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Curso de Preparo e Padronização de HCl e NaOH / Unidades de 

Concentração on line 

1.OBJETIVOS  

• Determinar a concentração exata de soluções aquosas diluídas de 

ácidos e bases fortes, utilizando-se a titulação; 

• Utilizar reações químicas (reações de neutralização para determinar a 

concentração de soluções de ácidos fortes e bases fortes); 

• Utilizar indicadores ácido-base para identificar o ponto de 

equivalência numa titulação; 

• Efetuar cálculos envolvendo concentração de soluções. 

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

O hidróxido de sódio não é um padrão primário porque sempre contém certa 

quantidade indeterminada de água e Na2CO3 adsorvidos no sólido. Por este motivo é 

necessário preparar uma solução de NaOH de concentração próxima àquela desejada e 

determinar a sua concentração real por intermédio de titulações utilizando-se um padrão. 

Toda vez que se abre um recipiente de ácido clorídrico concentrado, perde-se um pouco 

de HCl gasoso, então, o teor inicial de 37%(m/m) vai diminuindo constantemente. Em 

função desse episódio, não se pode garantir que o teor de HCl corresponda aos 37%(m/m) 

do rótulo. Consequentemente, também não podemos assegurar que uma solução de 

HCl(aq) preparada pela diluição de uma alíquota de ácido clorídrico concentrado, seja 

precisamente 0,100 mol/L, ou seja, ela é teoricamente 0,100 mol/L. Entretanto, a sua 

concentração em moles/litro real, será conhecida somente após procedermos a sua 

padronização. A padronização de tal solução pode efetuada através da titulação de uma 

massa exatamente conhecida de carbonato de sódio, Na2CO3 (massa molar = 105,99 

g/mol), que é um padrão primário alcalino. 
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3. PREPARO E PADRONIZAÇÃO DE UMA SOLUÇÃO DE 

ÁCIDO CLORÍDRICO (HCl) 0,1N OU 0,1 MOL/LITRO 

   3.1 PREPARO  

Para o preparo de 1.000 mL de uma solução de HCl 0,1 mol/litro procede-se do 

seguinte modo: o HCl concentrado possui 37 % P/V e densidade (d)= 1,19 g/mL. 

 Medir 8,5 mL de HCl P.A. (concentrado) e transferir para um balão 

volumétrico de 1.000 mL contendo 400 mL de água destilada ou deionizada, conforme a 

disponibilidade de cada uma delas. Esfriar e completar o volume. 

Molaridade (M) = m/PM(HCl) x V(litro) 

0,1= m/36,5 x 1→0,1 = m/36,5→ m= 3,65 gramas 

3,65 gramas  --------37% 

  X --------------------100%  

X= 365/37= 9,86 gramas 

d=m/V → V= m/d = 9,86/1,19=  8,28 mL  8,3 mL de ácido clorídrico 

concentrado. 

Muito Cuidado: Atenção: Para preparar uma solução de 

HCl, é importante consultar o rótulo do frasco que contém a HCl P.A. 

(concentrado), para se obter a densidade (m/v) e a porcentagem (título) 

(m/m) do ácido no reagente concentrado. 

Atenção: Em hipótese alguma deve-se adicionar 

água a uma solução concentrada de ácido, pois a adição de 

água ao libera grande quantidade de calor e isso pode fazer 

com que o ácido respingue para fora do frasco (Mol, 2021). 
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 A padronização pode ser feita por dois métodos. Conforme a 

disponibilidade dos reagentes: 

3.2 PADRONIZAÇÃO DE UMA SOLUÇÃO DE HCl 0,1N OU 

0,1 MOL/LITRO COM TRIS (HIDROXIMETILAMINOMETANO) 

(C4H11NO3) 

• Deixar o reagente Tris, que é um padrão primário, esfriar em 

dessecador de vidro por 24 horas, ao abrigo da luz.  

• Pesar três massas de subamostras de TRIS onde se gaste 10 mL 

de solução de HCl 0,1 N.  

• Adicionar 20 mL de água, acrescentar 3 gotas de indicador 

vermelho de metila a 0,1% (m/v) e titular com a solução de ácido 

clorídrico (HCl) 0,1N. Calcular o fator de correção (F) usando, no 

mínimo, a média de três determinações. 

• Anotar os volumes de HCl gastos na titulação de cada subamostra 

de TRIS. 

Cálculos:     F(fator de correção) = m/0,12114 x V x N 

Onde: 

M= massa de Tris em gramas; 

V= volume da solução de HCl 0,1N gastos na titulação, em mL; 

N= normalidade esperada da solução 

NHCl x V HCl = m/0,12114 

0,1 x 10 = m/0,12114→m= 0,12114 gramas 

 

F= m/0,12114/xVxN 

M1= 0,1589 gramas                     V1 HCl = 87,5 mL 



 

 

 6 

M2= 0,1239 gramas                      V2 HCl = 85,0 mL 

M3= 0,1221 gramas                       V3 HCl = 83,3 mL 

M(média)= 0,1350 gramas            V HCl(médio)= 85,3 mL 

F= 0,1350/1,033= 0,13.  Escreve-se agora no rótulo HCl 0,1 N 

F=0,13 ou 0,013N/0,013 mol/litro. 

 

3.3 PADRONIZAÇÃO DE UMA SOLUÇÃO DE HCl 0,1N OU 

0,1 MOL/LITRO COM CARBONATO DE SÓDIO (Na2CO3) 

 Pesar cerca de 5,299 gramas de carbonato de sódio P.A. em triplicata, ou seja, três 

amostras de mais ou menos 5,3 gramas cada, seco em estufa a 120C por duas horas. Esse 

sal deverá ser deixado em dessecador por 15 a 20 minutos para esfriar, após ser retirado 

da estufa. Coloque uma garra fixada a um suporte universal metálico, a essa garra coloque 

uma bureta de 50 mL. Ponha um erlenmeyer de 100 mL contendo a primeira massa de 

carbonato de sódio pesada e solubilize essa massa de sal com 25 mL de água deionizada 

ou destilada. Adicione a solução de ácido clorídrico (HCl) a ser padronizada à bureta até 

completar o volume de 50 mL. Adicione três gotas de fenolftaleina (indicador ácido-

base). Goteje lentamente, gota a gota, a solução de ácido clorídrico. Agita-se a solução  

              Figura 1: Procedimento adotado na execução de uma titulação. 

contida no erlenmeyer com a mão direita e com mão esquerda controla a vazão da torneira 

da bureta. Deve-se adicionar lentamente a solução de HCl no erlenmeyer porque 

indicador mudará de cor de rosa para incolor (essa viragem ocorrerá a pH=8,5). 
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 A reação que ocorre durante a titulação 

                  Na2CO3(aq) + 2HCl(aq) →   2NaCl(aq) + H2O(l)  + CO2(g) 

 1 mmol de Carbonato de sódio reage com 2 mmoles de HCl formando 2 

mmoles de Cloreto de sódio (sal de cozinha) e 1 mmol de CO2 gasoso, que vai para a 

atmosfera. 

Anota-se as massas de subamostras de carbonato de sódio pesadas para realizar as 

titulações de HCl 0,1 N ou 0,1 mol/litro. 

A igualdade entre a Normalidade e a Molaridade de HCl 0,1N 

será explicada posteriormente em outro tópico desse curso. 

NHCl x VHCl = m/0,053 

0,1 x 10 = m/0,053→ m= 0,053 gramas 

 

M1= 0,053  gramas                                          V1 HCl = 85 mL 

M2= 0,060 gramas                                         V2 HCl = 84 mL 

M3= 0,055 gramas                                         V3 HCl = 80 mL 

M Na2CO3(média) = 0,056 gramas              V HCl (médio) = 84 mL 

 

F = m/0,053x84x 0,1→ 0,056/0,4452=0,126 

No rótulo escreve-se HCl 0,1N F=0,126 ou HCl 0,0126N 
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4. PREPARO E PADRONIZAÇÃO DE UMA SOLUÇÃO DE NaOH 

0,1N OU 0,1 MOL/LITRO 

 4.1 PREPARO  

Para o preparo de 250 mL de uma solução de hidróxido de sódio (NaOH) procede-

se do seguinte modo: Pesa-se 40 gramas de NaOH sólido, dissolve-se em água destilada 

ou deionizada, coloca essa solução em um balão de 250 mL e completa seu volume até a 

marca de aferição com água destilada ou deionizada. 

 4.2 PADRONIZAÇÃO DE UMA SOLUÇÃO DE NaOH 0,1N OU 

0,1 MOL/LITRO 

 

Para a padronização dessa solução de hidróxido de sódio preparada anterior 

procede-se do seguinte modo: Pesam-se três massas de hidrogenoftalato de potássio ou 

biftalato de potássio  (Massa Molar(MM) ou Peso Molecular(PM) = 204,1 g/mol). Esse 

procedimento é realizado para se obter um bom resultado de média nas titulações. Encha 

uma bureta de vidro de 50 mL com a solução de NaOH 0,1 mol/litro preparada 

anteriormente; 

• Calcule a massa de biftalato de potássio que irá reagir com 10 mL de 

solução de NaOH 0,1 mol/litro em cada subamostra desse padrão primário. 

A reação entre biftalato de potássio e hidróxido de sódio é 1.1; 

• Pese a massa de biftalato de potássio e a coloque em um Erlenmeyer de 

250 mL; 

• Adicione 30 mL de água destilada ou deionizada para dissolver o biftalato 

de potássio; 

• Após a dissolução total desse padrão primário, adicione três gotas de 

indicador fenolftaleína; 

• Coloque o Erlenmeyer debaixo da torneira da bureta e goteje lentamente a 

solução de NaOH a ser titulada (essa solução é chamada de titulante), 

agitando continuamente com movimentos até que se observe a mudança 

de coloração da solução. Leia o volume de NaOH gasto na titulação. 
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NNaOH x VNaOH  = m/0,2041 → 0,1 x 10= m/0,2041→ mbiftalato = 0,2041 

gramas 

 

M1 Biftalato= 0,2171 gramas               V1 NaOH = 30 mL 

M2 Biftalato= 0,2457 gramas               V2 NaOH= 41 mL 

M3Biftalato = 0,2146 gramas               V3 NaOH = 35 mL 

M Biftalato (média)= 0,2258 gramas    V NaOH (médio) = 35 mL 

F= m/0, 2041x35x0,1→F= 0,2258/0,71=0,32 

No rótulo da solução de NaOH escreve-se: NaOH 0,1 N F= 0,32 ou NaOH 0,032N ou 

0,032 mol/litro. 

 

Tabela 1 - Exemplos de alguns padrões primários e suas respectivas 

aplicações. 

Padrão primário Exemplos de 

                                                                          substâncias a padronizar 
 

- Ácido oxálico (C2H2O4) ou oxalato de sódio (Na2C2O4) - KMnO4 (aq) 

- Carbonato de sódio (Na2CO3) - HCl (aq) e    

-                                                                                            H2SO4 (aq) 

- Biftalato de potássio (KHC8H4O4) - NaOH (aq) 

Dicromato de potássio (K2Cr2O7) ou iodato de potássio -  (KIO3) e   

                                                                                            Na2S2O3 (aq) 

- Cloreto de sódio (NaCl)                                                - AgNO3 (aq) 
 

 

 

 

 



 

 

 10 

Tabela 2 - Faixas de viragem de indicadores ácido-base. 

 

 

Indicador 

 

     Cor 
Faixa de pH  

 

Cor 

Azul de timol vermelho 1,2 2,8 amarelo 

Azul de 
bromofenol 

amarelo 2,5 4,5         violeta 

Alaranjado de 
metila 

vermelho 3,1 4,3 amarelo 

Vermelho de 
metila 

vermelho 4,2 6,2 amarelo 

Vermelho de fenol amarelo 6,0 - 8,0 vermelho 

Fenolftaleína incolor 8,3 10,0 rosa 

Amarelo de 
alizarina R 

amarelo 10,1 12,0 vermelho 

 

  

5. UNIDADES DE CONCENTRAÇÃO 

5.1 Molaridade (M) é dada pela fórmula: 

•  M= número de moles do reagente químico/volume desse reagente 

• M= m/V(L ou mL) 

5.2 Normalidade (N) é dada pela fórmula: 

N= número de equivalentes ou miliequivalentes grama do reagente/V(L ou mL) 

Número de miliequivalente-grama= m/ Pmiliequivalente 

Peso de miliequivalente depende da carga do composto. Para substâncias como HCl, 

NaOH. Vide a dissociação dos mesmos. 

HCl → H+ + Cl- ; NaOH → Na+ + OH- 

Para sais ou substâncias cuja a carga ou número de oxidação (nox) é diferente 1 como:  

Na2CO3 → 2 Na+ + CO3 
2- a carga será = 2 
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Deve-se ter em mente a seguinte afirmativa: A soma das cargas de um composto=0, 

ou seja, no caso acima temos: +2 do Na porque nesse sal eu preciso de 2 moles de 

íons sódio, somados a carga do carbonato= -2 tem-se: 

+ 2 + (-2)=0 

Para o nosso treinamento atual essas são as duas concentrações mais importantes. 

5.3 PPM (partes por milhão):  

Outra unidade de concentração muito utilizada é o ppm (partes por milhão) ou 

mg/litro. 

Essa unidade de concentração é muito utilizada em análises químicas de solos e em 

amostras ambientais que podem ser de água, solo ou sedimento de fundo de rio. 

Por exemplo temos uma amostra cujo resultado obtido foi:  

Concentração de cálcio (Ca) = 25 ppm ou 25 mg/litro 

Para se obter essa concentração de cálcio faz-se uma abertura ou ataque ácido, o que 

transforma um material, solo por exemplo, da forma sólida para a forma líquida. 

O que possibilita a leitura num equipamento chamado espectrômetro de absorção 

atômica. Que é onde que consegue obter quanto de cálcio esse solo apresenta. 

Fazem-se os cálculos para obter quanto desse elemento existe na massa de solo total, 

quando se analisa 1 grama de solo, levando-se em conta as respectivas diluições 

necessárias para obter a concentração total do elemento na amostra. 
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7. ANEXOS 

Vidrarias usadas no preparo e padronização de HCl e NaOH 
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Balão Volumétrico: Empregado no preparo e na  diluição de soluções de 

concentração definida. 
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Bureta: Vidraria calibrada para medida precisa de volume. Serve para escoar 

volumes variáveis de líquidos e é muito utilizada em titulações. 

 

 

 

Béquer: Recipiente usado na pesagem de sólidos, dissolução de substâncias, 

aquecimentos de líquidos e reações de precipitação e recristalização. Pode ser 

aquecido sobre o tripé com a proteção da tela de amianto. 
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Erlenmeyer: Muito usado em titulações,  dissolução de substâncias, reações químicas 

e no aquecimento de líquidos. 
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Proveta: utilizada para retirar o ácido clorídrico concentrado, P.A., da embalagem 

do mesmo. Para o preparo da solução de HCl 0,1 mol/litro. 

 

Sobre o NaOH: Muito Importante 

NaOH P.A. É um Padrão secundário 

 ➢ Higroscópico  

➢ Absorve CO2 e forma carbonato de sódio  
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➢ As soluções devem ser conservadas em recipiente plástico 

Soluções alcalinas reagem com os silicatos que compõem o vidro. 
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