
Resumo 

Este trabalho tem como principais objectivos o estudo experimental do equilíbrio sólido-líquido (ESL) 

de sistemas açúcar/solventes mistos e o desenvolvimento de modelos capazes de descrever 

rigorosamente diferentes propriedades termodinâmicas de misturas contendo açúcares.  

É apresentada uma instalação especialmente construída com vista à determinação experimental de 

solubilidades da D-glucose, D-frutose e sacarose em misturas de solventes - água/etanol, 

água/metanol e etanol/metanol - a 25, 40 e 60ºC. O ESL é estabelecido no interior de células de 

equilíbrio em vidro, recorrendo a um método analítico isotérmico. As solubilidades são calculadas por 

pesagens/secagens sucessivas de amostras recolhidas.  

Os novos dados experimentais, conjuntamente com informação adicional publicada por outros 

autores relativa aos equilíbrios sólido-líquido (temperaturas de congelação e solubilidades de 

açúcar(es) em solventes puros) e líquido-vapor - ELV - (actividades da água, coeficientes osmóticos, 

pressões de vapor e temperaturas de ebulição de misturas açúcar(es)/água) são utilizados para 

constituir uma base de dados consistente e extensa. Esta é adoptada para o desenvolvimento de 

modelos termodinâmicos que permitam correlacionar e/ou prever estas importantes propriedades.  

São estabelecidos três modelos baseados na equação UNIQUAC (UNIQUAC modificado, Entrópico 

de volume livre e Original Flory-Huggins), estimando-se, para cada um, novos parâmetros de 

interacção para os pares envolvidos. Também é proposto um modelo derivado do método de 

contribuições de grupo UNIFAC. Novos grupos funcionais são definidos para as moléculas de 

açúcares, impondo a optimização de novos parâmetros de interacção.  

Os resultados de correlação e previsão conseguidos mostram que, de entre os modelos aqui 

sugeridos e os existentes na literatura para misturas contendo açúcares, os UNIQUAC e UNIFAC 

modificados são os que evidenciam maior rigor na descrição simultânea da informação referente aos 

ESL e ELV aqui abordada. No entanto, devido à sua maior flexibilidade, o modelo UNIFAC modificado 

pode ser aplicado na previsão deste tipo de propriedades para misturas contendo outros açúcares 

igualmente relevantes a nível industrial, nomeadamente a D-galactose, a D-manose, a D-xilose, a 

maltose e a lactose. A escassez de dados experimentais referentes a estes mono e dissacáridos 

impossibilita a aplicação do modelo UNIQUAC modificado, visto não ser possível estimar os 

parâmetros de interacção necessários.  

Verifica-se ainda que os modelos UNIQUAC modificado e UNIFAC modificado permitem descrever 

propriedades de misturas com interesse para a indústria alimentar. Deste modo, ambos são utilizados 

com sucesso na previsão das actividades da água em sumos de fruta (maçã e uva), o que se reveste 

de grande importância, atendendo ao papel que esta desempenha no controlo de qualidade dos 

alimentos. Este último modelo é estendido à previsão desta propriedade em outras soluções 

industriais, como por exemplo o mel sintético.  



Abstract 

The main objectives of this work consist of the experimental study of solid-Iiquid equilibrium (SLE) of 

sugar/mixed solvents systems and the development of new models for the rigorous representation of 

different thermodynamic properties for sugar mixtures.  

A specially built apparatus for the experimental measurement of solubilities of D-glucose, D-fructose 

and sucrose in mixed solvents - water/ethanol, water/methanol and ethanol/methanol - at 25, 40 and 

60ºC is described. The SLE is reached inside the glass equilibrium cells, using an isothermal 

analytical method. A weighing/drying procedure of the collected samples is used to calculate the 

solubilities.  

The new experimental data was used together with additional information published by other authors, 

concerning solid-Iiquid equilibria (freezing points and solubilities of sugar(s) in pure solvents) and 

vapor-Iiquid equilibria – VLE - (water activities, osmotic coefficients, vapor pressures and boiling 

temperatures of sugar(s) in water), in order to establish an extensive and consistent database. This is 

adopted for the development of thermodynamic models allowing the correlation/prediction of these 

important properties.  

Three UNIQUAC based models (modified UNIQUAC, Entropic free volume and Original Flory-

Huggins) are suggested. For each one new interaction parameters are estimated for the pairs 

involved. A new UNIFAC based group contribution model is also proposed. New functional groups are 

defined for sugar molecules, imposing the optimisation of new interaction parameters.  

The correlated and predicted results indicate that, among the models suggested in this work and those 

available in the literature for sugar mixtures, the modified UNIQUAC and UNIFAC ones show a better 

accuracy in the representation of both SLE and VLE data for the mixtures studied here. Therefore, due 

to its higher flexibility, the modified UNIFAC model can be applied in the prediction of this kind of 

properties for mixtures containing other sugars, equally relevant at industrial level, namely D-

galactose, D-mannose, D-xylose, maltose and lactose. The scarcity of experimental data for these 

mono and disaccharides makes it impossible to estimate the necessary UNIQUAC parameters and so 

to use the modified UNIQUAC model.  

It is also observed that both modified UNIQUAC and UNIFAC models can describe properties of food 

industry mixtures. In this way, these models are successfully used for the prediction of water activities 

in fruit juices (apple and grape), which are very important due to the role that this property plays in 

quality control of processed foods. The last model is extended to the prediction of this same property 

in other industrial solutions, e.g. synthetic honey.  


