
Prática - Determinação de ácido acetilsalicílico em medicamentos  

(Titulação de um ácido fraco com uma base forte) 

1) Fundamento: 

O ácido acetilsalicílico (AAS), de massa molar igual a 180,13 g.mol-1, é um analgésico usado no tratamento de 

cefaleias, nevralgias e outras dores. Analgésicos são depressores do sistema nervoso central empregados para aliviar a 

dor sem causar a perda da consciência. A concentração média de AAS em comprimidos é de aproximadamente 500 mg. 

Deseja-se, nesta prática, determinar analiticamente a quantidade de ácido acetilsalicílico presente na Aspirina® mediante 

titulação direta da amostra contra uma solução padrão de hidróxido de sódio (Figura 1) utilizando-se o indicador 

fenolftaleína para identificar o ponto final da titulação. 

 

 

Figura 1 – Reação da titulação direta do ácido acetilsalicílico contra solução de hidróxido de sódio padrão. 

Os equilíbrios ácidos/bases são extremamente importantes tanto em bioquímica quanto em outras ciências 

biológicas e as soluções padrões de ácidos/bases fortes são utilizadas extensivamente na quantificação de analitos que 

apresentam comportamento ácido/base e que podem reagir quimicamente com os componentes das soluções padrões. 

Esta técnica de quantificação é denominada volumetria ácido/base ou volumetria de neutralização. Nesta técnica são 

utilizadas soluções padrões de ácidos fortes ou de bases fortes, devido à maior reatividade destas com o analito, quando 

comparada à reatividade de ácidos e bases fracos. 

As soluções de ácidos fortes mais utilizadas são soluções diluídas de ácido clorídrico, ácido perclórico e ácido 

sulfúrico. Ácido nítrico raramente é utilizado devido ao seu forte poder oxidante. As soluções de bases fontes 

normalmente utilizadas são soluções diluídas de hidróxido de sódio, hidróxido de potássio ou hidróxido de bário. 

O princípio envolvido nas titulações por neutralização consiste na reação entre íons hidrogênio hidratados, 

H3O+, e íons hidroxila, OH-, ou vice-versa. Isto é válido quando ácidos fortes, bases fortes, ácidos fracos, bases fracas, 

sais de ácidos fortes e sais de bases fortes estão envolvidos na reação de titulação. A equação da reação pode ser 

escrita como: 

H3O+
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ou 
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A análise em encerrada quando a quantidade de íons hidrônio se torna igual à quantidade de íons hidroxila 

(ponto de estequiométrico ou ponto de equivalência) e podemos escrever que a quantidade em mol de íons hidrônio é 

igual à quantidade em mol de íons hidroxila: 
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As expressões acima devem ser multiplicadas pelos correspondentes coeficientes estequiométricos quando as 

reações de neutralização não são reações de estequiometria 1:1. 

Entretanto o final da análise é detectado visualmente através da mudança de cor de substâncias adicionadas 

intencionalmente no erlenmeyer antes de iniciar a titulação (ponto final da titulação ou ponto de viragem). Estas 

substâncias, sintéticas ou não, são denominadas indicadores e exibem cores que dependem do valor do pH da solução 

na qual estão dissolvidos. Um indicador ácido/base é um ácido ou uma base orgânicos cuja cor da forma não dissociada 

difere da cor de sua base ou ácido fraco dissociados.  

 

Descrevendo a forma ácida de um indicador como HInd, o equilíbrio descrito para o par conjugado é: 

 

HInd(aq)   +   H2O(l)      Ind¯
(aq)   +   H3O+

(aq) 

         cor ácida                             cor básica 

 

ou 

Ind(aq)   +   H2O(l)      HInd+
(aq)   +   OH¯

(aq) 

        cor básica                           cor ácida 

 

Pelo exposto acima o ponto estequiométrico não coincide com o ponto final da titulação, entretanto esta 

diferença é extremamente pequena e não interfere no resultado final da análise. 

A tabela 1 contém alguns indicadores muito utilizados em volumetria de neutralização e o intervalo de pH na 

qual ocorre a mudança de cor em solução: 

Tabela 1- Indicadores e suas faixas de viragem. 

Nome comum Faixa de pH pKa Mudança de cor Tipo de indicador 

Alaranjado de metila 3,1 – 4,4 3,46 Vermelho – alaranjado Básico 

Amarelo de metila 2,9 – 4,0  Vermelho – amarelo Básico 

Azul de timol 1,2 -2,8 

8,0 – 9,6 

1,65 

8,96 

Vermelho – amarelo 

Amarelo – azul 

Ácido 

Azul de bromotimol 6,2 – 7,6 7,10 Amarelo – azul Ácido 

Fenolftaleína 8,3 – 10,0  Incolor – vermelho Ácido 

Vermelho de metila 4,2 – 6,3 5,00 Vermelho – alaranjado Básico 

 

2) Objetivo 

Utilizando a técnica de volumetria de neutralização quantificar uma substância química de caráter ácido-base em 

medicamento, no caso, o ácido acetilsalicílico. 

 

3) Parte experimental: 

a) Preparo da amostra 

A amostra está na forma de comprimidos, porém não será necessária a etapa de tratamento da mesma uma vez que o 

AAS encontra-se nos mesmos de forma acessível. O produto da reação é uma base conjugada, portanto, o pH do ponto 

final é maior do que 7. Assim, o indicador usado deve ter uma zona de transição na região alcalina. Portanto, a 

fenolftaleína, com zona de viragem entre 8,0 e 10,0, passando de incolor para rosa, é considerado um bom indicador. 

1) Pesar 3 comprimidos de Aspirina ® e anotar os valores das massas pesadas. 

2) Triturar (macerar) os comprimidos em um almofariz com pistilo. 

3) Pesar com a maior precisão possível 0,1000g, em triplicata, dos comprimidos macerados. 

4) Transferir, quantitativamente, cada amostra para um erlenmeyer de 125 mL. 

5) Adicionar, usando proveta, 20 mL de álcool comercial e 20 mL de água destilada.  

OBS: Adicione primeiro o álcool comercial e depois a água destilada. 



6) Agitar a suspensão e adicionar 2 gotas de fenolftaleína 0,1%.  

(Obs: Agitar por aproximadamente 3 minutos o erlenmeyer para completa solubilização do ASS no meio de titulação) 

7) Titular a amostra contra solução padrão de NaOH aproximadamente 0,1000 molL-1 (anotar a concentração em molL-1 

exata da base com 3 algarismos significativos) até a solução tornar-se rósea. Anote o volume gasto de NaOH. Repetir o 

procedimento mais duas vezes. 

8) Preencha a Tabela 2 e calcule a quantidade de ácido acetilsalicílico em miligramas presente nas amostras analisadas. 

9) Calcular o erro relativo entre os resultados obtidos. O valor teórico da quantidade de ácido acetilsalicílico presente em 

um comprimido de Aspirina® é de 500 mg. 

 

Tabela 2. Resultados experimentais 

Erlenmeyer m comprimido ASS (g) m amostra ASS pesada (g) V NaOH gasto (mL) [ASS] encontrada/ comprimido 

1     

2     

3     

Massa média 

comprimido 

 Média   

 


