
Resumo 

O principal objectivo deste trabalho é contribuir para o estudo do processo de desalcoolização de 

vinho por extracção supercrítica com dióxido de carbono (CO2). Em face da escassez de dados 

experimentais para a solubilidade dos compostos aromáticos do vinho em CO2, informação 

indispensável ao projecto de um processo de extracção em que o objectivo primordial é remover o 

etanol da bebida alcoólica preservando as suas propriedades organolépticas, a tese que se apresenta 

dá especial ênfase à determinação experimental de alguns desses dados de equilíbrio, e ao estudo 

da aplicabilidade de métodos de contribuição de grupos à sua previsão.  

O trabalho inicia-se com uma breve discussão sobre as principais características dos fluidos 

supercríticos, apresentando-se uma perspectiva histórica das suas aplicações (Capítulo 1). 

Posteriormente, é feita uma análise dos vários processos que têm sido propostos para obtenção de 

vinho de baixo teor alcoólico, dando-se particular destaque ao processo de desalcoolização por 

extracção supercrítica com CO2 (Capítulo 2).  

No Capítulo 3 aborda-se a problemática do equilíbrio de fases a altas pressões, começando por se 

fazer uma análise sumária dos principais tipos de diagramas de fases para misturas binárias. 

Posteriormente, desenvolve-se a teoria termodinâmica necessária à implementação de modelos de 

correlação e previsão do equilíbrio de fases a altas pressões, discutindo-se a aplicação de diferentes 

equações de estado e regras de mistura, incluindo as regras de mistura baseadas na energia livre de 

Gibbs em excesso.  

Alguns dos métodos experimentais existentes para determinação de dados de equilíbrio a altas 

pressões são apresentados no Capítulo 4, dando-se especial destaque ao método estático por ter 

sido o utilizado neste trabalho. Neste capítulo faz-se também a descrição detalhada da instalação 

experimental construída para a obtenção de dados de equilíbrio e do procedimento experimental 

inerente. Esta instalação, que foi baseada numa outra equivalente desenvolvida pelo Prof. Nunes da 

Ponte e seus colaboradores, na Universidade Nova de Lisboa, permite a determinação de dados de 

equilíbrio para pressões até 30 MPa e temperaturas entre os 278 e 353 K. A célula de equilíbrio é 

feita em safira sintética, o que possibilita a visualização das fases em equilíbrio.  

No Capítulo 5 apresentam-se os valores experimentais para os seis sistemas estudados: CO2/acetato 

de etilo, CO2/acetato de isoamilo, CO2/iso-butanol, CO2/iso-pentanol, CO2/butanal e CO2/decanal. Os 

dados de equilíbrio foram determinados a temperaturas compreendidas entre os 288.2 e 313.2 K e 

até pressões próximas do ponto crítico da mistura. Estes dados são correlacionados pelas equações 

de estado de Soave - Redlich - Kwong e de Peng - Robinson, usando a regra de mistura de van der 

Waals, tendo-se determinado os respectivos parâmetros de interacção binária. As duas equações de 

estado correlacionam satisfatoriamente os dados experimentais, sendo o erro quadrático médio 

sempre inferior a 3.2%. Para a gama de pressões e temperaturas estudada verificou-se que a fracção 

molar dos compostos aromáticos na fase de vapor é muito pequena - quase sempre inferior a 1% - 

condição que é favorável à precipitação dos aromas após a sua extracção com CO2 supercrítico.  



A possibilidade de aplicar métodos de contribuição de grupos para prever o equilíbrio de fases para 

sistemas que incluem as principais classes de compostos aromáticos - álcoois, ésteres e aldeídos - e 

o CO2 é analisada no Capítulo 6, sendo comparados os resultados obtidos com três regras de mistura 

baseadas na energia livre de Gibbs em excesso: Predictive Soave - Redlich - Kwong (PSRK), 

combinação linear das regras de mistura de Huron - Vidal e Michelsen (LCVM) e Wong - Sandler 

(WS). A energia livre de Gibbs em excesso é calculada pelo método UNIFAC. Para a regra de WS 

não existem publicados parâmetros de interacção para o grupo CO2, pelo que se calcularam para 

esta regra de mistura os parâmetros de interacção entre os grupos CO2/CH2, CO2/OH, CO2/CCOO e 

CO2/CHO. Uma primeira análise dos diferentes modelos de previsão sugeriu a necessidade de 

revisão de alguns dos parâmetros publicados anteriormente para as regras de mistura PSRK e 

LCVM. Assim, apresentam-se neste trabalho novos valores para os parâmetros de interacção entre 

os grupos CO2/OH e CO2/CHO, para aquelas regras de mistura. De um modo geral, verificou-se que 

a regra de mistura PSRK, com os parâmetros propostos neste trabalho, é a que origina uma melhor 

previsão do equilíbrio de fases para as misturas em estudo, sendo o erro quadrático médio inferior a 

5.5%.  

A tese termina com um 7° capítulo em que se apresentam as principais conclusões deste trabalho, e 

se sugerem alguns temas para investigação futura na área da desalcoolização por extracção 

supercrítica com CO2.  

Abstract 

The main goal of this work is to contribute to the study of the process of dealcoholization of wine by 

supercritical extraction with carbon dioxide (CO2). Due to the lack of experimental data concerning the 

solubility of the aromatic compounds of wine in CO2, a kind of information that is essential for the 

design of an extraction process aiming to the removal of ethanol from an alcoholic beverage without 

loss of its organoleptic properties, the emphasis of this thesis is on obtaining some of these 

experimental data and on the applicability of group contribution methods to their prediction.  

This work begins with a brief discussion concerning the most important characteristics of supercritical 

fluids and a historical perspective on their application (Chapter 1). Subsequently, the different 

processes that have been previously considered for producing low alcohol content wine are discussed, 

in particularly the process of supercritical extraction with CO2 (Chapter 2).  

In Chapter 3 the problem of phase equilibrium at high pressures is tackled, starting with a short 

discussion of the main types of binary phase diagrams. Next, the thermodynamic theory necessary for 

the implementation of models for correlation and prediction of phase equilibrium at high pressures is 

developed, discussing the application of different equations of state and mixing rules, including the 

mixing rules based on the excess Gibbs free energy.  



Some of the existing methods for obtaining phase equilibrium data at high pressures are summarized 

in Chapter 4, giving special emphasis to the static method used in this work. In this chapter we also 

provide a detailed description of the experimental apparatus used to obtain the phase equilibrium data 

and the inherent experimental procedure. This apparatus, which was based on a similar equipment 

developed by Prof. Nunes da Ponte and coworkers, at Universidade Nova de Lisboa, allows the 

measurement of phase equilibrium for pressures up to 30 MPa and temperatures between 278 and 

353 K. The equilibrium cell is made of synthetic sapphire, which allows the visualization of the phases 

at equilibrium.  

In Chapter 5 the experimental data are given for the six systems studied: CO2/ethyl acetate, 

CO2/isoamyl acetate, CO2/iso-butanol, CO2/iso-pentanol, CO2/n-butanal and CO2/n-decanal. The 

phase equilibrium data were obtained at temperatures between 288.2 and 313.2 K and for pressures 

up to near the critical point of the mixture. These experimental values are correlated by the equations 

of state of Soave - Redlich - Kwong and Peng - Robinson, together with the van der Waals mixing rule, 

and the corresponding binary interaction parameters were determined. Both equations of state 

correlate equally well the experimental data, with a mean quadratic error always lower than 3.2%. In 

the pressure and temperature ranges studied, it was verified that the molar fraction of the aromatic 

compounds in the vapor phase was very small - almost always lower than 1% - a condition that is 

favorable for the precipitation of the aromas after extraction with supercritical CO2.  

The possibility of using group contribution methods to predict the phase equilibrium for mixtures of the 

most important aromatic compounds - alcohols, esters and aldehydes - and CO2 is analyzed in 

Chapter 6, comparing the results obtained by three mixing rules based on the excess Gibbs free 

energy: Predictive Soave - Redlich - Kwong (PSRK), linear combination of the Huron - Vidal and 

Michelsen mixing rules (LCVM) and Wong - Sandler (WS). The excess Gibbs free energy is calculated 

by the UNIFAC method. For the WS mixing rule there are no parameters published for the group CO2, 

therefore the interaction parameters for the groups CO2/CH2, CO2/OH, CO2/CCOO and CO2/CHO 

were obtained. A first examination of the predicted results suggested the need for revising some of the 

previously published parameters for the PSRK and LCVM mixing rules. Thus, new values for the 

interaction parameters between the groups CO2/OH and CO2/CHO are given for those models. In 

general, it was verified that the PSRK mixing rule, with the parameters proposed in this work, is the 

one that gives the best results for the prediction of the phase equilibrium for the mixtures studied, 

being the mean quadratic error always lower than 5.5 %.  

The thesis ends with a seventh chapter in which the main conclusions arising from this work are given, 

and some topics for future research projects in the area of dealcoholization by supercritical extraction 

with CO2 are suggested.  


