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PRÁTICA 1: DENSIDADE DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS 

 

1)  OBJETIVO: Determinar a densidade de sólidos e líquidos  

2)  INTRODUÇÃO TEÓRICA: 

As propriedades dos materiais são agrupadas em químicas e físicas. As propriedades químicas descrevem uma 

transformação química, tal como a interação de uma substância com outra, ou a transformação de uma 

substância em outra. As propriedades físicas não envolvem qualquer mudança na composição ou identidade 

da substância, isto é, são propriedades que podem ser observadas e medidas sem modificação de sua 

composição. As propriedades físicas podem ser classificadas como extensivas ou intensivas. 

As propriedades extensivas são diretamente proporcionais à quantidade de matéria da substância presente da 

amostra, enquanto que as intensivas não dependem da quantidade de matéria. Temperatura (T), pressão (p), 

cor e densidade (d) são propriedades intensivas, enquanto que massa (m) e volume (V) são propriedades 

extensivas. 

É importante ressaltar que uma propriedade extensiva pode ser convertida em uma propriedade intensiva de 

duas maneiras: 1) dividindo-se a propriedade extensiva pela quantidade de matéria ou 2) dividindo-se por 

outra propriedade extensiva – usualmente massa ou volume. Por exemplo, a densidade, que é uma propriedade 

intensiva, é dada pela razão massa/volume. 

Chamamos de densidade absoluta  (ou massa específica) de uma substância o quociente entre a sua massa e 

o seu volume: 
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A densidade absoluta é também uma propriedade específica, isto é, cada substância pura tem uma densidade 

própria. A densidade tem como unidade de medida g cm-3, mas é mais frequentemente expressa em g mL-1.  

A densidade relativa d 
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de um material é a relação entre a sua densidade absoluta e a densidade absoluta de uma substância 

estabelecida como padrão. No cálculo da densidade relativa de sólidos e líquidos, o padrão usualmente 

escolhido é a densidade absoluta da água, que é igual a 1,000 kg dm-3 (equivalente a 1,000 g cm-3) a 4ºC, dado 

por  
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No caso de gases, a densidade relativa é tomada em relação ao ar ou ao hidrogênio. 

Ao ser a densidade uma grandeza intensiva, isto é, não muda, por exemplo, ao dobrarmos o tamanho do 

sistema, ela depende ponto a ponto do material. Caso a amostra seja homogênea, seu valor é o mesmo para 
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todos os pontos do sistema. A densidade é função do tipo de substância, da temperatura e da pressão, 

principalmente. Visto ser característica de cada substância, a densidade pode ser utilizada para a determinação 

da pureza de amostras, pois é significativamente alterada pela presença de contaminantes. Por exemplo, na 

identificação e no controle de qualidade de um determinado produto industrial, bem como ser relacionada com 

a concentração de soluções.  

A densidade de sólidos pode ser determinada pesando-o cuidadosamente e em seguida determinando seu 

volume. Se o sólido apresentar uma forma irregular (o que torna impossível medir suas dimensões), o volume 

poderá ser determinado utilizando um método de deslocamento. 

A densidade de líquidos pode ser determinada analogamente, por medidas da massa do líquido que ocupa um 

volume conhecido (método do picnômetro) e por métodos de flutuação baseados no princípio de Arquimedes. 

Entretanto, no caso dos líquidos, uma alteração relativamente pequena na temperatura pode afetar 

consideravelmente o valor da densidade, enquanto que a alteração de pressão tem que ser relativamente alta 

para que o valor da densidade seja afetado. 

A densidade apresenta variações periódicas com o número atômico, mas essas variações não são regulares, já 

que a relação entre as propriedades físicas e a configuração eletrônica não é direta. Pense nisso! 

 

3)  Roteiro: 

Materiais: Picnômetro, balança, termômetro, balão volumétrico, espátulas, água destilada, amostras. 

a) Calibração do picnômetro  

 Pese cuidadosamente o picnômetro vazio e seco. Anote a massa.  

 Complete o picnômetro com água destilada. Tampe o picnômetro de maneira que o excesso de água 

escorra pelo capilar. Verifique se não ficaram bolhas de ar aprisionadas no interior do picnômetro. Se 

isso ocorreu, remova-as e preencha-o novamente. Anote a temperatura. Através dos dados da Tabela, 

determine a densidade da água nessa temperatura.  

 Com um papel poroso, enxugue o líquido presente na parte externa do picnômetro. 

 Pese o picnômetro com água. Anote a massa.  

 Repita a pesagem mais duas vezes retirando o picnômetro da balança a cada pesagem. Atenção! 

Procure realizar esta operação da forma mais delicada e rápida possível para não sujar ou engordurar 

as paredes externas do picnômetro e para evitar que o líquido mude de temperatura com relação à 

ambiente. 

 A diferença entre essa massa e a massa do picnômetro vazio permitirá determinar a massa de água 

contida no picnômetro. 

 Complete a tabela 1 do seu relatório com os dados obtidos e determine a capacidade do picnômetro 

(VA). 

Densidade absoluta da água 
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T (ºC) d (g cm-3) T (ºC) d (g cm-3) 

10 0,999700 20 0,998203 

11 0,999605 21 0,997992 

12 0,999498 22 0,997770 

13 0,999377 23 0,997538 

14 0,999244 24 0,997296 

15 0,999099 25 0,997044 

16 0,998943 26 0,996783 

17 0,998774 27 0,996512 

18 0,998595 28 0,996232 

19 0,998405 29 0,995944 

 

b) Determinação da densidade do álcool comercial e do etilenoglicol. 

Além de ser amplamente utilizado como combustível, o álcool também está presente na indústria 

farmacêutica, de cosméticos, de higiene e limpeza e como solvente na indústria de tintas e vernizes. O poder 

bactericida desse composto, associado ao seu poder solubilizante, à sua alta taxa de evaporação e ao seu baixo 

custo, fazem do álcool etílico um dos produtos de higiene e limpeza mais procurados pelo mercado 

consumidor final. Por outro lado, o etilenoglicol é um composto químico largamente utilizado como um 

anticongelante automotivo e como matéria-prima para a fabricação de fibras de poliéster. 

 

 Lave o picnômetro com um pequeno volume do líquido cuja densidade será determinada (álcool 

comercial ou etilenoglicol) para remover os resíduos de água do seu interior. 

 Adicione o líquido (tome cuidado para não haver a formação de bolhas) e coloque a tampa de maneira 

que o excesso de líquido escorra pelo capilar. Enxugue o líquido presente na parte externa do 

picnômetro com um papel toalha. 

 Pese o picnômetro contendo o líquido e anote a massa (mPAL, mPEG). Repita a pesagem mais uma vez 

retirando o picnômetro da balança a cada pesagem. 

 Complete a tabela 2 do seu relatório. A diferença entre essa massa e a massa do picnômetro vazio 

permitirá determinar a massa do líquido. Como o volume do líquido corresponde ao volume do 

picnômetro determinado durante a calibração (VA), a densidade do líquido poderá ser facilmente 

determinada. Compare os valores obtidos com dados da literatura (CRC Handbook disponível no 

laboratório) e complete a tabela 3 do seu relatório. 

 

c) Medida da densidade de sólidos: 
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Nesta atividade irá trabalhar com diferentes metais os quais apresentarão diferentes formas. O objetivo e 

determinar a densidade de cada amostra e posteriormente comparar os resultados obtidos com os valores de 

uma tabela de densidades conhecidas.  

 Pese aproximadamente 5-10 (0,001) g de material sólido em uma placa plástica e anote a massa (mM). 

(Lembre-se de zerar previamente a balança para a placa). Coloque água destilada no picnômetro e ajuste 

o menisco (fique de olho nas bolhas de ar que eventualmente tenham ficado retidas na superfície da 

amostra). 

 Pese o picnômetro contendo o material sólido e água. Anote a massa ((mPM)) 

 Calcule a densidade da amostra usando a massa calculada a partir dos valores pesados (mM) e o volume 

do picnômetro determinado no início da prática, e compare o resultado como os valores da Tabela. 

 Repita a operação para as demais amostras. Anote todos os resultados na tabela 3 do seu relatório. 

 Discuta no relatório se os valores observados de densidade para os metais utilizados estão coerentes com 

o que se esperava observando as tendências da tabela periódica. 

 

Densidades aproximadas de algumas substâncias 

Substância Densidade (g cm-3) Substância Densidade (g cm-3) 

Alumínio 2,7 Platina 21,4 

Latão 8,4 Porcelana 2,4 

Cobre 8,9 Prata 10,5 

Vidro 2,6 Aço inoxidável 7,9 

Ouro 19,3 Níquel 8,9 

Ferro 7,9 Estanho 7,26 

Mercúrio 13,6 Cádmio 8,65 

Chumbo 11,3 Zinco 7,14 

Bismuto 9,78   

 

4)  POSSÍVEIS FONTES DE ERROS DO MÉTODO: 

- Evaporação do líquido durante a pesagem. 

- Adsorção de água (humidade ambiente) na superfície do frasco durante a pesagem. 

- Flutuações de temperatura. 

- Presença de bolhas. 

 


