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Resumo 

Neste trabalho é apresentado uma proposta didática à ser implementada em aulas 

com alunos de ensino médio e recém-integrados na graduação, na região amazônica, que 

condiz com a metodologia indicada pelos novos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), 

onde a disciplina deve ser integrada a questões sociais. Para isto foi feito o estudo de 

métodos simples para a extração de antocianinas de 4 frutos regionais para determinar 

quais poderiam ser usados como indicadores visuais de pH. A extração de antocianinas foi 

escolhida devido a propriedade desta substância em alterar sua coloração de acordo com o 

pH, assim como, foram escolhidos frutos regionais para fazer a integração do estudo da 

química com o cotidiano do aluno da região amazônica. A metodologia utilizada para 

extração foi uma modificação do método proposto por LEES, FRANCIS (1972), testando 

também os melhores solventes para extração em cada tipo de fruto. Foi visto que dentre os 

frutos testado, o açaí demonstrou ser o mais apropriado, pois, a extração de suas 

antocianinas pode ser feito de maneira simplificada. Os extratos de açaí foram então 

empregados em uma aula com alunos ingressantes no curso de Licenciatura em Química na 

UFAM. Nos resultados é mostrado como a aula foi avaliada pelos alunos e o quanto esta foi 

proveitosa para estes. Por fim, foi discutido e sugerido a aplicação de atividades como estas 

durante o curso de graduação em licenciatura para formar professores capacitados a aderir 

as novas propostas educacionais dos Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Palavras chave: antocianinas; didática para 2ograu; Parâmetros Curriculares Nacionais. 
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1 INTRODUÇÃO 

A cor é um dos atributos que mais chamam atenção das pessoas a um determinado 

componente. No cotidiano, todos os tipos de indústrias utilizam cores para atrair 

consumidores, uma vez que, estas atribuem valor estético e servem como base para 

identificar produtos, como por exemplo, no caso de produtos alimentícios a coloração é o 

principal indicador de que o alimento está adequado para consumo ou seja suculento. (1) 

As cores são características atribuídas por substancias cromóforas encontradas na 

natureza. Estas substâncias são abundantes em tecidos vegetais devido a sua propriedade 

de refletir parte da radiação solar, que é constituída por ondas eletromagnéticas na faixa do 

ultravioleta e da luz visível (2), protegendo os vegetais do estresse oxidativo causado por 

essa radiação.  

Essa propriedade de refletir a radiação solar que faz com que os cromóforos sejam 

responsáveis por imprimir cores, pois, parte da radiação refletida encontra-se na faixa da luz 

visível e quando refletida pode ser captada por nossas retinas e interpretadas em cores (3). 

Os principais cromóforos nos vegetais são as antocianinas, que são responsáveis 

pelos tons de azul, amarelo e vermelho. Por serem substancias muito instáveis vários 

fatores podem causar alterações na sua estrutura, como por exemplo, exposição a luz, altas 

temperaturas e alterações do pH do meio (2). 

A partir das antocianinas é possível produzir indicadores visuais, pois, quando a 

estrutura das antocianinas sofre alterações elas passam a imprimir diferentes cores e esta 

alteração na estrutura pode ser feita através da exposição das antocianinas a diferentes pH, 

tornando-as bons indicadores visuais de pH (3). 

Como as cores exercem tamanha influência nas pessoas, estas podem ser utilizadas 

como uma maneira de chamar atenção de alunos para o ensino de conceitos químicos (4), 

uma vez que, em processos químicos diferentes colorações podem indicar a ocorrência de 

reações químicas. 

A utilização dos extratos antociânicos em aulas didáticas tem por objetivo interar o 

aluno de todo o processo de síntese de um composto natural orgânico, desde a coleta do 

fruto até sua utilização englobando assuntos curriculares sobre reações ácido-base, 

equilíbrio químico, titulometria, espectrofotometria, indicadores visuais e pH, além de tornar 

possível que o aluno associe a química a seu cotidiano, ao tratar espécies químicas 

presentes em frutos de sua região (5). 



 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 

2.1 Luz branca 

A luz branca é composta pela radiação com ondas eletromagnéticas cujo 

comprimento varia entre 400 e 700 nanômetros (nm) que compõem também os 

comprimentos de onda visíveis aos nossos olhos. Cada uma das cores que enxergamos 

corresponde a uma faixa com determinados comprimentos de onda (6). 

Cada onda que compõe a luz branca possui uma energia quantizada associada que 

é inversamente proporcional ao seu comprimento de onda, onde, quanto maior o 

comprimento de onda menor será a energia associada (6). 

 

Figura 1. Radiação luminosa. 

Dependendo da estrutura molecular de uma espécie química, seus elétrons poderão 

absorver uma determinada quantidade de energia. Quando uma espécie química é exposta 

a luz branca, ela absorve as ondas eletromagnéticas que possuem a mesma energia que 

seus elétrons são capazes de absorver e refletem as ondas que possuem energia diferente 

(7). 

Essa absorção e reflexão de determinados comprimentos de onda faz com que uma 

substancia apresente uma determinada cor ou nenhuma cor. Os comprimentos de onda da 

luz visível que são refletidos pela substância é o que ocasionam sua coloração, pois, estas 

ondas refletidas são detectadas por nossas retinas e interpretadas em uma determinada cor. 

Quando a substancia reflete todas as ondas eletromagnéticas da luz visível ela adquire a cor 

branca, e quando absorve todas as ondas da luz visível adquire a cor preta (6). 

2.2 Corantes 

São substancias sintéticas ou naturais que possuem a propriedade de imprimir cores, 

sendo muito utilizadas em diferentes ramos da indústria, incluindo a alimentícia, onde são 

utilizadas para realçar as cores dos produtos ou lhes ceder sua coloração (2). 



 

Geralmente são compostos cíclicos com grande nuvem eletrônica e orbitais 

eletrônicos vazios. Quando esses compostos são expostos a luz branca seus elétrons 

absorvem determinados comprimentos de onda que possuem energia suficiente para que 

estes troquem de nível eletrônico e fiquem no estado excitado, enquanto os as demais 

ondas são refletidas provocando a coloração do composto (8).  

Quando mais concentrada uma solução corante for, mais intensa será a coloração 

que esta exibirá, pois a solução terá uma absorção maior da luz branca e será refletida uma 

quantidade menor de ondas eletromagnéticas (6). 

Em suma, a coloração que vemos em compostos diversos e em corantes e uma 

composição de ondas eletromagnéticas da luz visível que não são absorvidas por estas 

substancias. 

2.3 Indicadores visuais 

Em determinados procedimentos químicos, para tornar uma reação visível ou alguma 

alteração tanto do meio reacional como dos próprios reagentes utilizam-se indicadores 

visuais (7). 

Os indicadores visuais são substancias cuja estrutura tem a propriedade de alterar-

se de acordo com as características físico-químicas do meio apresentando diferentes 

colorações (4). Dentre as características que causam estas alterações tem-se a absorção de 

sólidos, o potencial elétrico do meio, a complexação com íons metálicos, as alterações de 

pH entre outras (10). Uma vez que estes indicadores são também corantes eles podem ser de 

origem sintética ou natural. 

2.4 Antocianinas 

Antocianinas são substâncias orgânicas, pertencentes a família dos flavonóide, que 

possuem a propriedade de imprimir as variações de cor nos tons de amarelo, vermelho e 

azul em flores, frutos e folhas onde apresentam-se localizadas principalmente próximas a 

superfície (4).  

Sua localização nas flores, frutos e folhas diz respeito a sua propriedade de refletir a 

radiação solar na parte do ultravioleta que é nociva as estas espécies por promover nestas, 

processos oxidativos que causam sua degradação. Além de refletir a radiação no 

ultravioleta, elas também refletem parte da radiação solar que compõe a luz visível (9). 

A estrutura das antocianinas é derivada do cátion flavilium sendo um composto 

fenólico formado por 15 átomos de carbono disposto na forma de três anéis (anéis A, B e C), 

de acordo com a figura 3 (2). Na natureza elas sempre se apresentam na forma glicosada, 



 

pois, são estruturas altamente instáveis. Sua instabilidade faz com que além dos açucares, 

elas apresentem anexados a sua estrutura outros grupos funcionais que a tornam mais 

estável. (10).  

 

Figura 2. Estrutura molecular do cátion flavilium. 

Dentre os outros grupos funcionais que podem estar presentes na estrutura os mais 

comuns são os hidróxidos, metilas e etilas, sendo que, nas posições 3, 5 e 7 (evidenciadas 

na Figura 2) poderá haver a presença apenas de grupos hidroxilas ou glicose. Devido essa 

grande variedade de grupos funcionais que se anexam a estrutura fenólica das 

antocianinas, estas possuem uma grande diversidade, sendo que já foram identificados 

mais de 400 tipos diferentes de antocianinas (2). A cor de uma antocianina específica na sua 

forma natural depende da quantidade e posição dos grupos hidroxila e metoxila que esta 

possui em sua estrutura (11). 

Na natureza as antocianinas sempre se apresentam em meio ácido, pois, elas 

tornam-se mais estáveis neste meio (2).  

A grande instabilidade da estrutura faz com que se degradem rapidamente quando 

expostas a luz ou à altas temperaturas, onde ocorre a perda rápida dos íons hidrogênio e a 

quebra dos anéis (mostrados pela Figura 2) , tornando-as rapidamente incolores. Essa 

instabilidade também faz com que a estrutura sofra alterações de acordo com o pH do meio 

(11). 

A coloração que uma antocianina irá exibir também está relacionada ao pH do meio. 

Quando estão em pH ácido sua estrutura permanece intacta e estas exibem a coloração 

característica de sua estrutura, porém, conforme o pH torna-se básico a estrutura começa a 

degradar-se lentamente perdendo seus íons hidrogênio até o momento que ocorre a quebra 

do anel A, conforme mostra a Figura 3 (10). Quando ocorre essa degradação da estrutura a 

cloração que esta exibe também se altera passando por diferentes tons até tornar-se incolor 

com a quebra do anel A (11). Essa mudança da coloração de acordo com o pH permite que 

esta espécie seja utilizada como indicador de pH.  



 

 

Figura 3. Alteração na estrutura das antocianinas em função do pH. 

As antocianinas são bastante solúveis em solventes polares como água, metanol e 

etanol, uma vez que também é uma espécie polarizada (2). 

O interesse por estes pigmentos decorre também de evidências relacionadas ao seu 

potencial benéfico à saúde em virtude de sua ação antioxidante (9). 

O uso de extratos antociânicos como corantes naturais é limitado em decorrência da 

grande instabilidade desses compostos a vários fatores, dentre os quais se destacam a luz e 

a temperatura, que atualmente impossibilitam sua industrialização (3). 

2.5 Fontes de antocianinas 

 

Neste trabalho será abordado a utilização de antocianinas como corantes naturais 

para a produção de um indicador de pH e aplicação didática (4) deste, sendo utilizadas como 

fontes de antocianinas frutos de araçá-boi, açaí, camu-camu e uva, conforme mostra a 

Tabela 1. 

Tabela 1. Fontes de antocianinas. (TERCI, 2004), (SANTOS, 2007), (PINEDO, 2007), (MORAES, 1999). 

 

Espécie: Eugenia stipitata. 
Nome popular: araçá-boi. 
Família botânica: Myrtaceae. 
Origem: Amazônia ocidental. 
Frutificação: novembro a janeiro. 

 

Espécie: Myrciaria dúbia. 
Nome popular: camu-camu. 
Família botânica: Myrtaceae. 
Origem: Amazônia ocidental. 
Frutificação: novembro a março. 

 

Espécie: Vitis vinifera. 
Nome popular: uva. 
Família botânica: Vitáceas. 
Origem: Ásia. 
Frutificação: outubro a fevereiro.  

Espécie: Euterpe olearacea. 
Nome popular: açaí. 
Família botânica: Arecaceae. 
Origem: Amazônia ocidental. 
Frutificação: junho a dezembro. 



 

2.6 Aplicações didáticas 

Para evitar o grande desinteresse dos alunos na disciplina de química e tornar mais 

rápido o aprendizado de conceitos, que atualmente são ensinados como meras formulas as 

quais o aluno deve apenas memorizar, os parâmetros curriculares atuais para o ensino da 

química prevêem que ocorra a utilização de laboratórios e aulas práticas para que o ensino 

desta disciplina ocorra de maneira efetiva (12), pois, através destas o aluno desperta um 

maior interesse pela disciplina e torna-se capaz de associa – lá ao seu cotidiano, podendo 

observar os fenômenos químicos (4). 

Como grande parte das reações não são visíveis a olho nu é feito o uso de 

indicadores visuais para sinalizar a ocorrência de uma reação química e atrair a atenção do 

aluno para o ocorrido. Logo, a utilização de indicadores visuais também é uma forte 

ferramenta para o ensino da química podendo ser utilizada para associação de conceitos 

químicos tais como: pH de soluções, indicadores visuais, equilíbrio ácido-base, titulometria 

de neutralização, antocianinas e espécies químicas presentes em vegetais (5). 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, o ensino da química deve ser feito 

de maneira a integrar os conceitos desta disciplina com questões sócias, o que pode ser 

feita através de atividades que interligam a disciplina com o cotidiano do aluno (13). Para que 

este tipo de metodologia seja aplicada de maneira definitiva nas escolas é necessário que 

os professores também sejam instruídos desde sua formação acadêmica sobre maneiras de 

fazer esta contextualização. 

 

  



 

3. METODOLOGIA 

Foram realizados estudos com os frutos de uva, araçá-boi, camu-camu e açaí. Os 

ensaios laboratoriais foram realizados no Instituto Nacional de Pesquisas do Amazonas - 

INPA - na Coordenação de Pesquisas em Ciências Agronômicas - CPCA – assim como a 

coleta dos frutos de araçá-boi, camu-camu e açaí. Também foram realizados procedimentos 

no Laboratório de Pesquisa e Ensaios de Combustíveis (Lapec). 

A uva foi utilizada como uma referência para comprovar se os métodos utilizados 

neste trabalho são eficientes para extração de antocianinas. Este fruto foi escolhido devido a 

grande quantidade de estudos já realizados sobre a extração de suas antocianinas. 

3.1 Extração de antocianinas 

A extração foi feita in natura com os frutos de araçá-boi, açaí e uva. Para o camu-

camu foi utilizado polpa congelada e processada. O procedimento consistiu em lavar os 

frutos em água corrente e detergente, e seca-lós em temperatura ambiente. Depois de 

secos foram preparadas amostras pesando 10g cada, e estas foram maceradas com uma 

faca e imersas no solvente extrator para realizar a extração das antocianinas. 

Essas extrações foram realizadas em recipientes cobertos com papel alumínio e 

foram mantidas em um refrigerador durante a extração. Para o araçá-boi, camu-camu e açaí 

foram utilizados tempos de extração de 6 e 24 horas; para a uva foram realizadas apenas 

extrações de 24 horas. Passado o tempo de extração, as soluções foram filtradas utilizando 

papel de filtro quantitativo no2, e armazenadas em refrigerador em recipientes cobertos com 

papel alumínio. 

A extração do açaí conta com uma etapa adicional após a lavagem do fruto, onde 

este é posto em repouso em um recipiente com água aquecida até 50oC durante 1 hora. 

Sendo utilizado 1 litro de água para cada 100 gramas de fruto. 

3.3 Otimização da extração 

Os parâmetros utilizados para a otimização da extração foram solvente e tempo, 

utilizando três tipos diferentes de solventes polares em extrações de 6 e 24 horas de 

duração para cada tipo de amostra. Os solventes extratores utilizados foram: etanol 99,5%, 

metanol 99,5% e etanol 95% acidificado com HCl 12M (85:15) (v\v). Para obter o melhor 

rendimento possível foram utilizadas proporções fruto/solvente diferentes para as amostras 

de cada um dos frutos estudados. 

 



 

 

Tabela 2. Proporção fruto/solvente (g/mL). (TERCI, 2004), (ANDRADE, 1993), (PINEDO, 2007), (MORAES, 
1999). 

Proporção fruto/solvente para extração. 

Fruto (amostras de 10g) Proporção (massa/volume) (g/mL) Solvente extrator (mL) 

Araçá-boi (1:2) 20 

Uva (1:2) 20 

Camu-camu  (1:2), (1:3) e (1:4)  20, 30, 40  

Açaí (1:2) 20 

Após determinado o melhor método de extração para cada fruto, os extratos 

selecionados foram submetidos a outros procedimentos analíticos para determinar sua 

utilização como indicador visual. 

3.4 Procedimentos analíticos 

Foi feita caracterização visual dos extratos utilizando soluções tampão de ácido 

acético/acetato de sódio (para pH de 1 a 6) e amônia/hidróxido de amônio (para pH de 7 a 

12). Foram adicionadas 5 gotas de cada um dos extratos antociânicos obtidos, em 5 mL de 

12 soluções tampão com pH de 1 a 12, agitando levemente. A cor obtida foi registrada após 

30 segundos e foi construído uma escala de pH para cada extrato. 

A caracterização espectrofotométrica foi feita com os extratos selecionados para 

ser utilizado na aula, utilizando um espectrômetro UV/VIS de absorção molecular para 

encontrar o comprimento de onda e a maior absortividade molar.  Esta caracterização foi 

feita com o extrato em meio ácido e básico. Para este procedimento foi utilizado um 

espectrofotômetro UV/VIS de modelo UV-1601. 

Após feito o estudo analítico, os extratos selecionados foram empregados em aulas 

didáticas. 

3.5 Aplicação didática 

As aulas serão realizadas com alunos de graduação na disciplina de Química Geral I 

(IEQ-570) no curso de Química Licenciatura da UFAM com o objetivo de agregar 

conhecimentos sobre química e associar a disciplina ao cotidiano do aluno, uma vez que, 

este utilizará substancias naturais presentes na região em que moram. Também foi 

objetivado que estes alunos pudessem ter contato com a nova metodologia empregada 

pelos Parâmetros Curriculares Nacionais para que futuramente possam utilizá-la.  



 

Os conceitos químicos que foram abordados durante as aulas são: escala de pH e 

pOH; ácidos e bases de Arrhenius e suas forças relativas; indicadores visuais; plantas da 

Amazônia; equilíbrio ácido/base; titulometria de neutralização; métodos de extração e 

antocianinas. As aulas serão divididas em dois momentos, sendo o primeiro composto de 

aulas teóricas realizadas em sala de aula, onde serão explicados os conceitos químicos 

citados anteriormente. 

As aulas serão avaliadas através de questionários entregues antes e após as aulas 

com objetivo de determinar o conhecimento previu do aluno sobre os assuntos abordados e 

quanto este pode aproveitar com as aulas. 

O modelo dos questionários será mostrado em anexo. 

  



 

4.  RESULTADOS E DISCUSSÃO. 

4.1 Uva 

Assim como já consta na literatura, os melhores resultados da extração ocorreram 

utilizando o etanol como solvente e extraindo somente da casca da uva como demonstra as 

Figura 4. 

 

Figura 4. Extração de uva com etanol em 24h. 

Ao realizar a caracterização visual os resultados também foram satisfatórios 

condizendo com os estudos já realizados com a uva, que o indica como um fruto propício 

para utilização como indicador visual de pH, conforme mostra a Figura 5. 

 

Figura 5. Extrato antocianico de uva em pH de 1 a 12. 

Estes resultados com a uva mostram que o método de extração de antocianinas 

adotado é eficiente. 

4.2 Araçá-boi 

As extrações de araçá-boi utilizam três tipos de amostra diferentes, uma contendo 

apenas a casca; uma contendo apenas a polpa; e uma contendo tanto a casca como a 

polpa. Cada um destes tipos de amostra foi extraído com 3 solventes diferentes nos tempos 

de duração de 6 e 24 horas.  

Como as antocianinas são cromóforos, a eficiência da extração desta pode ser 

avaliada pela intensidade da cor do extrato. Quanto mais intensa for a coloração, poderia se 

afirmar que a concentração de cromóforos é maior. 

Para o araçá-boi, a extração que apresentou coloração mais intensa foi a que utilizou 

apenas a casca do fruto com o etanol 99,5% acidificado como solvente em tempo de 24 

horas, conforme mostra a Figura 6.  



 

 

Figura 6. Extração de araçá-boi com etanol 99,5% em 24h. 

Isto se deve ao fato de que, grande parte dos cromóforos estão naturalmente 

localizadas na casca ou em suas proximidades, para proteger o fruto do estresse oxidativo 

causado pela radiação solar.  

Todos os extratos ao serem submetidos ao procedimento de caracterização visual 

não apresentaram alterações de cor nos diferentes tampões utilizados. Isto ocorre porque 

no fruto de araçá-boi, os principais cromóforos presentes são a quercetina e o kaempferol 

que não possuem as mesmas propriedades que as antocianinas de alternar sua coloração 

em função do pH (14). 

4.3 Camu-camu 

 

As extrações realizadas com camu-camu não obtiveram resultado satisfatórios.  

Nenhum dos extratos mostrou diferença de coloração quando exposto à soluções tampão. 

Era esperado que devido a forte coloração do fruto de camu-camu, este se mostrasse como 

um bom indicador  visual, porém, o resultado negativo do procedimento poderia ser atribuído 

ao fato de ter sido utilizada a polpa, onde a presença de antocianinas é consideravelmente 

menor, e devido também a grande quantidade de água presente na polpa congelada. 

De acordo com a literatura consultada sobre indicadores visuais de uva, a utilização 

do fruto congelado inclui no procedimento de extração uma etapa de liofilização que poderia 

ser adotada também neste caso, mas, que tornaria o processo menos pratico para ser 

realizado por alunos sem experiência laboratorial e que não pode ser realizado devido a 

limitação instrumental. Ainda a partir da literatura consultada foi visto que as antocianinas do 

camu-camu são extremamente difíceis de ser extraídas devido a demasiada instabilidade 

que apresentam uma vez que este fruto apresenta um alto teor de ácido ascórbico que 

deteriora a antocianina majoritária do camu-camu, a cianidina-3-glicosideo.  

Segundo Pinedo (2007), quando o fruto é processado ou congelado o teor de 

antocianina torna-se baixo suficiente para não ser detectado, o que também explica o 

porque da utilização do fruto congelado e processado utilizado neste trabalho não teve 

resultados satisfatórios, e também indicou que um extrato antociânico deste fruto teria de 

ser feito logo após a coleta e teria um tempo de vida muito curto. 



 

4.4 Açaí 

 

Para extração do açaí foram utilizados 600g do fruto. Após o banho de água quente 

se observou que os frutos estavam amolecidos o suficiente para separar a casca do caroço 

manualmente, por este motivo, se evitou que estes sofressem atrito um com os outros 

enquanto foram tirados do banho. Os frutos foram triturados utilizando um liquidificador 

convencional, para separar a casca e a polpa do caroço, obtendo um total de 100g de 

casca. 

Foi feita uma analise qualitativa dos extratos de acordo com a coloração que 

apresentavam e de acordo com seu comportamento perante a utilização de soluções 

tampão de pH. 

Para os extratos de açaí, os melhores resultados foram obtidos nas extrações com 

24h de duração. Onde se observou que o solvente EtOH:HCl apresentou a coloração 

vermelha (Figura 7.a) característica de antocianinas na forma de cátion flavílico, denotando 

sua permanência em uma forma não-degradada. Os outros dois extratos apresentaram 

colorações de amarelo e verde escuro (Figura 7.b e 7.c). 

   
a – extração com EtOH:HCl b – extração com metanol c – extração com etanol 

Figura 7. Extratos antocianicos de açaí em 24h para os 3 solventes pré-determinados. 

Os três extratos antocianicos de açaí foram então expostos a soluções padrão com 

faixa de pH entre 2 e 11 para determinar se estes pode sem utilizados como indicadores 

visuais e se possível gerar uma escala de pH em função da coloração. Todos os extratos 

apresentaram variação de coloração em função do pH, porém, os melhores resultados 

foram obtidos com o extrato que utilizou etanol acidificado como solvente extrator. As 

variações de coloração que ocorrem com este extrato são mostradas na Figura 8. 

 

Figura 82. Escala de pH do extrato de açaí utilizando solvente EtOH/HCl. 



 

A partir desta escala é visto que no intervalo de pH de 2 a 4 as antocianinas do açaí 

apresentam coloração vermelha, característica da forma protonada das antocianinas, sendo 

que esta coloração vai suavizando conforme o pH aumenta.  

Na faixa de pH de 5 a 8 foi observada a coloração verde clara demonstrando a 

desprotonação das antocianinas. Na faixa de pH de 8 a 11 a coloração verde se intensifica 

demonstrando que todas as moléculas se encontram na forma desprotonada, o que 

aumenta a concentração destas na solução e consequêntemente a intensidade da 

coloração. 

Pode se ver por meio desta escala também que o equilíbrio químico entre as formas 

protonada e desprotonada das antocianinas do açaí desloca-se entre os pH 4 e 5 quando se 

torna notável a presença de determinada estrutura em solução. 

Foram realizados também espectros na faixa do visível para com o extrato etanolico 

acidificado de açaí gerando os gráficos apresentados na Figura 9.  

 

Figura 93. Espectros VIS para o extrato de açaí em EtOH/HCl. 

Como já foi discutido anteriormente, a cor de uma substância é gerada pelos 

comprimentos de onda que a estrutura não é capaz de absorver do espectro de luz visível. 

Observando o espectro para o extrato na forma bruta e em meio ácido isto se confirma 

também, uma vez que, eles mostram baixa absorção na faixa de comprimentos de onda 



 

entre 600 e 700 nanômetros, que corresponde a faixa do vermelho no espectro de luz 

visível. 

O espectro feito em meio básico não apresenta absorções significativas no espectro 

visível, devido à degradação da estrutura que a torna incapaz de absorver radiação na faixa 

do visível e passa a absorver na faixa do ultravioleta. 

A partir destas analises foi determinado que o extrato de açaí pode ser utilizado 

como indicador visual de pH e como ferramenta didática, sendo que, segundo PINEDO 

(2007) as principais antocianinas encontradas no açaí são a cianidina-3-glicosídio e a 

cianidina-3-arabinose.  

4.5 Aplicação didática do extrato antociânico de açaí 

 

A aula teórica foi realizada no dia 20 de maio, onde foram abordados os conceitos de 

ácidos e bases, pH e pOH integrados à utilização dos extratos antocianicos de açaí. Para 

esta se utilizou como ferramenta didática uma seqüência de slides. 

A turma era composta de 41 alunos ingressantes no ano de 2011 que estão 

cursando a disciplina pela primeira vez e 17 alunos que ingressaram no ano de 2010 dos 

quais se esperava que apresentassem um conhecimento prévio maior que os demais pelo 

fato de já terem cursado a mesma disciplina anteriormente. 

Foi objetivado mostrar aos alunos como a química pode ser integrada ao cotidiano 

ao utilizar matérias orgânicas regionais. Para um graduando no curso de licenciatura, 

visualizar esta integração entre a disciplina e conceitos sócio-culturais é de suma 

importância, pois é uma das principais mudanças exigidas pelos “Parâmetros Curriculares 

Nacionais” (PCN). Tal visualização se torna importante durante a graduação, pois, é neste 

momento que o futuro professor deve aprender como realizar tal integração. Além do que no 

caso do Amazonas, os livros adotados não realizam essa contextualização com a realidade 

dos alunos, pois exploram ferramentas didáticas que não estão disponíveis na região. Esta 

ausência de livros direcionados para a realidade da região amazônica faz com que seja 

necessário que os professores saibam como contextualizar a disciplina independentemente 

dos livros que são adotados. 

Por estes motivos, durante a atividade foi evidenciado a utilização de um fruto 

regional nas práticas laboratoriais, através de uma técnica que pode ser realizada por 

alunos com pouca experiência em laboratório. 



 

Após a apresentação de todos os conceitos químicos estes foram integrados à 

utilização das antocianinas do açaí, demonstrando como esta funciona na analise qualitativa 

do pH de uma solução. 

Pelo questionário entregue no inicio das atividades e conforme mostra a Tabela 4 

foram feitas as seguintes observações:  

 Nas questões 1, 2 e 3, que diziam respectivamente “Para que servem as aulas de 

laboratório de Química?”, “O que você acha do uso de materiais naturais em aulas de 

laboratório?” e “Para a realização de uma aula experimental você acha que:”, grande parte 

dos alunos demonstraram entender a importância de aulas experimentais durante a 

graduação, e que para a realização destas são necessários equipamentos específicos para 

cada tipo de procedimento. Estes também demonstraram interesse pela conciliação destas 

com matérias naturais de baixo custo; 

 Pela questão 4 que dizia “Visivelmente é possível identificar se uma solução é ácida 

ou básica?” foi visto que 84% dos alunos que responderam conheciam a utilização dos 

indicadores visuais para realizar analise qualitativa de soluções ácidas ou básicas, sendo 

que, dentre estes, seis conheciam apenas o principio utilizado por esta técnica, que é a 

alteração de cor da solução; 

 Na questão 5 (Em termos de pH, como se diferencia uma substância ácida de uma 

alcalina?) foi visto que 37% dos alunos não sabiam caracterizar substâncias ácidas ou 

básicas através da classificação da escala de pH ou demonstram confusão em relação a 

este conceito; 

 Na questão 6 que dizia “É possível criar uma escala de pH em função da coloração 

da solução?” metade dos alunos demonstraram não saber como realizar o procedimento 

para se construir uma escala de pH de maneira qualitativa utilizando indicadores visuais.  

 Do mesmo modo, na questão 7 cujo enunciando era “É possível detectar visualmente 

situações de equilíbrio químico:”, metade dos alunos demonstraram não saber identificar 

qualitativa situações de equilíbrio químico. Outro aspecto interessante sobre estes alunos é 

que, parte destes escolheram a alternativa que dizia “Não, pois o equilíbrio químico está 

relacionado apenas com cálculos matemáticos.”, mostrando o ensino mecanizado da 

química à fórmulas matemáticas presentes apenas em salas de aula, o que atualmente foi 

condenado pelo PCN. 

 Pela questão 8, que possuía o seguinte enunciando “A cor dos materiais relaciona-se 

com sua interação com a luz?” foi visto que 70% dos alunos não conheciam o fenômeno 

químico que nos permite enxergar as cores de diferentes substâncias, sendo que dentre 

estes, nove alunos conheciam o efeito de absorção e reflexão da luz realizado pelas 

espécies químicas. 



 

Através disto se pode ver que antes das atividades os alunos possuiam apenas 

informações básicas sobre pH, sem aprofundamento sobre as escalas de pH e pOH, 

medição e procedimentos para aferição destas, e também que suas experiências com a 

contextualização da química com a sociedade eram quase nulas. 

Tabela 3. Questionário entregue antes da aula. 

Questão Opção 
Número de 
respostas 

Questão Opção 
Número de 
respostas 

1 

a 0 

5 

a 5 

b 0 b 12 

c 5 c 2 

d 14 

6 

a 7 

2 

a 17 b 1 

b 0 c 1 

c 2 d 10 

3 

a 0 

7 

a 6 

b 1 b 4 

c 17 c 9 

d 1 d 1 

4 

a 2 

8 

a 3 

b 1 b 1 

c 10 c 6 

d 6 d 9 

  

Através do questionário entregue após as atividades e conforme mostra a Tabela 5 

foram feitas as seguintes observações: 

 Na questão 1, que questionava se os alunos tinham conhecimento sobre os 

indicadores visuais e como estes são extraídos foi visto que metade dos alunos conheciam 

a existência destes indicadores, porém, nenhum deles  sabia como utilizá-los e prepará-los. 

Também não conheciam sobre as propriedades estruturais que estes possuem para serem 

utilizados como indicadores; 

 Nas questões 2, 3 e 4, que possuíam respectivamente os seguintes enunciados “Na 

sua opinião, o uso de extrato de açaí como indicador de pH é viável?”, “Por que o extrato de 

açaí muda de cor conforme o pH do meio?” e “É possível determinar o pH de soluções 

coloridas usando indicadores visuais?” se observou que 82% dos alunos compreenderam a 

extração, utilização e o motivo pelo qual os extratos de açaí podem ser aplicados como 

indicadores de pH. Notou-se também que os alunos aprenderam como utilizar a técnica de 

determinação de pH pelo método indireto utilizando qualquer tipo de indicador visual; 



 

 A questão 5 não foi respondida devido as limitações instrumentais durante a 

execução do projeto, que impediram que no momento em que a aula foi ministrada os 

espectros UV/VIS do açaí estivessem prontos; 

 A questão 6, 7 e 8 que possuíam respectivamente os seguintes enunciados 

“Experimentos como este, realizado com produtos naturais, deveriam ser incorporados nas 

aulas de laboratório do ensino de graduação?”, “O uso de produtos naturais em 

experimentos é:” e “Você acha que este experimento pode ser adaptado para ser usado em 

outras disciplinas da Química?” foi vista a aceitação da utilização de extratos naturais em 

aula de laboratório pelos alunos, indicando que utilizar este tipo de matéria torna a 

aprendizagem mais envolvente, uma vez que, deste modo a química deixa de ser algo 

restrito ao ambiente de laboratório e passa a apresentar as competências exigidas pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, onde é dito que: 

(...) a apresentação dos objetivos educacionais que organizam o 
aprendizado nas escolas do ensino médio em termos de conjuntos de 
competências. São eles: representação e comunicação; investigação e 
compreensão; e contextualização sócio-cultural,(...) (PCNEM, 2004). 

 

Através destas três ultimas questões também foi visto que os alunos que 

participaram da atividade conseguiram incorporar a importância do ensino da química 

contextualizado a aspectos sociais da região e as outras áreas de ensino. E isto deverá ser 

utilizado por estes futuramente para lecionar de acordo com as competências exigidas pelo 

PCN.  

Também foi confirmado que este tipo de atividade desperta um maior interesse de 

alunos pela matéria, o que a longo prazo poderia mudar a escassez de alunos interessados 

em se tornar profissionais nesta área.  

 



 

Tabela 4. Questionário entregue após a aula. 

Questão Opção 
Número de 

respostas 
Questão Opção 

Número de 

respostas 

1 

a 5 

6 

a 1 

b 14 b 0 

c 1 c 1 

d 4 d 19 

2 

a 0 

7 

a 0 

b 0 b 0 

c 22 c 0 

3 

a 0 d 3 

b 4 e 18 

c 18 

8 

a 0 

4 

a 0 b 0 

b 1 c 21 

c 20 
    

5 

a 0 
    

b 0 
    

c 0 
    

 
 

Através de ambos os questionários, foi visto que houve grande aceitação dos alunos 

pela atividade, assim como um interesse em conhecer técnicas de fácil execução para 

serem utilizadas em sala de aula. Este interesse dos graduandos de licenciatura em química 

por metodologias similares a apresentada é exatamente o que deve ser motivado durante a 

graduação de professores, para que estes possam futuramente adequar suas aulas aos 

PNC. 

Segundo o PNC as disciplinas devem ser ministradas fazendo uma contextualização 

com outras áreas e problemas políticos e sociais, porem, para que isto ocorra é necessária 

uma mudança drástica no método de ensino empregado atualmente. 

Essa mudança depende de alterações não só na metodologia de ensino dos alunos 

de segundo grau, mas também na formação de professores. O método de ensino atual 

empregado nos cursos de licenciatura não instiga o aluno a procurar maneiras de 

contextualizar a disciplina com problemas sócio-culturais, o que lhes é ensinado são 

metodologias antigas que se baseiam na transmissão de formulas e conceitos de maneira 

mecânica ao aluno. E este problema demonstra a importância de se aplicar atividades, 

como a que foi executa neste projeto, com alunos de graduação em licenciatura. 

Através deste projeto foi possível mostrar a alunos do curso de licenciatura em 

química como pode ser realizada a contextualização da disciplina com outros aspectos 

sociais de maneira interessante e envolvente, onde, os graduandos puderam sentir o que 

um aluno de segundo grau deve presenciar em uma aula deste tipo.  



 

Todos os alunos que participaram da atividade confirmaram que a metodologia 

empregada é mais adequada e torna a matéria mais interessante. 

A utilização do extrato de açaí como ferramenta de ensino já foi vista em outros 

trabalhos aplicados a alunos de ensino médio e fundamental (15,16) onde já demonstra possuir 

a didática exigida pelos Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino médio. A partir 

disso se pode afirmar que ao apresentar esta atividade para graduandos do curso de 

licenciatura, e observando a resposta que este tiveram perante a atividade, foi obtido uma 

metodologia para formação de profissionais capazes de fazer a contextualização da 

disciplina com questões sociais, mesmo que não estejam disponiveis livros abordando 

temas direcionados a região. 

A participação de alunos de licenciatura neste projeto possibilitou a eles visualizar 

uma nova didática que corresponde ao tipo de ensino disciplinar exigido pelo PCN:  

[...] deve possibilitar ao aluno a compreensão tanto dos processos químicos 
em si, quanto da construção de um conhecimento científico em estreita 
relação com as aplicações tecnológicas e suas implicações ambientais, 
sociais, políticas e econômicas. [...] julgar com fundamentos as informações 
advindas da tradição cultural, da mídia e da própria escola e tomar decisões 
autonomamente, enquanto indivíduos e cidadãos (PCNEM, 1999). 

 

Com base no que foi desenvolvido se pode observar que mudanças para a melhoria 

do ensino da química durante a educação básica devem acompanhar mudanças também na 

maneira como ocorre a formação de novos professores, pois, para que melhorias possam 

ser aplicadas é necessário que os novos profissionais sejam capacitados e instruídos a 

adaptar o  ensino de conceitos químicos de maneira a conectá-los com questões sociais, 

ambientais, tecnológicas, políticas e econômicas. Foi visto então que, ao fazer a 

apresentação desta atividade com alunos ingressantes no curso de licenciatura, este 

tiveram puderam visualizar, não somente como deverão aplicar suas aulas, mas também 

como um aluno de 2o grau se sente perante este tipo de atividade. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho foi realizado o estudo do da utilização didática de extratos de frutos 

típicos da região amazônica, sendo eles o açaí, o camu-camu e o araçá-boi. Dentre estes, o 

único fruto que apresentou ser possível a extração de suas antocininas, por uma 

metodologia que pode ser aplicada a alunos de ensino médio e fundamental foi o fruto de 

açaí. 

O extrato do açaí se mostrou um eficiente indicador visual natural de pH devido a 

mudança de coloração que este possui, apresentando a coloração vermelha em meio ácido 

e verde em meio básico. A mudança de coloração do extrato ocorre entre os níveis de pH 4 

e 5 onde o extrato começa a apresentar coloração verde clara. Foi visto também, que o 

extrato de açaí possuía maiores concentrações de antocianinas na forma de cátion flavilium 

quando a extração é realizada em 24h com solvente de etanol acidificado com HCl. Com 

isto, o extrato de açaí foi utilizado como ferramenta de ensino, sendo aplicado em uma aula 

sobre ácidos e bases, com alunos ingressantes no curso de graduação de licenciatura em 

química na UFAM. 

Com a aula se conseguiu apresentar aos alunos a metodologia que estes deverão 

seguir ao ministrar aulas, conforme vem sendo exigido pelos novos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, exemplificando a estes como contextualizar a química com questões sociais e 

com o cotidiano de alunos de 2o grau. Também foi exibido aos alunos que a química além 

de ser uma disciplina relacionada a vários outros aspectos ambientais, sociais, econômicos 

e tecnológicos, também está intimamente relacionada com nosso cotidiano por ser presente 

em várias transformações biológicas que mantém a vida no planeta.  

Foi visto que o método de ensino durante a formação de professores apresenta 

falhas quando se considera as novas exigências para a melhoria do ensino básico de 

química. Para acompanhar tais mudanças é necessário que ocorram mudanças no modo 

como ocorre a formação dos professores. Estes devem ser instruídos a fazer a 

contextualizar a disciplina de acordo com o PCN, abandonando o método mecanizado de 

transmitir a química associada apenas a fórmulas matemáticas. 

Integrar atividades como a proposta neste trabalho ao curso de graduação em 

licenciatura se mostrou uma maneira adequada de instruir futuros professores a utilizar a 

metodologia implementada pelo PCN, pois estes já estarão familiarizados com aulas 

contextualizadas a outros aspectos regionais e poderão ministrá-las mesmo sem o apoio de 

livros que abordem diretamente estes temas. 
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Anexos  

A – questionário entregue antes da aula 
 

Prezado aluno de Química Geral (IEQ-570) 

Solicitamos sua colaboração para um estudo que faz 

parte de um projeto de PIBIC do DQ-UFAM. Basta 

responder o questionário abaixo que envolve aspectos 

que serão abordados em um experimento de IEQ-570. 

O questionário é anônimo e não tem nenhuma relação 

com a avaliação da disciplina. 

Por favor, entregue suas respostas antes de iniciar o 

experimento. 

Graduanda Ananda da Silva Antonio 
Profa. Dra. Karime Rita de Souza Bentes 

 

1. Para que servem as aulas de laboratório de 

Química? 

a. Não sei avaliar. 

b. Para seguir roteiros e escrever relatórios. 

c. Para ilustrar e exemplificar a teoria. 

d. Para entender conceitos e procedimentos 

de Química. 

 

2. O que você acha do uso de materiais naturais 

em aulas de laboratório? 

a. Interessante. 

b. Inadequado. 

c. Indiferente. 

 

3. Para a realização de uma aula experimental 

você acha que: 

a. Não tem condições de avaliar o que é 

necessário. 

b. Não é necessário material e 

equipamentos específicos para uma aula 

experimental. 

c. Um laboratório deve possui os materiais e 

equipamentos fundamentais. 

d. Um laboratório deve possuir reagentes e 

equipamentos caros e modernos. 

 

4. Visivelmente é possível identificar se uma 

solução é ácida ou básica? 

a. Não sei avaliar. 

b. Não é possível fazer essa identificação 

visual. 

c. Sim, pelo uso de indicadores de pH. 

d. Sim, pela diferença de cor das soluções 

ácidas e básicas. 

 

5. Em termos de pH, como se diferencia uma 

substância ácida de uma alcalina? 

a. Para substâncias ácidas, pH>7 e para 

substâncias alcalinas, pH<7. 

b. Para substâncias ácidas, pH<7 e para 

substâncias alcalinas, pH>7. 

c. Não sei avaliar. 

 

6. É possível criar uma escala de pH em função da 

coloração da solução? 

a. Não sei avaliar. 

b. Não, pois a cor de uma solução não 

depende do seu pH e sim de sua 

estrutura. 

c. Sim, utilizando-se diferentes soluções 

coloridas. 

d. Sim, utilizando-se indicadores de pH e 

soluções de pH´s conhecidos. 

 

7. É possível detectar visualmente situações de 

equilíbrio químico: 

a. Não sei avaliar. 

b. Não, pois o equilíbrio químico está 

relacionado apenas com cálculos 

matemáticos. 

c. Sim, se a reação envolver mudanças de 

aspecto visual. 

d. Sim, e isto é válido para qualquer reação. 

 

8. A cor dos materiais relaciona-se com sua 

interação com a luz? 

a. Não, não faço idéia do que é responsável 

pela cor dos materiais. 

b. Não, a cor dos materiais não é resultado 

de sua interação com a luz. 

c. Sim, a cor de um material é dada pela luz 

refletida por esse material. 

d. Sim, a cor de um material é dada pela luz 

absorvida por esse material. 

  



 

B – questionário entregue após a aula 
 

Prezado aluno de Química Geral (IEQ-570) 

Novamente solicitamos sua colaboração para um 

estudo que faz parte de um trabalho de PIBIC do DQ-

UFAM. Basta responder o questionário abaixo que 

envolve aspectos relacionados com o experimento de 

IEQ-570. O questionário é anônimo e não tem nenhum 

vínculo com a avaliação da disciplina. 

Muito obrigada! 

Graduanda Ananda da Silva Antonio 
Profa. Dra. Karime Rita de Souza Bentes 

 
1. Sobre indicadores naturais: 

a. Não sabia da existência. 

b. Você sabia da existência, mas não sabia como 

extraí-los. 

c. Você sabia da existência e como extraí-los. 

d. Você sabia da existência e como extraí-los, mas 

não sabia de suas aplicações. 

 

2. Na sua opinião, o uso de extrato de açaí como 

indicador de pH é viável? 

a. Não sei avaliar. 

b. Não, pois a coloração da solução não traz 

informação sobre o pH. 

c. Sim, pois apresenta variação de cor em 

função da acidez do meio. 

 

3. Por que o extrato de açaí muda de cor 

conforme o pH do meio? 

a. Não é possível responder já que o pH não 

é afetado pela cor das substâncias. 

b. Isto acontece porque em pH’s diferentes 

ocorrem reações químicas irreversíveis, 

que destroem a estrutura das substâncias 

do extrato do açaí. 

c. Isto acontece porque substâncias do 

extrato de açaí participam de equilíbrios 

que envolvem modificações estruturais 

em diferentes pH’s e diferentes estruturas 

apresentam coloração diferente. 

 

4. É possível determinar o pH de soluções 

coloridas usando indicadores visuais? 

a. Não sei avaliar. 

b. Não, pois a cor da solução interfere na 

coloração final da solução após a adição 

do indicador de pH. 

c. Sim, pois a cor da solução varia com a 

adição de indicadores de pH. 

 

5. Os espectros do extrato de açaí obtidos em 

meio ácido e em meio básico são diferentes? 

a. Não sei avaliar. 

b. Não, pois a coloração do extrato de açaí 

não influencia no espectro de absorção. 

c. Sim, pois o extrato de açaí apresenta 

coloração diferente em meio ácido e em 

meio básico. 

 

6. Experimentos como este, realizado com 

produtos naturais, deveriam ser incorporados 

nas aulas de laboratório do ensino de 

graduação? 

a. Não sei avaliar. 

b. Não, pois não contribui para o 

aprendizado de Química em termos 

científicos. 

c. Sim, pois são interessantes. 

d. Sim, pois utilizam materiais simples e do 

conhecimento do aluno e isto facilita a 

organização da aula e estimula os alunos. 

 

7. O uso de produtos naturais em experimentos 

é: 

a. Inadequado. 

b. Pouco ilustrativo e pouco interessante. 

c. Menos ilustrativo que os experimentos 

convencionais. 

d. Indiferente. 

e. Muito ilustrativo e interessante. 

 

8. Você acha que este experimento pode ser 

adaptado para ser usado em outras disciplinas 

da Química? 

a. Não, pois é inadequado para o ensino de 

aspectos científicos. 

b. Não, é adequado apenas para as 

abordagens de conceitos de Química 

Geral. 

c. Sim, pois envolve aspectos de Química 

Orgânica, Química analítica e Físico-

Química. 

 


