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O Permanganato de potássio é um composto de função 
química sal inorgânico, formado pelos íons potássio (K+) e 
permanganato (MnO4

−). É um forte agente oxidante que 
apresenta tanto em estado sólido quanto em solução 
aquosa uma coloração violeta bastante intensa que, na 
proporção de 1,5g por litro de água torna-se vermelho forte. 
 
Usos 

É utilizado principalmente no tratamento 
da catapora (varicela), pois ajuda a secar os ferimentos. É usado 
também como agente oxidante em muitas reações 
químicas em laboratórios e na indústria. Também é utilizado 
como desinfetante em desodorantes. É usado para tratar 
algumas enfermidades parasitarias dos pés, no tratamento da 
água para torná-la potável e como antídoto em casos de 
envenenamento por fósforo. Na África, muitos o utilizam para 
desinfetar vegetais com a finalidade de neutralizar qualquer 
bactéria presente. Soluções diluídas (0,25%) são utilizadas como 
enxaguantes bucais e, na concentração de 1 %, como 
desinfetante para as mãos. 

É usado como reagente na síntese de muitos compostos 
químicos. Em química analítica, uma solução aquosa padrão é 
usada com frequência como titulante oxidante 
em titulações redox devido a sua intensa coloração violeta. 

O permanganato se reduz ao cátion , Mn+2, incolor, em 
soluções ácidas. Em soluções neutras, o permanganato se reduz 
a MnO2, um precipitado marrom na qual o manganês tem 
um estado de oxidação 4+. Em soluções alcalinas, se reduz a um 
estado de oxidação 6+, formando o K2MnO4. 

É utilizado terapeuticamente na medicina como 
antisséptico tópico na pele em pequenas lesões de pele. 
 
Roteiro simplificado 
 
Materiais Necessários  
 ácido acético (CH3COOH – vinagre)  
 água (H2O) 
 água oxigenada (H2O2) 10 volumes  
 comprimido de permanganato de potássio (KMnO4)  
 3 béqueres ou copos 
 
Procedimentos experimentais  
Triturar o comprimido de permanganato de potássio (KMnO4). 
Dissolver alguns pequenos grãos de permanganato de potássio 
(KMnO4) em água, de modo a ter uma solução de coloração não 
muito intensa. Adicionar alguns mililitros de ácido acético 
(CH3COOH – vinagre); Adicionar alguns mililitros de água 
oxigenada (H2O2) ao béquer. 
 
Explicação da aula prática 
Soluções contendo íons permanganato são conhecidas por seu 
poder germicida, uma vez que este é um poderoso agente 
oxidante. O íon permanganato confere uma coloração púrpura 
intensa a suas soluções aquosas, entretanto, na presença de 
redutores apropriados, a transformação ocorre rapidamente e é 
caracterizada pelo descoramento da mistura de reação.  
MnO4

 – (aq) + 8 H+ (aq) + 5 e– → Mn2+ (aq) + 4 H2O (l)  
E 
MnO4 – (aq) + Fe2+ (aq) + H+ → Mn2+ (aq) + Fe3+ (aq) + H2O (l) 
 
 

Água oxigenada com permanganato 
O que acontece A reação responsável pela descoloração do 
permanganato de potássio (KMnO4) é a redução do íon 
permanganato (MnO4 - ). A solução deste íon apresenta uma 
coloração violeta e quando reage com o vinagre e com a água 
oxigenada, formando o íon manganês, se torna incolor.  
Equação química:  

 
2 MnO4 - (aq) + 6 H+ (aq) + 5 H2O2(aq) ---> 2 Mn2+(aq) + 8 H2O(l) +5 O2(g) 

 
Neste processo, a água oxigenada é oxidada, formando o 

gás oxigênio. 
Na segunda experiência, a solução de água com 

permanganato é misturada primeiro com a água oxigenada, 
formando dióxido de manganês, que é marrom. Depois, 
acrescenta-se o vinagre, e a mistura formada fica transparente, 
pois volta-se a formar o íon manganês. 
 
Reação dos íons ferro 2 com permanganato – sal de sulfato 
 
3Fe2+ + KMnO4 + 7 H2O ↔ 3Fe(OH)3 + MnO2 + K+ + 5H+ 

 

Referência:  
http://www.pontociencia.org.br/mapa-experimentos 
 
 
 
 
 
 


