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DENSIMETRIA
Medição da massa específica ou densidade das substâncias.

MASSA ESPECÍFICA
Massa por unidade de volume, a uma determinada temperatura expressa 

geralmente em gramas por centímetro cúbico (g/cm3) ou gramas por mililitro 
(g/mL), seus múltiplos e submúltiplos.

DENSIDADE RELATIVA
Número adimensional que expressa a razão entre a massa específica de 
uma substância a uma determinada temperatura e a massa específica de 

uma outra substância de referência, geralmente a água, a uma determinada 
temperatura, que pode ser a mesma da anterior. Geralmente expressa por  

D(20ºC/20ºC) ou D(20ºC/4ºC).
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MASSA ESPECÍFICA - EQUAÇÃO

V

M
=ρ

Onde:

ρ=massa específica;

M=Massa;

V=Volume
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MAS, COMO MEDIR ?
Padrão de Referência: Picnômetro

Recipiente fabricado em vidro, com formas definidas, utilizado para 
medição de massa específica de um líquido.



Marca do evento



Marca do evento

Rastreabilidade do Densímetro 
Digital

Referência
Internacional

Referência
Nacional

Usuário
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(ISO/TR 20461:2000)
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Gravimétrico

MASSA ESPECÍFICA DE 
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DENSÍMETROS DE 
VIDRO

DENSÍMETROS DE 
VIDRO

DENSÍMETROS 
DIGITAIS

DENSÍMETROS 
DIGITAIS

Calibração por
Comparação

Método
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COMO DETERMINAMOS

T       ρ
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VANTAGENS

•Podem ser feitas medições com volumes muito 
pequenos;

•A temperatura dentro da célula em que o fluido é 
inserido pode ser variada rapidamente, sem que haja 
grande influência do meio-ambiente. 
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Mensurando: Massa Específica do Líquido
ρρρρ = f ( X1,X2 ,X3,X4...Xn)

MENSURANDO E GRANDEZAS DE 
ENTRADA 
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Onde:

ρLi = Massa específica do líquido indicado no densímetro digital , em g / cm³

ρα = Massa específica do ar indicada no densímetro digital, em g / cm³

Fv = valor indicado para determinação do Fator interno de calibração g/cm³

tvα = valor indicado diretamente proporcional ao período de oscilação do ar

tvL= valor indicado diretamente proporcional ao período de oscilação do líquido

δρα = Variação da massa específica do ar durante a medição da solução, em g/cm³

δρL (T) = Variação da massa específica do líquido

δR (ρL ) = Repetitividade das medições (aleatório)

δD = Correção devido ao amortecimento (oscilação) do fluido

EQUAÇÃO UTILIZADA
( ) ( ) ( ) DRTttF δρδδρδρρρ ααα ++++−⋅−= LL

2
vL

2
vvLi
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Equação para determinação da massa 
específica do líquido corrigida no 

densímetro digital:

Onde:

ρLpc =Massa específica do líquido no padrão corrigida, em g/cm³

ρLp =Massa específica do líquido medida no padrão, em g/cm³

β =Variação da massa específica do líquido por ºC

Tic = Temperatura indicada no densímetro digital corrigida em ºC

TLp= Temperatura do líquido indicado no padrão em ºC

ρLpc = ρLp - β.(Tic - TLp )
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PEP - DIMCI
•Na determinação da massa específica foi utilizado um 
densímetro digital, com resolução de 0,00001 g/cm³; 

•Calibrado por comparação direta com um padrão de volume do 
laboratório (picnômetro); 

• A amostra foi selecionada aleatoriamente para se realizar o 
estudo da caracterização; 

•Todas as medições foram realizadas à temperatura de 20,0 ºC;
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A Tabela abaixo apresenta as informações referentes à 
estimativa da incerteza da caracterização da massa específica.
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PROCEDIMENTO RESUMIDO DAS MEDIÇÕES 
FEITAS NO LABORATÓRIODO LABORATÓRIO

•Limpeza do densímetro digital;
•Medição da massa específica de uma garrafa;
•Limpeza do densímetro digital;
•Medição da massa específica de OUTRA garrafa, E ASSIM 
SUCESSIVAMENTE, QUANTAS FOREM AS GARRAFAS A SEREM 
MEDIDAS EM UM DIA.

O IMPORTANTE É SALIENTAR QUE JAMAIS UMA AMOSTRA É
POSTA NO DENSÍMETRO DIGITAL “EXPULSANDO” OUTRA 
AMOSTRA. PROCEDE-SE DESTE MODO PARA NÃO HAVER 
POSSIBILIDADE DE SE TER UM RESULTADO “MASCARADO” POR 
OUTRO. 
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GRÁFICOS

As Tabelas 12 e 13 apresentam os resultados referentes às 
leituras e o tratamento estatístico, segundo o Protocolo 
Harmonizado da IUPAC [11], apêndice 1, para massa
específica, respectivamente.

Cabe salientar que na Tabela 13, o resultado do valor da
variância entre amostras foi menor que o valor crítico, para 95%
de confiança. Dessa forma, como os valores não apresentam 
variação significativa entre os grupos e no grupo das amostras 
analisadas, eles podem ser considerados homogêneos entre si.
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A tabela abaixo apresenta os valores dos resultados das 
medições de massa específica, com seus respectivos valores de 
média e desvio padrão, cujas garrafas foram armazenadas na 
temperatura de 20,0 ºC e analisadas em semanas diferentes. 
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VALOR DE INCERTEZA DA 
ESTABILIDADE DA MASSA ESPECÍFICA 

ANALISADO NESTE EP

Parâmetro                   Incerteza da estabilidade (ue)     T (ºC)

Massa específica          0,00005 g/cm3 20,0
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VALOR DE REFERÊNCIA DA MASSA 
ESPECÍFICA ANALISADO NESTE EP

Valor de referência U (k=2; NC=95%)                            T (ºC)

(0,79085 ± 0,00019) g/cm3 20,0
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RESULTADOS REPORTADOS PELOS 
LABORATÓRIOS
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GRÁFICO 
INDICANDO OS 
RESULTADOS 

DOS 
LABORATÓRIOS
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OBSERVAÇÕES

• O valor de referência estabelecido para massa específica foi 0,79085 g/cm3

e sua incerteza  combinada u foi 0,00009 g/cm3.
• Os valores medidos para massa específica estão dispersos entre os 
valores aproximados:0,780 e 0,793 (dispersão global). 

REPETITIVIDADE E REPRODUTIBILIDADE

• Para a verificação dos resultados de repetitividade e reprodutibilidade 
referentes à medição de massa específica, obtiveram-se os valores de 0,04 e 
0,06%,respectivamente, para um nível de confiança de 95%. A variância dos 
resultados apresentados entre os laboratórios foi de 0,05%.
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Na determinação do parâmetro massa específica, dentre os 
dezesseis laboratórios participantes, todos reportaram cinco 

medições e somente um laboratório (6%) apresentou 
desempenho insatisfatório (M49). 

É importante salientar que para a medição dessa grandeza, a 
maioria dos laboratórios usou densímetro digital, um laboratório

empregou picnômetro e três utilizaram densímetro de vidro. 

Quanto à temperatura, todos os laboratórios relataram que as 
medições foram feitas a 20ºC.
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www.inmetro.gov.br
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