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     Picnometria é uma técnica que determina a densidade real de sólidos. Num picnômetro a gás, o volume é determinado através 
da variação da pressão de um gás em câmaras de volume conhecido através de calibração. O gás utilizado deve apresentar 
comportamento de gás ideal, sendo o gás  hélio o mais recomendado, mas outros gases , como o nitrogênio, podem ser utilizados. 

     A precisão desta técnica é em grande parte limitada pela precisão da equação de estado do gás utilizada para calcular o volume 
da amostra. Diante disto, desenvolveu-se um novo método de calibração de um picnômetro a gás a partir de uma sofisticada 
equação de estado do gás nitrogênio,  com o intuito de melhorar a aproximação da verdadeira densidade. 

Elaboração de um método de calibração 
envolvendo dois ciclos, diferenciando-os apenas 
pelo volume de calibração utilizado. 

Obtenção de equações para a densidade molar ρ 
conforme o deslocamento do gás numa corrida e  
de acordo com o método de calibração.  

Análises utilizando esferas de calibração de 
diferentes  volumes, sozinhas ou combinadas, 
para obter valores de temperatura e pressão. 

Comparação dos volumes geométricos com os 
volumes reais obtidos utilizando a eq. do gás 
ideal e utilizando a eq. do gás nitrogênio. 

Composição de um sistema linear 
através dessas equações podendo 
obter equações para o cálculo de:    
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Equação de Estado  
do Gás Nitrogênio 
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     A calibração permite obter os volumes das câmaras (VC e VA), 
uma vez que estes são conhecidos é possível calcular o volume 
da amostra (Va) através de um novo ciclo. Um ciclo é composto 
de 3 estágios conforme ilustrado na Fig. 1. Com as medidas de T 
e P, a densidade molar em cada estágio pode ser calculada por 
uma equação de estado. Na Fig. 2, o gráfico mostra os erros 
relativos percentuais obtidos comparando os volumes reais 
(aproximados) com os volumes geométricos (exatos). Para a 
maioria das amostras, o volume real calculado pela eq. do gás 
nitrogênio foi mais próximo ao geométrico apresentando menor 
erro. Porém, isso não ocorreu para todas as amostras analisadas. 

     Os resultados preliminares sugerem que não há diferença 
entre utilizar a eq. do gás ideal e a eq. do gás nitrogênio para 
obter o volume real de uma amostra. Porém, novos  testes 
serão realizados para verificar se há reprodutibilidade desses 
resultados. 

Fig. 1. Estágios de um ciclo. Fig. 2. Comparação de volumes reais. 


