
Metodología Grupal y emprendimientos associativos para el desarrollo rural 

Associação dos Produtores Rurais do Santa Barbinha 

Caçapava do Sul 

Rio Grande do Sul 

Brasil 



 Localização 



Caracterização da Região 
 

- relevo ondulado a forte ondulado; 

- Presença de cerros e mata nativa; 

- Predominância de campo nativo; 

- Predominância de Pequenas propriedades; 

- Predominância de pecuária; 

- Distante 30 km de Caçapava do Sul. 

 



Caracterização dos Produtores 



Caracterização das propriedades 

85% das 
propriedade 
tem menos 
de 100 ha  
 



Histórico 

• Fundada em 11 de maio de 1998 

• Presidentes:    - Valdecir Moreira Mota 

                     - João Alaor Maciel Morais 

           - Ivori Ilha Machado 

 

• Em 2000 teve início o trabalho em parceira com a 
Emater/RS - Ascar 

 



- Kit pomar 

- 64 caixas de abelha 

- Construção de 9 fontes e 118 açudes  

- 57 projetos de luz, programa Luz para Todos 

- Preenchimento de 215 carteiras do SUS 

 



- 10 carneiros através do programa RS Rural 

- Organização dos roteiros de vacinação contra Brucelose. 

-  Roteiro dos tratores para preparo do solo para milho e 

pastagens. 

- 13 touros- projeto de melhoramento genético. 
 



Início do trabalho de melhoramento genético 



Histórico 
• Cursos realizados 

- 42 cursos realizados pela Emater e Senar 

- 1 Oficina de cortes de carne ovina - Emater 

 

• Dias de Campo organizados pela Emater 
 



Histórico 



Histórico 



- Abertura de 2 poços artesianos 
 
- 8 famílias beneficiadas pelo Programa Brasil Sem 

Miséria 
 

- 3 produtores no programa RS Biodiversidade.  
 

- Construção de Centro de Manejo comunitário  
 











- Rede de distribuição de água; 

- Aquisição de 11 Reprodutores Bovinos; 

- Aquisição de 5 reprodutores Ovinos.  

- Auxílio na organização e custeio de parte  da 

vacina da Brucelose 

 

 









Compras em conjunto 



Compras em conjunto 



Compras em conjunto 



Últimos 5 anos  

 

Benefícios com recursos públicos mais de R$ 100.000,00 

 

Benefícios com compra em conjunto mais de R$ 100.000,00 

 



POTENCIALIDADES 

• União 

• Distâncias 

• Sede própria 

• Confiança 

• Respeito mútuo 

• Aceitação de propostas 

• Líder 

• Posto de saúde 

 

 

FRAQUEZAS 

• Envelhecimento 

• Distância da sede 

• Sucessão 

• Acesso a cidade 

• Liderança 

• Transporte público 

 

 



Dificuldades    

 

Lições aprendidas 



 

Obrigado 


