
 

RESUMO 

Este trabalho tem como principal objectivo o estudo do equilíbrio sólido-líquido em sistemas contendo 

aminoácidos, nomeadamente em água pura e em soluções aquosas com álcoois ou sais. 

Inicialmente é focada a importância da correlação e previsão das propriedades dos aminoácidos em 

soluções aquosas com álcoois ou sais. Em seguida, efectua-se uma revisão crítica da informação 

experimental disponível e dos diferentes modelos usados para correlacionar e/ou prever as 

propriedades termodinâmicas deste tipo de misturas. 

No sentido de contribuir para o aumento do conhecimento científico relativo às solubilidades de 

aminoácidos, em diferentes solventes, foi implementado um programa experimental para medir a 

solubilidade dos aminoácidos glicina, DL-alanina, L-serina, L-treonina and L-isoleucina em solventes 

puros, e em soluções aquosas contendo álcoois (etanol, 1-propanol, 2-propanol) ou electrólitos [KCl 

ou (NH4)2SO4], numa gama de temperaturas entre 298.15 e 333.15 K. Os métodos gravimétrico, e 

espectrofotométrico de reacção com a ninhidrina, foram as técnicas analíticas escolhidas para realizar 

as medições. Para o desenvolvimento e validação de modelos termodinâmicos utilizou-se uma extensa 

base de dados, que inclui a informação experimental já disponível na literatura, referente a diferentes 

propriedades termodinâmicas de soluções aquosas contendo aminoácidos, e os novos dados 

experimentais medidos neste trabalho. 

Aplicaram-se as equações de Pitzer-Simonson-Clegg na correlação e previsão das solubilidades dos 

aminoácidos em soluções aquosas de electrólitos bem como na correlação dos coeficientes de 

actividade. Este modelo é expresso na escala de concentração em fracção molar incluindo um termo de 

Debye-Hückel, para as interacções de longo alcance, e uma expansão de Margules, para as interacções 

de curto alcance. A qualidade dos resultados obtidos é bastante satisfatória. 

Em relação à modelação da solubilidade de aminoácidos em soluções água-álcool, duas metodologias 

são propostas: i) definição de solubilidade em excesso combinada com os modelos NRTL, NRTL 

modificado, UNIQUAC modificado, e o modelo proposto por Gude e colaboradores (1996a,b); ii) a 

aplicação da equação de estado recentemente desenvolvida, Perturbed-Chain SAFT. As 

potencialidades destes modelos são apresentadas e discutidas. Os resultados obtidos indicam que os 

dois procedimentos são satisfatórios. Contudo, combinando a solubilidade em excesso como o modelo 

NRTL modificado é possível correlacionar e prever a solubilidade dos aminoácidos nos diferentes 

sistemas aquosos com álcoois, no intervalo de temperatura estudado, com precisão mais elevada. 

Consequentemente, esta metodologia é a recomendada para aplicação em simulação de processos de 

separação. 



 

ABSTRACT 

The main objective of this thesis is the study of solid-liquid equilibrium in amino acid 

systems, namely in pure water, and in aqueous alcohol or electrolyte solutions. 

The importance of the correlation and prediction of properties for aqueous amino acid 

solutions with alcohols or electrolytes is initially focused. The available experimental data and 

the different models to correlate or/and predict the thermodynamic properties for this kind of 

mixtures are critically reviewed. 

A systematic experimental program is implemented to measure the solubilities of the amino 

acids glycine, DL-alanine, L-serine, L-threonine and L-isoleucine in pure solvents, in aqueous 

alcohol (ethanol, 1-propanol or 2-propanol) and electrolyte [KCl or (NH4)2SO4] solutions in 

the temperature range between 298.15 and 333.15 K. The gravimetric and the 

spectrophotometric ninhydrin methods are the analytical techniques chosen to perform the 

measurements. A reliable and consistent database, that includes both the available 

experimental information from the open literature and the new data measured in this work is 

established, and used for the development of consistent thermodynamic models. 

The Pitzer-Simonson-Clegg equations are applied in the correlation of the amino acids 

solubilities in the aqueous electrolyte solutions at different temperatures simultaneously with 

activity coefficient data. The equations are expressed on a mole fraction basis and include a 

Debye-Hückel term, for the long-range forces, and a Margules expansion, for the short-range 

interactions. Very satisfactory correlation and prediction results are obtained. 

Concerning modelling amino acid solubility in aqueous-alkanol solutions two different 

approaches are proposed: i) the excess solubility approach is applied with the NRTL, 

modified NRTL, modified UNIQUAC and the model presented by Gude et al. (1996a,b); ii) 

the recently developed Perturbed-Chain SAFT equation of state is used. The potentialities of 

these models are presented and discussed. The results achieved indicate that both procedures 

give satisfactory results. Nevertheless, the combination of the excess solubility approach with 

the modified NRTL model is the methodology that allows a more successful correlation and 

prediction of the amino acids solubilities in the different aqueous alcohol systems at the 

temperature range studied. Therefore, it is recommended for engineering purposes. 




