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APRESENTAÇÃO 

 

A Sequência Didática (SD) “Produção do queijo de coalho de mocó para o ensino do 

conteúdo proteínas, com enfoque CTS” aqui proposta veicula uma abordagem de 

conhecimentos químicos envolvendo o conteúdo proteínas, centrada no enfoque Ciência, 

Tecnologia, Sociedade (CTS), na temática fabricação de queijo de coalho, particularizando-a 

para o coalho do mocó (Kerodon rupestres). Este produto didático relaciona o conhecimento 

popular disseminado em uma comunidade rural com os conteúdos científicos abordados no 

ensino médio. Sua utilização em sala de aula, de forma interdisciplinar entre as disciplinas de 

Química e de Biologia, contribuiu para uma atratividade pelo tema e quanto o interesse e a 

motivação dos estudantes pelo estudo das proteínas. 

“Proteínas” é um conteúdo muito importante na Educação Básica. No Ensino Médio, 

ele recebe um tratamento bioquímico e está presente no currículo escolar tanto da Biologia 

quanto da Química. A partir desse conteúdo é importante compreender o significado da 

importância dos aminoácidos, dos peptídeos e das proteínas para os seres vivos, o papel e o 

valor dos produtos lácteos nessa direção, conforme ocorre com o queijo de coalho. 

Muito apreciado pelo paladar nordestino, em geral, o queijo de coalho se consolidou 

como um tradicional representante da cultura, da história e da gastronomia nordestinas e se 

incorporou aos hábitos alimentares das populações de todos os Estados do Nordeste. 

Consumido in natura, assado ou como ingrediente em diferentes preparações culinárias, o 

queijo de coalho é um alimento bastante proteico e se destaca em iguarias típicas - como o 

baião de dois, a tapioca, a carne de sol e o espetinho - que são servidas em bares, praias, 

restaurantes, hotéis e ruas das mais variadas cidades. Adicionalmente, esse produto lácteo 

também é utilizado por muitas famílias sertanejas como uma das principais fontes alimentares 

de subsistência, frequentemente vinculada à sua produção e ao seu comércio. 

A fabricação de queijos de coalho usa diferentes tipos de coalho, naturais e sintéticos. 

O coalho é uma substância ou uma mistura de substâncias coagulantes, que são utilizadas para 

concentrar as proteínas do leite, retendo a gordura. No semiárido nordestino, fabricação 

artesanal de queijos de coalho ainda envolve o coalho animal, incluindo o coalho extraído do 

mocó, um roedor de tamanho pouco maior que um preá (Cavia sp.), que é encontrado em 

áreas descampadas e pedregosas da Caatinga. 

Considerando a diversidade de aspectos envolvidos na atividade produção artesanal de 

queijos e a importância social da temática, a SD aqui proposta contempla tanto as dimensões 
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sociais da ciência e da tecnologia, quanto as suas aplicações e os seus impactos na sociedade, 

visando uma formação-cidadã. Nesse sentido, procurou-se também destacar e contribuir para 

a inclusão de saberes populares no processo de ensino-aprendizagem de Química, tomando-se 

como fio condutor a utilização do coalho do mocó. 

Espera-se que esta proposta possa ser efetivada como uma das possibilidades de 

contribuir para o ensino-aprendizagem de Química. Deseja-se que esta SD possa ser 

implantada, ou reestruturada, em atividades que deem significância aos conteúdos químicos, 

auxiliem na aprendizagem e motivem professores e estudantes no contexto Químico-escolar e 

também auxiliem a operacionalizar propostas interdisciplinares com a disciplina de Biologia. 

 

Os autores 
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A IMPORTÂNCIA DA ABORDAGEM DO CONTEÚDO PROTEÍNAS NO ENSINO 

MÉDIO 

 

As proteínas são polipeptídios naturais com atividades biológicas diversificadas e 

constituem o grupo mais abundante de macromoléculas encontradas dentro e fora das células 

(ALMEIDA et al, 2013). Esses macrobiocompostos exercem importância vital aos seres 

vivos, pois desempenham um amplo espectro de funções biológicas, incluindo: estrutura 

muscular, transporte de outras moléculas, ação hormonal e proteção imunitária. 

Essas biomoléculas totalizam um percentual médio de 15% da composição do 

organismo humano (FELTRE, 2004), que necessita da ingestão desse tipo de 

macrobiomoléculas via dieta alimentar. No organismo humano, as proteínas ingeridas são 

metabolizadas e transformadas em cerca de outras 100.000 proteínas, dos mais diversos tipos 

(ALMEIDA et al, 2005). 

A grande maioria dos alimentos vegetais - cereais, verduras, frutas e tubérculos - é 

pobre em proteínas, com exceção das leguminosas (como a soja, o amendoim e o feijão). No 

entanto, esses biopolímeros são encontrados em uma vasta gama de alimentos de natureza 

animal, como: carne, peixe, ovo, leite e derivados lácteos. As proteínas estão diretamente 

relacionadas à composição do leite e, consequentemente, à fabricação de produtos lácteos, 

como o queijo de coalho. 

A diversidade estrutural e a polifuncionalidade das proteínas, incluindo as enzimas, 

ressaltam também a importância da abordagem desse conteúdo na escola. Os conceitos, as 

propriedades e as aplicações relacionados a aminoácidos, peptídeos e proteínas estão entre os 

conteúdos historicamente incorporados aos currículos químico e biológico escolares, e a sua 

abordagem continua sendo recomendada até hoje, como pode ser visto na Base Nacional 

Comum Curricular (BRASIL, 2018). Além de ser um direito historicamente construído de 

acesso ao conhecimento produzido pela humanidade, o estudo sobre proteínas na escola é 

importante para a formação da cidadania. 

A apropriação de conceitos relacionados a esse conteúdo pode auxiliar o indivíduo no 

reconhecimento das proteínas na composição química e atividade biológica dos organismos e 

dos alimentos, e sobre o seu papel na relação entre alimentação e saúde. Essa compreensão 

pode possibilitar aos homens e às mulheres, por exemplo: a melhorarem os seus hábitos 

alimentares; a se posicionarem frente a outras questões nutricionais; e a agregarem 

conhecimentos científicos nos desempenhos de atividades produtivas envolvendo produtos de 
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base proteica, como a carne de sol e o queijo de coalho, que são produtos tão comuns em 

muitas áreas do Nordeste do Brasil. 

Apesar da importância curricular, no ensino de Química e de Biologia, tem havido 

baixa contemplação e certas dificuldades em relação às biomoléculas, como é o caso das 

proteínas. No Brasil, geralmente, o conteúdo proteínas é componente curricular do 1º ano, na 

disciplina de Biologia, e do 3º ano, na disciplina de Química. Quando ocorre no ensino de 

Química, muitas vezes, a abordagem sobre proteínas é desconectada com a abordagem 

biológica, de ênfase superficial e tediosa, com enfoque memorístico em nomes e estruturas 

químicas, e distanciada da realidade vivenciada pelos estudantes (ALCÂNTARA; MORAES 

FILHO, 2015). Como tem sido sugerido para as abordagens de conteúdos químicos na escola 

(BRASIL, 2018, 2009), é importante que o ensino-aprendizagem em proteínas abranja 

diferentes estratégias e a utilização de recursos didáticos variados. Uma das possibilidades 

nessa linha de pensamento está no uso de temáticas envolvendo saberes de contextos 

regionais, como é o caso da produção de queijo de coalho. 
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O QUEIJO DE COALHO DO MOCÓ (KERODON RUPESTRES), UMA FONTE 

PROTEICA 

O queijo de coalho é um dos diferentes tipos de queijo produzido no Brasil. O 

Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade dos Queijos, regulamentado pela Portaria 

146 de 1996 define queijo como: 

[...] o produto fresco ou maturado que se obtém por separação parcial do soro do 

leite ou leite reconstituído (integral, parcial ou totalmente desnatado), ou de soros 

lácteos coagulados pela ação física do coalho, de enzimas específicas, de bactéria 

específica, de ácidos orgânicos, isolados ou combinados, com ou sem agregação de 

substâncias alimentícias e, ou especiarias e, ou condimentos, aditivos 

especificamente indicados, substâncias aromatizantes e matérias corantes (BRASIL, 

1996). 

Ele é considerado como “[...] o queijo que se obtém por coagulação do leite por meio 

do coalho ou outras enzimas coagulantes apropriadas, complementada ou não pela ação de 

bactérias lácteas selecionadas e comercializado normalmente com até 10 (dez) dias de 

fabricação” (BRASIL, 2001). 

Conforme está destacado nos versos transcritos na epígrafe deste material didático 

(GOMES, 2004), o processo de fabricação artesanal do queijo de coalho é bem simples. Ao 

leite, ordenhado há cerca de 30 (trinta) minutos, adiciona-se o coalho. Após ficar coalhado, 

realizam-se cortes, transfere-se a massa para o interior de uma forma e se realiza a salga. 

Depois de secar por um período, é consumido ou comercializado. 

A fonte natural utilizada na fabricação do queijo de coalho é o leite bovino. Cerca de 

11 (onze) litros de leite são necessários para produzir 1 (um) kg de queijo. A qualidade do 

leite é fundamental para a fabricação de um bom queijo. 

O leite se apresenta como uma emulsão líquida, na qual a fase contínua é formada de 

água e substâncias hidrossolúveis, e a fase interna, ou descontínua, é formada principalmente 

de micelas de caseína e de glóbulos de gordura (BRASIL, 2015). É justamente essa 

composição que é a principal responsável pela cor branca desse bioproduto. A parte proteica é 

a principal responsável pelo valor nutritivo do leite e dos produtos lácteos. 

Os produtos lácteos, como os queijos, contêm 15-35g de proteína/100 g, a depender do 

processo de fabricação (SGARBIERI, 2004). Base para a fabricação de queijo de coalho, o 

leite de vaca (Bos taurus) contém 30-35g de proteína/litro, aproximadamente 3,5% de 

proteínas, das quais 2,9% representado pela caseína e 0,6% pelas proteínas do soro do leite 

(BRASIL, 2015). As caseínas representam cerca de 80% do total de proteínas do leite bovino, 

enquanto as proteínas do soro representam de 15 a 20% e as da membrana dos glóbulos de 

gordura podem chegar próximo de 5% do total (SGARBIERI, 2005). 
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A produção de queijo envolve a precipitação das proteínas do leite a partir de um 

agente externo. No queijo de coalho, são utilizados coagulantes. Existem diferentes tipos de 

coagulantes que são utilizados em processos artesanais. Em determinadas regiões do 

semiárido nordestino, ainda se utiliza uma prática secular: o emprego do coalho animal. Trata-

se de uma mistura enzimática rica em quimiosina, também podendo conter pepsina, que é 

encontrada no estômago de determinados animais, como o bezerro (vitelo), a cabra e 

pequenos roedores silvestres, como o mocó. Para esse fim, é preciso abater o animal, retirar o 

seu estômago, secá-lo e colocá-lo dentro do leite para coalhar. 

O queijo com coalho do mocó é bastante apreciado em diferentes localidades do 

Nordeste. Muitas pessoas lhe atribuem um sabor de qualidade superior à dos demais queijos 

de coalho tradicionais. Isso agrega maior valor à sua comercialização e contribui para que a 

iguaria seja procurada por sertanejos, tanto locais quanto por muitos que emigraram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

A SEQUÊNCIA DIDÁTICA COMO RECURSO PARA A ORGANIZAÇÃO DA 

ABORDAGEM DO CONTEÚDO PROTEÍNAS NA SALA DE AULA DENTRO DA 

TEMÁTICA QUEIJO DE COALHO DO MOCÓ 

Sequência Didática (SD) ) “Produção do queijo de coalho de mocó para o ensino do 

conteúdo proteínas, com enfoque CTS” é aqui concebida como uma sequência de ensino, 

como um conjunto de atividades, estratégias e intervenções que são planejadas por etapas pelo 

docente para que os estudantes alcancem o entendimento do tema proposto 

(KOBASHIGAWA et al. 2008). Esse tipo de compreensão está alinhado com as propostas de 

Méheut e Psillos (2004), que caracteriza uma SD como sendo composta por quatro 

componentes básicos: professor, estudantes, mundo real e conhecimento científico. A partir 

desses componentes, consideram-se duas dimensões na proposição de uma SD: a epistêmica e 

a pedagógica. 

A dimensão epistêmica da SD envolve os processos de elaboração, métodos e 

validação do conhecimento científico que podem significá-lo com relação ao mundo real. Já a 

dimensão pedagógica considera os aspectos inerentes ao papel do professor e às interações 

professor-estudante e estudante-estudante. Ao se interagir com essas dimensões, delineou-se 

um eixo condutor por meio do estabelecimento de um conjunto de relações entre Ciência, 

Tecnologia, Sociedade (CTS), relativas à fabricação do queijo de coalho do mocó. 

A SD está planejada para a 3ª série do Ensino Médio, envolvendo 6 (seis) aulas de 50 

(cinquenta) minutos cada, distribuídas em três momentos. Os conteúdos químicos mais 

relacionados a esse tipo de abordagem: aminoácidos, peptídeos, proteínas e métodos de 

separação. O quadro 1 sintetiza essa organização. 

A SD está estruturada com base nos seguintes tópicos: i) número de aulas; ii) 

atividades propostas; iii) objetivos; iv) principais temas; v) ações dos participantes e vi) 

recursos didáticos. 

Quadro 1: SD com Enfoque CTS a partir da temática “Queijo de coalho do mocó”. 

MOMENTOS 

PEDAGÓGICOS 
ATIVIDADES 

1º Momento (nº de 

aulas 01) 

Conhecimento 

Prévio   

 

- Levantamento de conhecimentos quanto a(à): 

i) saberes populares envolvidos na produção do queijo; 

ii) relação com essa atividade produtiva; 

iii) processos utilizados na fabricação, especialmente de queijo de 

coalho e, particularmente, de coalho de mocó; e 

iv) identificação de conceitos/conteúdos curriculares associados 

ao queijo e à fabricação de queijos. 

- Problematização envolvendo a produção de queijo de coalho de 
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mocó. 

2º Momento (nº de 

aulas 01) 

Estudo do Conteúdo  

Abordagem dialógica do conteúdo proteína, ministrada 

conjuntamente pelos professores de química e de biologia, a partir 

de uma perspectiva biológica, para retomada de conteúdos 

vivenciados no 1º ano do Ensino Médio dentro da disciplina de 

Biologia. 

3º Momento (nº de 

aulas 02) 

Estudo do Conteúdo 

Abordagem do conteúdo proteína, a partir de uma perspectiva 

química, tomado por base o contexto de fabricação de queijos. 

4º Momento (nº de 

aulas 01) 

Experimentação 

 

Apresentação de uma atividade experimental sobre a extração do 

coalho do mocó e sua utilização na produção de queijo de coalho. 

5º Momento (nº de 

aulas 01) 

Avaliação da 

Sequência Aplicada  

Avaliação 

Fonte: Autoria própria, 2021. 

 

Primeiro momento 

 A primeira atividade consta da aplicação de um questionário (apêndice 1) aos 

estudantes. Com isso, busca-se levantar as suas concepções sobre a temática. Depois, é 

indicado que haja um diálogo com os estudantes sobre as informações registradas nos 

questionários. Em seguida, procedeu-se a leitura coletiva de um texto sobre o queijo de coalho 

do mocó (A fabricação do coalho do mocó: sua importância na etnogastronomia no Vale do 

Piancó, Apêndice 2). Então, apresenta-se um problema para orientar o estudo. Considerando a 

peculiaridade da temática, recomenda-se uma questão mais regional, com base no texto lido 

pelos estudantes, por exemplo: quais ações poderiam ser feitas para melhorar a qualidade do 

queijo de coalho de mocó, produzido na região do Vale do Piancó? Este contexto 

problemático pode contribuir para: i) estimular a curiosidade; ii) despertar o interesse pela 

realização da atividade; iii) gerar motivação nos estudantes quanto à relevância dos saberes 

populares e da necessidade de aprendizagem dos conhecimentos científicos e das aplicações 

tecnológicas a eles associados; e iv) auxiliá-los na reflexão sobre as possibilidades na busca 

por soluções para o problema. 
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Segundo momento 

Realizar uma abordagem do conteúdo proteína dentro de uma aula ministrada 

conjuntamente pelos professores de Química e de Biologia da escola, com ênfase na 

perspectiva biológica. Essa atividade permitirá a retomada de conteúdos vivenciados 

anteriormente, dentro da disciplina de Biologia, mas em um diálogo com a Química. É 

importante destacar as funções orgânicas, propriedades, fontes e aplicações das biomoléculas, 

com ênfase nas proteínas. 

 

Terceiro momento 

Dar continuidade à abordagem do conteúdo proteína, a partir de uma perspectiva 

química, tomando por base no contexto de fabricação de queijos. É importante que os 

conteúdos de funções orgânicas já tenham sido estudados. Além disso, mesmo que os 

conteúdos ácidos graxos, ácidos nucleicos, carboidratos e lipídios também tenham sido 

estudados, é adequado orientar os estudantes a revisitá-los. Relacionados diretamente com o 

conteúdo proteínas, tais biomoléculas também permitem revisitar as funções orgânicas 

estudadas previamente. Outro conteúdo importante a ser revisitado pelos estudantes é o 

conteúdo “processos de separação de misturas”. Cumpridas essas condições, parte-se para a 

abordagem de aminoácidos, peptídeos, enzimas e proteínas. Relacionando-os à produção do 

queijo artesanal de coalho de mocó. 

 

Quarto momento 

Retomar as discussões contidas no texto sobre a utilização do mocó na preparação do 

queijo de coalho. Em seguida desenvolver uma atividade de experimentação investigativa, na 

forma de uma sequência de slides (PowerPoint), contendo o processo extração do coalho do 

mocó e do seu uso na fabricação do queijo, contendo: 

o Relato de uma visita à comunidade do Sítio Saco, Nova Olinda, PB, ilustrado com 

imagens do habitat do mocó; 

o Detalhamento do procedimento extrativo do estômago e preparação do coalho; 

o Fabricação artesanal do queijo com a utilização do coalho do mocó. 

 

Quinto momento 

Estimular os estudantes à produção de mapas conceituais e de textos. A partir das 

imagens utilizadas no experimento, em grupos de 3 (três) ou 4 (quatro) componentes, eles 
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deverão produzir mapas conceituais vinculando conceitos químicos, técnicas de separação, 

aplicações tecnológicas e questões sociais relacionadas à fabricação do queijo com coalho do 

mocó. Depois, em grupos novamente, eles produzirão textos, no formato de reportagens 

jornalísticas. Esses textos devem recomendar um conjunto de ações que poderiam ser feitas 

para melhorar a qualidade do queijo de coalho de mocó, produzido na região do Piancó. Esta 

produção deve contemplar os conceitos científicos e os aspectos tecnológicos relacionados 

com a produção de queijos e suas implicações locais em consequência da atividade. 

 

Sexto momento 

 Apresentação das produções com avalição do conjunto de atividades, autoavaliação e 

avaliação dos estudantes. No Apêndice 4, há uma relação de problemas que podem ser 

utilizados como forma de avaliação. 
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APÊNDICE A- QUESTIONÁRIO PARA LEVANTAMENTO DE CONCEPÇÕES 

PRÉVIAS 

1. Você trabalha ou possui algum parente ou conhecido que produz queijo? Se sim: quem? 

Que tipo de queijo? 

 

2. Você já acompanhou o processo de fabricação artesanal de queijo? 

 

3. Consegue descrever o processo utilizado na fabricação artesanal desse produto? 

 

4. Sabe por que um tipo de queijo é chamado de queijo de coalho? 

 

5. Sabe o que é o coalho? 

 

6. Conhece algum tipo de coalho? O que você sabe sobre a sua origem? 

 

7. Conhece pessoas da região que produzem esse tipo de queijo? 

 

8. Já ouviu falar em queijo de coalho do mocó? Sabe por que esse queijo recebe esse nome? 

 

9. Conhece pessoas da região que produzem esse tipo de queijo? 

 

10. Que conteúdos estudados nas disciplinas de biologia e de química químicos podem ser 

associados ao queijo de coalho? 

 

11. E quanto aos processos de fabricação desse tipo de queijo, que conteúdos podem ser 

associados? 
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APÊNDICE B- TEXTO SOBRE O QUEIJO DE COALHO DE MOCÓ 

A fabricação do coalho do mocó e sua importância na etnogastronomia do Vale do 

Piancó 

 

 O território queijeiro artesanal localizado em Nova Olinda, região do sertão paraibano 

do Vale do Piancó, é marcado pela resistência histórica e pela expansão produtiva de queijo 

de coalho. Muito mais que leite, coalho, fermento e sal, este queijo tem história, cultura, 

resistência e coragem. 

As características fisiográficas do território, aliadas às práticas agrícolas, às alterações 

do uso da terra e às políticas públicas, acabaram por expandir a atividade pecuária de 

subsistência. Verifica-se que a criação de pequenos rebanhos de gado bovino corresponde a 

uma atividade meio. Mais resistente que a lavoura, essa criação é uma garantia maior contra 

os efeitos da seca, que periodicamente assola a região, e contribui para a resistência 

comunitária na produção doméstica artesanal do queijo de coalho caseiro, com um ingrediente 

peculiar, o coalho obtido do estômago do mocó. 

O mocó é encontrado em habitats característicos da Caatinga do Piancó. Tratam-se de 

áreas descampadas e pedregosas, como as mostradas na Figura 1.  

Figura 1 - Pé de serra no Vale do Piancó, um tipo de habitat característico do mocó no sertão paraibano: a) Vista 

de área vegetal ao pé da serra; b) Vista de área pedregosa na subida da serra. 

            

Fonte: Autor, 2021. 
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Os adultos da espécie chegam a medir 40 centímetros de comprimento e a pesar um 

quilo. Para sobreviver na caatinga, adaptou-se ao clima semiárido e ao calor elevado. De 

coloração castanho-acinzentada e sem cauda, ele vive em grupos familiares entre fendas das 

rochas, onde há sombra e mais umidade. Dois componentes o ajudam a regular a temperatura 

corporal: a presença de pelagem no corpo e o suor. Eles são excelentes saltadores, e escalam 

rochas e galhos de árvores com facilidade, graças às suas unhas rígidas. 

Não é difícil encontrar indivíduos desta espécie nas serras do Piancó. Procurar por 

fezes deixadas em cima das rochas ou ficar de ouvidos atentos são critérios utilizados por 

caçadores locais, que buscam esses roedores pelo interesse em sua carne, na sua pele e no seu 

estômago. Quando se sente ameaçado, o mocó costuma emitir sons de alarme que facilitam 

sua localização. Também é usual se constatar na região a utilização de armadilhas para 

capturá-los. Como é verificado em algumas propriedades da comunidade local, alguns 

realizam sua criação em cativeiro, conforme indicado na Figura 2. 

Figura 2 - Criação de mocó em cativeiro 

 

Fonte: Os autores, 2021. 

O mocó é herbívoro. Apesar de se alimentar de folhas, brotos, ramos, frutos, cascas de 

árvores, além de raízes e tubérculos de arbustos, no Piancó, há dois elementos de sua 

preferência alimentar: o fruto da parreira do mato, Clematicissus simsiana (Vitaceae); e a 

casca do juá, Ziziphus joazeiro (Rhamnaceae) (Figura 3). 
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Figura 3 - Alimentos preferidos do mocó no Vale do Piancó, no sertão paraibano: a) Fruto da parreira (Cissus 

simsiana) ; b) Casca de juá (Ziziphus joazeiro) 

(a)                                                                    (b) 

 

            Fonte: Os autores, 2021. 

A parreira do mato, também conhecida como uva do mato e antes denominada Cissus 

simsiana, é uma planta trepadora e perene de distribuição em diferentes regiões do Brasil. Do 

tipo baga, seus frutos são vermelhos-roxos e grandes, cerca de 1,5 a 2 cm de diâmetro, e 

possuem ótimo sabor. Por sua vez, o juá é uma planta de larga ocorrência em todo o semiárido 

nordestino. Sua casca é adstringente e rica em um grupo de substâncias estereoidais 

classificadas como saponinas, que possuem diferentes atividades biológicas. Elas também 

atuam como tensoativos naturais: as saponinas do juá provocam bastante espuma quando uma 

mistura com água e a casca do juá é agitada. 

Os estômagos dos mocós apresentam colorações diferentes, como resultado das suas 

preferências alimentares. Na região, é comum essa observação e uma coloração mais 

esbranquiçadas são atribuída ao estômago de um indivíduo que teve uma dieta mais rica em 

cascas de juá, enquanto a mais amarronzada é atribuída ao que teve uma dieta mais rica em 

sementes de parreira, segundo é apresentado na Figura 4. 

 

Figura 4 - Influência da dieta alimentar na coloração do estômago do mocó: a) Estômagos 

secos de mocó com colorações diferentes, resultantes das preferências de fontes alimentares; 

b) Estômago mais amarronzado, coloração atribuída à dieta mais rica em sementes de parreira 
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(Cissus simsiana); c) Estômago mais esbranquiçado, coloração atribuída à dieta mais rica em 

cascas de juá (Ziziphus joazeiro) 

(a)                                              (b)                                                   (c) 

    

Fonte: Os autores, 2021. 

Os fabricantes artesanais do Piancó preferem os estômagos de coloração mais 

amarronzada, da dieta em parreira. Eles acreditam que o coalho produzido é de melhor 

qualidade e gera um queijo mais saboroso. 

O coalho é obtido do estômago do mocó via um procedimento simples. Para tanto, 

anteriormente, mata-se o animal, retira-se esse órgão, deixa-o secar ao sol e armazena-o até o 

uso. Ainda hoje, alguns conservam o estômago salgado, preso por um barbante e pendurado 

em um caibro ou ripa. Em alguns casos, ele é fixado em cima do fogão de lenha, para receber 

a fumaça do fogo. Quando da sua utilização para produção do queijo, abre-se o estumado e 

transfere-se para um recipiente contendo água. A Figura 5 ilustra esse procedimento. 

 

Figura 5 - Preparação do coalho do mocó 

                                   a)                                                      b)                                                     c) 

 

Fonte: Os autores, 2021. 
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Conforme anunciado nos relatos dos agricultores, a expansão da atividade de produção 

artesanal de queijo ocupa papel de destaque na vida familiar pois tem contribuído 

significativamente para: i) viabilizar as suas continuidades no território; ii) reconfigurar as 

propriedades rurais; e iii) manter independência diante de outras atividades com sujeição ao 

patronato. 

 O queijo de coalho geralmente é elaborado no interior das residências, com leite cru, 

integral, obtido exclusivamente no estabelecimento rural. O volume processado não ultrapassa 

os 50 (cinquenta) litros de leite. Normalmente, essa produção é de responsabilidade feminina. 

A figura apresenta o fluxograma de produção do queijo de coalho artesanal na comunidade 

Sítio Saco. 

 

Esquema 1 - Processo de fabricação artesanal do queijo de coalho de mocó 

Matéria-prima: leite cru integral (vaca) 

 

Filtração do leite 

 

Adição de coalho 

 

Corte da coalhada 

 

Separação da massa do soro 

 

Salga 

 

Enformagem e prensagem (manual) 

Fonte: Autor, 2021. 

A Figura 6 traz uma sequência que retrata o processo artesanal de fabricação de queijo 

de coalho realizado por produtores locais do Piancó. Ao recipiente contendo leite cru (leite 

integral), com auxílio de um tecido filtrante, adicionou-se a mistura contendo o coalho.  

Figura 6 - Preparação do queijo com o coalho do mocó 

a)                                                      b)                                                     c) 
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d)                                                      e)                                                     f) 

   
g)                                                      h)                                                     i) 

   

Fonte: Os autores, 2021. 

 A forma de elaboração do queijo de coalho ainda é análoga ao método utilizado pelos 

antepassados da comunidade. Comumente, é produzido pela manhã, logo após a ordenha, 

atividade sob incumbência masculina. Depois o leite cru, integral, é levado ao interior das 

residências e entregue às mulheres, que separam o leite destinado ao consumo familiar e 

aquele a ser utilizado para a elaboração do queijo. 

 A fabricação do queijo de coalho no Piancó é uma atividade que passou de geração 

para geração e que é praticada há pelo menos trezentos e cinquenta anos. Quando da 
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preparação do queijo, o leite recém-ordenhado foi filtrado em pano de algodão e armazenado 

em um vasilhame, uma bombona de polietileno. Em seguida, cerca de oito litros foram 

transferidos para outro recipiente. 

A mistura ficou em repouso para coagular e formar a coalhada (massa pastosa). 

Aproximadamente após duas horas e com mexidas esporádicas na massa, o leite estará 

coagulado, bem pastoso. Então, foi realizado o corte da coalhada, com uma faca, para facilitar 

a separação entre o soro e a massa. A coalhada cortada foi deixada em repouso e, em seguida, 

peneirada e separada do soro. Então, a massa foi transferida para fôrmas de polietileno e 

prensada manualmente, com auxílio de um pano de algodão, bem limpo. Essas fôrmas 

plásticas exercem a função de modeladora do queijo. 

O sabor desse queijo coagulado ainda é bastante apreciado. O coalho fabricado dá um 

gosto diferente no queijo, que não fica amargo, nem azedo. É comum que parentes, amigos e 

outros sertanejos que emigraram e habitam em áreas urbanas distantes, constantemente 

solicitem aos fabricantes locais uma peça de queijo de coalho de mocó. Além de apreciarem o 

paladar da iguaria gastronômica, também é um meio de recordar sua alimentação e os bons 

momentos vivenciados no sertão, no passado. 

 O processo de elaboração do queijo de coalho artesanal do mocó está enraizado nesse 

território como uma atividade predominantemente informal, sob o domínio do sexo feminino. 

Historicamente, desenvolveu-se o “saber-fazer” do queijo do mocó como um produto cultural 

regional. Com o passar dos anos, como uma estratégia de reprodução social, esse tipo de 

queijo deixou de ter valor exclusivo de uso e se transformou em valor de troca. Nas últimas 

décadas, o queijo de coalho do mocó deixou de ficar circunscrito aos limites dos sítios, 

conforme ocorria no passado, e passou a se associar à demanda de um mercado cada vez 

crescente, cuja oferta está fortemente vinculada a fatores naturais, notadamente à 

inconsistência na precipitação hídrica causada pelas variações sazonais das chuvas. Mas, 

superando as mais diferentes adversidades, a produção de queijos do mocó expressa a 

identidade cultural e gastronômica de um território e de um povo e continua subsistindo, 

marcante e forte. 
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APÊNDICE C - CONTRIBUIÇÕES ESPERADAS PARA OS CONTEÚDOS QUÍMICOS 

ABORDADOS NA SEQUÊNCIA DIDÁTICA CENTRADA NA FABRICAÇÃO DO 

QUEIJO DE COALHO DE MOCÓ. 

CONTEÚDOS ABORDADOS 
CONTRIBUIÇÕES ESPERADAS PARA 

A APRENDIZAGEM 

Substâncias: propriedades físicas 

Relacionar a constituição dos seres vivos 

com os materiais constituintes do ambiente. 

Diferenciar as substâncias e as misturas. 

Características dos materiais 

Reconhecer que uma mistura é um sistema 

que contém duas ou mais substâncias. 

Diferenciar sistemas homogêneos e 

heterogêneos, por meio das propriedades das 

substâncias e misturas 

Relacionar os métodos de separação das 

substâncias de uma mistura com as 

propriedades dos materiais. 

Soluções 

Reconhecer as misturas coloidais como 

heterogêneas, tais como dispersões e 

emulsões. 

Processos de separação de misturas 

presentes no cotidiano 

Reconhecer as operações de filtração e de 

decantação para separação de materiais de 

acordo com as mudanças de fase das 

substâncias e misturas. 

Aplicar o conceito de densidade para 

explicar a flutuação de materiais e objetos 

em líquidos 

Aplicar o conceito de solubilidade em 

situações de dissolução e de separação de 

substâncias e de misturas utilizadas nos 

sistemas produtivos. 

Funções Químicas 

Identificar a constituição de diferentes 

materiais orgânicos, tais como, polímeros 

naturais e sintéticos, carboidratos, proteínas, 

lipídeos e vitaminas. 

Reconhecer substâncias orgânicas, a partir 

de suas fórmulas e características 

Reconhecer os grupos funcionais das 

substâncias orgânicas, tais como aminas, 

ácidos carboxílicos e amidas. 

Reconhecer as evidências de transformações 

químicas, por meio das mudanças das 

propriedades dos materiais. 

Transformações químicas 

Reconhecer as evidências de transformações 

químicas, por meio das mudanças das 

propriedades dos materiais 

Fonte: Os autores, 2021. 
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APÊNDICE D - SUGESTÃO DE PROBLEMAS PARA AVALIAÇÃO DA 

APRENDIZAGEM 

01) Quando o filtrado proveniente da mistura do estômago do 

mocó com água é adicionado a uma vasilha contendo leite 

integral ocorre a formação de um gel, menos denso que a 

água.  

Esse fenômeno é consequência da ação de 

a) uma enzima presente no estômago do roedor. 

b) um carboidrato presente no leite. 

c) uma enzima formada no processo de filtração. 

d) um carboidrato extraído do estômago do mocó. 

e) um carboidrato produzido pela adução do filtrado. 

 

02) O coalho do mocó continua sendo utilizado no Vale do Piancó, Sertão da Paraíba, há mais de 

150 anos, para produzir, a partir de leite de vacas da região, um saboroso e procurado queijo 

de coalho.  

Qual classe de biomoloéculas está presente nesses três tipos de materiais e é fundamental para 

a obtenção dessa iguaria? 

a) Ácidos graxos 

b) Carboidratos 

c) Lipídios 

d) Proteínas 

e) Vitaminas 

 

03) O coalho do mocó em contato com o leite de vaca causa a 

coagulação dessa emulsão. Nesse processo, há alteração da 

caseína por causa da quebra de determinadas 

a) ligações amina. 

b) ligações entre íons Ca2+. 

c) ligações glicosídicas. 

d) pontes de hidrogênio. 

e) ligações peptídicas. 
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04) O esquema abaixo ilustra uma descrição popular do processo de fabricação artesanal do 

queijo de coalho de mocó. 

Matéria-prima: leite cru integral de vaca 

 

Coagem do leite 

 

Adição de coalho 

 

Corte da coalhada 

 

Separação da massa do soro 

 

Salga 

 

Enformagem e prensagem (manual) 

Quais os processos de separação mais adequados para serem utilizados em uma atividade 

artesanal seguindo essas etapas? 

a) Destilação e filtração. 

b) Decantação e destilação. 

c) Filtração e centrifugação. 

d) Filtração e decantação. 

e) Peneiração e centrifugação. 

 

05) O queijo de coalho é um bem cultural do Nordeste do Brasil. Ele é um alimento muito 

apreciado na culinária local, sendo consumido de diferentes formas. O seu valor nutricional 

está associado principalmente ao seu percentual de: 

a) albumina. 

b) caseína. 

c) insulina. 

d) papaína. 

e) queratina. 
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06) O queijo de coalho artesanal é uma rica fonte de cálcio e outros nutrientes do leite. 

Determinados constituintes desse produto lácteo são essenciais no crescimento e manutenção 

do corpo humano, onde atuam como principal componente estrutural de todas as células, 

particularmente dos músculos. 

Esses constituintes presentes no queijo de coalho são os: 

a) ácidos nucleicos. 

b) aminoácidos. 

c) monossacarídeos. 

d) polissacarídeos. 

e) triglicerídeos. 

 

07) A ação enzimática desencadeada no processo envolve modificação da micela de caseína pela 

proteólise relacionada à quebra de determinada ligação peptídica, provocada pelas enzimas do 

coagulante de origem animal, seguida pela agregação, induzida pelo cálcio, dessas micelas 

alteradas. Em torno de 30 a 40 minutos, há a formação de um material pastoso, com a 

aparência de um gel, que ocupa o mesmo volume do produto de origem animal empregado no 

processo. 

O processo acima descrito se relaciona à fabricação artesanal de: 

a) carne em conserva. 

b) cerveja. 

c) mortadela. 

d) queijo de coalho. 

e) vinho. 

 

08) Indique vantagens e desvantagens da fabricação de queijos utilizando o processo de 

pasteurização. 

 

09) O queijo de coalho do mocó possuía algumas características que lhes confere uma qualidade 

superior, em termos de sabor e de textura, segundo os seus apreciadores. Essas vantagens são 

atribuídas à origem do coalho empregado na fabricação, que é oriunda do estômago do 

animal. Considerando a possibilidade de uma exploração em maior escala desse tipo de 

queijo, que dieta alimentar do mocó contribuirá para um sabor de qualidade superior em 

relação a queijos de coalho feitos com coalho artificial: 

a) Enzimas presentes na dieta a base de cana-de-açúcar (Saccharum officinarum L.) 
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b) Enzimas presentes na dieta a base da casca da banana (Musa spp) 

c) Enzimas presentes na dieta a base do fruto da parreira do mato, Clematicissus simsiana 

e a casca do juá, Ziziphus joazeiro 

d) Enzimas presentes na dieta a base da casca do cajueiro (Anacardium occidentale) 

e) Enzimas presentes no coalho artificial 

 

10) A produção artesanal de queijo de coalho é uma tradição mantida há mais de cento e 

cinquenta anos no Sertão da Paraíba. Uma visão geral desse processo é mostrada abaixo 

Avalie as condições tecnológicas dessa produção e proponha um conjunto de medidas para 

melhorá-las. 
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APENDICE E - QUESTÕES DO ENEM SOBRE A TEMÁTICA PROTEÍNAS 
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APÊNDICE F- QUESTÕES DE DIVERSAS FACULDADES RELACIONADAS A 

TEMÁTICA PROTEÍNAS 

 

1ª questão de vestibular sobre proteínas – (Universidade Federal de Sergipe – UFS) 

As proteínas são substâncias que estão presentes em todos os seres vivos. As proteínas são 

formadas por unidades menores, denominadas de: 

 

a) ácidos nucléicos 

b) aminoácidos 

c) monossacarídeos 

d) enzimas 

e) ligação peptídica 

  

2ª questão de vestibular sobre proteínas – (PUC -RIO)  

Atletas devem ter uma alimentação rica em proteínas e carboidratos. Assim, devem consumir 

preferencialmente os seguintes alimentos, respectivamente: 

 

a) verduras e legumes pobres em amido 

b) óleos vegetais e verduras 

c) massas e derivados de leite 

d) farináceos e carnes magras 

e) carnes magras e massas 

  

3ª questão de vestibular sobre proteínas – Escolas de Aprendizes-Marinheiros (EAM) 

Um aluno está com baixo rendimento nas aulas de Educação Física devido ao seu sobrepeso. 

O instrutor recomendou uma dieta rica em carboidratos complexos e proteínas magras, 

evitando a ingestão de gorduras. Assinale a opção que contém, na ordem, os alimentos 

representantes das classes de nutrientes mencionadas. 

 

a) leite integral, achocolatado e ovo frito 

b) pão integral, bife e manteiga 

c) macarrão, bacon e queijo 

d) iogurte desnatado, sorvete e castanhas 

e) linguiça, arroz e feijão 
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4ª questão de vestibular sobre proteínas – Fundação Getúlio Vargas (FGV) 

Para melhor suprir deficiência de proteína a dieta deve incluir: 

 

a) farinha de trigo 

b) banha 

c) ovo 

d) laranja 

e) chocolate 

  

5ª questão de vestibular sobre proteínas – Universidade de São Paulo (FUVEST) 

Leia o texto a seguir, escrito por Jacob Berzelius, em 1828: 

“Existem razões para supor que, nos animais e nas plantas, ocorrem milhares de processos 

catalíticos nos líquidos do corpo e nos tecidos. Tudo indica que, no futuro, descobriremos que 

a capacidade de os organismos vivos produzirem os mais variados tipos de compostos 

químicos reside no poder catalítico de seus tecidos.” 

A previsão de Berzelius estava correta, e hoje sabemos que o “poder catalítico” mencionado 

no texto deve-se 

 

a) aos ácidos nucleicos 

b) aos carboidratos 

c) aos lipídios 

d) às proteínas 

e) às vitaminas 

  

6ª questão de vestibular sobre proteínas – Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) 

São alimentos ricos em proteínas: 

 

a) leite, carne e soja 

b) leite, carne e mandioca 

c) leite, ovo e farinha de milho 

d) leite, café e banana 

e) leite, batata e azeite 

  

7ª questão de vestibular sobre proteínas – Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS) 
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Os quatro tipos de macromoléculas biológicas estão presentes, aproximadamente, nas mesmas 

proporções, em todos os organismos vivos. 

Sobre essas macromoléculas, assinale a alternativa correta: 

 

a) As vitaminas são triglicerídeos sintetizados no fígado e podem funcionar como coenzimas 

b) Os polissacarídeos, como a frutose e o glicogênio, são respectivamente compostos 

armazenadores de energia em plantas e animais 

c) As proteínas têm, entre as suas funções, o suporte estrutural, a catálise e a defesa dos 

organismos 

d) Os ácidos nucleicos são polímeros de nucleotídeos, caracterizados pela presença de 

hexoses 

e) Os carboidratos, assim como os ácidos nucleicos, podem funcionar como material 

hereditário 

  

8ª questão de vestibular sobre proteínas – Mackenzie-SP 

São substâncias químicas constituídas por aminoácidos, unidas por sucessivas ligações 

peptídicas, é importante como nutrientes e com outras funções no nosso organismo. 

Referimo-nos aos(às): 

 

a) carboidratos 

b) proteínas 

c) lipídios 

d) vitaminas 

e) sais minerais 

  

9ª questão de vestibular sobre proteínas - (UFR-RJ) 

Recentemente, houve grande interesse por parte dos obesos quanto ao início da 

comercialização do medicamento Xenical no Brasil. Esse medicamento impede a 

metabolização de um terço da gordura consumida pela pessoa. Assim, pode-se concluir que o 

Xenical inibe a ação da enzima: 

 

a)     Maltase; 

b)     Protease; 

c)     Lipase; 

d)     Amilase; 
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e)     Sacarase 

  

10ª questão de vestibular sobre proteínas - (Unifor-CE) 

Considere as afirmações abaixo relativas a enzimas: 

I.                 São proteínas com função catalisadora; 

II.               Cada enzima pode atuar quimicamente em diferentes substratos; 

III.             Continuam quimicamente intactas após a reação; 

IV.             Não se alteram com as modificações da temperatura e do pH do meio. 

São verdadeiras: 

 

a)   I e III apenas; 

b)   II e IV apenas; 

c)      I, III e IV apenas; 

d)   II, III e IV apenas; 

e)      I, II, III e IV. 

  

11ª questão de vestibular sobre proteínas - (UEM-PR- adaptada) 

Assinale o que for correto. 

 

01.   O amido e o glicogênio, substâncias de reserva, são carboidratos classificados como 

polissacarídeos. 

02.   A quitina é uma proteína encontrada na composição do exoesqueleto dos insetos. 

04.   Os lipídios, componentes da estrutura das membranas celulares, são insolúveis em água e 

solúveis em solventes orgânicos, como álcool, éter, clorofórmio e benzeno. 

08. As proteínas são componentes estruturais importantes nos seres vivos. Elas são formadas 

pela união de aminoácidos por meio dos grupamentos amina (-NH2) e hidroxila (-OH) com 

perda de hidrogênio. 

16. O bom funcionamento de uma enzima depende de fatores como temperatura, 

concentração de substratos e pH. 

32. Em geral, cada tipo de substrato sofre a ação de determinada enzima que lhe é específica. 

64. No final da reação, a enzima não pode ser reutilizada. 

Dê como resposta a soma dos itens corretos. 

Soma (1 + 4 + 16 + 32): 53 das corretas. 
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12ª questão de vestibular sobre proteínas 

Nos dias atuais sabemos que as moléculas de proteínas são formadas por dezenas, centenas ou 

milhares de outras moléculas, ligadas em sequência como os elos de uma corrente. Assinale a 

alternativa que menciona quais moléculas formam as proteínas. 

 

a)  Moléculas de proteínas; 

b)  Moléculas de aminoácidos; 

c) Moléculas de glicose; 

d)  Moléculas de polissacarídeos; 

e)  Moléculas de quitina. 

  

13ª questão de vestibular sobre proteínas 

Para que uma célula possa produzir suas proteínas, ela precisa de aminoácidos, que podem ser 

obtidos de duas formas: ingeridos em alimentos ricos em proteínas, ou produzidos pelas 

células a partir de outras moléculas orgânicas. Nas alternativas abaixo marque 

respectivamente como são chamados os aminoácidos que um organismo não consegue 

produzir, e como são chamados os aminoácidos produzidos a partir de outras substâncias. 

 

a)  Aminoácidos naturais e aminoácidos essenciais; 

b)  Aminoácidos proteicos e aminoácidos não essenciais; 

c)  Aminoácidos primários e aminoácidos secundários; 

d)  Aminoácidos globulares e aminoácidos secundários; 

e)  Aminoácidos essenciais e aminoácidos naturais. 

  

14ª questão de vestibular sobre proteínas 

As proteínas são formadas pela união de moléculas de aminoácidos e desempenham diversos 

papéis no organismo, como função estrutural, enzimática, imunológica, dentre outras. De 

acordo com os seus conhecimentos sobre as proteínas, marque a alternativa errada. 

 

a)   As proteínas podem diferir uma das outras nos seguintes aspectos: quantidade de 

aminoácidos na cadeia polipeptídica; tipos de aminoácidos presentes na cadeia polipeptídica e 

sequência de aminoácidos na cadeia polipeptídica; 

b)   Os aminoácidos essenciais são aqueles que um organismo não consegue produzir; 
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c)      A ligação entre dois aminoácidos vizinhos em uma molécula de proteína é chamada de 

ligação peptídica e se estabelece sempre entre um grupo amina de um aminoácido e o grupo 

carboxila do outro aminoácido. 

d)     Com exceção das ribozimas, todas as enzimas são proteínas, sendo que muitas são 

proteínas simples e outras conjugadas. 

e)      No final da reação, a molécula do produto se separa da enzima, que é descartada 

pelo organismo. 


