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Resumo:  
A massa volúmica de um material constitui a grandeza que caracteriza a massa 
contida por unidade de volume, expressa em unidades do SI em kg/m3. Um dos 
métodos mais complexos, tanto na sua execução experimental como na obtenção 
do resultado final com o respetivo cálculo de incerteza, e que garante a 
rastreabilidade da grandeza massa volúmica às grandezas de base, massa e 
volume, é o método de pesagem hidrostática. Este método baseia-se no princípio 
de Arquimedes, que enuncia que a força de impulsão que atua num sólido quando 
mergulhado num líquido é igual ao peso do volume do líquido deslocado pelo 
sólido. Esta �✁✂✄☎✆�✝✞✟✁ ✝✠✡☛☞☛☎✌✝ ✁ ✍☛☞✌✝✎✁ ✎✝ ✝✡✌☛✏ ✎✝☞ ✂☛✎✆✞✑☛☞ ✎☛ ✂✝☞☞✝

volúmica de líquidos realizados no Laboratório Nacional de Metrologia do 
Instituto Português da Qualidade através do método de pesagem hidrostática. 
Serão apresentados os resultados da validação do sistema de medição devido à 
introdução de novos componentes. São ainda evidenciados conceitos importantes 
na determinação desta grandeza.  
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Abstract:  
The density of a material is the quantity which characterizes the mass contained 
per unit volume, expressed in SI units kg/m3. One of the most complex, both in its 
trial run as the final results, with the uncertainty budget, and ensures traceability 
of density at the base quantities, mass and volume, is the method of hydrostatic 
weighing. This method is based on Archimedes' principle, which states that the 
pushing force which acts as a solid immersed in a liquid equals the weight of the 
volume of the liquid displaced by the solid. This paper presents the "state of the 
art" of density measurements of liquids held in the National Metrology Laboratory 
of the Portuguese Institute for Quality through the method of hydrostatic 
weighing. Will present the results of the validation of the measurement system 
due to the introduction of new components. Important concepts are still evident in 
the determination of this magnitude. 
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1. Introdução 

A massa volúmica (�) de um material constitui a grandeza que caracteriza a massa contida por 

unidade de volume de um corpo, à pressão (p) e a temperatura (t) especificadas (ISO 80 000-

4:2006 (E)) A unidade do SI da grandeza da massa volúmica é o kg/m3 que deriva de duas 

unidades base do SI o quilograma, kg, e o metro, m (BIPM, 2006).  

Encontram-se descritos diversos métodos de determinação da massa volúmica de líquidos que 

diferem não só na metodologia como essencialmente na sua fidelidade. Um dos métodos mais 

complexos, tanto na sua execução experimental como na obtenção do resultado final com o 

respetivo cálculo de incerteza, e que garante a rastreabilidade da grandeza massa volúmica às 

grandezas de base, massa e volume, é o método de pesagem hidrostática (Gupta, 2002). Este 

foi inicialmente realizado numa balança hidrostática inventada por Galileu Galilei (Gupta, 

2002). O método de pesagem hidrostática baseia-se no princípio de Arquimedes, que enuncia 

que a força de impulsão que atua num sólido quando mergulhado num líquido é igual ao peso 

do volume do líquido deslocado pelo sólido (Gupta, 2002). 

Um padrão consiste na realização da definição de uma dada grandeza com um valor 

determinado ao qual está associado uma incerteza padrão, tomado como referência. A 

realização de uma definição de uma dada grandeza pode ser fornecida por um sistema de 

medição, por uma medida materializada ou por um material de referência. Existem dois tipos 

principais de padrões de massa volúmica, os padrões líquidos (água) e os padrões sólidos 
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(esferas de silício, zerodur, quartzo e vidro de expansão ultrabaixa, etc.) (Gupta, 2002; Fujii, 

2004, Fujii, 2006). 

 

2. Materiais e Métodos 

2.1. Sistema absoluto de medição da massa volúmica de líquidos do IPQ 

�✁✂✄ ☎✆✝✞✟✠☎✄✡☛✆ ✄☞✌✍✁✍✟✂✄ ✆ ✎✍✁✂✄✏✆ ✏✄ ✄✌✂✍✑ ✏✄✁ ✝✍✏✠✡✒✍s de massa volúmica de líquidos 

realizadas no Laboratório Nacional de Metrologia do Instituto Português da Qualidade (IPQ).  

O sistema absoluto para a determinação da massa volúmica de líquidos do Laboratório de 

Propriedades de Líquidos (LPL) do Instituto Português da Qualidade (IPQ) (Figura 1) é 

baseado no método de pesagem hidrostática, onde através de um sistema de elevação 

comandado por um programa efectuado no software NI LabVIEW®, é possível determinar a 

massa aparente1 de um padrão de referência de massa volúmica dentro do líquido em análise. 

Esta é assim determinada através da diferença de massa do padrão de referência dentro do 

líquido e no ar.  

 

Figura 1 ✓ Sistema absoluto de medição de massa volúmica de líquidos do LPL/IPP. 
 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 1 ✔ Balança eletrónica com dispositivo  de pesagem hidrostática; 2 ✔ Mecanismo eletrónico 
para  movimentação da esfera; 3 ✔ Banho termorregulado; 4 ✔ Dispositivo de regulação do banho; 

5 ✔ Termómetros de resistência de  platina; 6 ✔ Célula de medição; 7 ✔ Esfera de silício. 
 

2.1.1. Caracterização do padrão de massa volúmica 

Neste sistema foi utilizado como padrão de massa volúmica (Fujii, 2004; Fujii, 2006; Okaji, 

1988) uma esfera de silício com uma massa nominal de 233 g. A esfera de silício foi 

caracterizada no LPL, no Laboratório de Massa do IPQ e no Laboratório Nacional de 

Metrologia Alemão, Physikalisch-Technische Bundesanstalt. No LPL, o volume (V) da esfera 

de silício foi determinado através da medição da massa aparente da esfera dentro de água do 

tipo I (ISO 3696;1987 (E)) tendo como referência a massa volúmica da água determinada 

através da fórmula de Thiesen (Tanaka et al., 2001). 
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2.1.2. Equipamentos e instrumentos de medição 

São ainda parte fundamental deste sistema, uma série de instrumentos de medição de várias 

grandezas fundamentais na determinação da massa volúmica de líquidos: massa (balança), 

temperatura do ar e do líquido em teste (termómetros de resistência de platina), humidade 

relativa (higrómetro) e pressão atmosférica (barómetro).  

A rastreabilidade das medições efectuadas foi garantida através da calibração dos 

instrumentos de medição utilizados. Estando este sistema em melhoria continua, o trabalho 

desenvolvido visou a validação de uma nova célula de medição e de um novo sistema de 

termorregulação, partes integrantes do sistema de medição. A nova célula de medição 

apresentava como vantagens, a priori, um menor volume de amostra e uma geometria que 

permite uma selagem mais eficiente, diminuindo, portanto, a possibilidade de contaminação 

do líquido em estudo. Na célula anteriormente utilizada existiam dois tipos de materiais (vidro 

borosilicato e aço inoxidável), com condutividades térmicas distintas, que em contacto direto 

com o líquido em análise, podiam levar à formação de gradientes de temperatura no interior 

da célula, influenciando desta forma a determinação da massa volúmica da amostra. 

 
2.2. Métodos de pesagem 

Foram utilizadas duas metodologias para a realização da pesagem hidrostática: pesagem por 

método direto e pesagem pelo método de substituição. A pesagem por método direto é 

efectuada em dois momentos, uma onde a esfera é apoiada no suporte e é pesada, e outra em 

que a esfera está fora do suporte e é feita uma pesagem em vazio (sendo o suporte da esfera 

sempre incluído nas pesagens). No método de substituição, o processo é semelhante, sendo 

que a pesagem da esfera é alternada com a pesagem de um conjunto de massas de referência 

equivalentes à massa da esfera no líquido [19]. Foram testados os métodos de substituição por 

minoração; ou seja, massa nominal da esfera menos 1 g e por majoração, ou seja, massa 

nominal da esfera mais 1 g. 

2.3. Metodologia de validação do sistema 

O novo sistema de termorregulação, um banho termorregulado de 70 L (TV7 000LT, 

Tamson) foi validado de acordo com normas de referência para o efeito (EA-10/13, 2000; 

EURAMET/cg-13/v.01, 2007). A nova célula de medição foi validada através da elaboração 

de ensaios comparativos com a célula antiga. Como líquido de referência foi utilizado o 

tetracloroetileno a várias temperaturas (5 ºC, 20 ºC e 60 ºC). 
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2.4. Métodos de controlo de contaminações 

O controlo de possíveis contaminações dos líquidos ensaiados foi realizado através da 

medição da massa volúmica do líquido no início e no final do ensaio no densímetro de tubo 

vibrante padrão (DMA 5 000, Anton Paar) (Furtado, 2009). 

 

2.5. Balanço de Incertezas 

A estimativa das incertezas associadas à determinação da massa volúmica foi efectuada de 

�✁✂✄☎✂ ✁✂✆ ✂ ✝✞✟✠� ✡�✄� � ☛☞✡✄☛✌✌✍✂ ☎� ✠✎✁☛✄✏☛✑� ☎☛ ✆☛☎✠✒✍✂ ✎✂✌ ✓�✔✂✄�✏✕✄✠✂✌ ☎☛

✖�✗✠✔✄�✒✍✂✘ (GUM, 1995 - JCGM 100:2008). 

 

3. Resultados e Discussão 

O objetivo principal para a mudança de célula de medição da massa volúmica de líquidos 

residiu em dois aspetos principais. O primeiro, a diminuição do volume de líquido necessário 

para a análise, uma vez que a célula antiga necessita de cerca de 2 l de líquido enquanto, a 

célula nova comporta apenas 1 l. Esta diminuição reduz a quantidade necessária de líquido 

para o ensaio, que por diversos motivos, nomeadamente os económicos, os de fiabilidade ou a 

celeridade da estabilização da temperatura do líquido, ou ainda limitativos em quantidade de 

líquido em análise, se torna vantajosa em relação à primeira. O segundo aspeto reside na 

diminuição de probabilidade da contaminação do líquido em análise por infiltrações do 

líquido do banho termorregulado. A célula antiga (Figura 2-A) é composta por duas aberturas, 

no topo e no fundo, que, apesar de devidamente isoladas, com o tempo e desgaste, podem 

originar infiltrações dificilmente indesejáveis, originando uma alteração dos valores de massa 

volúmica por alteração da composição do fluido em análise.  

Deste modo a validação desta nova célula foi efetuada por comparação dos resultados da 

medição da massa volúmica da água, a 20 ºC, pelos três diferentes métodos (direto, 

substituição por minoração e substituição por majoração) na célula primária previamente 

validada em comparações internacionais. Dos resultados obtidos (Quadro 1) e apresentados na 

Figura 3, verificou-se uma coerência nos valores obtidos de massa volúmica da água 

ultrapura, assim como das suas incertezas, sendo estas da mesma ordem de grandeza. 

Na determinação da massa volúmica do tetracloroetileno (Quadro 1), verificou-se um desvio 

nos valores obtidos, bem como das suas incertezas, pela metodologia de pesagem hidrostática 

relativamente à densimetria de tubo vibrante, que se deve ao fato de: 
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4. Conclusões 

Verificou-se coerência dos valores obtidos na determinação da massa volúmica da água 

ultrapura, sendo as incertezas expandidas da mesma ordem, o que permite a validação da nova 

célula.  

Os resultados destes ensaios foram ainda comparados com os resultados obtidos numa 

comparação interlaboratorial utilizando a célula antiga. Após a análise dos resultados obtidos 

foi possível concluir que a nova célula é fiável fornecendo bons resultados, sendo possível a 

sua validação para o uso no sistema. 
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