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protonada e desprotonada, isto significa que mudam
de cor em função do pH. Algumas plantas e flores
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A aula prática utilizando o extrato da casca da

indicadores naturais. Tal praticidade se dá pela

jabuticaba mostrou-se eficiente no seu objetivo de

presença das antocianinas, figura 01, que são
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