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O DESENVOLVIMENTO DA ANALISE VOLUMÉTRICA: COMPREEND ENDO SUA 
IMPORTÂNCIA NOS ESTUDOS FARMACÊUTICOS  

 

1. RESUMO 

Este trabalho tem interesse em explorar e aprofundar a evolução, bem como as 
contribuições do estudo da volumetria na disciplina de Química Analítica no curso de 
farmácia, avaliando como estes estudos cooperam na formação dos alunos. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A despeito do aparecimento dos novos métodos instrumentais de análise e do 

rápido estabelecimento destas técnicas, as titulometrias volumétricas se mostram 

presentes, pois apesar de serem técnicas relativamente antigas, elas representam 

ainda economia e confiabilidade nas análises laboratoriais, podendo perfeitamente 

serem utilizadas na quantificação da grande maioria de agentes químicos em 

diversas situações (FERREIRA E ROSSI, 2010). Por tanto, as técnicas volumétricas 

continuam encontrando aplicação ampla e rotineira nos laboratórios. 

Entre os fatores que justificam a “(,,,) perenidade das titulações; figuram a vasta 

gama de aplicações bem estabelecidas, a elevada exatidão dos resultados, a 

freqüente citação como método de referência (farmacopéias)”, bem como a 

utilização de equipamentos simples, tendo um custo baixo e consumo moderado de 

reagentes e de tempo (SANTOS, 2010, p. 08).  

Nos séculos XVIII e XIX, as análises químicas eram realizadas quase 

exclusivamente por processos gravimétricos e volumétricos. Entretanto, a partir de 

1920, a análise quantitativa foi se enriquecendo com a introdução de instrumentos 

apropriados, mais complexos que os requeridos pela gravimetria e/ou volumetria. Na 

indústria farmacêutica, a volumetria apresenta papel importante na determinação da 

dosagem do teor de determinada substância, sendo boa técnica no auxilio no 

controle de qualidade dos produtos, além de diversas outras aplicações (TERRA & 

ROSI, 2005).  

Neste sentido, esta pesquisa busca explorar e aprofundar a evolução e as 

contribuições do estudo da volumetria na disciplina de Química Analítica no curso de 

farmácia, avaliando como estes estudos contribuem na para a formação dos alunos. 

A análise quantitativa, entre elas a volumétrica, cumpriu um importante papel no 

incremento da Química em aspectos científicos e tecnológicos. Podemos destacar, 

trabalhos de análise quantitativa permitiram estabelecer as massas atômicas dos 
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elementos e conhecer a composição dos mais variados materiais de origem natural 

(KELLNER et al, 1998).  

A análise quantitativa representa, junto à indústria farmacêutica, um papel 

fundamental, já que abrange o exame de matérias-primas, o controle de materiais 

nas várias fases de produção, a avaliação da qualidade dos produtos. Nos 

laboratórios, análises quantitativas estão presentes em trabalhos e estudos com 

matérias-primas, processos tecnológicos, melhoria dos padrões de qualidade dos 

produtos (OHLWEILER, 1982). 

Desde o século XVIII, a análise volumétrica tem aplicação intensa e consagrada 

na indústria, além de outros laboratórios de rotina. Porém, assim como na ocasião 

de seu surgimento, quando a comunidade científica mostrava reservas quanto ao 

seu uso por ter surgido de maneira empírica, nos dias de hoje tem surgido certo 

desinteresse pela volumetria nas novas gerações de químicos, impressionáveis pelo 

apelo mais tecnológico dos métodos instrumentais. Assim como muitos conceitos 

químicos foram consolidados com o desenvolvimento da volumetria, é inegável a 

relevância dos métodos volumétricos para o aprendizado de Química e certamente 

para os estudos farmacêuticos. Uma breve avaliação de usos correntes da 

volumetria pode convencer essa geração de estudantes e pesquisadores céticos 

(TERRA & ROSI, 2005). 

 

3. OBJETIVOS 

 

 Este trabalho tem como objetivo investigar o desenvolvimente, bem como as 

contribuições das técnicas analiticas, especificamente a volumetria para os estudos 

farmacêuticos. Para tanto, esta pesquisa tem como objetivos específicos, as 

questões relacionadas a seguir: 

I – Buscar em literatura específica o desenvolvimento das análises volumétricas, 

afim de perceber sua evolução. 

II – Identificar as contribuições das análises volumétricas para os estudos 

farmacêuticos; 

III – Relacionar os pontos positivos e negativos desta técnicas nos dias atuais, 

selecionando alguns casos do uso das mesmas técnicas na industria farmacêutica. 
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4. METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada será a qualitativa descritiva, desenvolvida a partir da 

análise dos conteúdos selecionados. A fundamentação teórica será baseada em 

estudos voltados para o ensino de química analítica no Brasil, com foco nas análises 

volumétricas, utilizando a leitura analítica e interpretativa de autores como ABREU et 

al, 2006; CALEFI, 2010. 

Para atingirmos nosso objetivo foram definidas as seguintes categorias de 

análises: 

I. O desenvolvimento dos conteúdos - relacionados aos conceitos abordados nas 

aulas de volumetria;  

II. Aspectos pedagógicos – relacionados à forma como os possíveis 

conteúdos/conceitos estão articulados com questões da profissão do farmacêutico; 

III. A parte prática – relacionada às aulas experimentais e o desenvolvimento;  

IV. A recepção destes conteúdos/conceitos – relacionado às questões que 

determinam a relação ensino-aprendizagem interligado a atuação no mercado de 

trabalho do futuro farmacêutico. 

Nosso interesse ao fazermos uso desta metodologia, não está na simples 

descrição da abordagem realizada pelos livros e/ou artigos em relação ao tema, mas 

como os dados provenientes da descrição dos conteúdos poderão contribuir, após 

serem tratados, na construção do conhecimento. Portanto, a análise de 

conteúdo/conceito enquanto técnica nos auxiliará a identificar a significação da 

noção deste tema. 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Esta pesquisa encontra-se em sua fase inicial, estamos realizando uma seleção 

dos trabalhos mais recentes que abordam o estudo das análises volumétricas e sua 

evolução.  

Após esta seleção realizada partiremos para os estabelecimentos dos critérios 

que nos possibilitem avaliar como o estudo da volumetria nos cursos de graduação, 

podem efetivamente contribuir na formação dos futuros farmacêuticos. 
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Os critérios que estamos inicialmente utilizando, para analise estão referenciados 

nos trabalhos, que constituem uma parte dos últimos estudos sobre a importância do 

estudo da Química Analítica nos cursos de ensino superior no Brasil (LAITINEN, 

1973; SENISE, 1982;TERRA E ROSI, 2005; ABREU et al, 2006; CALEFI, 2010) .  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Uma análise realizada em relação ao ensino de Química Analítica no Brasil tem 

sido apresentada, com a finalidade de fornecer subsídios para discussão sobre a 

importância e as formas de se trabalhar o conteúdo dessa disciplina em nosso país 

(CALEFI, 2010), entre estas análises destacamos aqui o estudo de volumetria nos 

cursos de farmácia e as contribuições que este estudo pode fornecer aos alunos.  

A volumetria tem sido usada para a realização de análises quantitativas há mais 

de 200 anos, como afirma Calefi (2010). Esta análise é considerada como um 

método primário de análise, e largamente utilizada para validar outros métodos 

secundários. A titulometria volumetria está bem presente em trabalhos e estudos 

com matérias-primas, processos tecnológicos e melhoria dos padrões de qualidade 

dos produtos. 

A análise volumétrica tem sido amplamente aplicada, especialmente no que diz 

respeito à indústria química e farmacêutica para determinar as quantidades de 

ácidos e bases de soluções, podem ainda ser utilizadas para monitorar o progresso 

das reações que produzem ou consomem íons hidrogênio. Em química clínica, por 

exemplo, a pancreatite pode ser diagnosticada pela medida da atividade da lípase 

sérica.  

Calefi 2010, embora possa haver uma associação indevida das análises 

volumétricas afirmando ser um método ultrapassado ou até obsoleto, estudo tem 

apontado que parte dos métodos de análise de uma coleção de referência atual 

envolvem volumetria, o que deve indicar a sua importância e aplicabilidades nos 

mais diversos segmentos de análise química.  
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