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ABORDAGEM DE PERIÓDICOS CIENTIFICOS SOBRE O MÉTODO 

VOLUMÉTRICO 

 

1. RESUMO 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar de que forma vem sendo tratado 

pelos periódicos científicos de química o tema volumetria. Para atender a esse 

intuito, foram selecionadas artigos presentes nas revistas científicas abrigadas na 

Scielo em especial na revista Química Nova. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A volumetria, área da ciência aplicada a análise volumétrica, é o estudo da 

determinação de volumes de soluções, com o objetivo de viabilizar pesquisas e  

identificação de concentrações. Podemos afirmar que, a análise quantitativa 

expressa na sociedade cientifica uma importante vertente para a pesquisa, 

desenvolvimento e aperfeiçoamento no que tange ao exame e controle de matérias 

primas, estudo de soluções, além de instigar o avanço tecnológico para análises 

químicas, conforme explorado no artigo “Sobre o desenvolvimento da analise 

volumétrica e algumas aplicações atuais” de Terra, J. e Rossi, V (2005). 

Na química, quando trabalhamos o conteúdo analítico em torno do tema 

volumetria, é possível discutir diversas frentes científicas e tecnológicas, além de 

observar os avanços e conquistas em diferentes estudos de análises quantitativas 

que foram capazes de determinar massas atômicas de elementos químicos e revelar 

a composição de vários materiais de origem natural, até então desconhecidas. 

(TERRA & ROSSI, 2015). Neste aspecto, vale ressaltar que, no Brasil, os trabalhos 

do alemão Heinrich Rheinboldt revolucionaram o ensino e a percepção da química 

analítica, pois acreditava que a aprendizagem deveria ser vivida na prática 

estimulando consequentemente os avanços e novas pesquisas na área. (ABREU, 

COSTA, ASSIS E IAMAMOTO 2006). 

Atualmente, podemos distinguir nos laboratórios acadêmicos, centro de 

pesquisas e na indústria as diferentes aplicações de análises quantitativas, sejam 

elas em atividades discentes de investigação de soluções, avaliações intrínsecas de 

matérias primas ou no estudo, planejamento e aprimoramento de métodos e 

processos tecnológicos. Podemos observar a história da volumetria na evolução dos 
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métodos, no aprimoramento das análises e nas diversas propostas e revolução dos 

equipamentos que já datam mais de 200 anos. Hoje, com base em diversas 

literaturas, podemos classificar os métodos de análises volumétricas em dois grupos: 

métodos clássicos e métodos instrumentais. Os métodos clássicos são aqueles que 

não se utilizam de instrumentos ou equipamentos elétricos, trabalhando apenas com 

os aparatos tradicionais, como por exemplo: a pipeta, bureta e proveta. Os métodos 

instrumentais contemplam a utilização de equipamentos elétricos para medidas, 

estes equipamentos surgiram da necessidade de análises de diferentes 

propriedades além de garantir a confiabilidade dos dados e proporcionar maior 

velocidade nas análises. (TERRA & ROSSI 2015). Esta pesquisa com foco nos 

métodos clássicos procura avaliar suas contribuições até os dias atuais. 

 

3. OBJETIVO 

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

contribuições das técnicas analíticas, especificamente a volumétrica, para os 

estudos Químicos. A partir de uma revisão bibliográfica, usando como base artigos 

selecionados do periódico, Química Nova e de periódicos extraídos da Scielo. 

 

4. METODOLOGIA 

Este estudo está sendo desenvolvido, através de revisão bibliográfica, com 

recorte temporal entre 2001 até 2016, a partir das publicações dos principiais 

periódicos de química. Os critérios de seleção consistiram em: artigos publicados 

pela revista Química nova, bem como de artigos presentes na Scielo, textos 

disponíveis na íntegra, escritos na língua portuguesa, publicados nos últimos 

dezesseis anos. Após as fases de seleção e aplicação dos critérios de inclusão e 

exclusão, 21 artigos passaram a fazer parte do estudo. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Para esta pesquisa, que se encontra em sua fase inicial, foi realizado um 

levantamento, no mês de agosto de 2017, nas bases de dados da revista Química 

Nova, no idioma português. Foram utilizados para elaboração deste trabalho 21 

artigos. Após a caracterização dos 21 artigos conforme título, periódico, ano de 
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publicação, metodologia e tipo volumetria utilizado na pesquisa, foi realizado a 

caracterização quanto aos objetivos e resultados. 

 

6.  RESULTADOS PRELIMINARES 

 Do total de artigos utilizados, 18 são artigos originais e 3 revisões de 

literatura. Todos os artigos utilizados falam sobre a técnica de volumetria os artigos 

selecionados, os anos de publicação variaram de 2001, o mais antigo, a 2016, o 

mais recente. Mais da metade dos artigos foram publicados a partir de 2004. A 

técnica clássica utilizada pelos artigos variou, porém, a titulação com pipeta foi a 

mais encontrada. O periódico que mais citou o método clássico foi a Revista 

Química Nova. Reforçando a ideia de que a volumetria clássica tem sua 

importância nos mais variados tipos de análises, trazendo praticidade e 

confiabilidade nos testes realizados em laboratório. 
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