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INTRODUÇÃO
Titulação é um experimento quantitativo capaz de
determinar a concentração de um analito, a partir de uma
solução padrão. Quando analito e padrão são soluções
ácida e alcalina, independente da ordem, recebe o nome
de titulação ácido-base. O ponto de equivalência da
neutralização é apresentado por um indicador, substância
que apresenta comportamentos diferentes em pH’s ácido
e básico,(MARQUES, J. A,2011).Os indicadores ácidobase ou de pH são substâncias orgânicas que
apresentam cores diferentes para suas formas protonadas
e desprotonadas. Isto significa que mudam de cor em
função do pH. Nesse contexto, o presente trabalho
analisa a possibilidade de uso de extrato natural de
rabanete para uso em indicador de pH ácido-base, como
uma alternativa natural para indicadores químicos.
METODOLOGIA
O extrato de rabanete foi obtido pela adição de casca de
rabanete em álcool etílico, na proporção massa/volume de
1:5. Após sete dias, a solução foi filtrada e guardada em
um refrigerador. Inicialmente determinou-se o ponto de
viragem do indicador oriundo do extrato de rabanete,
adicionando-se 10 gotas do extrato em 5 mL de solução
de pH’s 1 a 13. Na sequência, determinaram-se os
espectros de absorção no UV-Vis, adicionando-se 10
gotas do extrato em 10 mL de soluções ácida, neutra e
básica. Ao final, foi realizada uma titulação ácido-base,
-1
com HCl e NaOH, de concentração 0,1 mol.L .

Verificando os resultados, percebe-se que há o
desaparecimento da banda em torno de 500 nm da
solução ácida, quanto comparadas as soluções neutra e
básica. A Figura 02 representa as colorações obtidas.
Figura 02 – Coloração do extrato de rabanete para pH’s
ácido, neutro e básico, respectivamente.

Os resultados são coerentes, uma vez que a solução
ácida tem pico mais voltado para o vermelho, enquanto a
solução neutra apresenta coloração menos intensa,
quando comparada com a solução básica. A titulação
efetuada
comparou
os
resultados
utilizando-se
fenolftaleína, indicador usual para esse tipo de reação, e o
indicador oriundo do extrato de rabanete. O indicador
mostrou-se eficiente, virando seu pH no mesmo momento
que um indicador fenolftaleína. A Figura 03 demonstra a
coloração da solução antes e depois da viragem, com
diferença de 0,5 mL de solução padrão.
Figura 03 – Solução titulada antes e após viragem de pH.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Inicialmente, percebeu-se que o indicador natural de
rabanete apresenta ponto de viragem entre os pH’s 4 e 9,
mostrando ser apto para uso em titulações utilizando
ácido e base fortes. A Figura 01 representa a variação da
absorbância em função do comprimento de onda do
extrato de rabanete para pH’s ácido, neutro é básico.
Figura 01 – Absorbância em função do comprimento de
onda, para o extrato de rabanete.
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CONCLUSÃO
Os resultados evidenciam que o extrato de rabanete é um
bom indicador de pH, para reações de neutralização
envolvendo ácido e base fortes. O mesmo possui ponto
de viragem em valores coerentes para uma titulação
ácido-base.
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