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A molalidade de um soluto é a quantidade de substância (grandeza referida até 1969
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como «número de moles») por unidade de massa de solvente (e não de solução).
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Exprime-se matematicamente pela seguinte equação:
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O símbolo m nesta equação é utilizado com significados distintos: molalidade e massa.
Para evitar esta ambiguidade é possível utilizar-se o símbolo b para indicar molalidade.1
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No Sistema Internacional de Unidades (SI), a unidade de molalidade é mol.kg-1, junta-
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mente com os seus múltiplos e submúltiplos. Por vezes, a unidade mol.kg-1 era referida
como “molal”, isto é, era equivalente dizer-se que a molalidade de uma solução era 2,0
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mol.kg-1 ou 2,0 molal.
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A molalidade, embora menos utilizada que as concentrações molar e mássica, aprePUBLICADO EM

senta algumas vantagens. Uma delas é que o cálculo da molalidade requer apenas me-
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dições precisas de massas, o que facilmente se consegue atendendo à elevada sensibi-
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lidade e precisão das balanças analíticas atuais. Outra das vantagens é que o valor da
molalidade não depende de fatores externos como a temperatura ou a pressão, pelo que
o seu valor permanece constante, contrariamente aos valores das concentrações molar
e mássica.
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e mássica.
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