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Introdução 

O chocolate é apreciado em qualquer idade, 

sendo os jovens e as crianças seus principais 

consumidores.
[1]

 

O teor de gordura em alimentos pode ser 

realizado, entre outras alternativas, pelo método 

Bligh-Dyer, que é simples, não requer equipamentos 

sofisticados, envolve grande quantidade de 

conceitos químicos, além de técnicas de 

laboratório.
[2]

 

Visando promover a interação de estudantes de 

ensino médio (EM) com a pesquisa científica de 

Química, ao realizar uma proposta que atendesse 

as sugestões dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM)
[3]

, nosso 

grupo (GERX) recebeu 4 alunas no mês de janeiro 

de 2013, durante o Programa Ciência & Arte nas 

Férias (CAF), promovido pela Pró-Reitoria de 

Pesquisa da Unicamp em janeiro de 2013.
[4] 

Resultados e Discussão 

As alunas de ensino médio investigaram o teor de 

gorduras totais em 38 amostras de chocolate, a 

partir da realização do método Bligh-Dyer, em 

laboratório de pesquisa sob a supervisão de alunos 

de graduação e pós-graduação. 

Primeiramente, as estudantes organizaram o 

ambiente de trabalho e (re) conheceram todos os 

materiais que seriam utilizados. Verificou-se que, 

embora o método envolvesse materiais simples, 

elas não tinham o conhecimento nem mesmo do 

nome da maioria deles. Isso reflete a falta de 

atividades de laboratório em escolas de ensino 

público. 

As estudantes prepararam a solução de sulfato de 

sódio 1 g/L, aprendendo técnicas de pesagem, 

cálculo de concentração, uso de balão volumétrico, 

exatidão e precisão, etc. 

Na sequência, derreteram as amostras e 2 g 

medidos em balança analítica foram transferidos 

para um frasco de vidro com tampa de rosca. A este 

frasco foram adicionados, com auxílio de buretas, 

clorofórmio, metanol, água destilada e solução de 

sulfato de sódio 1 g/L; para promover a extração 

das gorduras e a formação de duas fases distintas. 

A mistura foi transferida para filtro de decantação, 

e a parte orgânica, contendo clorofórmio e gordura, 

foi recolhida em um béquer. Após ser filtrada em 

papel de filtro com Na2SO4 anidro para retirada de 

traços de água, 5 mL do filtrado foram transferidos 

com pipeta volumétrica para um béquer 

previamente tarado e o solvente foi evaporado em 

estufa a 100 °C. O béquer foi pesado e o teor de 

gordura calculado. O procedimento foi repetido em 

duplicata por amostra. 

As médias obtidas foram comparadas com os 

valores fornecidos pelos rótulos das amostras. Ao 

longo do estágio, as estudantes tiveram contato 

com bibliografia especializada para explicar os 

diversos temas envolvidos no procedimento como, 

por exemplo, técnicas de separação, polaridade, 

densidade, mudança de estado físico, etc. Para 

finalizar a atividade, elas elaboraram um “relatório 

científico”, cuja qualidade, agregada ao interesse, 

comprometido e dedicação durante todas as etapas 

permitem afirmar que todo o processo foi muito 

enriquecedor. 

Conclusões 

O método Bligh-Dyer aplicado para chocolates 

mostrou ser uma alternativa para se trabalhar 

diversos conceitos químicos, além de técnicas de 

laboratório e manuseio de vidraria. A proposta 

realizada envolveu experimentação para estimular 

aspectos pedagógicos e desenvolver habilidades 

cognitivas, além de explorar conceitos de forma 

contextualizada, o que contribuiu para o processo 

de ensino e aprendizagem, conforme proposto pelo 

PCNEM. 
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