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A obtenção do leite de forma higiênica é fundamental para a qualidade do produto final, e depende do primeiro elo da cadeia do leite, composto principalmente por pequenas propriedades de
base familiar. Entretanto, esses produtores devem ser treinados e capacitados, no qual a pesquisa
e a extensão podem atuar no emprego de tecnologias desse processo, adotando enfoque sistêmico
como instrumento fundamental do processo de geração e transferência de tecnologia, focando o
homem no seu ambiente. Neste contexto, considerando a importância social e econômica da pecuária leiteira para o município de Serrinha-Bahia, se insere a relevância deste projeto que teve por
objetivo promover oficinas formativas aos produtores de leite da região, oportunizando a troca de
experiências e a construção de novos conhecimentos vinculados à atividade leiteira, alicerçados
sob a ótica da qualidade e da sustentabilidade. Inicialmente, foi feito um mapeamento para identificação dos produtores de leite e sondagem para identificação das principais dificuldades enfrentadas
na atividade leiteira. As oficinas foram realizadas no formato on-line com as seguintes temáticas:
Sanidade Animal e Parâmetros de Qualidade do Leite; Coleta de amostras de leite para análise;
Contagem de células somáticas e sua aplicação no controle da mastite bovina e Associativismo e
Cooperativismo: organização em prol do desenvolvimento coletivo. Para avaliação das oficinas foi
aplicado um questionário aos produtores mediante formulário do Google Forms buscando avaliar o
impacto dos treinamentos para atividade produtiva dos participantes. Os participantes relataram
que as oficinas promovidas foram excelentes e que as temáticas abordadas foram relevantes para a
área de trabalho que desempenham. O formato on-line foi bem aceito, tendo os produtores que preferiam os encontros presenciais por conta das aulas práticas. Como expectativa para o setor leiteiro
da região, os produtores almejam um crescimento em qualidade e produção para todo o segmento.
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