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Efeito da chuva ácida no crescimento vegetal
Materiais

–  três placas de Petri
–  doze sementes de feijão
–  papel de filtro ou coador de papel
–  solução aquosa ácida, de pH aproximadamente igual a 3
–  água de chuva
–  pulverizador pequeno ou conta-gotas
–  régua
–  solução indicadora de pH (à venda em casas de produtos 

para piscina)
–  água
–  fita crepe
–  pinça

Como proceder

   Me ça o ta ma nho de ca da se men te de fei jão e cal cu le o ta ma-
nho mé dio.

   Fa ça  seis dis cos de pa pel de fil tro  com o diâ me tro  igual ao diâ-
me tro in ter no  das pla cas de Pe tri.

   Adap te  três  dos discos  nas pla cas de Pe tri, sen do um em 
ca da pla ca. Re ser ve os ou tros  três.

   Nu me re as pla cas.

   Na pri mei ra, com o auxílio da pinça, ume de ça o pa pel de 
fil tro  com a so lu ção áci da. Cui da do pa ra  não dei xar a so lu-
ção áci da atin gir  sua pe le ou os  olhos. Es sa ope ra ção de ve 
 ser fei ta  com o au xí lio do pro fes sor.

   Ume de ça o pa pel de fil tro da se gun da pla ca  com  água de 
tor nei ra, ava lian do an tes o  seu pH  com a so lu ção in di ca do ra, 
e o pa pel da ter cei ra pla ca  com  água de chu va (tam bém ava-
lie, an tes, o pH da  água de chu va  com a so lu ção in di ca do ra).

   De po si te qua tro se men tes de fei jão em ca da pla ca.

   Cu bra as se men tes  com os ou tros dis cos de pa pel, ume de-
cen do-os  com os res pec ti vos lí qui dos (o pri mei ro,  com a 
so lu ção áci da; o se gun do,  com a  água de tor nei ra; e o ter cei-
ro,  com a  água da chu va).

   Cu bra as pla cas de Pe tri  com  suas tam pas.

   Dia ria men te, ob ser ve o es ta do  dos pa péis de fil tro, ume de-
cen do-os, com a solução apropriada, se ne ces sá rio. Tam bém 
dia ria men te, me ça o ta ma nho  das se men tes. Ocor ren do ger-
mi na ção (nes se ca so, vo cê  não po de rá  mais tam par as pla cas), 
me ça o ta ma nho  das plân tu las,  por um pe río do de apro xi ma-
da men te  três se ma nas. Re gis tre os va lo res ob ti dos.

Analise seus resultados

1.  Qual so lu ção in ter fe riu  mais acen tua da men te no ta ma nho 
e na ger mi na ção  das se men tes de fei jão, a áci da ou a  água 
de chu va?

2.  Em  que re giões do  país a  água de chu va de ve  ser  mais áci-
da? Ex pli que  sua res pos ta. 

3.  Quais são os efei tos da chu va áci da  nas plan tas e em mo nu-
men tos  das gran des ci da des?

4.  Qual  dos  três gru pos uti li za dos nes se ex pe ri men to é o con-
tro le?
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