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Resumo: Este trabalho tem como objetivo o estudo 

das propriedades viscosimétricas de sistemas líquidos 

binários contendo acetonitrila + etanol, ou + 1-propanol 

a diferentes temperaturas e pressão atmosférica. Os 

resultados experimentais de viscosidade foram 

utilizados para calcular o desvio da viscosidade (Δη) e a 

energia de Gibbs de ativação excesso (ΔG*E) e 

posteriormente usados para testar a aplicabilidade de 

equações empíricas propostas por Grunberg-Nissan  

Hind-McLaughling, Katti-Chaudhary, Heric-Brewer  e 

Van der Wyk. 

1. Introdução 
Os dados experimentais de viscosidade e suas 

propriedades derivadas são muito importantes, pois a 

viscosidade tem aplicações em processos industriais 

envolvendo fluxo de fluido e transferências de calor e 

massa. O conhecimento dessas propriedades para a 

mistura binária em função da composição é excelente 

para a compreensão de possíveis interações 

intramoleculares em sistemas. As viscosidades de 

líquidos são necessárias para o controle de qualidade, 

enquanto que os engenheiros de projeto precisam dessas 

propriedades para fixar condições ideais para processos 

e operações de produtos químicos, bem como para a 

determinação de grupos adimensionais importantes, 

como números de Reynolds e Prandtl. Além disso, os 

dados experimentais de viscosidade são importantes no 

cálculo dos requisitos de energia para as operações 

unitárias, como mistura, projeto de tubagem, 

características da bomba, atomização, armazenamento, 

injeção e transporte [1]. 

2. Metodologia 
A viscosidade dos componentes puros e das soluções 

foram medidas usando um viscosímetro da Anton Paar 

(modelo SVM 3000/G2), calibrado com óleos especiais. 

Foram utilizados como reagentes acetonitrila (Merck, 

pureza > 99,9 %), etanol (Merck, pureza > 99,0 %) e 1-

propanol (Merck, pureza > 99,0). As soluções varreram 

toda faixa de composição. 

3. Resultados e discussões  
O desvio da viscosidade foi calculado usando a 

seguinte equação: 

 2211  xx                        (1) 

onde ηi e η são as viscosidades dinâmicas dos 

componentes puros e da solução, respectivamente, e xi é 

a composição de cada componente. 

A energia de Gibbs ativação excesso foi calculada 

por: 
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onde V representa o volume molar, R a constante do gás 

ideal e T a temperatura absoluta. 

Os ajustes foram feitos através da equação polinomial 

de Redlich-Kister: 
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A dependência de   e EG em função da 

composição de acetonitrila + etanol, ou + 1-propanol é 

demonstrada graficamente nas Figuras 1 e 2. 
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Figura 1 – Desvio da viscosidade em função da fração molar para a 

mistura {x1 acetonitrila + (1-x1) álcoois}: (a) etanol e (b) 1-propanol, a 
diferentes temperaturas: 288,15 K, 293,15 K, 298,15 K, 

303,15 K,308,15 K. 
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Figura 2 – Energia de Gibbs ativação excesso em função da fração 

molar para a mistura {x1 acetonitrila + (1-x1) álcoois}: (c) etanol e (d) 
1-propanol, a diferentes temperaturas: 288,15 K, 293,15 K, 

298,15 K, Δ303,15 K,308,15 K. 

 

4. Conclusões 
Para todos os sistemas, os valores de   e EG  

foram negativos para todo o intervalo de composições e 

tornaram-se menos negativos com o aumento da 

temperatura, isto ocorre devido a foras dispersivas 

presentes no sistema. O resultado mostra curvas 

assimétricas com mínimos entre x1 entre 0,35 e 0,40 

para  , com o aumento da cadeia carbônica, o desvio 

fica menos negativo. Os valores da energia de Gibbs 

ativação excesso foi negativa e simétrica para ambos os 

sistemas, com seu valor decaindo com o aumento da 

temperatura e cadeia carbônica. 
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