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Resumo:  O presente estudo tem como objetivo o estudo 

do comportamento experimental de sistemas binários 
(adipato de dietila + álcoois) em toda faixa de composição, 

a diferentes temperaturas e à pressão atmosférica. As 
temperaturas estudadas foram 293,15, 298,15, 303,15 e 

308,15 K. Os resultados experimentais foram usados para 

calcular o volume molar excesso     , e o desvio da 

compressibilidade isoentrópica,      . Os valores negativos 
para as grandezas excesso das soluções estudadas neste 

trabalho podem ser consequência, principalmente, de 
efeitos estruturais e efeitos específicos. 
 

1. Introdução 
 Nos últimos anos, o estudo de equações de estado e o 

desenvolvimento de teorias moleculares vêm avançando e 
com isso o interesse industrial em se obter predições 

realistas do comportamento de sistemas reais tem crescido 
na Engenharia Química.  

Cálculos complexos envolvendo o fluxo de fluido e 
transferência de massa e de calor dependem diretamente do 

estudo de dados experimentais de densidade, velocidade do 
som e viscosidade. Tais conceitos estão presentes no 

estudo de grandezas excesso.  
As funções excesso constituem um caminho usual para 

expressar a extensão para a qual uma solução real desvia 
da realidade [1]. 

Responsável pelo um aumento de duração do tempo da 
ignição e da quantidade de calor liberada na combustão 

quando adicionado ao diesel, o adipato de dietila é o 
reagente base para o trabalho [2]. Nesse estudo, sua 

interação com o principal solvente industrial, o metanol, e 
o sua interação com o etanol, vinculado a biocombustíveis 

são abordadas. 

 

 

2. Metodologia 
Os reagentes utilizados na análise continham alto grau 

de pureza, cerca de 99% em massa.  

O laboratório foi ambientado a 20°C para que não 
ocorresse perda via volatilização. 

A velocidade e a densidade do dos componentes puros 

e das soluções foram determinadas através de um 
analisador de densidade e velocidade do som fabricado 

pela Anton Paar (Modelo DSA 5000), calibrado com água 
e ar. 

 

3. Resultados 
Após a coleta de dados, o volume molar excesso e o 

desvio da compressibilidade isoentrópica foram 
determinados. 

O volume molar excesso foi calculado pela seguinte 
equação: 

         
 

 
 

 

  
       

 

 
 

 

  
                                                                      

onde    ,   ,     são,  respectivamente,  a  fração  molar, a 

massa molar e a densidade do componente puro i, e   é a 

densidade da solução.  

A compressibilidade isoentrópica     foi dada por: 

                                                                       

  
 

   
                                                                                        

onde   é a velocidade do som e   a densidade. 

Os resultados experimentais do      , foram negativos 
para o sistema contendo metanol, apresentaram um 

comportamento sigmoidal para todas as temperaturas 

estudadas e aumentaram para ambos os sistemas, isto é, 
tornaram-se menos negativos com o aumento da 

temperatura. Já os valores de  foram negativos para os 
dois sistemas em toda faixa de composição, e tornaram-se 

mais negativos com o aumento da temperatura. 
Os dados foram ajustados pelo polinômio do tipo 

Redlich-Kister [3]: 

  
                    

 

   

   

                                    

onde   
  é     ou     

 
 

4. Conclusões 
Os valores negativos para as grandezas excesso das 

soluções estudadas neste trabalho podem ser consequência, 

principalmente, de efeitos estruturais e efeitos específicos.  
Os efeitos estruturais são resultantes das acomodações 

intersticiais em virtude das diferenças nos volumes molares 
e nos volumes livres dos diferentes componentes presentes 

na solução. No presente estudo, o volume molar do adipato 
de dietila é consideravelmente maior dos que os volumes 

molares dos alcoóis.  
Os efeitos específicos decorrentes de ligações de 

hidrogênio e a formação de complexos entre o adipato e os 
alcoóis podem ter contribuído para o resultado negativo 

das grandezas excesso.  
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