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Escola Secundária de Lagoa 

Física e Química A 

10º Ano                                                                                                                     Paula Melo Silva 

 

Relatório Simplificado 

AL 1.3. Densidade relativa de metais 

Identificação do trabalho (Capa) 

Nome dos membros do grupo: _____________________________________________________________ 

Data de realização do trabalho: ____________________________________________________________ 

Objetivos e/ou Questão Problema 

• Determinar a densidade relativa de metais por picnometria. 

o Definir densidade relativa e relacioná-la com a massa volúmica. 

o Identificar a densidade relativa como uma propriedade física de substâncias. 

o Interpretar e utilizar um procedimento que permite determinar a densidade relativa de um metal 

por picnometria. 

o Determinar a densidade relativa do metal. 

o Indicar o significado do valor obtido para a densidade relativa do metal. 

o Determinar o erro percentual do resultado obtido para a densidade relativa do metal e relacioná-

lo com a exatidão desse resultado. 

o Indicar erros que possam ter afetado o resultado obtido. 

Aprendizagens da componente prático-laboratorial 

Aprendizagem do tipo processual: 

1. Identificar material e equipamento de laboratório e manuseá-lo corretamente, respeitando regras de 

segurança e instruções recebidas. 

10. Identificar aparelhos de medida, analógicos e digitais, o seu intervalo de funcionamento e a respetiva 

incerteza de leitura. 

11. Efetuar medições utilizando material de laboratório analógico, digital ou de aquisição automática de 

dados. 

12. Representar um conjunto de medidas experimentais em tabela, associando-lhes as respetivas incertezas 

de leitura dos aparelhos de medida utilizados. 

 

Aprendizagem do tipo conceptual: 

1. Identificar o objetivo de um trabalho pratico. 

2. Identificar o referencial teórico no qual se baseia o procedimento utilizado num trabalho pratico, incluindo 

regras de segurança especificas. 

3. Interpretar e seguir um protocolo. 

7. Conceber uma tabela de registo de dados adequada ao procedimento. 

9. Utilizar regras de contagem de algarismos significativos. 

11. Distinguir erros aleatórios de erros sistemáticos. 

12. Indicar a medida de uma grandeza numa única medição direta, atendendo à incerteza experimental 

associada à leitura no aparelho de medida. 

16. Determinar o erro percentual associado a um resultado experimental quando há um valor de referência. 
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17. Associar a exatidão de um resultado à maior ou menor proximidade a um valor de referência e aos erros 

sistemáticos, relacionando-a com o erro percentual. 

22. Identificar erros que permitam justificar a baixa precisão das medidas ou a baixa exatidão do resultado. 

24. Generalizar interpretações baseadas em resultados experimentais para explicar outros fenómenos que 

tenham o mesmo fundamento teórico. 

Fundamento Teórico 

• Define em que consiste a densidade relativa e indica a sua relação com a massa volúmica. 

 

 

 

 

• Quais as unidades SI da densidade relativa? 

 

 

 

• Indica por que a densidade relativa pode ser um teste de identificação de uma substância. 

 

 

 

 

• O valor da densidade depende da temperatura. Comente a afirmação. 

 

 

 

• O cálculo da densidade de uma amostra pode também indicar se a mesma se encontra pura ou não. 

Comente a afirmação. 

 

 

 

• Indica em que consiste a técnica da picnometria.  
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• A picnometria é uma técnica que permite uma medição direta da densidade relativa das amostras. 

Comente a afirmação. 

 

 

 

• Elabora um esquema de um picnómetro de sólidos e de um picnómetro de líquidos. 

 

 

 

Material e Reagentes 

• Balança 

• Picnómetro de sólidos 

• Amostra de metal em grão: chumbo 

• Esguicho de água 

• Papel absorvente 

 

• Qual o motivo da amostra do metal ter de estar em grãos, lâminas ou fios? 

 

 

 

Procedimento, Registo e Cálculos 

Efetua o procedimento indicado de modo a calcular a densidade relativa da amostra de metal 

selecionado. Faz os registos necessários numa tabela indicada. 

 

1. Medir a massa do metal amostra; (massa 1) 

2. Encher o picnómetro de sólidos com água desionizada observando os cuidados necessários. 

a. Enchimento até ao topo; 

b. Libertar todas as bolhas de ar formadas; 

c. Retirar o excesso de água com papel absorvente até ao traço de referência; 

d. Secar a superfície exterior do picnómetro. 

3. Medir a massa do picnómetro cheio com água com o metal amostra ao lado; (massa 2) 

4. Introduzir, com os mesmos cuidados, o metal-amostra no picnómetro. 

5. Medir a massa do picnómetro com o metal amostra e água. (massa 3) 

6. Avaliar a temperatura da água utilizada. 

 

𝑑 =
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑎 á𝑔𝑢𝑎 𝑐𝑜𝑚 𝑜 𝑚𝑒𝑠𝑚𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑜 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙
=

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 1

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 2 − 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 3
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• Determina a densidade relativa do metal amostra. 

 

 

 

• Quais os cuidados a ter no procedimento de modo a garantir os melhores resultados minimizando erros? 

 

 

 

 

• Explica, inclusive matematicamente, porque apenas se medem massas e não se medem volumes para 

determinar a densidade do metal amostra. 

 

 

 

 

Conclusões 

• Indica o significado para a densidade relativa obtida da amostra do metal. 
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• Calcula o erro percentual do resultado obtido tendo por base o valor tabelado do chumbo. Relaciona o 

valor com a exatidão do resultado obtido. 

 

 

 

 

• Indica erros que possam ter ocorrido. 

 

 

 

 

• Que podem concluir sobre a amostra utilizada a nível de composição (impurezas)? 

 

 

 

 

Bibliografia 

• Programa da disciplina de Física e Química A 

• Manual: Há Química entre nós da Porto Editora 

 

 

Bom trabalho Jovens Cientistas!  

Paula Melo Silva  


