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Introdução 

As funções excesso representam um caminho 
qualitativo e quantitativo para descrever o quanto 
uma solução real desvia da idealidade. Essas 
funções têm sido usadas em uma grande variedade 
de campos da ciência, incluindo química e 
engenharia química. No presente estudo, dados de 
densidade e velocidade do som têm sido usados 

para determinar o volume molar excesso, ( E
V ), e o 

desvio da compressibilidade isentrópica, (∆κ), de 
soluções líquidas binárias de (adipato de dietila + 
metanol) a diferentes temperaturas (293,15 - 308,15 
K) e à pressão ambiente. 

Resultados e Discussão 

O volume molar excesso e o desvio da 
compressibilidade isentrópica foram determinados 
indiretamente através de medidas de densidade e 
de velocidade do som dos componentes puros e de 
suas soluções utilizando um Analisador de 
Densidade e Velocidade do Som (Anton Paar, 
Modelo DAS 5000). As grandezas excesso 
estudadas podem ser expressas pelas seguintes 
equações: 
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onde xi, Mi, ρi e κi, são, respectivamente, as frações 
molares, as massa molares, as densidades e as 
compressibilidades isentrópicas dos componentes 

puros, e ρ e κ  são as propriedades da solução.  
Os valores das grandezas excesso foram negativos 
em toda faixa de composição e em todas as 
temperaturas estudadas. O volume molar excesso 
tornou-se menos negativo, isto é aumentou, com o 
aumento da temperatura enquanto que o desvio da 
compressibilidade isentrópica apresentou um 
comportamento contrário. Os resultados 
experimentais das grandezas excesso foram 
correlacionados através de um polinômio do tipo 
Redlich-Kister [1]: 
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onde X é V
E
 ou ∆κ. A figura 1 mostra o 

comportamento experimental do volume molar 
excesso do sistema estudado. As linhas 
representam a correlação de Redlich-Kister. Os 
valores dos parâmetros Aj foram obtidos usando o 
método dos mínimos quadrados e o desvio padrão, 

σ, foi determinado através da equação: 
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onde N representa o número de dados 
experimentais e n é o número de coeficiente Aj da 

equação 4. O valor médio de σ para todas as 
temperaturas foi de 0.005. 
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Figura 1 – � 293,15K; � 298,15; � 303,15; � 308,15. 

Conclusões 

Os resultados no presente trabalho sugerem que, 

para o sistema estudado, os efeitos químicos 

(interações químicas e específicas) e os estruturais 

devem prevalecer sobre os efeitos físicos. 
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