
Calibração de aparelhos volumétricos 
Objetivo: 

Calibrar o tempo de escoamento e a capacidade das pipetas volumétricas 
(10,00 mL e 25,00 mL) 
 
Introdução: 

Em análise química quantitativa, a pipeta volumétrica é um instrumento muito utilizado 
e nestas análises os volumes devem ser precisos. Como estes aparelhos não possuem 
escalas graduadas, não podemos estimar o erro absoluto como sendo “metade da menor 
divisão da escala”. Portanto, estes instrumentos devem ser aferidos com no máximo um erro 
relativo de 0,1% entre as calibrações. Como podemos ver na Tabela 1, para uma pipeta de 
25,00 mL o desvio máximo aceitável é de ± 0,02 mL, isto é, a capacidade da pipeta deve ser 
expressa como 25,00 ± 0,02 mL. 
 
Tabela 1: Limite de erro tolerável em pipetas volumétricas 
 

 
 
Para uma pipeta volumétrica não só a sua capacidade deve ser aferida, mas também o seu 
tempo de escoamento. Se o escoamento for muito rápido, o diâmetro da abertura da ponta 
da pipeta deve ser diminuído, convenientemente, na chama de um bico de Bunsen e se for 
muito lento, torna-se necessário aumenta-lo, lixando levemente a ponta da pipeta, até que o 
tempo de escoamento requerido seja obtido. O tempo de escoamento para qualquer pipeta 
volumétrica deve ser tal que o escoamento livre do líquido não ultrapasse a um minuto e não 
seja inferior ao valor para os respectivos volumes especificados na Tabela 2. 
 
Tabela 2: Tempo mínimo de escoamento para pipetas 

 
Neste intervalo de tempo o escoamento é mais uniforme, pois o líquido aderido nas 

paredes internas da pipeta tem uma velocidade de escoamento aproximadamente igual a do 
menisco. Além disso, este tempo foi calculado de modo que houvesse reprodutibilidade na 
quantidade de líquido retido na ponta da pipeta, após sua utilização. Um escoamento rápido 
pode levar a resultados não reprodutíveis, enquanto que um escoamento muito lento tem 



como único inconveniente, o tempo excessivo necessário para uma operação de 
transferência de líquido. 

A aferição da capacidade da pipeta volumétrica é feita pela pesagem da quantidade de 
água que dela é escoada. Mede-se a temperatura da água utilizada na calibração e verifica-
se o valor de sua densidade (ver Tabela 3) nesta temperatura. Conhecendo-se a massa da 
água escoada e sua densidade na temperatura de calibração, calcula-se o volume da pipeta. 
 
Tabela 3: Densidade absoluta da água 
 

 
 
OBS: Informação adicional 
Limites de erros associados aos volumes nominais de balões volumétricos 
 

 
Material e reagentes: 
- pipeta volumétrica de 10,00 mL 
- pipeta volumétrica de 25,00 mL 
- béquer de 250 mL 
- béquer de 50 mL 
- termômetro (0 a 100 ºC) 
- cronômetro 
- balança analítica 
- papel absorvente 
- lixa 
- solução de ácido nítrico 10% (v⁄v) 
 
Procedimento 



Uso da Balança 

¨ Centre o peso no prato da balança. 

¨ Tare o recipiente a receber a amostra. 

¨ Coloque a amostra no recipiente e meça o peso resultante. 

Observações 

1. Tarar significa zerar a balança mesmo com um peso colocado em seu prato. A balança 

eletrônica que você usará no curso faz isso automaticamente, selecionando o botão TARE. 

 

Procedimento 

Calibração da Pipeta 

¨ Colocar na sala de balança o béquer de 250 mL com água destilada para que o conjunto 

entre em equilíbrio térmico com o ambiente. Deixar o termômetro dentro do béquer para 

verificação da temperatura. 

¨ Enquanto aguarda o equilíbrio térmico da água e o ambiente, aferir o tempo de escoamento 

das pipetas de 10,00 e 25,00 mL (deve ser próximo de 20 e 25 s, respectivamente), no 

mínimo 3 vezes. 

¨ Lavar as pipetas com detergente cuidadosamente, enxágüe várias vezes com água da 

torneira, em seguida lavar com solução de ácido nítrico 10% (v⁄v) e duas a três vezes com 

água destilada. Faça o teste do filme homogêneo de líquido na parede interna da pipeta. 

¨ Pesar o béquer de 50 mL. Anotar. 

¨ Pipetar convenientemente a água em equilíbrio térmico com o ambiente, transferir para o 

béquer de 50 mL. Tem-se, portanto, a massa de água escoada pela pipeta. 

¨ Meça a temperatura da água usada na calibração e verifique o valor tabelado de sua 

densidade em função da temperatura. 

¨ Conhecendo-se a massa de água escoada e sua densidade na temperatura da experiência, 

calcule o volume da pipeta através da equação abaixo: 

 

 
 
 

¨ Repita este procedimento mais duas vezes. 

¨ Calcule o volume médio através das três medidas efetuadas. 

   Calcule o desvio padrão 

 
 



CALIBRAÇÃO DE APARELHOS VOLUMÉTRICOS 

A) Resultados: 

Pipeta volumétrica de 10,00 mL 

Tempo de escoamento. 

1).............. segundos 

2).............. segundos 

3)...............segundos ===> Média =............... segundos 

 

Capacidade: 

1)............... mL 

2)............... mL 

3)............... mL ===> Média = .............. mL 

 

Pipeta volumétrica de 25,00 mL 

 

Tempo de escoamento. 

1).............. segundos 

2).............. segundos 

3)...............segundos ===> Média =............... segundos 

 

Capacidade: 

1)............... mL 

2)............... mL 

3)............... mL ===> Média = .............. mL 

 

B) Questões: 

 

01) Poderia ser garantida a limpeza de um material de vidro se este for lavado com apenas 

água? Explique sua resposta. 


