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1. RESUMO 

Este trabalho extraiu antocianina, pigmento presente em diversos vegetais, com 

acetona e então se incorporou o extrato a um filme de acetato de celulose. Dos 

vegetais testados, o repolho roxo foi aquele que apresentou a melhor escala de cor, 

ou seja, a escala com maior nitidez entre as colorações obtidas ao se analisar a 

faixa de pH de 1 a 14. 

2. INTRODUÇÃO 

Extratos obtidos a partir de vegetais podem ser utilizados como indicadores 

de pH devido à presença de antocianinas, pigmentos derivados de sais flavílicos. A 

Figura 1 apresenta a estrutura química de uma antocianina. 

Figura 1 – Estrutura genérica da antocianina 

 
            Fonte: (TERCI & ROSSI, 2002) 

 

Quatro formas estruturais das antocianinas podem existir no equilíbrio em 

solução aquosa: o cátion flavílico, a base quinoidal, a pseudobase ou carbinol e a 

chalcona (Brouillard & Dubois, Mechanism of the structural transformations of 

anthocyanins in aqueos media, 1977). Em meio ácido a antocianina encontra-se na 

forma de cátion flavílico, apresentando coloração vermelha, e com o aumento do pH 

ocorre a perda do próton produzindo formas quinoidais, azuis ou violetas. 

Esta propriedade das antocianinas pode ser empregada para avaliar a 

concentração hidrogeniônica, e assim explorar a filosofia da química verde tanto por 

escolas como por indústrias no controle de seus processos fabris ou no controle de 

qualidade de seus produtos. 

 

3. OBJETIVOS 

Este trabalho extraiu com acetona antocianina de alguns vegetais (ameixa 

preta, beterraba, mirtilo, repolho roxo e uva Niágara) e então o extrato foi  



incorporado a um filme de acetato de celulose para ser utilizado como um indicador 

de pH tanto por indústrias químicas e de alimentos como por escolas. 

  

4. METODOLOGIA 

Extraiu-se antocianina, utilizando-se acetona, dos seguintes vegetais: ameixa 

preta, beterraba, mirtilo, repolho roxo e uva Niágara na proporção vegetal:solvente 

igual a 1:3, conforme proposto por (TERCI & ROSSI, 2002). 

O vegetal era triturado em um béquer e então se adicionava a acetona. 

Mantinha-se o recipiente coberto com um filme plástico durante 20 minutos para 

evitar a volatilização do solvente. Filtrava-se a mistura, vegetal-solvente, e ao  

filtrado adicionava-se acetato de celulose na proporção de 1:8 (acetato de 

celulose:filtrado), mantendo a mistura sob agitação durante 30 minutos.  

Após esta etapa peneirou-se a solução e incorporou-se 2% ou 5%, em 

massa, de triacetina à fase líquida obtida. A fração líquida da mistura foi transferida 

para placas de petri, para formar filme com espessura máxima de 1 mm. As placas 

foram mantidas em estufa por 1 hora a 55°C e depois foram deixadas em 

temperatura ambiente até que ficassem totalmente secas. 

O filme formado foi facilmente retirado do recipiente e imerso em água a fim 

de eliminar o excesso de pigmento. 

  

5. DESENVOLVIMENTO 

Dos vegetais testados, verificou-se que a antocianina extraída do repolho roxo 

foi aquela que apresentou a melhor nitidez para avaliar variações de pH.  

O acetato de celulose utilizado apresenta grau alimentício, e na presença de 

acetona possibilita a formação de um líquido viscoso. À medida que a acetona 

evapora obtém-se um filme com aspecto de papel. 

Visando obter um filme com boa plasticidade incorporou-se triacetina, um 

plastificante. As proporções testadas deste plastificante foram de 2% e 5%. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A primeira etapa deste estudo consistiu na escolha do melhor vegetal, 

considerando a escala de cores obtidas a partir da extração das antocianinas. 



Dentre as possibilidades testadas, o repolho roxo foi o vegetal que apresentou a 

escala de cor com maior nitidez, conforme pode ser observado na Figura 2. 

Figura 2 – Escala de cores para pH de 1 a 14, obtida a partir do extrato de repolho roxo em acetona 

 
Fonte: As próprias autoras 

 
Figura 3 – (a) Filme indicador de acetato de celulose (b) Coloração padrão, em meio ácido (pH 3,0) e 

em meio básico (pH 8,0) 

(a) (b)  
Fonte: As próprias autoras 

 

Para determinar a melhor proporção entre acetato de celulose e extrato de 

repolho roxo, testaram-se as seguintes relações – 1:5, 1:8 e 1:10. Verificou-se que a 

proporção 1:8 era a que apresentava o melhor resultado, como apresentado na 

figura 3. 

Na etapa seguinte analisaram-se os efeitos da variação da porcentagem de 

triacetina – 2% e 5%. Verificou-se que, apesar do filme contendo 5% apresentar uma 

plasticidade melhor, o tempo de resposta à variação do pH era maior.   
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