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Resumo: O projeto tem como objetivo a determinação 

experimental de valores da viscosidade de soluções 

líquidas binárias de glicerol + etanol e + 1-propanol em 

toda faixa de composição, entre as temperaturas de 

288,15 K e 303,15 K e à pressão atmosférica. Os 

resultados serão utilizados para cálculo do desvio da 

viscosidade () e energia de Gibbs de ativação excesso 

(G
*E

). Os resultados serão ajustados através de um 

polinômio de Redlich-Kister. Além disso, será testada a 

aplicabilidade de equações empíricas proposta por  

Grunberg-Nissan, Hind-McLaughling, Katti-Chaudhary, 

Heric-Brewer e Van der Wyk. 

 

1. Introdução 
A viscosidade representa a resistência que um fluído 

exerce contra o escoamento. Por afetar fortemente o 

comportamento desse escoamento, os valores da 

viscosidade para fluídos e misturas são de grande 

importância para o desenvolvimento de equipamentos 

de transferência de calor, cálculos e análises. Além 

disso, o conhecimento da dependência dessa 

propriedade em função da composição da mistura é uma 

informação valiosa para o entendimento de possíveis 

interações intermoleculares presentes no sistema.
[1]

 

 

2. Metodologia 
Os reagentes utilizados no estudo, glicerol, etanol e 

1-propanol, são de alto grau de pureza (acima de 99%).  

As misturas são preparadas em frascos especiais, 

pesando cada componente em balança analítica de alta 

precisão, resolução de 1x10
-4

g e serão injetadas 

utilizando seringas especiais 

O aparelho utilizado para a medição é um 

viscosímetro Stabinger (Modelo SVM 3000), capaz de 

medir viscosidade cinemática e dinâmica e densidade, 

com uma resolução de 5 algarismos significativos. 

O desvio da viscosidade será calculado pela seguinte 

equação: 

 =    - (x11 + x22),                  (1) 

 

onde i  e  são as viscosidades dinâmicas dos 

componentes puros e da solução e xi é a fração molar 

dos componentes puros. 

A energia de Gibbs de ativação excesso será 

calculada através da equação: 

            G
*E

 = RT [ln(V/2V2) – x1ln (1V1/2V2)],  (2) 

onde R é a constante universal dos gases, T a 

temperatura absoluta e V, V1 e V2 são os volumes 

molares da mistura e dos componentes puros, 

respectivamente. 

O polinômio de Redlich-Kister (REDLICH; KISTER; 

1948) utilizado para ajustar os valores das grandezas 

determinadas foi: 

 

onde Y é Δη ou ΔG
*E

. 

 

3. Resultados 
Os valores da viscosidade para o sistema glicerol + 

etanol encontrados foram utilizados para o cálculo do 

desvio da viscosidade e comparados com os valores 

calculados pelo polinômio de Redlich-Kister. 

 

 
Figura 1 – Desvio da viscosidade experimental e 

calculados pelo polinômio de Redlich-Kister 

 

4. Conclusões 
Pode-se verificar que o polinômio de Redlich-Kister 

é uma boa aproximação para a série de valores 

encontrados e também as equações empíricas propostas 

por outros autores apresentaram uma ótima validade, 

aproximando-se muito dos valores experimentais. 
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