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Essa produção experimental é material didático digital que faz parte do 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Licenciatura em 

Química da Universidade Federal do Pampa, “ANTOCIANINAS COMO 

INDICADORES ÁCIDO-BASE COM POTENCIAL APLICAÇÃO NO ESPAÇO 

ESCOLAR”, de autoria de Geovana Santos dos Santos, orientado pelo Prof. 

Dr. Márcio Marques Martins e coorientação pelo Prof. Dr. Flávio André 

Pavan. 

Após a realização da pesquisa, a qual visa a exploração de espécies 

vegetais que contenham antocianinas na sua estrutura que possuam 

características tais como: indicadores ácido-base com variação perceptível de 

coloração ao longo da faixa de pH, estabilidade do indicador após extração, 

usabilidade como recurso didático para a compreensão informal de escalas de 

pH, etc. Tais indicadores podem tornar-se uma alternativa aos indicadores 

“caseiros” comumente descritos na literatura da área de ensino de química e, 

dessa forma, podem contribuir para o ensino de química e áreas afins 

Todo material aqui apresentado é um recorte do TCC mencionado 

acima, visto que este material educacional é uma das propostas constantes 

nos objetivos do trabalho de conclusão. 
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INTRODUÇÃO 

Ao realizar um estudo teórico e experimental baseado nas 

características das antocianinas presentes em espécies vegetais, que possuem 

potencial como fonte de indicadores ácido-base, utilizamos materiais 

disponíveis no comércio a fim de fornecer opções de materiais de baixo custo 

aos professores do ensino médio para posterior uso em aulas experimentais. A 

metodologia desenvolvida ao longo desse trabalho fica disponibilizada como 

material digital para a exploração deste recurso. 

 É necessário buscar maneiras de trazer a experimentação para dentro 

da sala de aula através de técnicas simples e que utilizem materiais seguros e 

capazes de produzir resultados instigantes para os alunos. Os resultados a 

seguir são baseados na pesquisa realizada para a elaboração do TCC e 

consiste em um material didático descritivo destinado a professores e 

estudantes de química, articulando os conteúdos de físico-química com as 

técnicas de química analítica, baseado no uso de espécies vegetais capazes 

de fornecer substâncias da família das antocianinas para a elaboração de 

indicadores ácido-base. O material conta com propostas, em formato de 

oficina, de aplicação das técnicas de extração e utilização dos indicadores. 

Essas oficinas são voltadas para a formação continuada dos professores do 

nível médio de ensino e pode ser usado como instrumentação para os alunos 

em processo de formação inicial na área de ensino de Química. 

 

 

 

 

 



2. CONHECENDO AS ANTOCIANINAS 

 

É necessário conhecermos o que são antocianinas e por quê essas 

espécies são comumente usadas como indicadores ácido base. 

São corantes extraídos de espécies vegetais, são moléculas glicosídicas 

que possuem grande variedade de coloração, tais como azul, vermelha e roxa 

em flores, folhas e frutos. Apresentam solubilidade em água e instabilidade a 

altas temperaturas. Em condições ácidas, as antocianinas individuais 

apresentam coloração vermelha, em condições alcalinas apresentam 

pigmentação verde ou amarelada. 

São moléculas polares que apresentam os grupos carboxila, metoxila e 

glicosila residuais ligados aos seus anéis aromáticos. Elas são mais solúveis 

em água do que em solventes não-polares, sendo que esta característica 

auxilia na extração e separação das antocianinas, conforme descrito por 

HARBORNE e GRAYER (1988). 

A estrutural geral das antocianinas é policíclica de 15 átomos de carbono 

com o cátion flavílico5 (2-fenilbenzopirílio), hidroxilas livres nas posições 3, 5 e 

7, na qual os substituintes que se ligam definem a estrutura de cada 

antocianina e um ácido orgânico.  

Imagem 1: Estrutura genérica das Antocianinas 

 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Antocianina 

 



A característica marcante das antocianinas está ligada ao fato das 

soluções aquosas desses extratos, apresentarem variação estrutural e 

mudança na função orgânica característica do anel pirano conforme as 

alterações de pH do meio, elas absorvem fortemente luz na região visível 

espectro, evidenciando uma gama de cores (BROUILLARD, 1982). Esta 

propriedade, torna as antocianinas como indicadores naturais de pH como 

alternativa para o ensino experimental, pois são substâncias orgânicas, 

fracamente básicas que apresentam uma versão protonada. 

Indicadores químicos, conhecidos como indiciadores ácido-base são 

substâncias que alternam sua coloração conforme as condições químicas da 

solução, ou seja, conforme a variação nas características físico-químicas 

principalmente na variação de pH (potencial hidrogeniônico), conforme a 

variação de cor determinamos se a amostra será ácida (protonada) ou básica 

(desprotonada). 

 

2.1. Espécies Vegetais 

Ao realizar a pesquisa sobre espécies vegetais que apresentam 

derivados da antocianina, elencamos as espécies vegetais e suas respectivas 

substâncias orgânicas constantes na Tabela 1, como possíveis fontes de 

obtenção dos indicadores ácido-base. 

Tabela 1: Vegetais de estudos na caracterização das antocianinas. 

Nome usual Nome cientifico Antocianina 

Amendoim Arachis hypogeae L Genisteina 

Batata doce Ipomoea batatas Peonidina 

Berinjela Solanum melongena Delfinidina 

Cebola roxa Allium cepa Cianidina 

Feijão preto Phaseolus vulgaris (Black turtle) Malvidina 



Feijão vermelho Phaseolus vulgaris (Red turtle) Malvidina 

Fonte: Autora 

A imagem 2 é um panorama da estrutura especifica de cada antocianina 

conforme apresentadas na tabela 1. 

Imagem 2: apresentação das estruturas das antocianinas 

 

Fonte: Autora 



3. METODOLOGIA 

3.1. Amostragem e preparo dos indicadores 

Após as pesquisas teóricas realizadas, iniciamos o preparo das 

amostras, para as quais foram adquiridas em supermercados e casas de 

produtos hortifrutigranjeiros. Utilizamos 1 kg de amendoim com casca, 1 kg de 

feijão preto, 1 kg de feijão vermelho, 5 cebolas roxas, 4 berinjelas, 4 batatas 

doce tipo rosa.  

O preparo de amostras consistiu em descascar os materiais. Enfatizando 

que a cebola roxa deve ser cortada, a batata e a berinjela fornecem apenas as 

cascas, e as demais espécies vegetais utilizamos com casca.  

Imagem 3: Exemplo da extração alcoólica com o feijão vermelho 

 

Fonte: Autora 

Em béqueres de aproximadamente 1L foram inseridas as espécies 

vegetais descascadas e cortadas, em seguida as espécies foram imersas em 

álcool etílico. Após 7 dias, procede-se a filtração do material com o 

subsequente descarte dos materiais sólidos e a filtração do líquido. O extrato 

alcoólico concentrado deve passar pelo processo de evaporação a fim de 

eliminar o álcool e separar o principio ativo, ou seja, o extrato percursor de 

cada indicador ácido-básico baseado em antocianina. Este processo de 



evaporação pode ser feito através do Banho-Maria. Em um recipiente com 

água quente, colocamos um recipiente com as substâncias e ao aquecê-las o 

excesso de álcool e água será evaporado. 

Imagem 4: Substancias alcoólica da cebola roxa, e o extrato precursor da mesma 

substancia. 

 

Fonte: Autora 

Após a extração teremos os extratos precursores, que serviram como 

indicadores ácido-base. As imagens a seguir apresentam as escalas de 

variação de coloração de cada espécie, na qual utilizamos substâncias com pH 

1 ao pH 12, pois as mesmas foram lidas em um  Espectrômetro de UV-visível 

para determinar a variação de máximo de absorção das antocianinas nos 

diferentes pH. Devido ao fato de que pH’s muito básicos deterioram as 

antocianinas, descartamos medições nos pH 13 e 14. 

 

 

 

 

 



Imagem 5: Escala de variação de pH 12 à 1, utilizando o extrato precursor do 

AMENDOIM como indicador

Fonte: autora 

Imagem 6: Escala de variação de pH 12 à 1, utilizando o extrato precursor do BATATA 

DOCE como indicador

 

FONTE: Autora 

 

Imagem 7: Escala de variação de pH 12 à 1, utilizando o extrato precursor do 

BERINJELA como indicador 

 

FONTE: Autora 



Imagem 8: Escala de variação de pH 12 à 1, utilizando o extrato precursor do CEBOLA 

ROXA como indicador

 

FONTE: Autora 

Imagem 9: Escala de variação de pH 12 à 1, utilizando o extrato precursor do FEIJÃO 

PRETO como indicador

 

FONTE: Autora 

Imagem 10: Escala de variação de pH 12 à 1, utilizando o extrato precursor do FEIJÃO 

VERMELHO como indicador 

 

FONTE: Autora 



CONCLUSÃO 

Após a verificação, ressalto que todas as espécies vegetais listadas na 

Tabela 1 podem servir como fontes de indicadores ácido-base, porém podemos 

perceber que os extratos que apresentaram maior variação na coloração das 

amostras em vários pH são a berinjela (imagem 7), a cebola roxa (imagem 8) 

que tiveram variação similares do roseado em ácido para tons de verde em 

base, e o feijão preto (imagem 9) que variou do roseado em ácido para tons de 

lilás leitoso na presença de base. 

A ideia de partilhar essa perquisa é que os professores conhecam outras 

alternativas de indicadores ácido-base além do clássico extrato de repolho 

roxo, e que o ensino experimental estaja mais presente na sala de aula 

facilitando a aprendizagem e a associação entre a teoria e a pratica por parte 

dos alunos. 
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