
O INDICADOR COUVE ROXAO INDICADOR COUVE ROXA

Obj ti  id tifi   l ifi  á id   bObjectivo: identificar e classificar ácidos e bases

Reagentes:
Limão
Água
Sabão
Vinagre
Limpa vidros      

Procedimento:

p
Couve roxa               

Mexer de modo a que a água fique com a cor

Procedimento:
Cortar uma folha de couve, em pedaços

pequenos, para dentro do copo de plástico Colocar 1 pedaço de sabão no copo

Pedir aos alunos para preverem o que vaiMexer de modo a que a água fique com a cor
da couve

Pedir aos alunos para preverem o que vai
acontecer quando colocarem um pedaço de
sabão no copo.

Pedir aos alunos sugestões de como separar a
couve do líquido Mexer

Deitar 50ml de água num copo

couve do líquido.
Relembrar como se  realiza uma filtração.

Comparar o resultado com as previsões.
Classificar o sabão como insolúvel ou

solúvel.

Mexer

solúvel.



Colocar 6-7 gotas da “água arroxeada” (indicador) nos
tubos de ensaio
Pedir aos alunos para preverem o que vai acontecer

q ando colocar alg mas gotas de “ág a arro eada”quando colocar algumas gotas de “água arroxeada”
dentro dos tubos com limão e sabão.

Pedir aos alunos para preverem o que vai acontecer nos
outros dois tubos.

Perguntar aos alunos entre o vinagre e o limpa vidrosPerguntar aos alunos entre o vinagre e o limpa vidros,
qual é mais parecido com o limão e porquê.

Pedir aos alunos para preverem o que vai acontecer nos
outros dois tubos.

Discutir o resultado

Despejar para dentro de um tubo
de ensaio até cerca de 1/3

Repetir o procedimento para o
limão

Colocar limpa vidros para dentro deColocar limpa vidros para dentro de
um tubo de ensaio até cerca de 1/3

Colocar vinagre para dentro de um
tubo de ensaio até cerca de 1/3tubo de ensaio até cerca de 1/3 .



Explicação

Limão + Indicador couve roxa → Solução rosaLimão + Indicador couve roxa → Solução rosa

Sabão + Indicador couve roxa → Solução azul ou verde

Vinagre + Indicador couve roxa → Solução rosa

Limpa vidros + Indicador couve roxa → Solução azul ou verde

Os indicadores são compostos químicos que têm cores diferentes

á áquando estão em presença de soluções ácidas, básicas ou

neutras.

A couve roxa contém substâncias que são indicadoras, por isso

quando se adiciona indicador couve roxa a uma solução ácida

esta fica cor de rosa, quando se adiciona indicador couve roxa a

uma solução básica esta fica azul ou verde Quando asuma solução básica esta fica azul ou verde. Quando as

substâncias não são nem ácidos nem bases, ou seja, são neutras a

adição de indicador couve roxa torna as soluções arroxeadas.


