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Para �ns did�aticos, �e apresentada uma maneira de construir um dens��metro, aparelho utilizado
para medir a densidade de uidos. �E um aparato f�acil de ser constru��do e muito simples de ser
utilizado. Sua principal vantagem sobre os dens��metros que comercialmente encontramos, �e a sua
capacidade de medir a densidade de quaisquer l��quidos, operando em qualquer faixa de densidade.
Outra vantagem que apresenta, �e a possibilidade de fazer uma medi�c~ao relativa entre quaisquer
l��quidos, n~ao fazendo apenas a medi�c~ao relativa �a densidade da �agua. Desta maneira, pode-se
medir, por exemplo, a densidade do merc�urio em rela�c~ao ao �eter, com este instrumento. Nota-se
que, desta maneira, com apenas um instrumento determina-se a densidade de qualquer l��quido, n~ao
sendo necess�ario dispor-se de dens��metros que operem em diversas faixas de densidade, como �e o
caso dos instrumentos encontrados comercialmente.

A didactic, inexpensive and easy-to-make densimeter is proposed. The main pedagogical advantage
of this equipment is the possibility of exploring several situations involving the measurements in a
wide range of densities for several kinds of liquids. It is also possible to measure the density of a
given liquid with respect to any other kind of liquid, not only with respect to the water as usual in
the more accessible densimeters.

I Introdu�c~ao

Uma das caracter��sticas dos uidos �e sua massa es-
pec���ca ou densidade, que determina algumas de suas
propriedades. Em geral, um dens��metro funciona com-
parando a densidade de qualquer uido com a �agua.

Com o objetivo de tentar descobrir um meio de me-
dir a densidade de qualquer l��quido em rela�c~ao a outro
(e n~ao apenas compar�a-lo com a �agua), apresenta-se
abaixo o processo de constru�c~ao de um dens��metro sim-
ples, que funciona com dois l��quidos quaisquer e opera
em qualquer faixa de densidade. Com um instrumen-
to razoavelmente simples como este, pode-se resolver a
maior parte dos problemas envolvendo a determina�c~ao
da densidade de uidos que possamos encontrar em
nosso dia-a-dia.

II Para a constru�c~ao deste apa-

rato deveremos dispor dos se-

guintes materiais

� uma pequena placa de acr��lico de cerca de 10cm x
3,5cm (pode ser obtido de um esquadro ou r�egua que-
brada);

� uma seringa de 5 ml;
� mangueira 4x1mm (50cm);
� conex~ao tipo \T" ( utilizada em autom�oveis );
� 2 parafusos M4 x 12 mm com porcas e arruelas;
� 2 parafusos M2,5 x 12 mm com porcas;
� 6 presilhas pl�asticas;
� 2 escalas t�ecnicas (r�eguas) de 15 cm.

III Constru�c~ao

O primeiro passo �e marcar a placa de acr��lico para fazer
os furos para a �xa�c~ao das duas r�eguas com os parafusos
M4 x 12 mm, como mostrado na �gura 1.

Figura 1. Marca�c~ao do acr��lico.
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Uma vez feita a marca�c~ao com a caneta para retro
projetor, deve-se puncionar em cima das marcas para
facilitar a fura�c~ao, como �e mostrado na �gura 2.

Figura 2. Pun�c~ao: preparo para a fura�c~ao.

A fura�c~ao deve ser feita de maneira progressiva, ou
seja, aumentando o diâmetro da broca gradativamente,
a �m evitar trincas na pe�ca de acr��lico (�gura 3).

Figura 3. Fura�c~ao gradual da Pe�ca de Acr��lico.

Uma vez feita a fura�c~ao, deve-se parafusar as r�eguas
na placa de acr��lico, tomando o cuidado de veri�car que
os componentes �quem no esquadro (�gura 4).

Uma vez esquadrejado, deve-se furar o conjunto
r�eguas/placa para passar os parafusos M2,5 x 12 mm,
que ir~ao assegurar ao conjunto uma maior rigidez, como
�e mostrado na �gura 5.

Figura 4. Fixa�c~ao das r�eguas no acr��lico.

Figura 5. Esquadrejamento do conjunto r�eguas/placa.

O passo seguinte �e conectar as mangueiras na co-
nex~ao em \T" (�gura 6) e marcar com a caneta
para retro projetor a posi�c~ao em que devem ser fei-
tos os furos na placa de acr��lico para �xar o conjunto
mangueiras/conex~ao.

Basta, agora, prender o conjunto manguei-
ras/conex~ao no conjunto r�eguas/placa com as presilhas
pl�asticas (�gura 7) e instalar a seringa na ponta da
mangueira que �ca solta.

A forma �nal do instrumento �e apresentada na �-
gura 8.

Figura 6. Conex~ao das mangueiras.

Figura 7. Fixa�c~ao das mangueiras na estrutura.
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Figura 8. Forma �nal do dens��metro.

IV Funcionamento

Este instrumento funciona utilizando-se o Princ��pio de
Stevin ( Princ��pio Fundamental da Hidrost�atica ). Ao
colocarmos cada um dos ramos do dens��metro em dois
recipientes, um deles contendo �agua e o outro contendo
o l��quido o qual se quer determinar a densidade, (�gura
9) puxa-se o êmbolo da seringa e medimos a altura al-
can�cada pelos l��quidos. Dessa forma, pode-se concluir,
a partir do princ��pio de Stevin, que se dividirmos a al-
tura da coluna de �agua pela altura da coluna do outro
l��quido, o resultado obtido ser�a a densidade do l��quido
em rela�c~ao �a �agua. Algebricamente:

�l

�a
=

ha

hl

Esse resultado torna-se v�alido tamb�em quando usa-
mos qualquer outro l��quido ao inv�es de �agua.

Figura 9. Aparato em funcionamento.

V Conclus~ao

Apesar da simplicidade aparente do instrumento, �e
poss��vel obter resultados bastante precisos. Quanto
mais �na for a escala, maior ser�a a sua precis~ao (como
o resultado ser�a dado em g/cm3, sugere-se o uso de
uma escala no m��nimo, milim�etrica, aumentando assim
sua precis~ao). Ressalta-se apenas o cuidado com a lim-
peza adequada do instrumento, uma vez que l��quidos
de diferentes tipos podem reagir e dani�car os materi-
ais envolvidos. Para a medi�c~ao de l��quidos corrosivos,
como �acidos, por exemplo, pode-se fazer um dens��metro
utilizando-se duas pipetas de vidro. Ainda sim, o devi-
do cuidado deve ser tomado.
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