOS 

Elaborar um produto na forma de flyer informativo sobre a criação agroecológica de 

galinhas e frangos coloniais para produtores familiares com o intuito de aumentar o 

aprendizado teórico-prático sobre o a produção de frangos colônias.  

METODOLOGIA 

Para a construção do flyer e da cartilha, o assunto Produção de frangos coloniais foi 

extensivamente pesquisado e estudado em fontes nacionais e internacionais e discutido a 

melhor forma de transmitir as informações, usando também experiências anteriores sobre o 

assunto.  

O flyer foi dividido em tópicos, onde foram abordados os objetivos da produção, peso 

de abate, equipamentos para instalações e matérias mais utilizados, além do destaque do uso 

do pasto como condição fundamental na criação das aves colônias. O layout aplicado ao 

folder usa figuras e esquemas de forma a chamar a atenção do leitor. Para a cartilha foram 

elencados temas que abrangem toda a criação animal, de forma mais técnica e detalhada, os 

temas destacados foram: instalações; equipamentos e manejo; aspectos sanitários como 

desinfecção do galpão e vacinas, controle de roedores; manejo de cortinas e camas; aspectos 

relacionados com a criação dos animais, desde a fase inicial, como circulo de proteção e 

campânulas, comedouros e bebedouros e controle de temperatura; destino de aves mortas e 

além de dicas para uma criação adequada e controle da produção, a cartilha em especial 

contou com 8 paginas.    

Ambos os materiais foram distribuídos em reuniões com os produtores e atividades 

como dia de campo, de forma a auxiliar o entendimento do tema abordado.  
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RESULTADOS 

Na última década tem-se observado uma mudança nos critérios adotados pelos 

consumidores, buscando alimentos mais saudáveis e levando em consideração o bem estar 

animal. A avicultura Colonial se mostra uma importante atividade agropecuária a qual avança 

na sustentabilidade econômica, social e ambiental, além de se apresentar como uma grande 

alternativa para a diversificação da produção dos agricultores familiares. Assim surge uma 

oportunidade de um novo mercado a ser explorado pela agricultura familiar a qual necessita 

de um acompanhamento técnico e auxilio na produção. O desenvolvimento da cartilha 

possibilita uma maior compreensão do assunto pelos produtores, esclarecendo duvidas quanto 

o manejo que possam surgir durante a criação.  

O flyer informativo leva aos produtores mais clareza sobre o assunto sendo que 

auxiliou o entendimento rápido de forma pratica durante dias de campo e palestras sobre o 

assunto.  

Figura 1 – Flyer sobre produção Agroecológica de Frangos Colônias  

 

 
Legenda: Modelo de flyer desenvolvido para produtores familiares sobre criação agroecológica de frangos 

colônias.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O flyer elaborado mostrou-se um promissor material informativo que certamente irá 

esclarecer dúvidas e auxiliar o entendimento ao produtor. A cartilha mostra-se como um 

material técnico de apoio quanto à produção e manejo de frangos coloniais.  

APOIO 

Governo do Estado do Paraná, Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e 

Programa Universidade Sem Fronteira.  
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