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Resumo: O presente estudo teve como objetivo a 

determinação experimental de medidas de viscosidade 

de soluções líquidas binárias contendo acetonitrila e 

polietileno glicol 200 (PEG 200) ou polietileno glicol 

300 (PEG 300), em toda faixa de composição, na faixa 

de temperatura entre T = (288,15 K e 313,15 K), em 

intervalos de 5 K, e à pressão atmosférica. Os dados 

experimentais foram usados para calcular o Desvio da 

Viscosidade (Δƞ) e a Energia de Gibbs de Ativação 

Excesso (ΔG
*E

). Os resultados foram então ajustados 

através de um polinômio do tipo Redlich-Kister. Os 

resultados experimentais da viscosidade foram ainda 

usados para testar a aplicabilidade das equações 

empíricas propostas por Grunberg-Nissan, Hind-

McLaughlin, Katti-Chaudhary e Heric-Brewer.  

 

1. Introdução 
Em aplicações industriais, o conhecimento de dados 

experimentais de viscosidade e, consequentemente, de 

suas propriedades derivadas de sistemas líquidos, em 

função da composição e temperatura, são importantes 

devido ao fato da viscosidade ser uma propriedade 

muito utilizada em processos industriais. Essas 

propriedades são necessárias em muitos cálculos de 

Engenharia Química envolvendo fluxo de fluido e 

transferência de massa e calor. Estudos sistemáticos e o 

conhecimento da dependência dessas propriedades em 

função da composição e da temperatura da mistura são 

de grande importância do ponto de vista teórico, uma 

vez que eles permitem a compreensão de possíveis 

interações intermoleculares presentes no sistema. 

 

2. Metodologia 
As medições foram feitas simultaneamente para a 

viscosidade dinâmica, cinemática e densidade de 

soluções líquidas. Um Viscosímetro Stabinger (Modelo 

SVM 3000) foi utilizado para as medidas de viscosidade 

e com uma precisão de cinco algarismos significativos. 

Foram preparadas soluções de 10ml em frascos 

especiais. As amostras foram levadas imediatamente ao 

equipamento para a leitura da viscosidade.As 

composições das soluções foram determinadas através 

da determinação das massas dos componentes puros, 

usando uma balança analítica fabricada pela OHAUS 

(Modelo Adventurer, resolução de 1x10-4 g). 

Após a realização da parte laboratorial foi utilizado 

o Excel para cálculos em geral, como o Δƞ, ΔG
*E

, e 

também para a modelagem das quatro equações 

empíricas, além do polinômio do tipo Relich-Kister. O 

principal método para a obtenção dos parâmetros das 

cinco equações empíricas foi o método os mínimos 

quadrados, utilizando a função Solver para estimar seus 

valores através da diferença entre os dados 

experimentais e teóricos. Foram realizados, em média, 

quarenta e cinco análises de sistemas binários, sendo um 

deles com PEG 200 e outro com PEG 300, totalizando 

cerca de 100 amostras realizadas.  

 

3. Resultados 
O Desvio da Viscosidade, para o PEG 200, foi 

negativo para todas as temperaturas, em todas as 

composições, sendo seu ponto mínimo por volta de – 30 

mPa.s e tornou-se menos negativo com o aumento de 

temperatura. O mesmo aconteceu para o PEG 300, 

porém seus resultados não foram tão negativos quanto o 

PEG 200.  

Os valores para a Energia de Gibbs de Ativação 

Excesso do PEG 200 foram todos positivos, em toda a 

faixa de composição e em diferentes temperaturas. O 

ponto máximo para o PEG 200 foi por volta de 3500 

J.mol
-1

, e foi diminuindo com o aumento de 

temperatura. Os valores para o PEG 300 foram maiores, 

sendo seu ponto máximo acerca de 5500 J.mol
-1

.   

O polinômio do tipo Redlich-Kister se ajustou muito 

bem aos valores de Δƞ e ΔG
*E

, porém o desvio padrão 

para a Energia de Gibbs de Ativação Excesso foi maior, 

consequência dos elevados valores experimentais. Os 

quatro modelos de equações empíricas estudados 

ajustaram-se bem, com exceção a equação de Hind-

McLaughlin que ficou longe do esperado, porém já 

estava previsto esta desigualdade.  

 

4. Conclusões 
Os valores negativos do Δƞ têm sido 

explicados na literatura através de diferentes formas. A 

diferença entre o tamanho e formato das moléculas e a 

diminuição da associação dipolo-dipolo, com o aumento 

da temperatura causando uma diminuição na 

viscosidade. 

Valores positivos da ΔG
*E

 encontrados na 

literatura têm sido atribuídos a fortes interações entre as 

espécies químicas presentes na solução.  
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