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ANÁLISE PRELIMINAR DE PROPOSTA DE PROJETO
EXTENSIONISTA NA MICRORREGIÃO DO SERRO COM
PRODUTORES DE QUEIJO MINAS ARTESANAL
Autor(es): Drielly Coelho Marcondes
Um dos aspectos mais significativos do processo de desenvolvimento rural consiste na geração e difusão de
inovações que se consegue pela ação integrada entre a pesquisa agropecuária, extensão rural e os produtores
rurais. O queijo-de-minas do Serro-MG é uma variedade do queijo-de-minas fabricado a partir do leite cru,
sendo esta a principal atividade geradora de renda da microrregião. Com o exposto, surge a proposta deste
projeto, que é a elaboração de um projeto arquitetônico de uma queijaria que atenda aos requisitos referentes
aos aspectos de higiene, sanitários e aos requisitos construtivos para produtores da agricultura familiar. São
realizadas visitas aos produtores que não tem cadastro do queijo nos órgãos de inspeção do IMA e/ou SISBI
para levantamento de dados por meio de entrevistas e fotografias das instalações autorizados pelo produtor.

Após a obtenção dos dados é feito uma tabela teórica comparando os artigos da recomendação legislativa de
instalação com a situação atual da propriedade e em seguida, é dada uma sugestão técnica para eventuais
incoerências. Com a confecção das tabelas sobre a queijaria é feito a proposta de alteração do projeto
arquitetônico para aquela propriedade conforme legislação vigente. Além disso, é entregue para o
proprietário um material didático contendo as tabelas comparativas e toda a legislação do IMA e SISBI.
Atualmente, o projeto está em andamento e os resultados estão sendo satisfatórios para os produtores e para
equipe de trabalho. O projeto já abrangeu diretamente três produtores e está com propostas de adesão de
mais produtores. Foram feitas parcerias com grupos de estudos da UFVJM e com instituições
governamentais como o IMA, EMATER-Serro e SEBRAE, onde está sendo possível a formação de uma
equipe de trabalho multidiciplinar que será responsável pela organização de um “Dia de Campo” para
comunidades rurais do Serro-MG, que acontecerá no mês de setembro próximo. Já é possível observar as
dúvidas frequentes quanto à produção do leite e do queijo e as comuns inviabilidades construtivas nas
instalações, o que pode vir a ser pontos fortes para caracterização da microrregião quanto aos desafios na
produção do queijo e do leite. É notável a satisfação e o acolhimento do produtor com a equipe de trabalho,
o que viabiliza o crescimento técnico para o produtor e para a equipe, sendo fator relevante para a inserção
do conhecimento acadêmico na prática extensionista.
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