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Introdução 

As atividades experimentais são referenciadas 

no ensino de química como uma ferramenta 

metodológica capaz de estimular o aprendizado na 

medida em que relacionam a teoria com a prática.
1
 

Os parâmetros curriculares propostos atualmente 

estimulam a contextualização dos conteúdos de 

forma a tornar o processo de aprendizagem mais 

significativo para o estudante.²  

Desta forma, vários experimentos são propostos 

com a intenção de contextualização e, no caso 

específico de acidez e basicidade um dos mais 

populares é a chuva ácida. O experimento mais 

usado para esse fim é aquele em que um gás ácido 

(normalmente proveniente da queima de um palito 

de fósforo) é acondicionado no interior de uma 

garrafa contendo um pouco de água com um 

indicador de pH. Após a agitação do sistema, a 

formação do ácido é evidenciada pela alteração da 

cor do indicador. No entanto, essa metodologia 

distancia o experimento do fenômeno natural na 

medida em que não existe o momento de 

precipitação (chuva) tampouco os efeitos que essa 

acidificação da água causa aos diversos objetos na 

qual ela entra em contato. O objetivo desse trabalho 

foi criar um equipamento de baixo custo onde pode 

ser observado todo o fenômeno da chuva ácida e o 

seu impacto em objetos.  

Resultados e Discussão 

O experimento foi idealizado levando em 

consideração o fenômeno da chuva - sendo essa 

acidificada através da interação das gotas de água 

com gases de óxidos ácidos - e seus efeitos sobre 

diversos materiais. O equipamento montado é 

apresentado na Fig. 1. 

 
Figura 1. Equipamento usado para simular a chuva 

ácida. 
Onde a numeração refere-se respectivamente à: 

1. Gotejador a partir de um chuveiro; 2. Mangueira; 
3. Cuba de vidro; 4. Pedra de Mármore (Amostra); 
5. Rolha; 6. Bomba de aquário; 7. Béquer. 

A água recentemente destilada é colocada no 

interior da cuba de vidro (3) e uma bomba de 

aquário (6) transporta essa água para o gotejador 

constituído por um chuveiro de plástico 

reaproveitado (1). A água então goteja através do 

chuveiro em cima de uma amostra (4) que é 

colocada sobre o béquer (7). A atmosfera do interior 

da cuba é enriquecida com óxidos de enxofre 

proveniente da queima de uma amostra sólida de 

enxofre no interior da cuba. Ao ligar a bomba, a 

água circula dentro do simulador o que faz com a 

mesma interaja com atmosfera rica em enxofre 

produzindo ácidos que em contato com a amostra 

promove sua corrosão. Os resultados obtidos para o 

mármore estão sumarizados na Tabela 1. 
Tabela 1: Dados de corrosão do mármore usando o 
simulador de chuva ácida 

Amostra Tempo de 
exposição/dias 

Massa decomposta/g  

Mármore A 7 0,564 

Mármore B 7  0,561 

Além do mármore foram testados outros 

materiais como, por exemplo, uma barra de ferro. 

Em todos os experimentos obteve-se uma ótima 

visualização do fenômeno. Os efeitos de corrosão 

puderam ser quantificados a partir do balanço de 

massa das amostras. Pôde-se ainda quantificar a 

acidificação em um experimento em branco no qual 

não foi colocado nenhuma amostra. Essa 

quantificação foi realizada através de uma titulação 

ácido-base. 

Conclusões 

Foi desenvolvido nesse trabalho um conjunto 

experimental de fácil manuseio, onde pôde ser 

recriado o fenômeno da chuva ácida e seus efeitos 

sobre diversos materiais. Esse experimento propõe 

a aproximação, em laboratório de um fenômeno 

natural frequentemente abordado em escolas. 
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