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Escola Secundária de Lagoa 

Física e Química A 

10º Ano                                                                                                                     Paula Melo Silva 

 

Relatório Simplificado 

AL 2.3 Diluição de soluções 

Identificação do trabalho (Capa) 

Nome dos membros do grupo: _____________________________________________________________ 

Data de realização do trabalho: ____________________________________________________________ 

Objetivos e/ou Questão Problema 

 Preparar soluções aquosas por diluição 

o Efetuar cálculos necessários à preparação de soluções por diluição, em particular utilizando o 

fator de diluição. 

o Descrever as principais etapas e procedimentos necessários à preparação de uma solução por 

diluição. 

o Distinguir pipetas volumétricas de pipetas graduadas comparando, para volumes iguais, a 

incerteza de leitura de ambas. 

o Interpretar inscrições em instrumentos de medição de volume. 

o Medir volumes de líquidos com pipetas, usando a técnica adequada. 

o Apresentar o resultado da medição do volume de solução com a pipeta atendendo à incerteza de 

leitura e ao número de algarismos significativos. 

o Preparar uma solução com um dado volume e concentração a partir de uma solução mais 

concentrada. 

 

Aprendizagens da componente prático-laboratorial 

Aprendizagem do tipo processual: 

1. Identificar material e equipamento de laboratório e manuseá-lo corretamente, respeitando regras de 

segurança e instruções recebidas. 

2. Identificar simbologia em laboratórios. 

3. Identificar equipamento de proteção individual. 

4. Adotar as medidas de proteção adequadas a operações laboratoriais, com base em informação de 

segurança e instruções recebidas. 

6. Selecionar material de laboratório adequado a um trabalho laboratorial. 

10. Identificar aparelhos de medida, analógicos e digitais, o seu intervalo de funcionamento e a respetiva 

incerteza de leitura. 

11. Efetuar medições utilizando material de laboratório analógico, digital ou de aquisição automática de 

dados. 

12. Representar um conjunto de medidas experimentais em tabela, associando-lhes as respetivas incertezas 

de leitura dos aparelhos de medida utilizados. 
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Aprendizagem do tipo conceptual: 

1. Identificar o objetivo de um trabalho pratico. 

3. Interpretar e seguir um protocolo. 

4. Descrever o procedimento que permite dar resposta ao objetivo de um trabalho prático. 

9. Utilizar regras de contagem de algarismos significativos. 

11. Distinguir erros aleatórios de erros sistemáticos. 

12. Indicar a medida de uma grandeza numa única medição direta, atendendo a incerteza experimental 

associada a leitura no aparelho de medida. 

 

Fundamento Teórico 

 Define fator de diluição e indica como o mesmo pode ser calculado. 

 

 

 

 

 

 

Material e Reagentes 

Material Material 

  

  

  

  

  
 

 Seleção do fator de diluição: 

 

 

Procedimento, Registo e Cálculos 

Cálculos prévios: determinar o volume de solução concentrada a medir e o volume de solução a 

preparar:  
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Procedimento 

 

1. Medir com a pipeta volumétrica adequada o volume calculada da solução concentrada e transferir para 

o balão volumétrico adequado. 

2. Adicionar água desionizada até ao traço de referência. 

3. Agitar para homogeneizar. 

4. Transferir a solução para o frasco devidamente etiquetado e passado pela solução recém-preparada.  

 

Conclusões 

 Calcula a concentração real da solução preparada. (OBS: se ocorreu algum erro como ultrapassar o 

traço de referência referir neste ponto) 

 

 

 

 

 Indica quais os procedimentos efetuados para minimizar os erros na preparação da solução e no seu 

armazenamento. 

 

 

 

 

 Qual a vantagem de se usar pipetas e balões volumétricos em vez das graduadas e provetas? 

 

 

 

 

Bibliografia 

 Programa da disciplina de Física e Química A 

 Manual: Há Química entre nós da Porto Editora 

Bom trabalho Jovens Cientistas!  

Paula Melo Silva  


