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Para atender aos objetivos visando as ações integradas em pesquisa 
científica, ensino, educação profissional e extensão, serão realizados 7 
planos de ação (PA):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RESULTADOS ESPERADOS 
 
Espera-se que este projeto seja o marco inicial para desenvolvimento de 
metodologias que possam incrementar estratégias para conquista de 
mercado de derivados lácteos caprinos inovadores adaptados ao 
Semiárido. 
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OBJETIVO GERAL  
 
Desenvolver e validar tecnologias para a produção de queijos caprinos 
adaptados ao Semiárido brasileiro utilizando maturação a temperatura 
ambiente e fermento lácteo autóctone visando incrementar a produção 
agroindustrial no semiárido da Paraíba no Arranjo Produtivo Local (APL) 
do Leite e derivados caprino. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Diagnosticar o Arranjo Produtivo Local do leite e derivados caprino da 
Paraíba e implementar um sistema de informações digitais para apoio na 
gestão e comercialização da produção agroindustrial no semiárido da 
paraíba; 
Avaliar o processamento de queijo de cabra utilizando leite cru sem 
adição de fermento lácteo, leite cru e leite pasteurizado adicionado de 
fermento lácteo autóctone maturados a temperatura ambiente; 
Avaliar a eficácia do microrganismo Lactobacillus rhamnosus EM1107 
como fermento láctico para fabricação de queijos de cabra maturados a 
temperatura ambiente; 
Avaliar saberes e práticas alimentares da cultura regional nordestina 
através do estudo da fabricação de queijo Coalho de cabra fabricado com 
leite cru e pasteurizado conservado a temperatura ambiente do 
semiárido; 
Avaliar os parâmetros de qualidade microbiológica, físico-química e 
sensorial dos queijos elaborados durante o período de vida de prateleira 
dos mesmos; 
Avaliar se os parâmetros da portaria nº 146 de 07 de março de 1996 
(BRASIL 1996), que especifica a não obrigatoriedade de pasteurização de 
leite destinado a fabricação de queijos desde que ocorra um processo de 
maturação a temperatura superior a 5 ºC durante um tempo não inferior 
a 60 dias, pode ser aplicado ao queijo Coalho de cabra; 
Identificar o melhor, ou melhores produtos, a ser ofertado para 
comercialização no mercado regional e ou nacional gerando inovação, de 
acordo com a legislação vigente; 
Elaborar o rótulo dos produtos que apresentarem potencial para 
comercialização (elaboração do rótulo do produto e informação 
nutricional) e promover a inovação do produto; 
Fomentar ações de ensino, pesquisa e extensão para o 
desenvolvimento da inclusão produtiva rural local, que incida em cadeias 
produtivas que atuam no fornecimento de alimentos para políticas 
públicas (PAA/PNAE); 

Promover cursos de capacitação para os produtores rurais, 
estudantes, pesquisadores, Extensionistas rurais e 
profissionais envolvidos na cadeia produtiva caprina. 
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APL 
 

PA1: GERENCIAL 

PA 2: MAPEAMENTO DA REGIÃO PRODUTORA DE LEITE DE CABRA E DOS 
LATICÍNIOS  NO SEMIÁRIDO PARAIBANO 

PA 3: IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DIGITAIS PARA APOIO 
NA GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL NO 
SEMIÁRIDO DA PARAÍBA 

PA 4: PESQUISA PARA PRODUÇÃO DE QUEIJOS COM LEITE CRU E PASTEURIZADO 
MATURADOS A TEMPERATURA AMBIENTE 

PA 5: ANÁLISE PARA O CONTROLE  DA QUALIDADE DOS QUEIJOS 

PA 6: COMUNICAÇÃO, AGREGAÇÃO DE VALOR E INOVAÇÃO  

PA7: CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  


