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Molaridade das Soluções 

Introdução 

Muitos experimentos envolvendo substâncias químicas exige seu uso na forma de solução. 

Isto é, duas ou mais substâncias misturadas em quantidades conhecidas. Isso envolve pesar 

uma quantidade precisa de material seco ou medir o volume de uma quantidade precisa de 

líquido. Preparar soluções de forma correta melhora o nível de segurança de um 

experimento e sua chance de sucesso. 

A unidade mais comum de concentração de soluções é a molaridade (M). A molaridade de 

uma solução é definida pelo número de mols de soluto em um litro de solução. Para 

entender como fazer uma solução envolvendo molaridade, você deve saber o que é um 

mol. Ele é um composto igual a 6x1023 moléculas ou, em outras palavras: A unidade 1 mol 

é a massa, em gramas, igual ao peso molecular de uma substância. O peso molecular pode 

ser determinado utilizando uma tabela periódica e adicionando as massas atômicas dos 

átomos da molécula. A fórmula para molaridade é: M = (mols de soluto) / (litros de solução) 

Objetivo 

Aprender a calcular e fazer soluções de diferentes concentrações de permanganato de 

potássio (KMnO4) e nitrato de sódio (NaNO3) 

Equipamento 

Balança             Copo de Béquer             Colher             Placa de Petri             Vareta de Vidro 

Materiais 

NaNO3              KMnO4 

Procedimento 

PARTE A 

1. Pese 6,32g de permanganato de potássio em uma placa de Petri e a transfira-o para 

um béquer. 

2. Encha o béquer até a marca de 100ml. 

3. Misture o solvente com o soluto até você obter uma solução homogênea. 

4. Calcule a concentração da solução (molaridade). *Você vai precisar descobrir o peso 

molecular do permanganato de potássio* 

PARTE B 



1. Calcule a massa, em gramas, necessária para fazer 100ml de uma solução de 1,2M. 

2. Pese a massa que você calculou na placa de Petri e transfira-a para outro béquer. 

*Não esqueça de converter as unidades* 

3. Encha o béquer até a marca de 100ml. 

4. Misture o solvente com o soluto até você obter uma solução homogênea. 

PARTE C 

1. Escolha uma molaridade para o nitrato de sódio e faça uma solução de 200ml. 

2. Anote os valores que você utilizou para massa, molaridade e volume. 

Resultados 

PARTE A 

Molaridade da solução-  

 

PARTE B 

Massa do soluto (g)- 

 

PARTE C 

Massa(g)- 

 

Molaridade- 

 

Volume (L)- 
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