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Etapa 1 

Divulgação do projeto e 

identificação dos produtores. 

 

Etapa 2 

Caracterização dos sistemas de 

produção por meio da 

aplicação de questionário.  

 

Etapa 3 

Diagnóstico das propriedades, 

preparação e implementação 

de medidas interventivas. 

Etapa 4 

Avaliação dos impactos do 

projeto e pesquisa de 

percepção das ações 

implementadas. 



 

 

 

APRESENTAÇÃO 

O projeto visa a valorização do 

pequeno produtor e o fortalecimento 

da ovinocaprinocultura regional, 

buscando caracterizar os rebanhos de 

ovinos e caprinos, por intermédio de 

avaliação, orientação e capacitação 

dos produtores pertencentes aos 

municípios de Bom Jesus da Lapa (BA) 

e Serra do Ramalho (BA). Propõe-se, 

desenvolver e atuar, em conjunto com 

as comunidades, com medidas 

interventivas que auxiliem nos 

manejos reprodutivo, nutricional e 

sanitário dos rebanhos. A finalidade 

deste estudo é, portanto, promover a 

valorização do pequeno produtor, e 

incentivar o desenvolvimento da 

ovinocaprinocultura na região. 

OBJETIVO 

Este projeto traz como objetivos 

a identificação dos produtores, 

caracterização dos seus sistemas de 

produção, verificação dos pontos 

críticos da produção e implementação 

de ações corretivas por meio de 

orientações. 

PÚBLICO-ALVO 

Produtores de ovinos e caprinos 

dos municípios de Bom Jesus da Lapa 

(Ba) e Serra do Ramalho (BA). 

AÇÕES PREVISTAS 

● Realizar entrevistas e diagnosticar 

os principais problemas enfrentados 

pelos produtores, por meio da 

aplicação do questionário de 

diagnóstico.  

 

● Executar ações interventivas através 

de dias de campo, palestras e/ou  

minicursos, como forma de estimular o 

desenvolvimento de práticas assertivas 

na produção de caprinos e ovinos nos 

municípios. 

● Orientar e auxiliar os produtores na 

implementação das medidas de ação em 

seus sistemas de produção, atentando-

se à realidade de cada produtor rural.   

● Incentivar o desenvolvimento e a 

valorização do pequeno produtor, 

mediante a sensibilização e transferência 

de conhecimentos e tecnologias de 

manejo racional. 

 
● Fortalecer a prática da 

ovinocaprinocultura na região. 

 


