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Resumo: O presente estudo tem como objetivo 

realizar medidas de densidade de sacarídeos em 

soluções aquosas de cloreto de sódio a diferentes 

concentrações e temperaturas. Os sacarídeos estudados 

serão: sacarose, frutose, D(+)-glicose e D(+)-lactose. O 

estudo será realizado nas seguintes temperaturas de 

283,15, 288,15, 293,15, 298,15 e 303,15 K e as 

concentrações salinas serão 0,025, 0,05, 0,075 e 0.1 

moldm-3. 
Usando o formalismo termodinâmico, os resultados 

experimentais serão usados para calcular o volume 

molar aparente, o volume parcial molar à diluição 

infinita e o volume de transferência de cada sacarídeo 

da água para as soluções salinas. 

 

1. Introdução 
Sacarídeos e seus derivados representam a classe 

mais abundante de biomoléculas e são conhecidas em 

uma grande variedade de formas. Isso proporciona a 

essas espécies uma versatilidade e uma grande 

diversidade de suas funções biológicas. Os componentes 

dos sacarídeos das membranas celulares são os 

receptores de compostos biologicamente ativos 

(enzimas, fármacos, etc.). Os sacarídeos apresentam 

também a capacidade de estabilizar o estado nativo de 

proteínas/enzimas (ZHUO et al., 2007; ERNST, HART 

e SINAY, 2000; MILLER, PABLO e CORTI, 1999). 
 

2. Metodologia 
Sacarose (Merck), Frutose (Synth), D(+)-Galactose 

(Merck), D(+)-Lactose (Dinâmica) e Cloreto de Sódio 

(Dinâmica) serão utilizados sem purificações adicionais. 

Água destilada será usada para preparar as amostras. As 

soluções aquosas de cloreto de sódio usadas (0,025, 

0,05, 0,075 e 0,1 moldm-3) serão preparadas no dia da 

realização dos experimentos. 
As densidades das soluções binárias serão medidas 

através da técnica de densitometria de oscilação 

mecânica. Para a determinação da densidade das 

soluções será utilizado um densímetro de oscilação 

mecânica da fabricante Anton Paar, modelo DMA 4500. 

O volume molar aparente dos sacarídeos será 

calculado usando a seguinte equação: 
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onde  M, m,  e o, representam, respectivamente, a 
massa molar do sacarídeo, a molalidade da solução de 

sacarídeo, a densidade da solução de sacarídeo e a 

densidade da água pura ou da solução de cloreto de 

sódio. Os volumes parciais molares à diluição infinita 

serão calculados a partir da extrapolação do volume 

molar aparente na concentração de m = 0. Para isso, o 

volume molar aparente será ajustado através da seguinte 
relação empírica: 
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onde o
SV  é o volume molar aparente à diluição infinita 

e SV e Sb são constantes. Os valores do volume e das 

constantes serão obtidos pelo método dos mínimos 

quadrados. 

O volume de transferência do sacarídeo da água para 
o sistema da solução salina será calculado pela seguinte 

equação: 
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3. Resultados 
A figura 1 mostra os volumes molares aparentes da 

sacarose na água, calculados a partir das medidas de 

densidade para as diferentes temperaturas estudadas. 
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Figura 1 – Volume molar aparente da sacarose em água, em função da 

molalidade da sacarose a diferentes temperaturas: , 283,15; , 

288,15; , 293,15 K; , 298,15 K,  , 303,15K...Linhas representam 

a equação 2.  

4. Conclusões 
A partir dos resultados obtidos, é possível observar 

que o volume molar aparente aumenta com a 

temperatura. 
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