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Introdução 
A verificação e calibração de vidrarias são importantes a fim de reduzir as incertezas envolvidas nas medições em 
análises quantitativas. O uso correto combinado com manutenção, limpeza e calibração periódicas não irá 
necessariamente garantir que instrumento funcione adequadamente, portanto devem ser realizadas verificações 
periódicas de desempenho quando apropriado².As possíveis impurezas presentes produzem má configuração do 
menisco e retenção excessiva de líquido nas paredes dos frascos volumétricos. Na análise quantitativa, os mesmos 
devem estar perfeitamente limpos antes do uso, pois, a presença de substâncias gordurosa pode induzir a erros no 
resultado final da análise₄. Este trabalho tem como objetivo a realização de um levantamento dos métodos de aferição 
de frascos volumétricos de laboratório, com o intuito de analisar a melhora na exatidão de medições.  

Metodologia 
O presente estudo trata-se de uma revisão de literatura com abordagem qualitativa de artigos das bases de dados 
SCIELO, LILACS, BIREME e GOOGLE ACADÊMICO. Foram utilizados os seguintes descritores: calibração, vidrarias 
e aparelhos volumétricos. Utilizou-se como critérios de inclusão estudos completos disponíveis nos idiomas português, 
inglês e espanhol e do ano de 2005 a 2020. Quanto aos critérios de exclusão não foram coletados estudos fora da 
temática principal da pesquisa e trabalhos com apenas resumos disponíveis. 

Resultados e Discussão 

De acordo com os achados na literatura, observa-se que os frascos volumétricos comumente utilizados em laboratório 
são classificados em dois grupos: os calibrados para conter um certo volume, sendo utilizados para preparar volumes 
fixos de solução e aqueles utilizados para transferir um determinado volume₄. Na calibração, os frascos volumétricos 
usados para transferir volume têm seus volumes corrigidos com relação ao filme líquido que fica retido na parede 
interna, escoando apenas o volume aferido². Observa-se que a presença de substâncias gordurosas pode induzir a 
erros no resultado final da análise, ressaltando a importância da limpeza dos aparelhos volumétricos. O tempo de 
escoamento influencia no volume medido, sendo sempre menor devido o filme de líquido que permanece em nas 
paredes da vidraria³. Um tempo de escoamento maior do que um determinado valor produz volume do filme 
suficientemente pequeno e constante. Observa-se que essa margem de erro pode ser prevista partindo-se da massa 
de água aparente, calculando o volume corrigido para a temperatura de referência em 20 ºC, sendo aplicado em pipetas, 

balões volumétricos e buretas₄. 

Considerações Finais 

A aplicação dos procedimentos de calibração de vidrarias para buscar uma melhor exatidão na medições volumétricas 
mostrou-se de suma importância em frascos volumétricos usados para transferir volume, porém a atenção do analista 
no manuseio do instrumento, as dimensões, principalmente o diâmetro, do pescoço do balão e o controle da 
temperatura ambiente são os fatores de maior importância a serem considerados a fim de minimizar erros e garantir 
uma medição mais precisa. 
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