
1) Graduanda do curso de Licenciatura Plena em Química, Universidade Federal Rural de Pernambuco.
2) Auxiliar de laboratório do departamento de Química da Universidade Federal Rural de Pernambuco.

3) Professora Adjunta do departamento de Química da Universidade Federal Rural de Pernambuco.

KIT EXPERIMENTAL ALTERNATIVO PARA O 
ESTUDO DE SOLUÇÕES ELETROLÍTICAS

Marcela Albino de Carvalho1, Alexandre Serafim de Moura2, Claudia Cristina Cardoso Bejan3

Introdução

A preocupação atualmente não é apenas de ensinar 
química, mas de se educar quimicamente, formando 
alunos conscientes que entendam o porquê estudam 
química, que sejam capazes de construir o aprendizado 
e estendê-lo para fora de sala de aula.
Utilizar a experimentação como estratégia pode 
minimizar as dificuldades de ensino-aprendizagem 
enfrentadas pelos professores e pelos alunos, 
permitindo que o professor transforme a sala de aula 
em um local de discussão, onde os estudantes tornam-
se ativos no processo da aprendizagem [1].
A fim de evidenciar a presença de íons e estudar o 
poder de dissociação dos íons em solução aquosa, 
alguns professores utilizam um circuito elétrico que, 
uma vez em contato com uma solução eletrolítica, 
permite a condução da energia elétrica [2]. No 
Departamento de Química da UFRPE tradicionalmente 
são realizadas aulas ilustrativas utilizando-se um 
circuito de 220V que permite ao professor executar um
experimento e discutir com os alunos as observações 
realizadas onde soluções com diferentes poder de 
dissociação permitem acender uma lâmpada com 
intensidade diferente, dependendo da força desse 
eletrólito [3]. 
A fim de permitir que os alunos vivenciassem essa 
mesma aula de modo mais participativo, didático e sem 
que sofressem riscos de choque, foi construído um 
circuito elétrico de fácil manuseio, utilizando-se um 
transformador de 220V-12V. Ainda com caráter 
investigativo, a aula realizada combinou a teoria de 
soluções eletrolíticas com a teoria de ácido-base, para 
que os alunos, separados em pequenos grupos,
descobrissem a identidade de seis diferentes espécies 
aquosas, sendo elas duas soluções ácidas, duas 
alcalinas e duas neutras, aos pares como eletrólitos 
fortes, eletrólitos fracos e não-eletrólitos.

Material e métodos

O procedimento foi realizado durante a aula da 
disciplina de Química Experimental aos alunos do 
curso de Licenciatura Plena em Química da UFRPE, 
onde os 20 alunos divididos em 5 grupos realizaram os 
experimentos, sendo que 2 grupos utilizaram o circuito 
com ventanas e os outros 3 usaram o circuito com 
lâmpadas.
Foram investigadas as seguintes soluções aquosas com 
a mesma concentração 0,1 mol/L: ácido clorídrico
(HCl, eletrólitos forte, ácido forte), hidróxido de sódio
(NaOH, eletrólito forte, base forte), cloreto de sódio
(NaCl, eletrólito forte, sal neutro), ácido cítrico 
(C6H8O7, eletrólito fraco, ácido fraco), bicarbonato de 
sódio (NaHCO3, letrólito fraco, base fraca), e sacarose
(C12H22O11,, não-eletrólito). Essas soluções foram 

dispostas em bancadas, identificados como soluções 
enumeradas de 1 à 6, aleatoriamente. A solução entrou 
em contato com o circuito permitindo o fluxo ou não 
de corrente que determinou a intensidade luminosa das 
lâmpadas, ou velocidade de giro das ventanas, quando 
uma lâmpada ou ventana era acionada ou quando mais 
de uma eram acionadas em série. Em paralelo a esses 
testes, parte das amostras foi transferida para tubos de 
ensaios e os alunos mediram o pH dessas soluções com 
papel indicador universal (Macherey-Nage). Todas as 
observações foram anotadas, preenchendo-se uma 
tabela, como mostra a tabela 1. Entre as análises, os 
eletrodos foram lavados com água destiladas e lixadas 
com palha de aço.

Construção do circuito:
Para construção do circuito com as ventanas foi cortada 
uma tábua de madeira na dimensão 20x10 cm com uma 
base de 2 cm de altura, feito dois furos na parte 
superior da tábua onde foram colocados os motores das 
ventanas (3V adaptadas de brinquedos movidos a 
pilha) e logo abaixo dessas foram feitos dois cortes na 
dimensão de 2x1 cm para colocar os interruptores (Fig. 
1b). Por trás da tábua foram colocados, paralelamente
três fios rígidos nº12 (fio A, B e C) sendo que dois 
deles (fio A e B) serviram como eletrodos de cobre e o 
terceiro (fio C) foi ligado a um dos eletrodos (fio A) 
por uma ponte que os conectaram aos interruptores e 
ventanas (Fig. 1a). As extremidades descascadas dos 
fios B e C foram conectados a dois “jacarés”, que por 
sua vez foram conectados ao transformador 220V-12V
(corrente alternada). O outro extremo dos eletrodos 
(fios A e B), uma vez descascados, serviram como 
eletrodos que em presença de uma solução eletrolítica, 
permitia fechar o circuito e acionar as ventanas.
Da mesma maneira foi construído o circuito das 
lâmpadas diversificando a dimensão da tábua sendo 
10x6cm, e três lâmpadas de 3V de árvore de natal ao 
invés das ventanas (Fig. 1c).

Resultados Discussão

Durante as atividades experimentais os alunos 
preencheram as linhas “conduz” e “pH” da Tab. 1, de 
acordo com suas observações. Após a aula eles foram 
convidados a prepararem um relatório de atividades 
quando tiveram que, a partir da análise desses dois 
dados, preencher a linha “identidade” identificando 
quem eram as soluções dantes desconhecidas 1-6. 
Esse experimento permitiu aos alunos constatarem a 
proporcionalidade entre condutibilidade elétrica das 
soluções e a intensidade de corrente elétrica, através da 
intensidade luminosa das lâmpadas ou pela velocidade 
das ventanas. Além disso, pode-se associar a força do 
eletrólito com as forças dos ácidos e bases. Foi possível 
poder também, através desse experimento, perceber a 
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diferença entre dissolução e dissociação, especialmente 
quando comparado as espécies neutras NaCl e 
sacarose. O trabalho tornou-se importante, pois 
facilitou não só o processo de ensino aprendizagem, 
mas também auxiliou no processo de aquisição de 
conhecimento proporcionando ao aluno o raciocínio 
lógico desejado.
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Tabela 1. Tabela a ser preenchida pelos alunos durante a aula de Química Experimental e na elaboração do relatório de atividades.

SOLUÇÕES

1 2 3 4 5 6

CONDUZ

pH

IDENTIDADE
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Figura1: a) Construção da parte elétrica do circuito e seus componentes. b) Parte da frente e dimensões do circuito das ventanas. c) Parte da frente e 
dimensões do circuito das lâmpadas.
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