
Prática – Padronização de soluções 

1. Objetivos 

Exercitar a técnica de titulação; Realizar cálculos estequiométricos; Preparar soluções-padrões; Aplicar a 

técnica da titulação na determinação da concentração de HCl e NaOH. 

2. Princípios básicos 

 As soluções concentradas de ácidos (e de bases também) podem ter suas concentrações determinadas 

medindo-se as suas densidades e, depois, consultando-se tabelas de densidade em função do título. Para soluções 

diluídas, esse procedimento não é utilizado porque a determinação precisa de suas densidades é mais difícil. Nesse 

caso, o problema é resolvido utilizando-se reações de neutralização. 

Ácidos e bases de Arrhenius são substâncias que, em solução aquosa, levam a um aumento da 

concentração dos íons H3O
+
 e OH

-
 , respectivamente. Uma das propriedades desses íons é que eles reagem um com 

o outro num processo conhecido como reação de neutralização. A equação iônica que representa essa reação é:

   H3O (aq)  +  OH
-
  (aq)        H2O (l) 

 Se após a reação o número de íons H3O
+
 é igual ao número de íons OH

-
, a solução, deixa de ser ácida ou 

básica, tornando-se neutra; daí, o nome reação de neutralização. Uma reação de neutralização típica é a reação 

entre ácido clorídrico e hidróxido de sódio: 

HCl (aq) + NaOH (aq)  NaCl (aq) + H2O (l) 

 Uma titulação é um processo em que se determina a quantidade de uma substância em solução, medindo-se 

a quantidade necessária de um reagente para reagir completamente com toda a substância. Normalmente, isso é 

feito adicionando-se, controladamente, um reagente de concentração conhecida à solução da substância, ou vice-

versa, até que se julgue que ela reagiu por completo. Então, através do volume de reagente adicionado e da sua 

concentração, determina-se a quantidade de matéria de reagente consumido; em seguida, através da estequiometria 

da reação (equação química balanceada), determina-se a quantidade de matéria da substância e, se conhecido o 

volume da solução que a continha, a concentração da solução.  

 O reagente cuja quantidade de matéria é exatamente conhecida chama-se de solução padrão. A precisão 

com que se conhece sua concentração limita necessariamente a precisão da titulação. Portanto, deve-se tomar muito 

cuidado ao se preparar tais soluções. Comumente, a concentração de uma solução padrão é obtida por um dos 

seguintes modos: 

 - Preparando-se uma solução de volume exatamente conhecido, utilizando-se uma porção cuidadosamente 

pesada de uma reagente puro - padrão primário (método direto); 

 - Determinando-se qual o seu volume necessário para neutralizar uma quantidade de matéria exatamente 

conhecida (cuja massa correspondente foi cuidadosamente pesada) de um padrão primário (método indireto). 

 No primeiro caso, obtém-se uma solução conhecida como solução padrão primária; no segundo caso, uma 

solução padrão secundária. Nos dois casos, uma substância química altamente purificada, conhecida como padrão 

primário, faz-se necessária. A utilização de um padrão primário para determinar a concentração de uma solução 

padrão secundária é denominada de padronização.  

 Existem padrões primários ácidos e padrões primários alcalinos (básicos) para o caso de padronizações de 

soluções de ácidos e bases, respectivamente. Os padrões primários alcalinos mais comuns são o carbonato de 

sódio, Na2CO3 (massa molar 105,99 g/mol) e o tetraborato de sódio decahidratado, conhecido como bórax, 

Na2B4O7.10H2O (massa molar 381,36 g/mol). Especificamente, nesta experiência, será utilizado o carbonato de sódio 

como padrão primário. 

 Toda titulação envolve a reação de uma solução padrão em quantidade tal que seja exatamente, e tão-

somente, a necessária para reagir com toda a substância que está sendo titulada. Essa condição é atingida no ponto 

de equivalência, que é encontrado utilizando-se indicadores ácido-base.  

 Os indicadores ácido-base são uma série de corantes orgânicos que apresentam uma cor em solução ácida 

e outra cor diferente em solução básica. Assim, eles podem ser utilizados para assinalar quando a reação de 



neutralização ocorre totalmente; daí são denominados indicadores. Fenolftaleína, azul de bromotimol, vermelho de 

cresol, azul de timol e verde de bromocresol são alguns dos corantes utilizados para assinalar o ponto de 

equivalência numa titulação. A fenolftaleína, por exemplo, em uma solução ácida é totalmente incolor e em uma 

solução básica vermelha. 

Na padronização de NaOH os padrões primários ácidos mais comuns são o ácido oxálico dihidratado, 

H2C2O4.2H2O (massa molar 126,06 g/mol) e o ftalato ácido de potássio, KHC8H4O4 (massa molar 204,21 g/mol). 

 Ao se padronizar uma solução aquosa de NaOH, titulando-a com ácido oxálico, ocorrerá a reação química 

representada pela seguinte equação química (não-balanceada): 

H2C2O4 (aq) +  2NaOH (aq)  Na2C2O4 (aq) + H2O (l) 

 Essa titulação é feita na presença de fenolftaleína como indicador. Note que o conhecimento da equação 

química balanceada, referente à reação de neutralização, é fundamental para a realização dos cálculos necessários 

para a determinação da concentração exata da solução da base que está sendo padronizada. 

3. Materiais necessários 

carbonato de sódio, Na2CO3 (s) Bureta 

HCl 0,1 mol\L  3 erlenmeyer 

solução de alaranjado de metila funil de vidro 

ácido oxálico (s) frasco lavador com água destilada 

NaOH 0,1 mol/L,  solução de fenolftaleína 

  

4. Procedimento experimental 

Padronização do HCl 

PERIGO: - Ácido clorídrico tem um forte efeito corrosivo na pele e em mucosas em geral. Os gases desprendidos, se 

inalados, podem afetar a mucosa nasal e os pulmões. Em caso de contato externo (inclusive os olhos), lave a região 

atingida com água em abundância. 

- Preparo das soluções 

 Aplicando os princípios fundamentais de concentração, calcule o volume da solução 1 mol/L necessário para 

o preparo de 250 mL de solução 0,1 mol\L de HCl. Meça o volume calculado e transfira para o balão volumétrico. 

Complete o volume com água destilada até a marca de 250 mL. Tampe o balão e homogeinize a solução. 

 Pese em torno de 0,106 g de carbonato de sódio, dissolva em água destilada (30 mL) e acrescente algumas 

gotas (5-10) do indicador alaranjado de metila. 

 Prepare uma bureta para receber a solução de HCl a ser padronizada. Adicione a solução de HCl 0,1 mol/L. 

Retire a bureta do suporte e com movimentos cuidadosos faça com que a solução banhe todo o seu interior. Escoe e 

rejeite a solução usada. Com o auxílio de um funil, encha novamente a bureta com a solução de HCl 0,1 mol/L até 

acima da marca do zero. Cuidado, verifique se a torneira está fechada e evite um possível transbordamento da 

solução pela parte superior. Abrindo a torneira, deixe escapar, rapidamente, uma pequena porção de solução, de 

forma a eliminar qualquer bolha de ar que ficar retida abaixo da torneira.  

 Coloque o erlenmeyer com a solução de Na2CO3 sob a torneira e inicie a titulação deixando gotejar 

lentamente a solução ácida, ao mesmo tempo em que o erlenmeyer é agitado com movimentos circulares. Observe a 

cor contra o fundo branco. Prossiga até o momento em que a coloração desapareça lentamente com a agitação. 

Continue, então, adicionando, gota a gota lentamente, a solução ácida, fechando a torneira da bureta no momento 

em que surgir coloração persistente por cerca de 1 minuto. Anote a leitura e calcule o volume total empregado. 

 Calcule a concentração exata da solução de ácido clorídrico a partir da massa de Na2CO3 empregada e o 

volume de solução de ácido clorídrico gasto. Repita a titulação por mais duas vezes. Calcule a concentração média e 

o fator de correção. 

 

 



- Padronização da solução de base 

PERIGO - Hidróxido  de sódio, quando ingerido, tem um efeito corrosivo sobre as mucosas, causando vômitos, dor 

intensa e diarréia. O contato de soluções concentradas com os olhos pode chegar a destruir a córnea. Em 

caso de contato com os olhos ou com a pele, lavar com água; em seguida, com uma solução de ácido 

acético 1%. 

- Preparo das soluções 

 Aplicando os princípios fundamentais de concentração, calcule o volume da solução 1 mol/L necessário para 

o preparo de 250 mL de solução 0,1 mol\L de NaOH. Meça o volume calculado e transfira para o balão volumétrico. 

Complete o volume com água destilada até a marca de 250 mL. Tampe o balão e homogeinize a solução. 

 Inicialmente, há necessidade de se calcular qual é a massa necessária, de padrão primário ácido, para 

neutralizar a quantidade de matéria de NaOH contida, por exemplo, num volume correspondente a 60% da 

capacidade da bureta utilizada.  

 Em seguida, pese, cuidadosamente, uma amostra de ácido oxálico de massa próxima daquela calculada (m= 

0,126 g) num erlenmeyer de 250 mL. Anote o valor exato dessa massa. Acrescente cerca de 50 mL de água 

destilada ao erlenmeyer e agite cuidadosamente até dissolver todo o ácido. Junte, então, 3 gotas da solução do 

indicador (fenolftaleína). 

Prepare uma bureta para receber a solução de NaOH a ser padronizada. Coloque o erlenmeyer com a 

solução de ácido sob a torneira e inicie a titulação deixando gotejar lentamente a solução alcalina, ao mesmo tempo 

em que o erlenmeyer é agitado com movimentos circulares. Observe a cor contra o fundo branco. Prossiga até o 

momento em que a coloração rósea desapareça lentamente com a agitação. Continue, então, adicionando, gota a 

gota lentamente, a solução alcalina, fechando a torneira da bureta no momento em que surgir coloração persistente 

por cerca de 1 minuto. Anote a leitura e calcule o volume total empregado. 

 Repita a padronização da base mais uma vez. Calcule a concentração exata da solução de hidróxido de 

sódio a partir da massa de ácido oxálico empregada e o volume de solução de hidróxido gasto. Repita a titulação por 

mais duas vezes. Calcule a concentração média e o fator de correção. 

 

Questões 

1) O que é a concentração de uma solução? 

2) Que erros podem ser cometidos, durante o preparo de uma solução, que façam a sua concentração real ser 

diferente da concentração suposta? 

3) Descreva em detalhes como você prepararia 250,00 mL de uma solução de sulfato de alumínio 0,100 mol/L. 

4) Que quantidade de água destilada deve ser adicionada a 25,00 mL de solução de hidróxido de potássio 0,500 

mol/L, para produzir uma solução de concentração igual a 0,350 mol/L? 

5) Discorra sobre o que é e como deve ser feita uma titulação. 

6) Para que são utilizados indicadores em titulações? Por que foi usado o indicador alaranjado de metila na 

padronização do HCl? 

7) Poderia se usar outro indicador além do que foi utilizado na prática? Qual? Por quê? 

8) O que é um padrão primário? E um padrão secundário? 

9) O Na2CO3 é um padrão primário ou secundário? Por quê?   

10) Escreva a reação química em solução aquosa entre o ácido clorídrico e o carbonato de sódio. 

11) Por que usou o indicador fenolftaleína na padronização de NaOH? Poderia ser usado outro indicador? Qual? 

Por quê? 

12) Compare os valores de concentração obtidos pela padronização com os valores nominais iniciais; discuta o 

que contribuiu para que eles fossem diferentes. 

13) Escreva a reação química em solução aquosa entre hidróxido de sódio e o ácido oxálico? 

14) Poderia ser utilizado um padrão primário diferente do ácido oxálico? Qual? Qual seria então a reação química 

em solução aquosa envolvida? 

15) Descreva em detalhes como você prepararia 250,00 mL de uma solução de HCl 0,100 mol/L sabendo que no 

rótulo do frasco encontra-se descrito que o ácido é 37% e a densidade é igual a 1,19 g/mL. 

 

 


