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Introdução

Nosso objetivo é medir a densidade de um objeto esférico de duas formas diferentes.

Prática 7.1: Densidade da esfera pelo método direto

Nessa prática, mediremos a densidade da esfera dividindo sua massa pelo seu volume.

(a) Meça a massa e o diâmetro da esfera. Descreva este procedimento no relatório,
anotando os valores obtidos com suas respetivas incertezas.

(b) A partir das grandezas obtidas no item (a), obtenha o valor da densidade da
esfera no formato ρ± ∆ρ. Coloque o resultado no relatório.

Prática 7.2: Densidade da esfera pelo prinćıpio de Arquime-
des

Nessa prática, mediremos a densidade da esfera a partir da porção dela que fica
submersa na água.

(a) Coloque a esfera no recipiente com água, para que flutue. Estime a altura h
da esfera que fica submersa (incluindo a incerteza), como mostra a figura 1 da
próxima página. Descreva este procedimento no relatório.

(b) A partir do volume de uma calota esférica de raio R e altura h (figura 2),

V =
πh2

3
(3R− h),

obtenha a densidade da esfera no formato ρ ± ∆ρ partindo do prinćıpio de
Arquimedes e de que, para um corpo que flutua, a força peso é igual à força de
empuxo. Use ρa = 0, 998 g/cm3 para a densidade da água, desconsiderando a
incerteza nessa grandeza. Coloque tudo no relatório.

(c) Compare com o resultado obtido na prática 7.1. Considerando as margens de
erro, os resultados foram iguais? Coloque tudo isso no relatório, e comente
qualquer discrepância, se houver.
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