
  

 

 
 Kit de Determinação de Densidade 

Manual de Instruções 
（EX/EP/VP/CAV/AV/AR/PA/CP） 

 

 
Este Kit é compatível com os modelos OHAUS® Adventurer™, Adventurer™ Pro (exceto 
AV53x), Adventurer™ SL (exceto AS153x), Pioneer, Explorer® Pro, Voyager® e Voyager® Pro 
com capacidades de até 610g e resolução de 0.1mg e 1mg, modelos Explorer® com 
capacidades de até 1100g e resoluções de 0.1mg e 1mg. Antes de utilizar esse acessório, 
leia com atenção estas instruções. 
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1 Introdução 
1.1 Antes de começar 
Grato por adquirir o kit de determinação de densidade para suas balanças OHAUS. Com o auxílio deste kit, 
você poderá utilizar sua balança para a determinação da densidade de sólidos e líquidos. 
 
1.2 Equipamento padrão 
O kit contém peças individuais mostradas na ilustração abaixo. 

Para a determinação de densidade de líquidos, você precisará do kit e também do imersor opcional de 10ml. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1 Béquer de vidro      2 Retentor 
 
3 Pinças       4 Plataformas 
 
5 Suporte para sólidos flutuantes    6 Suporte para sólidos não flutuantes 
 
7 Termômetro de precisão com suporte   8 Imersor 10ml (equipamento opcional) 
1       2  
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3 4

5 6 7 8 
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9 Suporte de prato (Altura = 38.1mm) 
   Para AR 0.1mg/EP/VP 
 
10 Suporte de prato (Altura = 23.5mm) 
     Para PA 0.1mg/CP 0.1mg 
 

 
 

 
 
 

 
 

11 Suporte de prato (Diâmetro = 22.8mm) 
     Para PA1mg/CP1mg/AR1mg/EX 1mg 
 
12 Suporte de prato (Diâmetro = 19.8mm) 
     Para AV/CAV 
 
13 Suporte de prato (Diâmetro = 18.6mm) 
     Para EX 0.1mg 

 
 
 
 
 
 

14 Pesos de compensação A 
 
15 Pesos de compensação B 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balanças Pesos Nº Quantidade

EX 1mg A 1 

AV 1mg A 1 

EP/VP 1mg A 3 

PA/CP 1mg B 1 
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2 Preparando a balança para determinações de densidade 
 Esta seção descreve como poderá converter sua balança para determinar  
densidades. Favor seguir as etapas abaixo. 

Selecione o suporte de prato de acordo com sua balança conforme descrito na 
Seção 1.2. Retire a tampa de fita no suporte do prato e grude de forma central 
no fundo do retentor (2). 

1. Abra a porta da capela e retire o prato de pesagem  

2. Coloque o retentor com o suporte de prato no cone de pesagem.  

3. Coloque a plataforma (4) acima do retentor. Os três pés de apoio deverão 
estar entre os braços de pesagem do retentor e permanecer estáveis 
sobre a placa de fundo da capela. 

Nota: O retentor não deve tocar a plataforma em nenhuma 
circunstância! 

 

3 Princípio da determinação de densidade 
 A densidade ρ é o quociente da massa m e do volume V. 
 

 
O sistema internacional de unidades especifica Kg/m3 como a unidade de densidade. Contudo a unidade 
g/cm3 é mais adequada para fins laboratoriais.  

As determinações da densidade frequentemente são executadas pelo princípio de Arquimedes, que também 
é utilizado com o kit de determinação da densidade para balanças. Esse princípio declara que todo corpo sólido 
imerso em um fluido aparentemente perde peso em uma quantidade igual à do fluido que desloca.  

O procedimento para determinação da densidade pelo princípio de Arquimedes depende se determinará a 
densidade de sólidos ou líquidos. 
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4 Determinação da densidade de sólidos 
4.1 Fundamentos 
A densidade de um sólido é determinada com o auxílio de um líquido, cuja densidade ρ0 é conhecida (água ou 
etanol geralmente são utilizados como líquidos auxiliares). O sólido é pesado no ar (A) e a seguir no líquido 
auxiliar (B). A densidade ρ pode ser calculada a partir das duas pesagens da seguinte forma: 

 

 

ρ = Densidade da amostra 

A = Peso da amostra no ar 

B = Peso da amostra no líquido auxiliar 

ρ0 = Densidade do líquido auxiliar 

ρL = Densidade do ar (0.0012 g/cm3) 

α = Fator de correção da balança (0.99985), 
considera a flutuação do ar do peso de ajuste. 

 

 

4.2 Executando a determinação da densidade de sólidos 
 

Nota: Estas instruções explicam como trabalhar com o kit de determinação 
de densidade. Descreve o procedimento para a execução manual da 
determinação da densidade. 

Se necessitar de informações sobre a operação de sua balança, consulte o 
manual de instruções que acompanha a balança.  

Para a determinação da densidade de sólidos, utilize o béquer de vidro (2) 
e um dos dois suportes de sólidos que flutuam (5) ou afundam (6). Para 
certas balanças de 1mg da OHAUS, utilize os pesos de compensação de 
acordo com sua balança, conforme descrito na Seção 1.2. 

Prepare a balança para a determinação da densidade (instale a plataforma 
e o retentor) conforme descrito na Seção 2. 

Pendure o termômetro fornecido (7) na borda do béquer (1). Coloque o 
béquer na plataforma e encha-o com o líquido auxiliar (líquido de 
densidade conhecida ρ0', geralmente água destilada ou etanol). 
Adicione líquido suficiente para garantir que o sólido seja coberto pelo 
menos por 1 cm de líquido após a imersão. 

Pendure o suporte adequado (5) ou (6) para sólidos que flutuam ou 
afundam do retentor (a ilustração ao lado mostra o suporte de sólido que 
afunda). 

Verifique se nenhuma bolha de ar se adere à parte imersa do suporte 
(elimine quaisquer bolhas de ar movimentando o suporte ou com uma 
escova fina). 

Para certas balanças de 1mg da OHAUS, coloque os pesos de 
compensação no suporte (a ilustração ao lado mostra os pesos para 
balanças 1mg EP/VP).  

Feche as portas da capela e determine a tara da balança. 

Densidade: 
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 Coloque o sólido em um dos dois pratos de pesagem do retentor (2). 
Aguarde até que a exibição do peso da balança se estabilize e anote o 
peso A exibido (peso da amostra no ar). 

 

 

 

Nota para modelos de 0.1mg 

Quando sólidos com peso superior a 20g forem pesados no ar, coloque 
no prato em cima do suporte (erros de carga de canto acima de 20g 
podem aparecer em um braço na pesagem).  

Retire o sólido do prato, feche as portas da capela e determine a tara da 
balança.  

 

 

 

A seguir, coloque o sólido no suporte (6). Verifique se não há nenhuma 
bolha de ar grudada no sólido (remova quaisquer bolhas de ar com uma 
escova fina). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota 

Com sólidos com densidade inferior a 1g/cm3, o suporte de sólidos 
flutuantes (5) deverá ser utilizado, pois mantém o corpo do sólido abaixo 
da superfície do líquido auxiliar. Se a flutuação do sólido for superior ao 
peso do suporte, o suporte deverá ser pesado colocando um peso 
adicional no prato de pesagem superior do retentor. Após colocar o 
peso adicional, determine a tara da balança e reinicie o 
procedimento de determinação da densidade pesando 
primeiramente o sólido no ar (A) e a seguir no líquido auxiliar (B). 

 

Aguarde até que a balança tenha alcançado estabilidade e anote o peso 
B exibido (peso da amostra no líquido auxiliar).  

Agora determine a densidade ρ do sólido de acordo com a fórmula 
anterior (Seção 4.1). 

 

 

 

 

PT-5                                                                                     Kit de Determinação de Densidade 



 

 

4.3 Melhorando a precisão do resultado 
As dicas a seguir devem ajudar a melhorar a precisão dos resultados na determinação da densidade de 
sólidos. 

Temperatura 

Geralmente os sólidos são bastante insensíveis a flutuações da temperatura, de forma que alterações 
relacionadas da densidade não produzem consequências. Contudo, como o trabalho é executado com um 
líquido auxiliar na determinação da densidade de sólidos de acordo com o princípio de Arquimedes, sua 
temperatura deverá ser considerada, pois a mesma tem grande influência com líquidos e causa alterações na 
densidade na ordem de magnitude de 0.1 a 1% por °C. Esse efeito já é aparente na terceira casa decimal do 
resultado.  

Para obter resultados precisos, recomendamos sempre considerar a temperatura do líquido auxiliar em 
todas as determinações da densidade. Você pode utilizar valores adequados de um livro de tabelas. Na 
Seção 6 há tabelas de água destilada e etanol.  

Tensão superficial do líquido auxiliar  

A adesão do líquido auxiliar aos fios de suspensão do suporte gera um aumento aparente de peso de até 3mg.  

Como o suporte é imerso no líquido auxiliar em ambas as pesagens do sólido (no ar e no líquido auxiliar) e a 
balança é tarada antes de cada medição, a influência do aumento aparente do peso pode ser ignorada.  

Se for necessária a maior precisão possível, utilize algumas gotas do agente umectante. 

 

5 Determinação da densidade de líquidos 
5.1 Fundamentos 
 A densidade de um líquido é determinada utilizando um imersor de volume conhecido. O imersor é pesado no 
ar e a seguir no líquido, cuja densidade deverá ser determinada. A densidade ρ pode ser determinada a partir 
das duas pesagens da seguinte forma: 

Com uma balança eletrônica, é possível determinar o 
peso do líquido deslocado P (P=A-B) e, assim, a 
flutuação, permitindo que a fórmula anterior seja 
simplificada em:  

 

 

   

ρ = Densidade do líquido 

      A = Peso do imersor no ar 

      B = Peso do imersor no líquido 

      V = Volume do imersor 

      ρL = Densidade do ar (0.0012 g/cm3) 

       α = Fator de correção 
da balança (0.99985),            
                          considera a flutuação do ar do peso de ajuste 

P = Peso do líquido deslocado (P = A - B) 

 

Densidade: 
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5.2 Executando a determinação da densidade de líquidos 
Nota: Estas instruções explicam como trabalhar com o kit de determinação de densidade. Descrevem o 
procedimento para a execução manual de uma determinação da densidade.  

Se necessitar de informações sobre a operação de sua balança, consulte o manual de instruções que você 
recebeu com a balança. 

Para a determinação da densidade de líquidos, utilize o béquer de vidro (1) e o imersor opcional (8). 

 

Prepare a balança para a determinação da densidade (instale a plataforma 
e o retentor) conforme descrito na Seção 2. 

 

Coloque o béquer vazio (1) na plataforma e pendure o termômetro 
fornecido (7) na borda do béquer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendure o imersor (8) do retentor e certifique-se de que não toque nem 
no béquer nem no termômetro. 

 

Determine a tara da balança. 
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Adicione o líquido cuja densidade você deseja determinar ao béquer (até 
aproximadamente 1 cm acima do olho de suspensão do imersor). 
Verifique se não há bolhas de ar grudadas no imersor (elimine quaisquer 
bolhas de ar com uma escova fina).  

 

Aguarde até que a exibição do peso da balança se estabilize e anote o 
valor P exibido (peso do líquido deslocado).  

Agora determine a densidade ρ do líquido (na temperatura lida no 
termômetro) de acordo com a fórmula anterior (Seção 5.1). 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
5.3 Melhorando a precisão do resultado 
As dicas a seguir ajudarão a melhorar a precisão dos resultados na determinação da densidade de líquidos. 

Tolerância de volume do imersor 

O imersor opcional recomendado para a determinação da densidade de líquidos corresponde aos requisitos do 
Regulamento Alemão de Pesos e Medidas (EO 13-4, parágrafo 9.21). O volume do imersor, incluindo a parte 
superior do fio de suspensão, é ajustado de modo que o erro máximo na determinação da densidade da água 
sob uma temperatura de 20°C seja ± 0.0005 g/cm3 

 

6 Informações complementares 
Esta seção oferece informações sobre os fatores de influência que podem causar efeito adverso na precisão 
dos resultados da experiência. Além disso, você encontrará tabelas de densidade de água destilada e etanol 
nesta seção. 

6.1 Fatores de influência 
Além da temperatura, a flutuação do ar e a tensão superficial do líquido, os seguintes fatores podem afetar os 
resultados da experiência: 

- Profundidade de imersão do suporte ou imersor 

- Bolhas de ar 

- Porosidade do corpo sólido 

Profundidade de imersão do suporte ou imersor 

O imersor para a determinação da densidade de líquidos é pendurado a partir de um fio de platina com 
diâmetro de 0.2 mm. Na água, o fio sofre uma flutuação de aproximadamente 0.3 mg por profundidade de 
imersão de 10mm.  

Exemplo: Se o líquido estiver 10mm acima do olho de suspensão do imersor, aproximadamente 40 mm 
estarão imersos. Isso resulta em uma flutuação de 1.2mg com densidades de aproximadamente 1. Devido à 
divisão da flutuação por 10cm3 (=volume do imersor), o erro no resultado é significativamente pequeno e não 
precisa ser corrigido.  

A parte imiscível dos suportes para a determinação de densidade de sólidos inclui 2 fios, cada um com 
diâmetro de 0.7mm. Com uma densidade de líquido de 1, isso resulta em uma flutuação de profundidade de 
imersão de aproximadamente 4mg milímetro.  

Na pesagem do sólido no ar, a profundidade de imersão do suporte permanece a mesma. A força de flutuação 
sobre o suporte é, assim, constante, podendo ser ignorada. Contudo, é importante garantir que o nível do 
líquido não seja alterado entre as pesagens (a alteração no nível do líquido por imersão do sólido geralmente 
é insignificante).  
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Bolhas de ar  

Com líquidos pouco umectantes (por exemplo, água sem agente umectante), é possível que as bolhas de ar 
permaneçam grudadas nas partes imersas (sólido, imersor e suporte) e influenciem o resultado devido à sua 
flutuação. Uma bolha com diâmetro de 1 mm causa uma flutuação de 0.5 mg, ao passo que um diâmetro de 2 
mm resulta em uma flutuação alta de 4 mg. Para evitar bolhas de ar, recomendamos as seguintes medidas de 
precaução: 

- Remova a gordura de sólidos resistentes a solventes  

- Limpe os suportes e o imersor em intervalos regulares, jamais toque com suas mãos nas partes que são 
imersas  

- Com delicadeza, agite os suportes e o imersor na primeira imersão para remover quaisquer bolhas de ar  

- Remova quaisquer bolhas de ar que permaneçam com uma escova fina  

- Utilize um agente umectante fornecido ou comercial ou líquidos orgânicos (a alteração de densidade 
sofrida pela água destilada na adição do agente umectante pode ser ignorada). 

Porosidade do sólido 

Quando corpos sólidos são imersos em um líquido, geralmente nem todo o ar nos poros é deslocado. Isso 
causa erros de flutuação e, assim, a densidade de corpos porosos somente poderá ser determinada de forma 
aproximada. 
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6.2 Tabela de densidade de água destilada 
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6.3 Tabela de densidade de etanol 
 

 

Os valores de densidade do C2H5OH foram extraídos do "American Institute of Physics Handbook". 
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