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O método Bligh-Dyer aplicado em amostras de chocolate para explorar 
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Introdução 

Estudos realizados por diferentes grupos de 

professores revelaram que alunos de ensino médio 

apresentam muita dificuldade em compreender os 

conceitos de densidade e polaridade. 

Possivelmente, esta dificuldade seja consequência 

do foco exclusivamente matemático, envolvendo a 

aplicação de fórmulas, e a pouca contextualização 

que é dada a estes temas.
[1]

 

Em janeiro de 2013, 4 estudantes do ensino médio 

realizaram estágio em nosso grupo de pesquisa 

durante o XI Ciência & Arte nas Férias
[2]

. Neste 

período, as alunas realizaram o método Bligh-Dyer 

para determinação de gorduras em chocolates, a 

partir do qual puderam vivenciar todas as etapas de 

um procedimento de análise e explorar, em 

especial, os conceitos de densidade e polaridade.  

Resultados e Discussão 

Foram utilizadas várias marcas de chocolate, num 

total de 38 amostras, adquiridas em supermercados 

e lojas do ramo na cidade de Campinas-SP. 

As estudantes realizaram o método Bligh-Dyer, 

que é o método oficial proposto pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária para quantificar o 

teor de gorduras em alimentos.
[3]

 

Para o método Bligh-Dyer, metanol e clorofórmio 

foram adicionados numa proporção em que formam 

uma só fase a uma quantidade precisa de amostra. 

Após agitação por 30 minutos para extração da 

gordura da amostra, foi adicionado mais clorofórmio 

e água para, assim, promover a separação de duas 

fases distintas. 

Nesta etapa do processo, as alunas conseguiram 

constatar visualmente a diferença de densidade 

entre as fases uma vez que a fase orgânica 

composta de clorofórmio e gordura ficou na parte de 

baixo do funil de decantação, enquanto a fase 

aquosa (metanol, água e substâncias não lipídicas) 

se manteve na parte de cima. 

Ao mesmo tempo em que constataram a 

importância da densidade para o método Bligh-

Dyer, as estudantes puderam “visualizar” outra 

propriedade das substâncias: a polaridade. Elas 

puderam entender que a separação das fases é 

decorrente da diferença de polaridade e não da 

densidade. 

Com a aplicação contextualizada, as estudantes 

verificaram na prática uma aplicação de conceitos, 

que muitas vezes não é apresentada no ensino 

médio tradicional. 

Na sequência, as estudantes realizaram 

pesquisas bibliográficas com foco nestes conceitos, 

buscando explicações teóricas e relacionando-as 

com as situações presentes no cotidiano das 

mesmas. 

Apesar dos aspectos negativos associados ao 

método Bligh-Dyer, como o uso de reagentes 

tóxicos e geração de resíduos, a realização de um 

método oficial em um laboratório de pesquisa 

envolvendo não só a parte experimental como 

também a leitura de literatura especializada e 

elaboração de relatório, favoreceu o espírito 

científico, estimulando o senso crítico e a reflexão.  

Conclusões 

Os resultados obtidos permitiram constataram que 

o método Bligh-Dyer é adequado para se explorar 

os conceitos de densidade e polaridade. No entanto, 

cabe ressaltar que o uso de reagentes tóxicos 

requer muitos cuidados na execução do método; o 

que justificou o mesmo ter sido realizado em 

laboratório de pesquisa, estabelecendo relação 

entre universidade e ensino médio. Além disso, o 

contexto e a forma como a proposta foi realizada 

foram fundamentais para os resultados alcançados. 
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