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O objetivo foi demonstrar que o hidróxido de amônio é uma 
base volátil usando o indicador fenolftaleína.

O experimento “Sangue do Diabo” existe há muito tempo. 
Antigamente, ele era usado para dar medo nas pessoas 
quando a solução era jogada na roupa das mesmas. A 
substância manchava a roupa, mas o que eles não sabiam 
que depois sumia.

Para a construção deste experimento foi necessário: um 
béquer, hidróxido de amônia (50%), um bastão de vidro, água, 
um erlenmeyer, fenolftaleína e um pedaço de pano ou papel 
branco. No béquer misturamos água, hidróxido de amônia e 
em seguida fenolftaleína. Depois, coloca-se a solução no 
pedaço de pano ou na folha de papel branco.

Quando se mistura o hidróxido de amônia com a água, não 
há mudança de cor. Já quando misturamos a fenolftaleína, a 
solução muda de coloração. Isso acontece porque a 
fenolftaleína é um indicador de pH, o seja é um indicador de  
ácido–base dos composto químico. Mesmo quando  
adicionado em pequenas quantidades a uma solução, ela 
permite conhecer se a solução é ácido, base ou neutro. 
Estes corante são dotado de metacromia, que é a 
capacidade de mudar de coloração em função do pH meio. 
Nesse caso ele reage com o hidróxido de amônia, mudando 
de incolor a cor rosa. Depois de um tempo, a substância 
volta a ficar incolor, porque a hidróxido de amônia é volátil, 
ou seja, evapora facilmente.
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Com este experimento percebe-se que existem vários 
tipos de reação entre substâncias e até muitas vezes 
identificar se a mesma é ácida ou básica.
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