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A Universidade gera uma grande gama de informações importantes para a população através da 

pesquisa. No entanto, a comunidade muitas vezes tem dificuldades para acessar tais dados, o que 

ocasiona uma lacuna na transferência de conhecimentos. Este estudo visa analisar o uso de um 

canal na plataforma Youtube como estratégia para divulgação científica e extensão rural. Todo o 

processo dividiu-se em etapas: i) criação de uma conta do Laboratório de Estudos em 

Agronegócios (LEA) na plataforma Youtube; ii) criação do nome e logo do canal LEA Atua; iii) 

captação de professores, pesquisadores e demais profissionais atuantes no agronegócio para 

criação de conteúdo; iv) gravação dos vídeos com os parceiros por meio de câmera DSLR 

juntamente com gravadores, para melhor captação externa dos áudios; v)  edição dos vídeos em 

programas de computador; vi) publicação do material na plataforma; vii) divulgação dos vídeos 

publicados; viii) coleta e análise das estatísticas de acesso dos vídeos. A plataforma do Youtube 

fornece as estatísticas de cada vídeo, permitindo a análise de comportamento do público 

(visualização, duração média de visualização, gostei X não gostei, comentários) e alcance 

(impressões, taxa de cliques de impressões, origem do tráfego). Tais estatísticas possibilitam 

saber quais os temas de maior interesse do público, indicando assim possíveis mudanças que 

possam ser realizadas para melhor adequação ao público. Foram publicados três vídeos no canal, 

dois com temática “Sombreamento Artificial e Natural para Animais de Produção - parte 1 e 

parte 2” e um vídeo com a temática “Treinamento LEA - Módulo VI: Dicas para Preparação e 

Condução de Apresentações”, nos quais a maior origem de tráfego foi por meio do aplicativo de 

mensagens Whatsapp. Além disso, como resultados preliminares, avaliou-se que vídeos de um 

mesmo tema divididos em duas partes não são a preferência do público, uma vez que o público 

optou diversas vezes em não assistir a continuação de um único tema. Ao analisar as estatísticas 

dos vídeos de Sombreamento Artificial e Natural, conclui-se também que o público apresenta 

preferência para vídeos mais curtos, uma vez que a porcentagem média de visualizações dos 

vídeos foi de 18% e 47%, para a parte 1 e 2, respectivamente, onde o vídeo com maior alcance 

(parte 2) é o de menor duração. Vale ressaltar que é um projeto cíclico e ainda em andamento, no 

qual as etapas ii a viii acontecem mensalmente, para garantir a existência de novos conteúdos e 

disseminação constante de conhecimento em vários temas do agronegócio. Três vídeos já estão 

prontos e na fila de espera para publicação e divulgação, com as temáticas: Consumo de carne 

suína; Desmistificação da carne suína e Intercâmbio na graduação – vídeo na íntegra de palestra. 

Além destes, dois vídeos estão em processo de edição, com as temáticas: Abate humanitário e 

Produção de rãs. Até o momento, conclui-se que a preferência do público se dá por vídeos 

curtos, sucintos e de fácil entendimento, que iniciem e encerrem o assunto em um único vídeo, 

sem continuações. Mais conteúdos serão produzidos e as estatísticas precisam ser rigorosamente 

acompanhadas por maior período, para que assim seja possível conhecer e explorar ao máximo o 

potencial de utilização de canal na plataforma Youtube como uma estratégia de divulgação 

científica.  
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