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A forma mais inteligente de medir a concentração de  

Hidróxido de Sódio (NaOH) 
Relevante para as Indústrias: químicas, de alimentos e bebidas, papel e celulose, têxtil e petroquímica 

O hidróxido de sódio (NaOH) aquoso, também conhecido como Soda Cáustica, é usado para 

processos industriais em diferentes concentrações. É tipicamente produzido em concentrações 
de 48,0 a 50,0 %p/p e pode ser facilmente determinado com um refratômetro Anton Paar. 

 

 
 

1 Hidróxido de Sódio – a mais comum das 

bases 

A Soda Cáustica (NaOH) é um álcali forte (base). É 
usada em flocos, grânulos ou como uma solução 
aquosa. O NaOH é usado em muitas indústrias: 

• Papel e celulose: para os processos de 
branqueamento e para separar a lignina das 
fibras de celulose; 

• Processamento químico: em diversos 
processos químicos de produção de: 
solventes, plásticos, tecidos, adesivos, 
herbicidas, pigmentos, tintas, fármacos, etc; 

• Têxtil: na produção de fibra de poliviscose, 
tingimento de algodão e fibras sintéticas; 

• Sabão e Detergentes: no processo de 

saponificação (conversão de gordura, sebo e 
óleo vegetal em sabão) e para a produção de 
surfactantes aniônicos; 

• Processo de Exploração de Petróleo: como 
um aditivo no fluido de perfuração, para 
aumentar a alcalinidade em sistemas de 
bentonita, para neutralizar os gases ácidos; 

• Bebidas e alimentos: para tratamento de 
água, processamento de comida e limpeza 
das garrafas de bebidas e linhas de envase. 

 

A forma convencional de determinar a concentração de 
soda cáustica é a titulação, uma técnica demorada e 
que demanda uma grande quantidade de trabalho, 
além de requere o consumo de reagentes químicos 
para o processo de titulação. Adicionalmente, o 
comportamento higroscópico do hidróxido de sódio 
pode causar mudanças na concentração durante o 
tempo de execução da própria titulação. Quanto mais 
longo for o processo de titulação, maiores serão as 
potenciais mudanças na concentração do hidróxido de 
sódio. O resultado desse processo é a redução da 
exatidão na medição da concentração. 

 

Ao invés da titulação, os refratômetros Anton Paar, que 
são muito fáceis de usar, podem ser utilizados para 
determinação de concentração (g/100 mL ou %p/p) de 
hidróxido de sódio em água em poucos segundos. Os 
refratômetros Abbemat Anton Paar mostram a 
concentração do NaOH no visor do instrumento após 
poucos segundos da aplicação da amostra sobre o 
prisma. E ao utilizar-se uma célula de micro fluxo feita 
de perfluoroalcoxi alcano (PFA, figura 2), um material 
resistente a ácidos e bases fortes, apenas alguns mL 
de amostra são necessários. Isso reduz os custos com 
o descarte de resíduos químicos e o processo é mais 
ambientalmente amigável quando comparado com o 
procedimento de titulação. 

 

2 Medições 

2.1 Princípio de medição 

O índice de refração tem uma perfeita correlação com 
a concentração da solução  binária de NaOH em água, 
o quê faz dos refratômetros Abbemat perfeitos 
medidores de concentração de NaOH em água. Na 
Anton Paar, nós carinhosamente apelidamos os 
refratômetros Abbemat utilizados para esse fim de 
“sodímetros”. 
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2.2 Precauções de segurança 

Esta metodologia não contém instruções objetivas de 
segurança. É responsabilidade dos usuários desta 
metodologia a determinação das medidas de saúde e 
segurança apropriadas, assim como a verificação de 
eventuais limitantes regulatórios antes do uso da 
técnica. O hidróxido de sódio é uma base inorgânica 
forte. Sempre siga as intruções das FISPQs do 
produtos utilizados durante a execução da 
metodologia. 

 

2.3 Aparato e materiais 

Todos os refratômetros da família Abbemat (Fig. 1) 
podem ser utilizados para essa aplicação. Mas em 
concentrações de NaOH mais elevadas, os 
instrumentos mais resistentes da série serão mais 
indicados para se evitar dano químico ao instrumento. 

• Para aplicações de maior agressividade 
química, as partes úmidas do instrumento 
precisam ser verificadas antes do início das 
medições. Para concentrações elevadas de 
NaOH (> 25,0 g/100g), recomenda-se o uso do 
O-ring de Chemraz 505 (FFKM, PN 10318), 
com o compartimento de amostra feito de 
Hastelloy B3 (2,4600, PN 159994) e uma 
célula de micro fluxo feita de perfluoroalcoxi 
alcano (PFA, PN 154808), como visto na 
Figura 2. 

• Materiais Certificados de Referência estão 
também disponíveis para as verificações e 
calibrações do instrumento. 

 

Figura 1: A família dos Refratômetros Anton Paar 

 

2.4 Metodologia de medição 

A limpeza do prisma de medição deve ser verificada 
com frequência por meio da verificação com água 
destilada, cujo índice de refração é conhecido. Os 
métodos contidos no instrumento foram desenvolvidos 
por meio da medição de hidróxido de sódio dissolvido 
em água destilada. Quando se mede uma solução de 

hidróxido de sódio menos pura, é natural que se 
observem alguns desvios na determinação de 
concentração. 

 

Para uma análise rápida e simples, NaOH pode 
também ser diretamente depositado sobre o prisma do 
instrumento e dentro de poucos instantes a 
concentração de NaOH aparecerá na tela do 
instrumento. A amostra pode ser aplicada à célula com 
uma pipeta de Pasteur ou com o uso da célula de 
microfluxo, que permite o uso de seringas ou de 
amostradores automáticos. (Sempre verifique a 
resistência das partes úmidas de todos os materiais!) 

 

 

Figura 2: Para a determinação de NaOH, recomenda-se o uso de 
uma célula de microfluxo feita de PFA e um O-ring feito de 

Chemraz 505 

 

2.5 Exatidão da medição de concentração 

Todos os refratômetros Abbemat possuem a 
metodologia para hidróxido de sódio válida a 20,0 ºC e 
589,3 nm. 
 

Tabela 1: Parâmetros dos métodos e exatidão dos refratômetros 

Unidade Range T [ºC] 

Exatidão p/ 
Abbemat 

300/350/450 

3x00 

Exatidão p/ 

Abbemat 
500/550/650 

g/100 g 0,0-25,0 20 0,047 0,009 

g/100 g 
25,0-
50,0 

20 0,091 0,018 

 

 

3 Desenvolvimento da Aplicação 

Durante a preparação para as medições de índice de 
refração, flocos de hidróxido de sódio e água destilada 
foram pesados utilizando-se uma balança calibrada 
com incerteza de 0,0002 g. A correlação entre o índice 
de refração e a concentração de NaOH em água é 
mostrada na Figura 3. 

A partir da análise de correlação mostrada na Figura 3, 
uma função polinomial foi derivada e foi usada para a 
criação do método de determinação de hidróxido de 
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sódio. Utilizando um Abbemat 550, a reprodutibilidade 
do método de NaOH foi obtida e apresentada na tabela 
2. 

 

 

 

 

Figura 3: Teores de NaOH em água de 0 a 50,0 g/100 g e seus 
correspondentes índices de refração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2: Reprodutibilidade da concentração de hidróxido de sódio 

em água usando Abbemat 550 (20,0 ºC e 589,3 nm) 

Range de medição de NaOH 
Reprodutibilidade com Abbemat 
550 a 589,3 nm a 20 ºC 

0,0 – 46,0 g/100 g ≤ 0,03 g/100 g 

47,0+ g/100 g ≤ 0,06 g/100 g 

 

4 Conclusão 

Os refratômetros Anton Paar oferecem fácil medição 
de concentração de hidróxido de sódio em soluções 
aquosas. Os refratômetros Abbemat garantem 
medições rápidas e exatas em poucos instantes. 
Todos os refratômetros Abbemat possuem esses 
métodos. 
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