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Introdução 

   As antocianinas são responsáveis pela coloração 

de diversas flores. Seus extratos apresentam 

variação de cor em função da acidez ou alcalinidade 

do meio sendo de fácil identificação visual
1
. Esta 

propriedade indicadora de pH se apresenta como 

ótima alternativa para uma efetiva articulação da 

teoria com a prática de conteúdos de Química 

trabalhados no ensino médio. A utilização de 

estratégias para o desenvolvimento de conteúdos 

trabalhados essencialmente no âmbito de cálculos 

matemáticos proporciona a melhoria efetiva do 

processo de ensino-aprendizagem, pois conta com a 

mediação do professor e sugere uma sala de aula 

como espaço constante de investigação e reflexão. 

Assim, o objetivo deste trabalho foi utilizar extratos 

de antocianinas de flores típicas do agreste de 

Pernambuco em práticas didáticas voltadas ao 

ensino de titulação e solução-tampão. 

Resultados e Discussão 

   Os extratos antociânicos
2
 foram utilizados como 

indicadores naturais de pH em experimentos de 

titulação e solução tampão. Com a finalidade de 

trabalhar algumas dificuldades apresentadas no 

desenvolvimento destes conteúdos, foram utilizadas 

as mudanças de cor em função do pH para atrair e 

motivar o interesse dos estudantes. Entre as flores 

estudadas, os testes que apresentaram melhores 

resultados na obtenção de um escala de pH foram 

os com a Pavonia multiflora ‘Pulchia’, que  exibe 

pontos de viragem em pH 3-4 e pH 9-10 (figura 1). 

 

 

Figura 1. Faixa de pH extrato da Pavônia. 

   Para viabilizar as práticas experimentais no ensino 

médio sugere-se a utilização de materiais e 

reagentes de baixo custo e de fácil acesso.  

TITULAÇÃO - Indicamos o uso de soda cáustica e 

ácido muriático diluídos, padronizados com 

acetilsalicílico (AAS) e bicarbonato de sódio 

(NaHCO3), respectivamente³. Para adequar o 

procedimento à sala de aula, ao invés de um 

Erlenmeyer pode ser utilizada uma garrafa PET 

transparente para não mascarar a ação do indicador 

(extrato) no ponto de equivalência. No lugar de uma 

bureta, pode ser utilizada uma seringa descartável 

sem agulha, ligada a uma mangueira com uma 

torneira reguladora de fluxo, criando um sistema 

análogo ao usado na colocação de soro em 

hospitais. A não utilização deste regulador de gotas 

acarretará na impossibilidade de controle do fluxo do 

titulante. O desenvolvimento do conteúdo de 

titulação apenas de forma teórica gera lacunas em 

sua compreensão, assim a experimentação torna 

palpáveis os conceitos trabalhados, dando sentido à 

utilização de cálculos matemáticos para dar título a 

uma solução desconhecida, partindo da observação 

direta da determinação do ponto de equivalência. 

SOLUÇÃO-TAMPÃO – Recomendamos a utilização 

de vinagre branco e hidróxido de sódio comercial 

para a obtenção de uma mistura de um ácido fraco 

e sua base conjugada, o ácido acético e acetato de 

sódio. Os materiais utilizados no procedimento 

podem ser alternativos: um copo liso e transparente 

no lugar de um béquer, para comportar os tampões 

sem mascarar o papel do indicador; um conta gotas, 

ao invés de pipeta Pasteur, para a adição de 

soluções ácidas e básicas ao tampão, a fim de 

trabalhar conceitos de íon comum e demonstrar a 

propriedade que os tampões têm de resistir a 

mudanças no pH (não variação na coloração).  A 

aplicação desta experiência proporciona uma 

analogia com o aparelho digestivo durante uma azia, 

pois o uso de comprimido efervescente funciona 

como tampão, não deixando ocorrer mudanças 

bruscas e controlando o pH do suco gástrico.    

Conclusões 

O desenvolvimento de conteúdos relacionados ao 

conceito de titulação e solução-tampão através da 

experimentação empregando o extrato antociânico 

da pavônia como indicador ácido-base promove a 

evolução conceitual dos alunos, propiciando a 

superação de obstáculos epistemológicos. 
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