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Picnometria  é  uma  técnica  usada  para  a  determinação  do  volume  real  ou  aparente  de  sólidos.  Um
picnômetro faz a medida do volume ocupado pelo sólido imerso no fluido de deslocamento. O fluido de
deslocamento deve ser inerte e, no caso de um gás, deve preferencialmente comportar-se como um gás
ideal,  sendo  o  gás  hélio  o  mais  recomendado.  Porém,  outros  gases,  como  o  nitrogênio,  podem  ser
utilizados,  particularmente  com amostras  poliméricas.  Basicamente,  o  picnômetro  é  composto  de  duas
câmaras interligadas por meio de uma válvula, cujos volumes são conhecidos através de calibração. Um
dos fatores que afetam a precisão da análise de picnometria a gás é a fração do volume ocupado pelo
sólido  na  câmara  de  amostra,  uma  vez  que  a  precisão  diminui  à  medida  que  o  volume  da  amostra
diminui.  Neste  trabalho  foi  desenvolvido  um  procedimento  de  análise  baseado  em  uma  equação  de
estado  altamente  precisa  e  exata,  válida  para  o  nitrogênio.  Para  isso  foi  elaborado  um  sistema  de
equações cuja solução permite obter o volume da câmara da amostra, o volume da câmara adicional e o
volume  da  amostra.  Essas  equações  apresentam como  uma  das  incógnitas  a  densidade  molar  do  gás,
que  é  calculada  com a  equação  de  estado  do  nitrogênio.   Foram realizados  ensaios  de  calibração  que
consistem em pressurizações  com a câmara de amostra  vazia  e  em seguida pressurizações  na mesma
câmara  com  cinco  esferas  de  calibração  de  diferentes  tamanhos.  Com  os  valores  de  pressão  e
temperatura  fornecidos  durante  as  pressurizações  para  cada  corrida  pode-se  calcular  o  volume  da
câmara de amostra e o volume da câmara adicional.  Em seguida, foram feitas análises com esferas de
diferentes volumes, sozinhas ou combinadas e, com os valores de pressão e temperatura do gás em cada
uma das três etapas de medição, calculou-se o volume da cada amostra. Assim, foi feita a comparação
entre  os  volumes  obtidos  pela  técnica  de  picnometria  a  gás  com a  equação  dos  gases  ideais  e  com a
equação de estado do nitrogênio. Estes volumes foram comparados com aqueles calculados a partir  do
diâmetro  das  esferas.  Os  resultados  mostraram  que  a  utilização  da  equação  de  estado  do  nitrogênio
permitiu a obtenção de valores de volume real mais próximo aos dos valores de volume geométrico das
amostras do que utilizando a lei dos gases ideais.
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