Você sabe qual é a relação do pH
do shampoo com a química do seu
cabelo?
O o do cabelo é formado por moléculas
que estão ligadas por ligações químicas
como as pontes salinas, as ligações de
hidrogênio e as pontes dissulfeto. Os
shampoos interferem nessas ligações
que dão forma ao o do cabelo.
Utilizar um shampoo com pH ácido faz
com que essas ligações sejam quebradas,
o que promove o ressecamento do
cabelo. Já os shampoos com pH básico,
favorecem o aparecimento de pontas
duplas.
#dica: O ideal é utilizar shampoos com
pH neutro entre quatro e seis que são
compatíveis com a química do cabelo,
isso deixara seus cabelos mais fortes
saudáveis e bonitos.

O pH dos alimentos
Existe uma grande importância do pH nos
alimentos, pois para haver uma boa digestão
alimentícia e um bom aproveitamento dos
nutrientes e vitaminas o pH deve ser ácido,
além da preservação do alimento, já que
dependendo do nível de acidez pode-se
propiciar uma maior ou menor atividade
bacteriana, de fungos ou bolores nos
alimentos.
#dica: exemplos de alimentos e seus valores
aproximados em potencial hidrogeniônico
(pH):
- Hortaliças, legumes e cereais: feijão (pH
5), beterraba (pH 4,3), brócolis (pH 6,5),
cenoura (pH 5), couve-or (pH 5,5), pepino (pH
3,8), alface (pH 6), cebola vermelha (pH 5,5),
salsa (pH 6), batata (pH 5,5), tomate (pH 4,2) e
espinafre (pH 5,7).
- Frutas: maçã (pH 3), banana (pH 4,6), go
(pH 4,6), limão (pH 1,8), melão (pH 6,5), laranja
(pH 3,9), ameixa (pH 3,3), melancia (pH 5,3) e
uva (pH 4).

A alteração do pH no sangue
humano provoca doenças:
O pH do sangue humano tem que estar
em seu limite ideal de 7,4 para absorver
os minerais necessários à saúde daquele
indivíduo. Qualquer alimento sólido, ou
líquido, que prejudique o equilíbrio do
pH ideal estará comprometendo a
saúde. Assim, o pH do sangue humano
está inteiramente relacionado à saúde.
Uma pequena variação do pH dá
oportunidade a uma redução do seu
sistema imunológico, dando
oportunidade para que seres vivos
prejudiciais à nossa saúde, como vírus,
bactérias, fungos, que vivem em meios
ácidos, com pH abaixo de 7,0 proliferem
e encontrem ambiente propício para
sobreviver.

O que é Alcalose?
Alcalose é o estado em que os uídos
do corpo cam muito alcalinos, ou seja,
com pH superior a 7,45. Ocorre
principalmente quando há excesso de
bases (compostos alcalinos) no sangue.
A alcalose muitas vezes pode ser
causada por algum problema nos rins,
que elimina a mais ou a menos as
substâncias ácidas e básicas.

A saliva é ácida ou básica?

Você sabia que o pH inuencia a
cor das plantas?

Quem diria, até em nossa própria saliva
existe a presença do potencial
hidrogeniônico (pH), tudo se deve aos
alimentos que ingerimos e como esses se
comportam dentro de nossa boca.

Mas como o pH do solo inui na
coloração das plantas? Para exemplicar
usemos as ores conhecidas como
hortênsias, você já observou que em
alguns lugares elas se apresentam com
coloração azul e em outros, rosa? Por
quê?

A fermentação do bolo alimentar
produz ácidos, por exemplo, as
bactérias existentes em nossa saliva
fermentam os carboidratos dos
alimentos produzindo ácido lático, essa
reação leva a uma diminuição do pH da
boca, ele ca abaixo de 4,5.

As hortênsias são ores que se colorem
obedecendo ao pH do solo, é como se o
pH fosse o estilista deste tipo de or.
Em solos onde a acidez é elevada as
hortênsias adquirem a coloração azul,
agora nos solos alcalinos elas cam rosa.

Como manter o pH do sangue sem
que ele sofra alterações?

pH na hora do banho. Sabonete
neutro?

Uma maneira de manter o pH do sangue é
ter uma alimentação saudável, evitando
alimentos com pH baixo, como café (em
torno de 4,0), refrigerante (em torno de 2,0),
cerveja (varia de 2,5 a 4,2 dependendo da
marca).

Na hora do banho água, pura e
simplesmente, não removerá as sujeiras. Para
garantir uma boa higiene, é preciso ter um
bom sabão (sabonete). “Quanto mais alcalino
é um sabonete, mais gordura ele consegue
retirar.” Diz: (farmacêutico Luiz Antonio
Gioielli, da Universidade de São Paulo) pela
fala do farmacêutico conclui-se que o
sabonete apresenta pH maior que 7,0, para
remover as sujeiras (gorduras) do corpo que
apresentam pH em torno de 4,5.

Açúcar é um grande rebaixador de pH.

Se fosse possível fabricar um sabão
realmente neutro, ele não ofereceria
vantagens, porque não limparia direito. O
Ministério da Saúde pretende dar um prazo
para que as indústrias retirem das
embalagens esse adjetivo, usado
erroneamente como sinônimo de inofensivo.

O que é Acidose?
A acidose metabólica é uma acidez
excessiva do sangue e uidos corporais.
Ela pode ocorrer quando o corpo
produz muito ácido, os rins não
conseguem remover o ácido que é
produzido normalmente pelo organismo
ou então quando algum problema nos
pulmões causa acúmulo de dióxido de
carbono no sangue, deixando-o muito
ácido.

Conceito de pH

O conceito de pH foi introduzido na
química, pelo químico dinamarquês
Søren Peter Lauritz Sørensen, em 1909,
para facilitar a caracterização da
acidez de uma substância.

pH= -log [H+]

Essa acidez pode reduzir o pH do
sangue, tornando a respiração mais
profunda e rápida, uma vez que o corpo
está tentando liberar o excesso de ácido
no sangue.

O pH do aquário
A maioria dos peixes de aquário vive
num pH compreendido na faixa de 5,5 a
8,5. Algumas espécies preferem águas
ácidas. Outras preferem alcalinas.
Outras preferem águas bem perto da
neutralidade (6,8 e 72).Manter o pH
dentro da faixa desejada para nossos
peixes nem sempre é tarefa muito fácil,
pois dependemos da água de nossas
torneiras para repor a água de nossos
aquários e nem sempre seu pH é
apropriado. Às vezes precisamos usar
corretores para tentar igualar o pH da
água da torneira com o do aquário.
#dica: Tais corretores podem ser
comprados nas próprias lojas de
aquarismo (acidicantes e
alcalinizantes).

Você já ouviu falar em
acidicantes?
São substâncias que diminuem o pH do
meio.
Acidicantes no cabelo
A química capilar pode desequilibrar o
pH dos os, que deveria car entre 4.5 e
5.5, e esse desequilíbrio deixa os os
mais porosos. Quando isso acontece é
preciso equilibrar o pH dos os, com
acidicantes (estabiliza o pH).
Existem vários acidicantes na indústria
da beleza.
#dica: Acidicante caseiro
- 25ml de vinagre de maçã
- 100ml de água
- Deixar agir no cabelo por 15 minutos.

Você já ouviu falar em
alcalinizantes?

NaHCO 3

São substâncias que aumentam o pH do
meio.
Alcalinizantes na alimentação:

O bicarbonato de sódio é encontrado
em drogarias, farmácias e nos
supermercados.

Os alimentos alcalinizantes são todos
aqueles que são capazes de equilibrar a
acidez do sangue tornando-o menos
ácido e aproximando-o do pH ideal do
sangue, que é em torno de 7,35.

É usado para muitas coisas e uma delas
é alcalinizar o meio que você desejar, o
seu uso faz o pH subir alguns décimos.

Os alimentos alcalinizantes favorecem a
saúde e a desintoxicação do corpo,
conseguindo proteger melhor o
organismo de fungos e até mesmo do
desenvolvimento de gripes ou
amigdalites.

Medindo o pH do corpo em casa
Saber como calcular o pH do seu corpo é
super importante para melhorar a sua
qualidade de vida e prevenir várias doenças.
#dica:
01 ta tira/pH;
01 copo descartável de café;
- Coletar um pouco da saliva, isto pode ser
feito em jejum pela manhã já que é o
período em que nosso corpo está sem o
efeito de qualquer alimento, ou seja, o
sangue está “limpo” (de certa forma);
- Colocar a tira de pH na saliva coletada e
aguardar até que mude de cor;
- Pegar a tabela de cores do teste e fazer a
comparação.
O valor recomendado (ou saudável) é de 6,9
a 7,4, o que indica que os níveis do potencial
hidrogeniônico do seu corpo estão bons.
Lembrando que não é totalmente ecaz,
necessitando de um cálculo exato, procurar
um prossional da área.

O pH na piscina

Para que haja uma boa desinfecção da
água da piscina é necessário que esta
tenha um valor de pH ajustado entre 7,2
e 7,6.
Desajustes no pH levam a um maior
consumo de desinfetantes, turvação da
água e irritações nos olhos e mucosas.

pH e o tipo de pele
Ÿ Pele seca - pH ácido:
Sensível, na e opaca, esse tipo de cútis tem
poros visíveis, rugas nas e que se descamam
facilmente. Nesses casos, o índice de pH
normalmente é inferior a sete.
Ÿ Pele normal - pH neutro:
De aspecto liso, macio e com poros pouco
visíveis, esse tipo de pele tem pH igual a
sete.
Ÿ Pele oleosa - pH básico:
Áspera, com brilho intenso, poros dilatados,
poucas rugas, mas com cravos e espinhas,
tem pH superior a sete.

#dica: Vale lembrar que o excesso de
cosméticos e de maquiagem também pode
afetar o pH da pele. Para evitar danos,
consulte um dermatologista sempre que
possível.
Ele é a pessoa mais adequada para orientar
sobre os produtos corretos

Testando o pH do solo com
vinagre e bicarbonato de sódio
#dica
Pegue um copo de solo de seu jardim.
Coloque algumas colheradas dele em dois
recipientes separados.
Adicione vinagre a um recipiente. Se ele
efervescer, signica que o solo é alcalino.
Nesse caso, você não precisa prosseguir
para o próximo passo.
Adicione água ao outro recipiente de solo.
Você quer o suciente para tornar o solo
muito molhado e lamacento. Despeje o
bicarbonato nesse copo. Se ele efervescer,
signica que a terra é ácida.
Verique ambas as amostras novamente. Se
nenhuma amostra começar a efervescer,
isso signica que seu solo tem um pH neutro
de 7. Isso é bom, pois é o pH exigido pela
maioria das plantas
Fonte: http://pt.wikihow.com/Medir-o-pH-do-Solo

Por que o shampoo de bebê não
arde os olhos?

Refrigerante pode ser inimigo da
saúde bucal

Shampoo de bebê possui pH 7,2 que é o
mesmo pH da lágrima, por isso não arde
os olhinhos do bebê. Mas em adultos
pode causar ressecamento quando
usado com frequência.

A alimentação é muito importante para
manter um sorriso saudável. Alguns
alimentos e bebidas ácidas, com pH menor
que 5.3 (considerado baixo), como a laranja,
os refrigerantes, energéticos e sucos de
frutas cítricas podem oferecer riscos ao
esmalte dos dentes e provocar um problema
conhecido como erosão ácida.

Fique ligado!

#Fique ligado!: O consumo excessivo de
refrigerante por muitos anos pode resultar
em uma corrosão nos dentes semelhante à
causada em usuários de drogas como
metanfetamina, crack ou cocaína. A
armação é de um estudo realizado pelo
professor Mohamed Bassiouny, da Temple
University, na Filadéla (Estados Unidos) e
publicado no jornal de odontologia General
Dentistry.

