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Introdução 

Os indicadores de pH são ácidos ou bases 
orgânicos fracos que apresentam colorações 
diferentes de acordo com as características físico-
químicas da solução na qual estão contidos, tais 
como pH, potencial elétrico, dentre outros.¹ 

Apesar de ideal para o ensino de química, o uso 
de indicadores comerciais pelas escolas de ensino 
médio e/ou fundamental, principalmente nas 
públicas, é limitado em função do alto custo desses 
reagentes. Uma alternativa nesse caso é o uso de 
indicadores naturais. Uma das vantagens do uso 
desses indicadores é a possibilidade da participação 
do estudante na coleta das flores fazendo com que 
o aluno perceba que a química está presente em 
sua vida cotidiana. 

Desta forma, esse estudo teve por objetivo 
estudar as flores mais comumente encontradas na 
cidade de Cabo Frio no intuito de identificar aquelas 
com potencial aplicação como indicadores de pH. 

Resultados e Discussão 

Foram coletadas doze espécies de flores 
comuns na cidade de Cabo Frio que foram 
submetidas a um processo de extração em meio 
aquoso e cujos estratos foram testados em soluções 
tampões de pH’s 1 a 14.  

Das flores testadas, um grupo (grupo 1) 
apresentou faixa de viragem de coloração nos 
extremos da escala de pH, ou seja, em pH 1 ou 14 
dentre as quais o Bougainvillea e Tabebuia 
serratifolia. 

O outro grupo de flores (grupo 2) em que se 
encontram espécies como exemplo a Calliandra 
surinamensis, Hibiscus Andersonii e a Impatiens 
walleriana (Figura1), apresentaram mudança na 
coloração em várias faixas de pH. 

 

 
Figura 1. Impatiens walleriana 

 
 

Para a espécie Impatiens walleriana a mudança  
de coloração com o pH é apresentado na figura 2.   

  
Figura 2. Faixa de viragem Impatiens walleriana 

    
O uso das flores do grupo 1 como indicadores 

possui limitada função didática, pois, para seu uso, 
deverão ser empregadas soluções muito ácidas ou 
muito básicas.  

Já as flores do grupo 2, são promissoras como 
um recurso didático, principalmente no uso para 
identificação de acidez e alcalinidade de compostos 
do cotidiano do aluno, como também na abordagem 
em termos de faixa de viragem, já que é ponto 
chave para a compreensão acerca do 
funcionamento dos indicadores. 

O uso de indicadores com várias faixas de 
viragem estimula o aluno a desenvolver não apenas 
o lado qualitativo, designando uma solução acida 
ou básica, mas também a analisar o pH da mesma 
de forma a caracterizar, dentre duas amostras 
ácidas (ou básicas) a que possui maior caráter 
ácido (ou básico).  

Conclusões  

Através dos resultados obtidos percebeu-se o 
grande potencial do o uso de plantas da região 
como indicadores de pH. Atividades nesse contexto 
contribuem para o desenvolvimento do aluno na 
medida em que aproxima a química da realidade do 
mesmo, promovendo uma aprendizagem mais 
significativa.  
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