
Resumo 

Este trabalho tem como principais objectivos o estudo do equilíbrio sólido-líquido de sais em 

solventes puros e mistos, e de biomoléculas, como aminoácidos e peptídeos, em água.  

A correlação e previsão de propriedades termodinâmicas de misturas contendo espécies iónicas, os 

electrólitos, é de grande importância na indústria química. Apresenta-se inicialmente uma breve 

introdução do interesse geral deste trabalho e foca-se a necessidade de desenvolver esforços na 

modelação deste tipo de sistemas. Em seguida, efectua-se uma revisão dos conceitos fundamentais 

da termodinâmica de electrólitos usados neste estudo e apresentam-se exemplos de aplicações 

industriais em que a presença de espécies iónicas é frequente. Os modelos já disponíveis para a 

correlação e/ou previsão de propriedades e equilíbrio de fases para este tipo de misturas são também 

comparados.  

A determinação experimental das solubilidades de NaCl, KCl, NaBr e KBr, nos solventes puros água, 

metanol e etanol e nos solventes mistos água/metanol, água/etanol e metanol/etanol, é realizada 

recorrendo a um método analítico isotérmico, que envolve um processo de amostragem inovador. A 

gama de temperaturas coberta é de 25ºC a 80ºC.  

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

autores relativa a equilíbrio sólido-líquido de sais em solventes puros e mistos, e de coeficientes 

osmóticos, são utilizados para constituir uma base de dados consistente e extensa. Esta é adoptada 

para o desenvolvimento de modelos termodinâmicos.  

São estabelecidos dois modelos baseados na equação UNIQUAC: UNIQUAC + Pitzer-Debye-Hückel 

e UNIQUAC com parâmetros solvente/sal linearmente dependentes da temperatura. Desenvolve-se 

um novo procedimento para correlacionar as solubilidades dos sais. Este baseia-se na convenção 

simétrica de normalização dos coeficientes de actividade e na escala de concentração em fracção 

molar em base ionizada. Deste modo, é possível calcular directamente o produto de solubilidade do 

sal em termos das suas propriedades calorimétricas, como a temperatura de fusão, a entalpia de 

fusão e a diferença das capacidades caloríficas entre o sal puro no estado sólido e no estado líquido. 

São ainda analisadas as potencialidades destes modelos na correlação e na previsão de equilíbrio 

sólido-líquido e de outras propriedades termodinâmicas. Os resultados mostram que este 

procedimento e tais modelos são bastante adequados para o cálculo de equilíbrio sólido-líquido.  

Relativamente a electrólitos fracos, propõe-se um novo método de contribuições de grupo. Este inclui 

dois termos: o modelo UNIFAC para descrever as interacções de curto alcance, e uma expressão de 

Debye-Hückel para traduzir as interacções de longo alcance. Definem-se novos grupos funcionais 

para a descrição das moléculas dos aminoácidos e dos peptídeos. O equilíbrio químico é considerado 

em simultâneo com o equilíbrio físico. Assim, pode avaliar-se a influência da temperatura e do pH na 

solubilidade de aminoácidos em solução aquosa. Este modelo prevê com elevado rigor o efeito do pH 

na solubilidade de aminoácidos e pode ser usado em cálculos de simulação de processos de 

separação.  



Abstract  

The main objectives of this work are the study of solid-Iiquid equilibrium of salts in pure and mixed 

solvents, and of biomolecules, such as amino acids and peptides, in water.  

The correlation and prediction of properties for mixtures containing charged electric species, the 

electrolytes, is of great relevance for the chemical industry. A brief discussion about the whole interest 

of this work and the need of concentrating efforts to develop accurate models for electrolyte systems is 

initially focused. The fundamental concepts of electrolyte thermodynamics and industrial examples 

where electrolytes play an important role are given. The available different models to correlate and/or 

predict properties and phase equilibria for this kind of mixtures are reviewed and compared.  

An isothermal analytical method, which has been implemented to measure salt solubilities, is 

described in detail. The experimental solubilities obtained for NaCl, KCl, NaBr and KBr, in the pure 

solvents water, methanol, ethanol and in the mixed solvents water/methanol, water/ethanol and 

methanol/ethanol in the temperature range between 25ºC and 80ºC are given.  

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

concerning solid-Iiquid equilibrium of salts in pure and mixed solvents and osmotic coefficients in pure 

solvents, in order to establish an extensive and reliable database. This is adopted for the development 

of consistent thermodynamic models.  

Two UNIQUAC based models are suggested: the UNIQUAC + Pitzer-Debye-Hückel model, and the 

UNIQUAC model with linear temperature dependent solvent/salt parameters. A new developed 

approach for correlating salt solubilities, based on the symmetric convention of normalization of the 

activity coefficients and on the mole fraction concentration scale on ionized basis is presented. In this 

way, it is possible the direct access to the salt solubility product in terms of its calorimetric properties 

such as the melting temperature, enthalpy of fusion and heat capacity change. The capabilities of 

these models for the correlation and prediction of solid-Iiquid equilibrium and other thermodynamic 

properties are discussed. The results indicate that this procedure and these models are satisfactory for 

solid-Iiquid equilibrium calculations.  

The work on weak electrolytes consists of the development of a new group-contribution method. This 

includes two terms: the UNIFAC model to account for the short-range interaction forces, and a Debye-

Hückel expression for the long-range forces. New UNIFAC groups have been assigned to describe the 

amino acids and peptides studied; and the chemical equilibrium is taken into account simultaneously 

with the physical equilibrium. Using this approach, the temperature and pH effects on the solubilities of 

amino acids in aqueous solutions are taken into consideration. This model predicts very successfully 

the pH influence on the solubilities of amino acids and therefore may be used for engineering 

purposes.  


