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RESUMO

Este projeto tem como objetivo executar ações educativas teóricas e práticas que visem contribuir para o desenvolvimento sustentável da Associação dos Agricultores Familiares

do Pontal, melhorando, assim, o processo de produção de matérias-primas e o processamento de alimentos. Realizar a capacitação técnica quanto aos processos de manejo,

higiene, bem estar animal, boas práticas na ordenha, para se obter um produto de melhor qualidade. Este trabalho está sendo desenvolvido na Associação dos Agricultores

Familiares do Pontal, localizado em Ituiutaba/MG. Foram realizadas algumas aulas teóricas utilizando materiais didáticos, foi realizado treinamentos práticos como boas prática

para ordenha e a fabricação do queijo minas, Segundo Vallin et al. (2009) a aplicação de Boas Práticas de Produção (BPP) na bovinocultura de leite é uma alternativa para

minimizar os riscos de contaminação nas diferentes etapas do processo de produção. Esses procedimentos foram capazes de reduzir em 87,90% e 86,99% a contagem

bacteriana total (CBT) em propriedades com ordenha mecânica e manual, respectivamente. Para disseminar o conhecimento e a difusão das informações entre as famílias são

elaborados e distribuídos material didático (folders, cartilhas e panfletos) de acordo com o assunto abordado nos treinamentos. As avaliações são realizadas pela presença e

participação efetiva dos participantes utilizando-se de uma relação dialógica dos associados em cada visita. Das 09 famílias convidadas para o projeto, somente 05 estão

participando, observando que as famílias presentes tiveram efetiva participação e aplicação direta das orientações das Boas Práticas de Higiene e Manipulação dos Alimentos. 
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