
Resumo 

O projecto de processos de extracção, fraccionamento e purificação de produtos naturais requer a 

existência de modelos termodinâmicos capazes de representarem, com rigor adequado, o equilíbrio 

de fases das misturas altamente complexas, envolvidas nestas operações unitárias. A complexidade 

destas misturas multi-componentes encontra-se agravada por diversas razões, de que se podem 

destacar: as diferenças significativas de tamanho entre os produtos naturais recuperados e os 

respectivos solventes utilizados, e a existência de interacções específicas, tipo pontes de hidrogénio. 

O objectivo principal deste trabalho consiste no desenvolvimento de modelos termodinâmicos que 

tenham em conta, de forma explícita, os efeitos de auto-associação e/ou solvatação entre moléculas 

e a sua posterior aplicação a misturas de produtos naturais. Neste trabalho apresenta-se uma 

compilação exaustiva sobre as teorias modernas de associação, as suas analogias e limitações. A 

sua aplicação a misturas multi-componentes, para as quais a informação experimental é escassa, 

sugere a utilização de métodos de contribuição de grupos. Assim, neste estudo, desenvolveu-se uma 

termo associativo a contribuição grupal, baseada na teoria da perturbação de primeira ordem. Para a 

previsão do equilíbrio de fases destes sistemas multi-componentes utilizam-se, em geral, equações 

de estado e/ou modelos para coeficientes de actividade.  

Foram desenvolvidos dois novos modelos, um para o cálculo de coeficientes de actividade (A-

UNIFAC) e uma equação de estado para o cálculo de coeficientes de fugacidade (GCA-EoS). O 

modelo A-UNIFAC resulta da adição de um termo associativo às contribuições combinatorial e 

residual do modelo UNIFAC original. Numa primeira fase, os parâmetros de interacção do modelo 

foram obtidos correlacionando dados de equilibrio líquido - vapor (ELV), equilibrio líquido - líquido 

(ELL) e coeficientes de actividade a diluição infinita de misturas binárias contendo água, álcoois, 

ácidos, ésteres, compostos aromáticos, cloretos de a/quilo e/ou alcanos. Obtiveram-se melhorias 

significativas relativamente - ao modelo UNIFAC original na previsão de ELV e, principalmente, na 

previsão de coeficientes de actividade a diluição infinita de compostos associativos em inertes. Numa 

fase posterior, este modelo foi aplicado à previsão do equilíbrio sólido-líquido (ESL) e ELV de mono e 

dissacáridos em solventes polares (água e álcoois). Para isso, foram definidos novos grupos UNIFAC 

para representarem esses açúcares. Os parâmetros de interacção para estes novos grupos foram 

obtidos utilizando dados ELV e ESL de misturas binárias de açúcar-solvente. Por fim, o modelo foi 

aplicado a misturas multi-componentes de interesse industrial como, por exemplo, na previsão da 

actividade da água (no mel ou em sumos de fruta) ou na previsão de ESL de açúcares em solventes 

mistos. Este modelo é bastante satisfatório para a descrição das não-idealidades em fase líquida 

numa ampla gama de composições.  

A equação para o cálculo de coeficientes de fugacidade (the group-conlribulion with association 

equation of state, GCA-EoS) combina três termos: o termo repulsivo baseado na teoria de esferas 

rígidas, uma versão grupal do modelo NRTL para o termo atractivo e, finalmente, o termo associativo 

grupal baseado na teoria da perturbação de primeira ordem. O termo associativo foi revisto o que 

permitiu a sua extensão a vários componentes associativos, nomeadamente, ácidos carboxílicos, 



ésteres, cetonas, em misturas com água, álcoois e inertes. Os resultados alcançados com a GCA-

EoS são muito satisfatórios. Os resultados do modelo foram ainda comparados com as previsões de 

um modelo baseado em contribuição de grupos que não tem em conta os efeitos associativos de 

forma explícita (equação MHV2) obtendo-se melhorias muito significativas especialmente para 

misturas de componentes inertes com componentes associativos.  

O cálculo de coeficientes de fugacidade usando esta equação de estado para as fases líquida e de 

vapor possibilita a aplicação deste modelo até à região crítica. Esta equação foi usada na descrição 

do equilíbrio de fases de misturas de azeites (triglicéridos) e seus derivados (ácidos gordos, ésteres 

de ácidos gordos, mono e di-glicéridos) com fluidos supercríticos (propano ou dióxido de carbono). Os 

parâmetros críticos de compostos de elevado peso molecular são obtidos a partir de dados de 

coeficientes de actividade a diluição infinita. Determinaram-se novos parâmetros de interacção entre o 

grupo triglicérido e o grupo ácido. Como complemento à informação experimental disponível, 

mediram-se coeficientes de actividade a diluição infinita de vários solutos em misturas de um 

triglicérido com um ácido gordo, por cromatografia gasosa inversa. A equação de estado GCA-EoS 

demonstrou uma grande flexibilidade na representação deste tipo de misturas polares com 

componentes assimétricos o que sugere a sua utilização na optimização e projecto de processos de 

separação de misturas de azeites com fluídos supercríticos.  

Abstract 

The design of extraction, fractionation and purification processes of natural products requires the 

existence of thermodynamic models that are able to accurately represent the phase equilibria 

behaviour of the highly complex mixtures involved in these unit operations. The complexity of these 

multi-component mixtures results from several reasons, e.g., the significant differences in size 

between the recovered natural products and the corresponding solvents and the existence of specific 

interactions, like hydrogen-bonding.  

The main purpose of this work is the development of thermodynamic models that take into account 

explicitly the self-association and/or solvation effects between molecules and its subsequent 

application to natural products mixtures. A compilation on the association theories, its analogies and 

limitations is presented. The application to multi-component mixtures, for which the available 

experimental information is scarce, suggests the use of group-contribution methods. Therefore, in this 

study, an association contribution based on the first order perturbation theory was developed following 

a group-contribution approach.  

The phase equilibria predictions for these multi-components systems usually are made using an 

equation of state or an activity coefficient model. Two new models were developed, one for the 

calculation of activity coefficients (A-UNIFAC) and one equation of state for the calculation of fugacity 

coefficients (GCA-EoS).  



The A-UNIFAC model results from the addition of one association term to the combinatorial and 

residual contributions from the original UNIFAC model. First, the interaction parameters of the model 

were obtained by correlating vapour-liquid equilibria (VLE), liquid-liquid equilibria (LLE) and infinite 

dilution activity coefficients of binary mixtures containing water, alcohols, acids, esters, aromatic 

compounds, alkyl chlorides and/or alkanes. Significant improvements were obtained relatively to the 

original UNIFAC model for the prediction of VLE and, specially, for the prediction of infinite dilution 

activity coefficients of associating components in inerts. After this, the model was used to predict the 

solid-liquid equilibria (SLE) and VLE of mono and disaccharides in polar solvents (water and alcohols). 

For that, new UNIFAC groups were defined to represent sugar molecules. The interaction parameters 

for these new groups were obtained using VLE and SLE of sugar-solvent binary mixtures. Finally, the 

model was applied to multi-component mixtures of industrial interest, for example, for the prediction of 

the water activity (in honey or fruit juices) or for the prediction of SLE of sugars in mixed solvents. This 

model is quite satisfactory in describing the non-idealities in the liquid phase in a wide range of 

compositions.  

The equation for the fugacity coefficients calculation (the group-contribution with association equation 

of state, GCA-EoS) combines three terms: a repulsive term based on the hard-spheres theory, a 

NRTL group version for the attractive term and, finally, the group-contribution association term based 

on the first order perturbation theory. The association term has been revised to allow the extension of 

the model to several associating components, namely, carboxylic acids, esters, ketones in mixtures 

with water, alcohols and any number of inerts. The results obtained with the GCA-EoS are very 

satisfactory. These results compare favourably with the predictions of another group-contribution 

model that does not take into account explicitly association effects (MHV2 model), specially for 

mixtures of associating components with inerts.  

The fugacity coefficients calculation for the liquid and vapour phases using an equation of state allows 

its application up to the critical region. The GCA-EoS was used to describe phase equilibria of 

mixtures containing fatty oils (triglycerides) and their derivatives (fatty acids, fatty acids esters, mono 

and diglycerides) with supercritical fluids (propane or carbon dioxide). The critical parameters of high 

molecular weight components are derived from infinite dilution activity coefficient data. New interaction 

parameters were calculated between the acid and the triglyceride group. As a complement to the 

available experimental information, infinite dilution activity coefficients for several solutes in mixtures of 

a triglyceride and a fatty acid were measured by inverse gas chromatography.  

The GCA equation of state has shown a great flexibility to represent this type of mixtures containing 

polar mixtures with asymmetric components which supports its application in the design and 

optimization of separation processes of fatty oils mixtures with supercritical fluids.  


