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Palavras Chave: Cachaça, aulas práticas de graduação. 

Introdução 

A cachaça é uma bebida genuinamente brasileira, 
com teor de etanol entre 38% e 54% em volume, a 
20°C, obtida através da destilação do caldo de 
cana-de-açúcar fermentado. Ela ocupa uma posição 
de destaque na história do Brasil e hoje é objeto de 
pesquisa científica e inovação tecnológica.
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O presente trabalho propõe o desenvolvimento de 
práticas sustentáveis, para serem aplicadas no 
curso de graduação de Química. O uso da cachaça 
como solvente alternativo atende aos Princípios da 
Química Verde e torna as aulas práticas mais 
lúdicas e atraentes aos estudantes. 
A partir desse cenário foram feitas reações de 
Claisen-Schmidt, que são comumente empregadas 
nas aulas de graduação, usando a cachaça como 
solvente alternativo. Realizou-se a síntese da 
dibenzalacetona e benzalacetofenona, por serem 
experimentalmente simples e essenciais no estudo 
de reações de condensação de cetonas e aldeídos. 
Realizou-se também a extração da bixina das 
sementes de urucum através da cachaça, por ser 
um procedimento rápido, de fácil execução e baixo 
custo, podendo ser executada em aulas práticas de 
Química Orgânica. 

Resultados e Discussão 

A cachaça utilizada foi da marca Pirassumunga 51. 
Essa cachaça foi utilizada como solvente das 
reações, na etapa de recristalização e para a 
extração da bixina das sementes de urucum. 
As sementes de urucum foram adquiridas na região 
do baixo sul da Bahia em novembro de 2012.  
Inicialmente foram realizadas as sínteses da 
benzalacetofenona e da dibenzalacetona, com os 
reagentes recém-destilados, Esquema 1. 
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Esquema 1. Reações de Claisen-Schmidt 
 
Foi possível obter o produto purificado dessas 
reações em 4h, tempo estimado de uma aula 

prática de graduação. Os produtos 1 e 2 foram 
obtidos com 54% e 47% de rendimento, 
respectivamente, e caracterizados através do PF, 
IR e teste de solubilidade. Na literatura são 
encontrados os seguintes rendimentos: 65-75%
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para a benzalacetofenona e 40-60%
3
 para a 

dibenzalacetona. 
Em seguida foi realizada a extração da bixina das 
sementes de urucum em triplicada. 10 g da 
semente foi submetida à extração com 40 mL de 
cachaça e 2 g de NaOH, obteve-se um rendimento 
médio de 3,0%. Foi feito também um branco, onde 
a extração foi realizada com solução de NaOH 5%, 
obtendo um rendimento de 3,8%. O tempo de 
extração foi de 5 min e a caracterização foi feita 
através de IR.  
A literatura registra uma concentração média de 
bixina nas sementes de urucum variando entre 1,2 - 
2,3%

4
, a depender do tipo de solvente usado, dos 

fatores ambientais, como temperatura, iluminação, 
índice pluviométrico e tipo de solo. 

Conclusões 

O uso da cachaça como solvente alternativo em 

experimentos usados em aulas práticas de 

graduação de Química Orgânica se mostrou uma 

alternativa vantajosa economicamente, com caráter 

inovador. 
As sínteses dos compostos dibenzalacetona e 
benzalacetofenona, usando cachaça como 
solvente, bem como a extração da bixina das 
sementes de urucum com a cachaça, apresentaram 
resultados satisfatórios e rendimentos comparáveis 
aos dos métodos tradicionais relatados na literatura. 
Portanto, nessas reações o etanol pode ser 
substituído pela cachaça e a extração da bixina por 
esse método é uma alternativa viável para 
disciplinas experimentais de Química Orgânica. 
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