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Introdução 
O urucum (Bixa orellana L.) é um arbusto característico da floresta amazônica de várzea, cujas sementes produzem 
um pigmento avermelhado, dependendo de sua concentração em solução (NOBRE et al., 2006). Nativo da parte 
tropical sul-americana, seus frutos são usados como ingredientes alimentícios há séculos (CHUYEN et al., 2012) 
Sendo considerado o principal pigmento do urucum a bixina, está contida no revestimento externo da própria 
semente (pericarpo). 
Tendo em vista a importância e utilização desta especiaria na culinaria maranhense, esta pesquisa tem como objetvo 
incentivar os alunos da sengunda série do Ensino Médio da Escolar Ce Luzenir Matta Roma a  relacionar a 
importância da sustentabilidade com a possibilidade de extração da bixina a partir de uma solução alcalina de 
sementes de urucum, usando a técnica de extração líquido-líquido  

Metodologia 
O presente trabalho foi desenvolvido no laboratório multidisciplinar da Escola e teve a participação de 37 alunos(as). 
A matéria prima empregada foi a semente de urucum (Bixa orellana) variedade EMBRAPA 36/37, adquirida no 
Sabiazal município da cidade de Codó – MA. Preparou-se 200 mL de uma solução de hidróxido de sódio 5%. Em 
seguida triturou-se as sementes de urucum, pesou-se 10g das mesmas já trituradas, preparou-se a solução alcalina 
das sementes e filtrou-se a solução com um funil analítico e algodão.  Com o auxílio de uma pipeta graduada, mediu-
se 20 mL de solução alcalina de sementes de urucum e transferiu-se a para um funil de separação. A seguir 
adicionou-se ao mesmo funil 10 mL de clorofórmio com o auxílio de outra pipeta graduada. Tampou-se o funil de 
separação e agitou-se o  cuidadosamente, com movimentos leves.  Acompanhou-se este processo  de repetidas 
liberações dos gases que se formaram. Conseguiu-se isto virando o funil de e abrindo-se a torneira. Pôs-se o funil na 
argola e deixou-se o em repouso até que se ocorreu a separação de duas fases. Após a agitação da solução formou-
se emulsões entre as duas fases, adicionou-se uma pequena porção de NaCl. Com isso alcalinizou-se ainda mais a 
fase aquosa, e acelerou-se o processo de extração. Fotografou-se a extração, deixou-se o sistema em repouso até 
ocorrer a separação das duas fases, inferior e superior (fase orgânica e fase aquosa, respectivamente). Após uma 
semana coletou-se a fase orgânica e neutralizou-se e descartou-se a fase aquosa. 

Resultados e Discussão 
Ao analisar as pesquisas científicas sobre o meio rural e sobre os diversos aspectos da sustentabilidade a utilização 
de um processo de extração da bixina a partir de uma solução alcalina de sementes de urucum, com a técnica de 
extração líquido-líquido, é visto que tal proposta possibilita uma compreensão crítica e reflexiva da importância 
socioambiental sobre o princípio fundamental da técnica utilizada que consiste basicamente na distribuição do  soluto 
entre os dois solventes de acordo com a sua solubilidade em cada um deles (LIMA et al., 2001; NOBRE et al., 2006; 
CHUYEN et al., 2012; PIMENTEL & STRINGHETA., 2013). 

Considerações Finais 
É notório que aulas práticas e contextualizadas ajudam os discentes a compreender os conteúdos de forma mais 
prazerosa, nesta atividade não foi diferente, os discentes participaram entusiasmados e demonstraram grande 
interesse pela experimentação química. 
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