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RESUMO 

 

JORDÃO, C. E. K. M. A. C. Estudo do equilíbrio de fases em sistemas aquosos contendo 

albumina de soro bovino e polietileno glicol. 2007. 83f. Dissertação (Mestrado) – Escola 

Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.  
 
 

 No presente trabalho estudou-se o equilíbrio de fases em sistemas aquosos contendo 

albumina do plasma bovino (BSA) e polietileno glicol (PEG) com tamanhos médios de cadeia 

2000, 4000, 6000 e 10000, para valores de pH iguais a 4,0, 5,0 e 6,0, na temperatura de 25ºC. 

Pôde-se observar que o diagrama de fases é dependente do pH e do tamanho da cadeia. Conforme 

a região do diagrama, observaram-se sistemas que apresentaram características de equilíbrio 

sólido-líquido (ESL) e de equilíbrio líquido-líquido (ELL), além de sistemas presumivelmente 

metaestáveis que apresentam uma transição dos dois comportamentos, cujas concentrações de 

PEG são intermediárias em relação aos sistemas que apresentam puramente o ELL ou o ELS. 

Mediante a interpretação dos dados experimentais e a análise a partir da equação de Flory-

Huggins, verificou-se a dependência direta entre o tamanho médio de cadeia polimérica e a 

formação do ELS. Os resultados sugerem que os grupos hidroxila terminais das moléculas de 

PEG interagem com as moléculas de BSA, alterando a conformação das últimas de tal modo que 

o coeficiente de interação BSA-H2O (oriundo da equação de Flory-Huggins) também se altera. 

Como o parâmetro de maior influência na atividade da proteína em solução é justamente o 

coeficiente de interação BSA-H2O, pequenas alterações geram uma grande mudança no cálculo 

desta atividade sendo portanto o principal fator a afetar a estado de equilíbrio. 
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ABSTRACT 

 

JORDÃO, C. E. K. M. A. C. Phase equilibrium study in aqueous systems containing bovine 

serum albumin and polyethylene glycol. 2007. 83f. Dissertação (Mestrado) – Escola 

Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. 

 

 The phase equilibrium in aqueous systems containing bovine serum albumin (BSA) and 

polyethylene glycol (PEG) with average molar mass values of 2000, 4000, 6000 and 10000 was 

studied in this work. All experiments were carried out at 25ºC, and the pH was varied within the 

values 4,0, 5,0 and 6,0. It was observed that the phase diagram depends on the pH and on 

polymer chain average size. According to the composition of the systems, not only solid-liquid 

(SLE) and liquid-liquid (LLE) equilibria were observed, but also possible metastable systems 

with transition characteristics, whose PEG concentrations are intermediate to the purely SLE or 

LLE systems. Following the experimental data interpretation and the analysis of the Flory-

Huggins equation, it was observed a direct relationship between the polymeric average size and 

the formation of SLE. The results imply that the terminal hydroxyl groups of the PEG molecules 

interact with BSA molecules, changing the protein conformation in such a way that the 

interaction coefficient BSA-H2O (which came from the Flory-Huggins equation) changes 

accordingly. Bearing in mind that the most influential parameter in the protein activity is the 

interaction coefficient BSA-H2O, small changes lead to a significant change in the calculated 

value of this activity. It is thus possible to state that the average molecular mass value of PEG is 

the main factor that affects the equilibrium state. 
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1 Introdução 

 

 As separações em Bioprocessos têm se tornado um dos pontos fundamentais da indústria 

que se beneficia dos produtos e técnicas geradas pela biotecnologia, tais como a expressão de 

proteínas heterólogas em microorganismos ou a recuperação de enzimas presentes em meios de 

cultura. Apesar da cromatografia líquida em leito fixo ser ainda hoje a operação que garante a 

melhor purificação para misturas contendo biomoléculas, ela é uma tecnologia cara, o que pode 

tornar economicamente inviável a produção de uma determinada substância com o grau de pureza 

requerido (Przybycien, Pujar e Steele, 2004). Além disso, o pré-tratamento de misturas pode ser 

pré-requisito para esta operação. 

 

 Neste contexto, outras operações de downstream (que são definidas como sendo a bio-

separação após cultivo, fermentação, etc) possuem um papel imprescindível no que diz respeito 

ao preparo dos diversos efluxos obtidos a partir destes bioprocessos, que serão submetidos à 

cromatografia líquida (Przybycien, 1998).  

 

As principais operações de downstream são aquelas que ocorrem devido ao próprio meio 

e, tendo em mente a variedade de características que podem ser apresentadas (elevada proporção 

de água, metabólitos extracelulares distintos da molécula a ser purificada, etc), pode-se dividir a 

purificação em quatro etapas genéricas (Pessoa Júnior e Kilikian, 2005): separação de células e 

seus fragmentos do meio de cultivo (clarificação), como a filtração e centrifugação; concentração 

e/ou purificação de baixa resolução, como os sistemas trifásicos (TPP´s), a precipitação, a 

cristalização e os sistemas aquosos bifásicos (ATPS´s); purificação de alta resolução que 

compreende em grande parte a cromatografia, compreendendo esta operação a separação por 

exclusão molecular, troca-iônica, interação hidrofóbica, afinidade e imunoafinidade. Finalmente, 



a última etapa compreende as operações para acondicionamento final do produto, como a 

secagem e liofilização.  

 

 Assim, a operação de precipitação é fundamentalmente uma etapa concentradora, que 

ocorre no início do trem de purificação. O fenômeno da precipitação de uma proteína em solução 

aquosa pode ser induzido, de modo geral, pela modificação de propriedades do sistema, como 

temperatura, força iônica e pH. Um aumento da solubilidade pode estar diretamente relacionado 

ao aumento da temperatura do sistema, já que é possível pensar na solubilidade como sendo 

dependente das interações entre as moléculas do soluto e as do solvente, enfraquecidas pelo 

aumento da agitação térmica – embora em alguns casos ocorra o fenômeno da solubilidade 

retrógrada. A força iônica pode ser alterada pela adição de um sal à solução (esta é a origem do 

termo salting-out), alterando a constante dielétrica do meio, favorecendo muito mais a interação 

eletrostática das moléculas protéicas e os novos contra-íons do que a interação dos solutos com as 

moléculas do solvente. O efeito do pH determinará a existência das espécies iônicas ou 

moleculares de um dado soluto. Ele poderia em princípio ser modelado de modo simples pela 

constante de solubilidade, ou KPS, mas a aplicação do KPS na determinação das propriedades 

termodinâmicas para sistemas contendo macromoléculas carregadas não é viável, uma vez que 

todos os estados de ionização dependentes do pH deveriam ser conhecidos a priori. Finalmente, a 

adição de outros compostos (álcoois, polímeros neutros, polieletrólitos) também pode induzir a 

precipitação. 

 

Os dados de equilíbrio na precipitação de proteínas são importantes em processos de 

cristalização, cuja força motriz é a supersaturação da solução (dissolução de soluto em 

quantidade maior do que aquela prevista pela concentração de equilíbrio), que determina as taxas 



de nucleação e de crescimento de cristais (Pessoa Júnior e Kilikian, 2005). Para que este processo 

seja definido, deve-se conhecer as características termodinâmicas do equilíbrio líquido-sólido do 

sistema, como o potencial químico. 

 

 É importante ressaltar ainda a importância de dados de equilíbrio sobre o comportamento 

de soluções aquosas contendo proteínas e polímeros, uma vez que os dados e parâmetros obtidos 

podem ser empregados nos modelos que descrevem o comportamento dos ATPS´s. Um ATPS é 

formado quando dois polímeros, um polímero e um sal (ou uma mistura de sais) são misturados 

em meio aquoso e, por meio de interações entre estes componentes, sejam elas desfavoráveis 

(repulsão eletrostática, interações hidrofóbicas) ou favoráveis (atração eletrostática, ligações por 

ponte de hidrogênio), há a separação em duas fases termodinamicamente mais estáveis (Solms, 

2002). Vale lembrar ainda que um ATPS pode ser formado por tensoativo e copolímero, como 

ocorre em um sistema micelar. Os ATPS´s são métodos eficientes para a extração de proteínas, 

enzimas e outras biomoléculas sensíveis, uma vez que o solvente é água e os sais e polímeros 

empregados dificilmente causam a desnaturação (Przybycien, Pujar e Steele, 2004). No caso do 

PEG, o seu baixo custo também é um atrativo que justifica o seu estudo. 

 

 Neste trabalho estudou-se o comportamento de fases de sistemas contendo BSA e PEG em 

solução aquosa a 25ºC, com diversos valores de pH e tamanhos de cadeia. Foram observados sistemas 

contendo PEG e BSA que apresentaram os dois tipos de equilíbrio: o equilíbrio líquido-líquido (ELL) 

e o equilíbrio líquido-sólido (ELS). Tal situação havia sido mencionada anteriormente na literatura 

(Anderson e Lekkerkerker, 2002), confirmando a possibilidade da existência de tais sistemas. Este 

trabalho compreende uma revisão bibliográfica sobre os temas pertinentes à pesquisa, os materiais e 

métodos utilizados, os resultados experimentais e sua análise. 



2 Revisão bibliográfica 

 

2.1 Albumina de soro bovino  

 

Pode-se definir as albuminas como sendo membros de uma mesma classe de proteínas, 

responsáveis pelo transporte das mais variadas moléculas no organismo, sejam elas de caráter 

hidrofóbico (ácidos graxos, bilirrubina, hormônios e drogas) ou hidrofílico (a própria água, Ca 2+, 

Na+ e K+), e pela manutenção do equilíbrio osmótico no sangue (Neurath e Bailey, 1954). Devido 

à similaridade da albumina de soro (ou plasma) bovino (BSA) em relação à albumina do plasma 

humano (HSA), o estudo da BSA fornece uma boa analogia frente a HSA em relação aos 

métodos de purificação, descrição das propriedades físico-químicas, bem como análise estrutural 

e modelagem matemática. As albuminas são altamente solúveis em água e são precipitadas 

apenas por altas concentrações de sais neutros como o sulfato de amônio. A estabilidade em 

solução da BSA é alta, especialmente se as soluções são guardadas como alíquotas congeladas. 

Apesar disso, as albuminas são facilmente coaguladas (desnaturação seguida de precipitação) 

pelo calor. Quando aquecidas até 50ºC ou mais, as albuminas rapidamente formam agregados 

hidrofóbicos que não revertem aos monômeros mediante resfriamento.  

 

Os usos da BSA incluem estabilização de outras proteínas, sejam elas enzimas ou não; 

utilização como padrão em estudos de calibração de proteínas devido a sua concentração de 16% 

de nitrogênio, similar à concentração apresentada pela HSA; solubilização de lipídios; utilização 

como agente bloqueador em Western blots e aplicações em ELISA. Além do mais, albuminas 



livres de globulinas podem ser utilizadas em aplicações nas quais nenhuma outra proteína deveria 

estar presente, como, por exemplo, na eletroforese. 

 

A BSA possui propriedades importantes como ponto isoelétrico de valor 4,8?0,1 em água 

a 25ºC, pH quando em solução aquosa a 1% de valor 5,2-7, constante de sedimentação de valores 

S20,W = 4,5.1013 (monômero) ou S20,W = 6,7.1013 (dímero), coeficiente de difusão de valor D20,W = 

5,9.107, volume específico parcial de valor 0,733, absorbância óptica de valor Lgm
nmA /1

279  = 0,667, 

proporção de ? –hélice estimada em 54% e proporção de folha–?  em 18% (Putman, 1975). O 

custo em média da BSA varia de acordo com a aplicação a que se destina, ocorrendo diferenças 

drásticas para cada tipo de aplicação da BSA, indo desde a variedade com 96% de pureza (grau 

obtido por eletroforese em gel) até as variedades com 99% de pureza (grau obtido também por 

eletroforese em gel, mas livres de proteases, ácidos graxos, ?-globulinas, IgG, etc). 

 

A BSA possui massa molecular de 66.430g/mol, sendo que a sua estrutura primária é a de 

uma cadeia única de polipeptídio que consiste em aproximadamente 583 resíduos de aminoácidos 

e nenhum carboidrato. Na faixa de pH 5,0 até 7,0 a BSA possui 17 pontes de dissulfeto internas e 

um grupo sulfidril. A Figura 1 a seguir representa esquematicamente uma molécula de BSA 

ligada a cinco moléculas de ácido graxo, sendo que a sua capacidade de transporte para este tipo 

de molécula é de até sete moléculas.  



 

Figura 1. Representação de uma molécula de BSA (azul) carregando moléculas de ácidos 

graxos (cauda hidrofóbica em branco e cabeça hidrofílica em vermelho)  

 

Conforme as pesquisas sobre a natureza e comportamento das proteínas prosseguiram, 

demonstrou-se que havia grande heterogeneidade na estrutura da albumina estudada (McMeekin, 

1939; Kendall, 1941). Tal fenômeno foi observado também para a pepsina (Neurath e Bailey, 

1954) bem como outras proteínas. Logo, refere-se às albuminas como sendo mais uma classe do 

que uma única molécula.  

 

  É possível obter-se albumina do plasma pelo método clássico de Cohn (Cohn et al., 1946), 

que utiliza o princípio da precipitação mediante adição de etanol frio ao meio. Outros métodos 



mais modernos que empregam a cromatografia ou a termo-precipitação também utilizam na etapa 

inicial o método de Cohn (Janson e Rydén, 1989). Esta combinação de operações permite o 

fracionamento de grandes quantidades de plasma a um custo reduzido (método de Cohn) aliado à 

qualidade do produto obtido (cromatografia ou termo-precipitação) (Tanaka et al., 1996).  

 

 O método de Cohn consiste em empregar seis protocolos de separação para a obtenção de 

cinco frações a partir do plasma sanguíneo. São elas a fração I (composta pelo fibrinogênio), a 

fração II (composta pelas ?-globulinas), a fração III (composta pelas ? -globulinas), a fração IV 

(composta pelas ? -globulinas) e a fração V (composta pelas albuminas). Estes protocolos diferem 

entre si, genericamente, pelas seguintes características: no primeiro protocolo os reagentes 

(solução aquosa de etanol e tampão de acetato) são introduzidos por meio de membranas de 

celofane; no segundo protocolo é possível evitar as dificuldades de manipulação geradas pela 

diálise em larga escala pela substituição da adição direta de reagentes por meio de capilares a 

uma velocidade baixa e controlada; no terceiro protocolo a sua diferença em relação aos 

protocolos dois, cinco e seis é a de que a albumina presente na fase topo da fração IV não é 

concentrada por precipitação isoelétrica, mas por destilação a vácuo; no quarto protocolo a sua 

diferença em relação ao segundo protocolo é a de que a albumina presente na fração V é 

finalmente cristalizada sob condições físico-químicas diferentes (pH, temperatura, força iônica e 

concentração de etanol) promovendo uma reprecipitação amorfa; no quinto protocolo há uma 

melhoria em relação ao segundo protocolo cujo resultado é a melhor concentração das ?–

globulinas na fração II+III e albumina na fração V e finalmente no sexto protocolo há a obtenção 

da maioria dos componentes presentes nas cinco frações mais próxima possível de suas 

conformações nativas. 



 

 Dentre os últimos processos para a purificação da albumina do plasma, merecem destaque 

os trabalhos que empregam quelatos de zinco e cobre a partir da fração IV obtida pelo método de 

Cohn para obter-se albumina com elevado grau de pureza (Hansson et al., 1981) e um novo 

processo desenvolvido pela divisão Bioplasma da CSL ltda. em Victoria, Austrália (1996). Este 

processo, que gera albumina com grau de pureza extremamente elevado, sendo porém superior 

aos processos puramente cromatográficos quanto ao custo reduzido, utiliza a precipitação com 

etanol para remover as frações I, II e III de acordo com o método de Cohn, para que o 

sobrenadante seja enviado à cromatografia de troca iônica em coluna DEAE-Sefarose FF. Em 

seguida, uma nova etapa cromatográfica é feita em coluna CM-Sefarose FF para que o produto 

obtido passe finalmente por filtração em gel em Sefacril S-200 HR. A albumina obtida possui 

níveis muito baixos de ativador pré-calicreína (PKA), o qual é gerado pela ativação por contato 

durante o processamento, bem como níveis baixos de alumina. 

  

2.2 Polietileno Glicol 

 

 Os polímeros obtidos via polimerização do óxido de etileno são usualmente chamados de 

polietilenos glicóis (PEG) ou óxidos de polietileno (PEO), sendo quimicamente equivalentes 

estes termos. No entanto, costuma-se empregar a sigla PEG para moléculas de cadeia mais curta 

enquanto que o termo PEO é reservado para moléculas de cadeia mais longa. A fórmula do PEG 

pode ser representada por: 

O
HO OH

n  

 



 Soluções de PEG são viscosas, e sua viscosidade é dependente do tamanho médio da 

cadeia. As demais propriedades físico-químicas são usualmente consideradas independentes do 

tamanho da cadeia. O fenômeno da polidispersão, que ocorre para muitos polímeros e que 

consiste na distribuição das massas moleculares de determinada amostra de PEG ou PEO 

segundo uma curva de distribuição estatística, nem sempre simétrica, não é exceção para o PEG 

ou PEO. A distribuição de tamanho pode ser caracterizada estatisticamente pela massa média 

molecular (Mw) e pelo número médio de moléculas (Mn). A razão entre Mw e Mn é chamada de 

índice de polidispersão. Por fim, estes valores podem ser medidos por meio da espectrometria de 

massas. 

 

 Os usos do PEG são extremamente abrangentes, indo desde dispersante em pastas de 

dente ou base em cremes até usos clínicos mais sofisticados. Usos notáveis nesta área que 

merecem destaque incluem a chamada “peguilação” (união por meio de ligação covalente entre 

uma molécula de PEG e outra biomolécula), como o que é feito com o interferon–?  2a 

empregado no tratamento da Hepatite C (Kieffer et al., 2007). Esta estratégia permite não apenas 

um aumento do tempo de meia-vida da biomolécula, mas também uma diminuição da resposta 

imunológica do corpo contra a biomolécula (quando este fenômeno é relevante). Finalmente, 

mais notável ainda seria o uso de soluções de PEG que, possuindo caráter claramente tensoativo, 

facilitam a fusão de células na técnica conhecida por hibridoma, originalmente concebida por 

Georges J.F. Köhler e César Milstein (Wade, 1982), que imortalizaram células brancas 

produtoras de anticorpos monoclonais por meio da sua fusão com células de um tipo específico 

de tumor, o mieloma. 

 



2.3 Equilíbrio na formação de fases 

 

O estudo dos estados de equilíbrio possui destacada aplicação para a indústria química, já 

que ele pode ser visto como um ponto de parada para um dado sistema – o estado de um sistema 

em equilíbrio, mantendo constantes as restrições a que está sujeito, não se altera. A tendência 

deste sistema em atingir o equilíbrio pode ser entendida como sendo a força motriz nos processos 

em que irá ocorrer transferência de momento, calor e massa. Além do mais, na maioria dos casos 

o equilíbrio será condição essencial para o estudo das diferentes fases que compõem um sistema, 

seja a respeito de sua formação bem como avaliação de determinadas propriedades. Exemplos 

que merecem ser citados são o equilíbrio líquido-vapor, empregado em um equipamento de 

destilação, ou o equilíbrio sólido-líquido, empregado em etapas de cristalização - todas estas 

operações visando à purificação de uma determinada substância. 

 

 O equilíbrio é um estado em que as propriedades do sistema não variam com o tempo e no 

qual não existem fluxos mássicos líquidos. Os critérios de equilíbrio decorrem da segunda lei da 

termodinâmica e da invariabilidade das propriedades do sistema ao longo do tempo. Temos então 

que em um sistema cujo volume e energia interna sejam constantes: 

 

0?dS  

02 ?Sd  

 



 O critério da entropia máxima no equilíbrio e cujo desenvolvimento ao longo do tempo 

seja sempre crescente, pode ser escrito de maneiras diferentes quando o sistema está sujeito a 

outras restrições. Paro o caso da temperatura e volume serem mantidos constantes: 

 

0?dA  

02 ?Ad  

 

 Temos que A é a energia de Helmholtz como A = U – TS, onde U é a energia interna, S é a 

entropia e T é a temperatura. Para o caso da temperatura e pressão serem mantidos constantes: 

 

0?dG  

02 ?Gd  

 

 Em que G é a energia de Gibbs como G = U – TS + PV. 

 

 De posse do conceito de equilíbrio podemos definir o conceito de potencial químico como 

sendo a variação de energia interna de um sistema decorrente da adição de um dado composto a 

este sistema mantendo-se a entropia e o volume constantes. Este enunciado pode ser escrito da 

seguinte maneira: 
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 Além do mais, o potencial químico pode ser escrito com relação à entalpia, energia de 

Helmholtz ou energia de Gibbs: 
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 O potencial químico é de grande interesse no estudo do equilíbrio de fases, já que a 

igualdade de potenciais químicos em cada fase (juntamente com a igualdade de temperatura e 

pressão) caracteriza o equilíbrio propriamente dito. Vale lembrar que não é possível calcular 

diretamente o potencial químico. O cálculo para uma dada situação deve ser sempre relacionado a 

uma variação, tendo como referência um sistema previamente definido. 

 

 Dando continuidade ao desenvolvimento teórico, surge a necessidade de criar-se outro 

conceito que seja relacionado ao potencial químico. Isto ocorre pois, além do potencial ser obtido 

por meio de uma diferença sempre relacionada com um estado padrão, uma das técnicas para o 

seu cálculo é o emprego das funções de afastamento, que definem um potencial químico de 

afastamento. Estas funções cumprem três etapas: inicialmente, um sistema não-ideal descrito por 

uma equação de estado é levado para a condição de gás ideal, em seguida é calculada a variação 

desejada (alguma propriedade do sistema) para que finalmente este sistema seja trazido de volta 

para a condição não-ideal. Há uma dificuldade para o cálculo do potencial químico de 

afastamento, uma vez que o seu valor aproxima-se de zero para gases a baixas pressões (já que o 

comportamento de gases nessas condições aproxima-se do comportamento de gás ideal), e 

diverge para compostos em solução diluída (como é o caso de soluções protéicas). Isto torna 

difícil a comparação de potenciais químicos entre as fases. 



 

 Para contornar essas dificuldades usa-se a fugacidade, que pode ser definida para um 

material puro como sendo: 

 

? ?TfRT ?? ?? ln  

 

 Em que f é a fugacidade, ? é o potencial químico sendo uma função de T, P, ? 0 e S0 ;R é a 

constante universal dos gases, T é a temperatura e ? (T) depende de T e S0. 

 

 Considerando-se a igualdade de temperaturas entre o sistema e o estado de referência, 

além das funções de afastamento citadas podemos escrever a fugacidade como sendo: 
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 A vantagem inicial de se empregar o conceito de fugacidade, para fins de simplificação de 

cálculo, é a de que na condição de gás ideal (ou quando o volume tende ao infinito) a fugacidade 

iguala-se à pressão do sistema. O equilíbrio de fases tem como “nova” condição a igualdade de 

fugacidade nas fases. Define-se comumente o coeficiente de fugacidade como sendo ?=f/P. 

 

 O conceito de atividade surge naturalmente quando o estado de referência definido pelo 

gás ideal (obtido pelas funções de afastamento) é substituído por um estado que represente uma 

fase condensada. Com isso, uma eventual integração ao longo da região de duas fases é evitada. 

A atividade é definida como: 



 

? ? ? ? aRTxxPTGxxPTG nn ln,...,,,,...,,, 0
1

0
1

00
11 ?? ??  

 

 Para o caso em que a temperatura do estado de referência é igual à temperatura do 

sistema, pode-se escolher P0, x1
0,...,xn-1

0 arbitrariame nte. Temos então que: 
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 Ou ainda: 

0f
fa ?  

 

 Vários estados de referência são utilizados com freqüência. Aquele que é mais empregado 

diz respeito ao estado para o material puro ou ao estado padrão para o solvente puro: material 

puro cuja temperatura e pressão são iguais às da mistura e que se apresenta no mesmo estado de 

agregação da mistura. Para a solução ideal temos: 

 

xRTG ID ln??  

 

 A razão a/x é igual a 1 na idealidade. Para os casos reais, a diferença desta razão frente à 

unidade é uma excelente medida para a não-idealidade. Esta razão é definida justamente como 

sendo o coeficiente de atividade: 
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2.4 Formação de fases em equilíbrio contendo fase(s) líquida(s) e macromoléculas  

 

 O fenômeno da formação de fases depende em grande parte das interações de um 

determinado componente (soluto) no meio (solvente). Uma separação de fases ocorre quando um 

sistema monofásico atinge um determinado estado para o qual a separação de fases leva a um 

valor menor de energia de Gibbs (p.ex., para um sistema em T e P constantes). No caso de 

solutos iônicos define-se o produto de solubilidade como sendo a razão estequiométrica das 

atividades iônicas dos produtos da reação de dissociação pelas atividades dos reagentes. Caso as 

soluções possuam força iônica elevada, um modelo de cálculo dos coeficientes de atividade se faz 

necessário, como Margules, van Laar ou Pitzer (Pessoa Júnior e Kilikian, 2005). 

 

Existem substâncias capazes de induzir o aumento da solubilidade de uma macromolécula 

(salting-in) ou a diminuição da solubilidade de uma macromolécula (salting-out). As substâncias 

mais utilizadas para alterar a solubilidade são os sais e os polímeros. Aquelas substâncias que 

induzem o salting-in em fase aquosa o chamadas de caótropos por possuírem a propriedade de 

aumentar a solubilidade da macromolécula por meio de uma diminuição na organização das 

moléculas de água (? S>0). Já aquelas substâncias que induzem o salting-out são chamadas de 

cosmótropos por possuírem a propriedade de diminuir a solubilidade da macromolécula por meio 

de um aumento na organização das moléculas de água (? S<0). A interação das moléculas 

protéicas com tais substâncias dependerá intimamente da carga superficial, definida pelo pH. 

 



 Sais neutros adicionados a soluções de aminoácidos ou proteínas causam a precipitação 

por interações hidrofóbicas (Timasheff e Arakawa, 1982). Este fenômeno é explicado pelo fato 

de a molécula protéica apresentar, ligado em sua superfície, um filme de água em uma estrutura 

ordenada. Este filme, também conhecido como camada de hidratação, cobre regiões de 

aminoácidos hidrofóbicos como alanina, metionina, triptofano e fenilalanina, as quais estão 

entremeadas por áreas hidrofílicas constituídas por aminoácidos hidrofílicos. A remoção de 

moléculas de água desta camada para o meio da fase menos ordenado resulta em um aumento da 

entropia (? S>0) com uma pequena mudança na entalpia. A mudança na energia livre de Gibbs 

deste processo é negativa, e pode resultar na interação hidrofóbica e subseqüente precipitação.  

 

 Os sais que promovem este tipo de mudança são os cosmotrópicos, aqueles que aumentam 

a estruturação da água. Os cosmotrópicos retiram água da superfície da proteína que é 

“aprisionada” no meio de solução pela hidratação dos íons de sal. Regiões hidrofóbicas são então 

expostas na superfície da proteína, interagindo com as regiões hidrofóbicas de outras moléculas 

protéicas (Andrews, Schmidt e Asenjo, 2005). As proteínas irão agregar-se entre si. Em outras 

palavras, os sais de íons cosmotrópicos atraem-se mutuamente quanto mais moléculas 

polarizáveis do meio existirem (no caso, água), conseqüentemente expulsando da solução os 

outros componentes como proteínas (Cohn et al., 1946). Os caotrópicos, por outro lado, possuem 

o efeito oposto que é o de desestruturar a água. Eles promovem a dissolução que, em alguns 

casos, pode causar o desdobramento e desnaturação da proteína (Ladisch, 2001). Íons que 

promovam o salting out aumentam a tensão superficial da água, ao passo que íons que promovam 

o salting in têm o efeito oposto.  

 



 A efetividade com a qual os sais geram os efeitos de salting in ou de salting out segue a 

ordem da série liotrópica: 

 

Maior precipitação fosfato > sulfato > acetato > cloreto Menor precipitação 

 

Cátions monovalentes associados com estes ânions são mais efetivos em promover a 

precipitação do que os cátions divalentes. Estes cátions seguem a ordem: 

 

Maior precipitação NH4
+ > K+ > Na+ Menor precipitação 

 

 A ordenação dos ânions e cátions de maneira mais abrangente pode ser apresentada de 

modo expandido pela série de Hofmeister (Ladisch, 2001). 

 

 Finalmente, para quando as macromoléculas são proteínas, estudos recentes indicam uma 

dependência da concentração inicial de proteína na sua solubilidade aparente. Vale lembrar que 

esta idéia aplica-se ao caso no qual a solução final é obtida mediante adição de uma solução 

contendo substância que irá promover a precipitação (como um sal) à outra solução que contenha 

apenas a proteína – a concentração inicial que irá gerar o efeito mencionado diz respeito a esta 

solução protéica. Uma concentração inicial elevada de proteína aumenta a solubilidade aparente 

da mesma, o que causa uma diminuição na supersaturação (Toth, Varsányi e Gyenis, 2005; Shih, 

Prausnitz e Blanch, 1992). Este fato implica em uma mudança de visão em relação à precipitação 

de proteínas, sendo a mesma um fenômeno mais complexo do que se havia pensado 

anteriormente. Conceitos como o da constante de solubilidade, que depende apenas das 



concentrações das espécies em solução, talvez não possam ser aplicados com exatidão em 

situações envolvendo proteínas em altas concentrações. 

 

 Há um crescente interesse acerca do entendimento sobre o equilíbrio de fases aplicado a 

processos de separação em sistemas contendo biomoléculas, principalmente proteínas, uma vez 

que esta classe de biomoléculas compreende os grupos das enzimas e anticorpos. Tal 

entendimento é desenvolvido dentro do arcabouço teórico proposto pela Termodinâmica, de 

modo que a relação entre propriedades como coeficientes de atividade, coeficientes osmóticos de 

virial e solubilidade de uma dada biomolécula permitiria uma exploração destas características 

para o desenvolvimento dos processos de separação (Ahamed et al., 2006). 

 

 É possível citar exemplos como o estudo de soluções supersaturadas contendo lisozima 

para separação em equilíbrio líquido-líquido e formação do precipitado (cristalização) associado 

(Muschol e Rosenberger, 1997) bem como a determinação do segundo coeficiente de virial, das 

linhas binodais e espinodais na separação de fases em sistema líquido-líquido (Petsev et al., 

2003). 

  

 Existem ainda trabalhos que calculam os segundos coeficientes de virial para soluções 

contendo proteína e polímero, como a ?–lactoglobulina e dextrana , mediante determinação da 

pressão osmótica. Para este exemplo de proteína, é estudado o fenômeno da dimerização em 

soluções com valor de pH igual ao ponto isoelétrico - para a ?–lactoglobulina pI.=5,18 (Schaink e 

Smit, 2007). 

 



 

2.5 Modelagem termodinâmica 

 

 Um modelo matemático, seja ele empregado em sistemas de interesse para a engenharia, 

biologia, economia, etc; é um modelo abstrato constituído por um conjunto de equações (ou 

outras ferramentas geradas pela linguagem matemática) que se presta a descrever o 

comportamento do sistema. Uma das metas finais do modelo matemático é a de possibilitar 

previsões sobre o comportamento do sistema em estudo, concedendo ao idealizador deste modelo 

o poder de previsão do comportamento das variáveis, como as composições de fase em 

equilíbrio. Apesar da clara vantagem apresentada pelos modelos matemáticos, é de suma 

importância salientar que eles não caracterizam a verdade sobre a realidade, mas simplesmente 

uma aproximação coerente segundo critérios arbitrários sobre o que é e como deve se comportar 

determinado sistema. Estes critérios podem sempre mudar (sendo aprimorados, detalhados ou até 

mesmo abandonados) – o movimento de mudança caracteriza justamente a chamada “evolução” 

da ciência. 

 

Existem basicamente quatro abordage ns em relação aos modelos utilizados para descrição 

da formação de fases em sistemas contendo polímeros (Cabezas, 1996). A primeira abordagem é 

composta por modelos baseados em expansões dos coeficientes de virial, os quais remetem ao 

trabalho original de Edmond e Ogston (Edmond e Ogston, 1968). A segunda abordagem é 

composta por modelos baseados em extensões das teorias de retículo, como a teoria de Flory-

Huggins. A terceira abordagem é composta por modelos que incorporam teorias baseadas em 

equações integrais como elemento principal. A quarta abordagem é composta por todos os 

modelos que não se encaixam nas três categorias já citadas, como esquemas de contribuições de 



grupos funcionais e aproximações pelo volume de exclusão. Todos estes modelos possuirão 

normalmente expressões para as forças eletrostáticas, as quais levam em conta o efeito das 

interações envolvendo espécies carregadas. 

 

Seguindo a ordem cronológica do desenvolvimento dos modelos termodinâmicos, parte-se 

inicialmente da compreensão do fenômeno da precipitação. Com isso, busca-se um maior 

entendimento acerca dos fatores que terão posteriormente influência na formação de fases, seja 

ela um equilíbrio líquido-sólido ou um equilíbrio líquido-líquido.  

 

O fenômeno da precipitação é descrito satisfatoriamente por equações relativamente 

simples, sendo que a primeira a ser escrita foi a equação de Cohn (Ladisch, 2001), que é definida 

da seguinte maneira: 

 

IKS S .log ?? ?  

 

Em que S é a solubilidade de uma dada proteína, ?  é uma constante que depende da 

temperatura e tipo de proteína mas não do tipo do sal, KS é uma constante específica para o sal e 

proteína e I é a força iônica. 

 

Além do mais, certas constantes podem ser expandidas (Ladisch, 2001) de modo que 

outros fatores possam ser levados em conta, como o que ocorre na contribuição da superfície 

hidrofóbica na determinação da constante específica para o sal e proteína, que é definida da 

seguinte maneira (Melander e Horváth, 1977): 



 

???? ?.SK  

 

Em que ?  é uma constante que depende da hidrofobicidade molar da área superficial, ?  é 

o incremento na tensão superficial molar e ?  representa a contribuição de Kirkwood, a qual 

considera a proteína como um dipolo neutro.  

 

Conforme mostrado em outros estudos (Przybycien e Bailey, 1989), a teoria de 

hidrofobicidade proposta por Melander & Horvath supõe que as moléculas protéicas sejam 

conformacionalmente inertes. Com isso, a importância das interações proteína-sal no estudo da 

precipitação de proteínas foi destacada, sendo definida em termos de um parâmetro de interação 

preferencial ?. O parâmetro de interação proteína-sal é também um reflexo da perturbação no 

potencial químico da proteína e do sal devido à mistura (Shih, Prausnitz e Blanch, 1992). 

 

Outro fator a ser analisado no desenvolvimento dos modelos é o formato das 

macromoléculas. Mahadevan e Hall, estendendo os trabalhos até então realizados, propuseram 

um modelo que considera as moléculas poliméricas, análogas a molas aleatórias, como sendo 

partículas esféricas (Mahadevan e Hall, 1992). Nesta abordagem, o potencial de interação entre 

moléculas protéicas é dividido em duas contribuições, as interações geradas unicamente pelo 

volume de exclusão, proposto por Asakura e Oosawa (Asakura e Oosawa, 1958); e as interações 

eletrostáticas entre moléculas protéicas carregadas devido à camada elétrica dupla, proposta por 

Verwey & Overbeek (Verwey e Overbeek, 1948). Modelos mais recentes levam em conta o 

comportamento de molas aleatórias, bem como a avaliação das energias livres de Gibbs nas fases 



líquida e sólida por meio de uma teoria de perturbação de segunda ordem que utiliza um modelo 

de esferas rígidas como referência (Guo, Guo e Narsimhan, 1996). 

 

Desenvolvendo o conceito de uma função que representasse o potencial de interação 

intermolecular ? , modelos distintos para a fase líquida e para a fase sólida foram propostos, 

baseados na mecânica estatística (Fornasiero, Ulrich e Prausnitz, 1999).  

 

Existem modelos baseados na teoria DLVO (Moon et al., 2000), sigla que é abreviação de 

Derjagin-Landau-Verwey-Overbeek, que traçam a relação entre o potencial de interação proteína-

proteína e o segundo coeficiente de virial que pode ser medido por osmometria de membrana ou 

pela técnica de espalhamento de luz em baixo ângulo (Shaw, 1996) e segue a seguinte equação: 
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Em que NA é a constante de Avogadro, M2 é a massa molar da proteína em g.mol-1, r é a 

distância de separação entre as moléculas protéicas de centro a centro em cm, W22 é o potencial 

de interação proteína-proteína e B22 é o segundo coeficiente de virial. 

 

Estudos (Bonnete e Vivarès, 2002) mostram que o fenômeno da cristalização pode ser 

interpretado como sendo diretamente relacionado ao segundo coeficiente de virial, existindo, 

portanto, um intervalo estreito de valores que indicam a elevada possibilidade de que 

determinado sistema em equilíbrio apresente a formação de um cristal, ao invés da formação de 



um sólido amorfo. Este intervalo é estimado (Prausnitz, 2003) em torno de -1.10-4 < B22 < -8.10-4 

cm3.mol. g -2. 

 

A teoria DLVO leva em conta a contribuição de três potenciais diferentes. O potencial de 

esferas rígidas como referência, o potencial de repulsão elétrica de camada dupla e o potencial de 

dispersão de Hamaker. Na teoria DLVO, a força de dispersão é proporcional à constante de 

Hamaker, que é uma medida das propriedades dielétricas das proteínas quando estas estão 

interagindo com a água. A força de Hamaker é sempre atrativa entre dois corpos similares. 

Normalmente, como a maioria das proteínas possuem densidades parecidas e composições, elas 

também possuem constantes de Hamaker parecidas, sendo que uma boa aproximação é estimada 

na ordem de 5 kT (Moon et al., 2000). 

 

Há ainda modelos recentes baseados na abordagem de McMillan-Mayer, cuja análise 

qualitativamente é muito similar ao equilíbrio líquido-vapor estudado pela termodinâmica 

clássica, uma vez que esta abordagem traça uma analogia entre o comportamento de uma 

macromolécula diluída em meio aquoso e o comportamento de uma molécula de gás dispersa no 

vácuo (Solms et al., 2002).  

 

Um conceito importante utilizado para a modelagem que utiliza a abordagem de 

McMillan-Mayer é o fenômeno de saturação geométrica, que ocorre para soluções que se situam 

na curva de coexistência, quando o espaço de solução é ocupado por moléculas coerentemente 

arranjadas. Uma conseqüência de qualquer modelo desenvolvido a partir desta idéia é a de que, 

devido a contribuições compensatórias, o uso do segundo coeficiente de virial não pode 

representar adequadamente o comportamento de fases completo. Modelos que combinem este 



fenômeno com o cálculo do segundo coeficiente de virial, bem como com equações empíricas, 

oferecem uma descrição do fenômeno relativamente boa, muitas vezes eliminando restrições 

impostas por outros modelos (Guan e Lilley, 1993). 

 

No contexto da abordagem de McMillan-Mayer, é importante destacar a metodologia de 

Friedman no desenvolvimento de modelos simples que descrevam o fenômeno de partição para 

solutos em soluções aquosas bifásicas (Lue e Blankschtein, 1996). Esta abordagem teórica 

apresenta em relação às teorias anteriores vantagens como o fato das estruturas e interações das 

moléculas em solução serem dados de entrada explícitos (sendo esta abordagem, portanto, não 

limitada a sistemas específicos), além de se saber onde as aproximações são feitas ao longo da 

construção do modelo de energia livre de Gibbs, o que cria a possibilidade futura de melhoria 

sistemática da precisão da teoria. 

 

Outra possível abordagem é o desenvolvimento de modelos que integrem a abordagem de 

McMillan-Mayer com a termodinâmica estatística, modelos estes que irão considerar moléculas 

como as proteínas globulares de duas maneiras: como uma cadeia linear flexível para o estado 

conformacional desnaturado ou como uma esfera rígida para o estado conformacional nativo 

(Zhou e Hall, 1996). Os modelos então desenvolvidos indicam que o fenômeno do volume de 

exclusão possui três tipos de efeito distintos: solutos de massa molecular baixa tendem a 

desnaturar proteínas, solutos de média massa molecular média tendem a estabilizar proteínas 

quando eles se apresentam em baixas concentrações ou a desestabilizar proteínas quando eles se 

apresentam em altas concentrações e finalmente solutos de massa molecular elevada tendem a 

estabilizar proteínas nas suas conformações nativas ao longo de toda a região líquida. Logo, é 

possível racionalizar o porquê da tendência de moléculas comumente empregadas como 



estabilizantes apresentarem massa molecular elevada como açúcares, polímeros, surfactantes 

iônicos ou não-iônicos ao passo que desnaturantes tendem a ser moléculas de massa molecular 

baixa como álcoois, glicóis, amidas e sais de guanidina. A diferenciação entre os estados das 

moléculas protéicas na formulação do modelo segundo a abordagem de McMillan-Mayer é feita 

em vários trabalhos, inclusive aqueles que possuem dados experimentais obtidos para sistemas 

contendo polímeros e poli-peptídeos (Jiang e Prausnitz, 2000) para fins de comparação entre 

modelo teórico e empírico. Neste exemplo, o uso de peptídeos experimentalmente visa a 

aproximação entre o comportamento da proteína no modelo teórico em relação a um poli-

peptídeo. 

 

Dados como a interação preferencial entre sal e proteína em solução, podem ser 

calculados a partir da abordagem de McMillan-Mayer, aliada à análise de dados obtidos pela 

técnica de espalhamento de luz por laser. A importância da interação preferencial é a de permitir 

a conversão da abordagem de McMillan-Mayer (cujas variáveis independentes são temperatura, o 

conjunto de potenciais químicos dos solventes e o conjunto das concentrações dos solutos) para a 

abordagem de Gibbs ou Lewis-Randall (cujas variáveis independentes são temperatura, pressão e 

o conjunto de concentrações de todos os componentes). De posse do modelo convertido, é 

possível então calcular as propriedades termodinâmicas dos sistemas contendo solutos e solventes 

a partir do conjunto de interações médias do solvente entre as moléculas de solutos (Curtis et al., 

2001). 

 

A abordagem de McMillan-Mayer pode ainda ser empregada para obter-se o 

entendime nto sobre o fenômeno da camada de hidratação acoplando-se dados sobre a pressão 



osmótica do sistema, como aqueles compostos por BSA, IgG, lisozima e ovalbumina (Yousef, 

Datta e Rodgers, 2002). 

 

Recentemente, Anderson e Lekkerkerker (2002) indicaram que as soluções protéicas e 

colóides apresentam transições intrigantes entre as fases líquido-líquido, líquido-sólido e sólido-

sólido. Nestes sistemas, o equilíbrio de fases estável nem sempre á alcançado porque estes 

sistemas muitas vezes ficam “presos” em uma condição metaestável como estados sub-resfriados, 

supersaturados ou similares a um gel. A existência de uma região metaestável no diagrama de 

fases pode ser importante já que ela influencia a velocidade das transformações de fase como, por 

exemplo, a cristalização (Anderson e Lekkerkerker, 2002).  

 

Modelos mais recentes descrevem um diagrama de fases completo que mostra não apenas 

os domínios das fases estáveis, mas também aqueles das fases metaestáveis. Para isso, a teoria de 

perturbação de Barker-Henderson é utilizada (Kim e Bae, 2003; Tavares e Prausnitz, 2004). 

 

 Por mais sofisticados que sejam os modelos, é necessário ter sempre em mente que muitos 

fatores não são levados em conta no equacionamento de estados de equilíbrio em soluções 

protéicas, seja por dificuldades geradas por um aumento de complexidade dos modelos, o que os 

tornaria impraticáveis, ou seja pelo conhecimento limitado do fenômeno, já que a existência de 

muitos modelos aparentemente razoáveis é conseqüência de um entendimento incompleto sobre 

os líquidos e misturas líquidas (Cabezas, 1996). Para citar um exemplo, sabe-se que as interações 

anisotrópicas desempenham um papel importante na diferenciação dos fenômenos de 

precipitação e cristalização. No entanto, existem grandes dificuldades experimentais para 

quantificar este tipo de interação, que dependem em grande parte da conformação da proteína que 



pode se alterar por meio da adição de algum sal, polímero, mudança de pH e mudança de 

temperatura (Curtis e Lue, 2006). Apesar disso, esforços recentes têm sido feitos para que a 

influência da conformação nas interações entre moléculas protéicas seja determinada 

satisfatoriamente, mesmo que a sensibilidade dos métodos empregados precise ainda melhorar 

(Grigsby, Blanch e Prausnitz, 2002).  



3 Objetivo 

 

 O presente trabalho tem como objetivo gerar dados experimentais relevantes de equilíbrio 

de fases em sistemas contendo uma proteína (BSA) e um polímero (PEG) em água, que possam 

ser empregados em modelos termodinâmicos, cujo desenvolvimento, bem como validação, visam 

a permitir uma descrição satisfatória do comportamento de soluções aquosas contendo proteínas e 

polímeros. Os dados experimentais relevantes compreendem os limites de estabilidade, que 

definem as regiões nas quais determinada solução composta por diversos constituintes é estável, e 

as composições em equilíbrio na precipitação de proteínas. Para uma análise teórica preliminar 

foi utilizada a equação de Flory-Huggins para que a influência do efeito do pH e tamanho médio 

da cadeia polimérica de PEG fosse estudada a partir de um modelo termodinâmico estabelecido; 

essa equação é bastante utilizada na descrição de soluções poliméricas, e permite inferir o 

comportamento geral de modelos mais sofisticados. 

 



4 Materiais e Métodos 

 

4.1 Reagentes 

 

Nos experimentos realizados os produtos químicos utilizados foram: PEG-2000, PEG-

4000, PEG-6000 e PEG-10000 (Fluka, P.A.); ácido cítrico (Merck, P.A.); Na2HPO4.12H2O 

(Merck, P.A.) e albumina do plasma bovino (Sigma, min 96%). 

 

Para o preparo do reagente de Bradford foram utilizados os seguintes produtos químicos: 

álcool etílico (Synth, 95%, P.A.), ácido fosfórico (Synth, 85%, P.A.), corante Comassie Brilliant 

Blue G-250 (Bio-Rad Laboratories) e água destilada deionizada Milli-Q (Millipore). 

 

4.2 Equipamentos 

 

 Nos experimentos realizados os equipamentos utilizados foram: espectrofotômetro UV-

Visível (Beckman DU-530), centrífuga (Eppendorf), banho-térmico (Láctea) com controlador de 

temperatura (Julabo), pHmetro (Micronal), estufa (Luferco) e balança (Mettler Toledo, AB204S).  

 

4.3 Preparo das soluções-tampão 

 

Foram preparadas soluções tampão (ácido cítrico / fosfato de sódio) com valores de 

pH=4,0, pH=5,0 e pH=6,0. Para que os valores de pH pudessem ter o valor real mais próximo do 

valor desejado, foram preparadas duas soluções: uma de fosfato de sódio 0,2M e outra de ácido 



cítrico 0,1M. Para a solução-tampão de pH=4,0 foi utilizado 19,3mL da solução 0,2M e 30,7mL 

da solução 0,1M. Para a solução-tampão de pH=5,0 foi utilizado 25,7mL da solução 0,2M e 

24,3mL da solução 0,1M. Para a solução-tampão de pH=6,0 foi utilizado 32,1mL da solução 

0,2M e 17,9mL da solução 0,1M. Eventuais desvios dos valores desejados foram corrigidos com 

pequenos volumes das soluções 0,2M de fosfato de sódio ou 0,1M de ácido cítrico (Pearse, 

1980). 

 

4.4 Preparo das soluções-estoque  

 

Soluções-estoque contendo 50% m/m de PEG foram preparadas para cada tamanho de 

cadeia (2000, 4000, 6000 e 10000) em cada solução tampão previamente citada. Soluções-

estoque contendo 33% m/m de BSA em cada solução tampão previamente citada foram 

preparadas da mesma maneira. 

 

4.5 Preparo do reagente de Bradford 

  

 Pesou-se inicialmente 100mg de Comassie Brilliant Blue G-250 em papel alumínio, que é 

dissolvida em 50mL de etanol 95% v/v com agitação vigorosa. Em seguida, adicionou-se 100mL 

de ácido fosfórico 85% m/v, diluindo-se em 1L de água destilada e deionizada em um balão 

volumétrico. Filtrou-se sob vácuo em sistema Milipore com papel de filtro Wathman nº113 para 

remover insolúveis. Há a evidência visual da mudança de coloração, que passa de azul para 

marrom. A solução pôde ser então colocada em frasco de vidro coberto por papel alumínio para 

proteger o reagente de Bradford da foto-degradação. A estabilidade é garantida por meio da 

armazenagem em geladeira por aproximadamente um mês (Skoog, West e Holler, 1997). 



 

4.6 Preparo dos sistemas em equilíbrio líquido-líquido 

 

A fim de se estudar a influência do pH e do tamanho médio da cadeia polimérica na 

formação de sistemas em ELL ou ELS, quantidades definidas das soluções-estoque de PEG 

foram adicionadas a quantidades definidas das soluções-estoque de BSA para que as 

concentrações fossem ajustadas nos seguintes valores: 10% m/m de BSA para todos os valores de 

pH e tipo de PEG; 15%, 20%, 25% e 30% m/m de PEG-2000 para todos os valores de pH; 10%, 

15%, 20% e 25% m/m de PEG-4000, PEG-6000 e PEG-10000 para todos os valores de pH.  

 

Os sistemas foram preparados em tubos eppendorf de 2 mL e agitados em vórtice por 

cerca de 10 segundos até que estivessem homogeneizados. Em seguida, as amostras foram 

mantidas em banho térmico a 25,0 ?  0,1 ºC por 48 horas para que o equilíbrio termodinâmico 

fosse alcançado. Para aumentar a reprodutibilidade, cada sistema foi feito pelo menos em 

duplicata. 

 

Nos sistemas em que houve a formação de um sólido branco na fase inferior, as amostras 

foram centrifugadas a 12000 rpm por 20 minutos.  

 

4.7 Análise das fases superior e inferior  

 

As fases superior (rica em PEG) e inferior (rica em BSA) foram separadas com o auxílio 

de pipeta micrométrica (Nichipet 200 ?L) e tiveram as concentrações de BSA analisadas pelo 



método de Bradford (Bradford, 1976) (espectrofotômetro ajustado em 595 nm).  

 

De posse destes dados, foi calculada a concentração de água em cada fase das amostras. O 

método utilizado foi o da secagem se estufa, as amostras eram deixadas em estufa até a obtenção 

de valores de massa constantes. 

 

A concentração de PEG nas fases foi calculada por diferença. Para fins de cálculo, foi 

considerado que o tampão distribui-se proporcionalmente (ou seja, a razão tampão/água 

permanece constante) em ambas as fases (topo e fundo), não havendo, portanto influência dos 

sais da solução-tampão nos resultados finais de quantidade de água, uma vez que estes resultados 

dependem dos valores de massa seca. 

 



5 Resultados e Discussão 

  

5.1 Curvas de solubilidade 

 

O preparo dos sistemas em equilíbrio teve como ponto de partida o levantamento das 

curvas de solubilidade para a BSA em presença de PEG. Foram estudados três tamanhos de 

cadeia polimérica de PEG: 1500, 4000 e 6000. A técnica utilizada foi a do ponto de turvação, que 

consiste em obter por meio da observação direta a quantidade necessária de uma solução de PEG 

que provoque o início da formação de um precipitado na solução de BSA. O ponto inicial da 

curva é gerado por meio da adição lenta e controlada de uma solução de concentração conhecida 

de PEG a uma solução de concentração conhecida de BSA, com o auxílio de pipeta micrométrica. 

Após a formação do precipitado há a adição de solução tampão para que ocorra uma 

ressolubilização. Após esta etapa, há novamente a adição da solução de concentração conhecida 

de PEG. Logo, cada ponto da curva será gerado por sucessivas etapas de precipitação e 

ressolubilização, e o fim deste processo é atingido quando não é mais possível distinguir por 

meio da observação direta a formação de um precipitado. 

 

 As curvas de solubilidade da BSA em solução de PEG estão representadas na Figura 2: 
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Figura 2. Curvas de solubilidade da BSA em soluções de PEG 6000 (triângulos), 4000 (losangos) 

e 1500 (quadrados) obtidas pela técnica do ponto de turvação 

  

5.2 Diagramas dos sistemas em equilíbrio 

 

 Os dados gerados para o ponto de turvação permitem determinar concentrações totais em 

que se espera que haja separação de fases, usados nos experimentos seguintes. Tendo em mente a 

curva de solubilidade para o PEG-4000, foram criados sistemas em equilíbrio com concentração 

de BSA inicial igual a 10%, o que é um valor elevado sem que, no entanto, isso dificulte a 

solubilização de BSA em tampão. Uma vez que na curva de solubilidade os valores para a 

concentração de PEG, a partir de 10% de BSA, possuem valores próximos a 20%, foram criados 

os sistemas em equilíbrio com valores  para a concentração de PEG próximos a este valor, 

variando em 5%. 



 

Todos os resultados obtidos para os sistemas em equilíbrio encontram-se no Apêndice A. 

Eles compreendem tabelas com os valores de composição e gráficos gerados a partir das mesmas. 

Os desvios foram calculados e as barras de erro estão representadas nos gráficos, mesmo que a 

ordem de grandeza do erro seja equivalente ao tamanho do símbolo escolhido para representar os 

pontos dos sistemas em equilíbrio. Todos os resultados seguem um padrão representado pela 

Figura 3: 
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Figura 3. Curvas hipotéticas que representam o ELL (pontilhado), mistura (tracejado) e ELS 

(linha cheia) 

 

Cada conjunto de três pontos com simbologia idêntica representa as concentrações de 



BSA em função das concentrações de PEG: o ponto superior corresponde à fase mais densa, de 

fundo (que se encontra na parte inferior do frasco), que é rica em BSA e pobre em PEG; enquanto 

que o ponto inferior corresponde à fase de topo, que é rica em PEG e pobre em BSA. Já o ponto 

intermediário corresponde à alimentação, com uma concentração fixada em 10% m/m de BSA 

para todos os gráficos. 

 

Quando os pontos correspondentes às fases topo e fundo são unidos por uma reta, define-

se que a chamada linha de amarração é justamente esta linha que liga as composições em 

equilíbrio (do inglês, tie-line). No gráfico, são distinguidas três áreas que mostram a existência 

dos diferentes tipos de sistema em equilíbrio: ELL (equilíbrio líquido-líquido), ELS (equilíbrio 

líquido-sólido) e um comportamento de transição (ELL+ELS). No primeiro caso, representado 

por círculos, as composições são aquelas de equilíbrio, obtidas pela análise. No caso da transição, 

representada por losangos, a fase fundo analisada é a mistura de uma segunda fase líquida e uma 

fase sólida, dada a impossibilidade de análise separada. No caso do ESL, representado por 

quadrados, analisam-se as duas fases e assume-se que a fase fundo é composta pelo sólido com 

líquido nos interstícios.  

 

Nos casos do ELS foram criados prolongamentos de reta a partir da linha de amarração. A 

composição do sólido deve estar necessariamente sobre este prolongamento da tie-line. Pode-se 

pensar nesta fase como se ela fosse composta não apenas por sólido (principalmente BSA 

praticamente pura), mas também por líquido que a permeia – este líquido é  justamente a fase 

superior composta principalmente por PEG e BSA em quantidades desprezíveis na maioria dos 

casos, bem como os sais provenientes do tampão em pequena quantidade. Logo, na análise da 

fase sólida, a centrifugação irá contribuir de modo a deslocar o ponto referente à fase inferior ao 



longo da tie-line (sem, no entanto, modificá-la). Quanto mais intensa e/ou maior a duração da 

centrifugação, pondera-se que o sólido apresentará uma quantidade menor da fase líquida que a 

permeia até um determinado limite. Tal fato pode ser representado pelo maior deslocamento do 

ponto correspondente em direção ao ponto equivalente a uma fração de BSA igual a 1,0 (BSA 

praticamente pura e livre da fase líquida).  

 

Presume-se que a fase líquida, no ESL, é única (pelo diagrama de fases), já que não seria 

possível verificar a formação de uma segunda fase em concentrações muito pequenas. Assim, 

considera-se que a fase líquida nos interstícios é a mesma que a fase superior (Popova et al., 

2007). 

 

Desvios da alimentação a partir da linha de amarração representam os erros experimentais 

e incertezas. Quanto mais próxima estiver a alimentação da linha de amarração, melhor será o 

balanço de massa, e em princípio mais confiáveis serão os dados. 

 

5.3 Análise geral do comportamento 

 

Na maioria dos sistemas em equilíbrio estudados foi observada a transição do ELL para o 

ELS, que ocorre devido ao aumento da concentração de PEG. O ELL pode ser descrito pelas suas 

características macroscópicas como sendo divido em duas fases: uma fase menos densa (topo) 

que é rica em polímero e pobre em proteína, e uma fase mais densa (fundo) que é rica em 

proteína e pobre em polímero. A fase topo é incolor e transparente enquanto que a fase fundo é de 

cor amarelada e transparente. Ambas as fases são inequivocamente líquidas. O ELS pode ser 

descrito pelas suas características macroscópicas como sendo dividido em duas fases: uma fase 



menos densa (topo) que é rica em polímero e pobre em proteína e uma fase mais densa (fundo) 

que é rica em proteína. A fase topo é incolor e transparente enquanto que a fase fundo é de cor 

esbranquiçada e opaca. A fase topo é líquida e a fase fundo é sólida. A transição ocorre em 

sistemas com a existência simultânea de uma fase topo rica em PEG e pobre em BSA e uma fase 

fundo na qual coexiste uma segunda fase líquida com uma fase sólida. As características 

macroscópicas destes sistemas de transição são a cor própria do ELL (amarelada) e a formação de 

grumos. No entanto, a fase fundo destes sistemas é muito mais viscosa do que aquela dos 

sistemas em que há ELL, assemelhando-se a uma espécie de gel. 

 

A transição ocorre devido à grande influência das moléculas de polímero sobre a solução, 

diminuindo a energia livre de Gibbs e portanto tornando a transição de fases termodinamicamente 

favorável. Com isso, há a separação do sistema em duas fases. O fator que leva a esta diminuição, 

no caso dos polímeros não iônicos, é o grande volume apresentado pela sua molécula, que 

promove a exclusão geométrica das moléculas protéicas dentro da solução, levando à diminuição 

da solubilidade, ou salting out; bem como uma baixa quantidade de grupos hidroxílicos terminais 

que poderiam interagir, caso a sua cadeia polimérica fosse mais curta, com as moléculas de BSA 

desestabilizando-as e promovendo um efeito similar à ressolubilização, ou salting in. 

 

A energia de Gibbs é composta de uma parcela entrópica e uma parcela entálpica. A 

parcela entrópica está relacionada diretamente com o tamanho de partícula do soluto, já que 

quanto maior o seu tamanho, maior será a variação correspondente a essa propriedade, uma vez 

que a inserção desta molécula no meio perturba a ordem já estabelecida (clusteres de moléculas 

de água alinhadas com moléculas de outros solutos ou mesmo de água) de seus constituintes. 

 



A parcela entálpica está relacionada com dois efeitos: a formação de uma cavidade no 

meio composto por solvente (Melander e Horvath, 1977) e a variação da energia quando há a 

inserção de uma molécula nesta cavidade formada. Os parâmetros de interação no primeiro 

somatório dizem respeito à inserção, ao passo que os parâmetros de interação do segundo 

somatório representam as interações entre todos os componentes do sistema que devem ser 

rompidas para que a cavidade seja formada. 

 

Além disso, outros fatores devem ser levados em conta na formação dos sistemas em 

equilíbrio, principalmente aqueles que dizem respeito às interações solvente-BSA, solvente-PEG 

e BSA-PEG. São eles: forças de van der Waals, interações dipolo-dipolo e interações iônicas. 

 

As forças de van der Waals ocorrem nas interações BSA-PEG, uma vez que as regiões 

hidrofóbicas pertencentes à cadeia polimérica de PEG tendem a se agrupar com as regiões 

hidrofóbicas (como uma folha-? ) pertencentes à molécula de BSA e que estão presentes na sua 

superfície. 

 

As interações dipolo-dipolo, no caso solvente-BSA, ocorrem entre os grupamentos 

peptídicos e de substituição da molécula de BSA que ficam expostos na sua superfície, 

interagindo por ligações do tipo ponte de hidrogênio com os átomos de hidrogênio ou oxigênio da 

água. No caso solvente-PEG, quanto menor o tamanho da cadeia polimérica, maior será o efeito 

dos grupamentos terminais (hidroxilas) que interagem pelas mesmas ligações do tipo ponte de 

hidrogênio com as moléculas de água. Finalmente, no caso BSA-PEG há interação por pontes de 

hidrogênio entre os grupamentos terminais da molécula de PEG com os grupamentos peptídicos e 



de substituição da molécula de BSA. Mais uma vez, um tamanho reduzido da cadeia polimérica 

aumentará as interações dipolo-dipolo. Já as interações iônicas dizem respeito às interações por 

atração ou repulsão eletrostática entre cátions e ânions. Nota-se, portanto, uma grande influência 

do pH na distribuição média de cargas sobre a superfície da molécula de BSA, presentes nos 

grupamentos de substituição. Logo, a interação solvente-BSA será a mais afetada pelas interações 

iônicas, que irão manifestar-se na solubilidade desta proteína. 

 

5.4 Efeito do tamanho da cadeia polimérica 

 

 Foi observado que, para um mesmo valor de pH, quando há variação no tipo de PEG 

utilizado, há a tendência geral de que quanto maior o tamanho da cadeia polimérica mais 

favorecida será a formação do ELS ao invés do ELL.  

 

Um maior tamanho de cadeia polimérica pode oferecer, em comparação com a mesma 

massa de outro polímero com tamanho de cadeia polimérica menor, uma área superficial menor. 

Isso significa uma menor energia associada aos fatores de formação dos sistemas em equilíbrio. 

Conseqüentemente, o equilíbrio termodinâmico estará privilegiado para a formação de um ELS 

nesses casos onde o polímero possui um maior tamanho médio de partícula. 

 

 Outro comportamento observado foi o de que foram necessárias concentrações maiores de 

PEG-2000 do que de PEG-10000, estando o PEG-4000 e o PEG-6000 em um nível intermediário, 

para que tivesse início a formação do ELS, evidenciado pelo aumento da viscosidade da fase 

inferior, aparecimento de “grumos” até o aparecimento de sólidos brancos. Nos casos em que o 

polímero possui um tamanho de cadeia polimérica pequeno, as suas moléculas podem acomodar 



mais facilmente uma outra molécula distinta de soluto que esteja competindo por um dado 

volume de solvente. Logo, será necessária uma quantidade maior de partículas deste polímero de 

tamanho médio de partícula menor para que tenha início a formação do ELS, comparativamente 

aos polímeros de maior tamanho de cadeia polimérica. 

 

 Em relação aos dados obtidos para todos os valores de pH, quando o valor dos mesmos é 

fixado e varia-se apenas o tamanho médio de cadeia polimérica, observa-se um padrão de 

comportamento dos sistemas em relação ao ELL e ao ELS que é sempre igual. 

 

 Para a fase topo do ELL a sua concentração de PEG é máxima quando o polímero 

utilizado é o PEG-2000, diminuindo progressivamente conforme o tamanho médio da cadeia 

polimérica aumenta, até o PEG-10000. Este resultado já era esperado, baseando-se nos dados de 

ponto de turvação sabe-se que para um polímero de baixo peso molecular é necessária uma 

quantidade maior deste polímero para que possa haver a formação de ELL, comparativamente a 

um polímero de alto peso molecular. 

 

 Para a fase topo do ELS a concentração de PEG é máxima quando o polímero utilizado é 

o PEG-2000. O aumento do tamanho médio da cadeia polimérica faz com que a concentração de 

PEG necessária para que haja formação de fases seja menor, o que é evidenciado pela menor 

concentração de PEG na fase topo para o caso do PEG-10000. A possível explicação para o 

fenômeno é a mesma que se aplica no caso do ELL, descrita anteriormente.  

 

5.5 Efeito do pH 

  



 O valor de pH do meio influencia profundamente a solubilidade de uma molécula 

protéica, já que por meio de alterações na carga total desta molécula ocorrerão também mudanças 

nas interações proteína-solvente, proteína-proteína e proteína-polímero. 

 

 A carga total de uma molécula protéica como a BSA depende em grande parte do valor de 

pH do meio. Após o enovelamento da proteína, as regiões hidrofóbicas encontram-se 

normalmente no interior da molécula, enquanto que as regiões hidrofílicas encontram-se 

normalmente na superfície da molécula. Estas últimas regiões apresentam grupos de substituição 

nos seus aminoácidos que podem estar protonados ou desprotonados conforme o valor de pH, 

fenômeno este que pode ser descrito matematicamente pela equação de Henderson-Hasselbalch: 
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Em que pKa é –log (x) da constante de dissociação, pH é –log [H+], A- a base conjugada 

do ácido e HA o ácido na forma molecular. Levando-se em conta que o valor de pKa é distinto 

para cada grupo de substituição, utiliza-se esta equação para, dado o pH do meio, inferir sobre o 

estado (protonado ou desprotonado) do grupo de substituição. São estes grupos que interferem na 

carga total da molécula de proteína, que será a somatória de todas as cargas. Para simplificações 

na modelagem matemática assume -se que a densidade superficial de cargas na molécula protéica 

seja homogênea. 

 

Outro conceito importante é o de ponto isoelétrico ou pI, que é definido como sendo o 

valor de pH no qual a carga total da molécula protéica é igual a zero. Acima do pI a superfície da 



molécula está negativamente carregada e abaixo do pI a superfície da molécula está 

positivamente carregada. A precipitação da proteína deve ocorrer mais facilmente para este valor 

de pH, uma vez que a repulsão eletrostática é mínima quando a carga total da molécula é zero. 

 

 De maneira geral, o aumento do pH promove a formação do ELS. Em relação à mistura 

(ELL+ELS), a concentração do ELS aumenta com o aumento do pH, como é evidenciado pelo 

valor apontado pelo prolongamento da linha de amarração. Tendo em mente que o pI da BSA é 

de aproximadamente 4,8, pode-se afirmar que, nos experimentos realizados o valor experimental 

para o pH=5,0 é aquele que mais se aproxima do pI. Como discutido anteriormente, o pI é o 

ponto no qual a carga total da molécula protéica é nula. Logo, com o efeito de repulsão 

eletrostática diminuído, há uma maior facilidade de interação entre as moléculas protéicas, o que 

muitas vezes leva à precipitação ou formação de cristal. 

 

 Em relação aos dados obtidos para o PEG-2000, observou-se a influência do pH na 

formação do ELL e da mistura (ELL+ELS). Para as retas referentes ao ELS não há variação 

significativa: o prolongamento de todas leva à concentração de 100% de BSA. Há um aumento 

no coeficiente angular das linhas de amarração para o ELL bem como um enriquecimento de 

BSA na fase topo conforme o valor de pH aproxima-se do pI. Isso indica que, para aquele valor 

de concentração de PEG na alimentação (no caso 15%), há uma progressiva dificuldade de haver 

a formação de um ELL. Essa tendência será observada também para todos os outros PEG’s. O 

fenômeno pode ser explicado pelo fato de que com a carga total próxima de zero no pH = 5,0 

para aquela concentração de PEG na alimentação pode haver uma migração energeticamente 

favorável de uma parcela das moléculas de BSA para a fase superior, a qual é rica em moléculas 

de PEG que são eletricamente neutras. Para as retas referentes à mistura (ELL+ELS) que tiveram 



como ponto de alimentação 20% de PEG há um aumento no coeficiente angular da linha de 

amarração conforme o valor de pH aumenta. O fenômeno de enriquecimento na concentração de 

BSA para o caso do ELL pode ser explicado pelo mesmo fato de que com a carga total próxima 

de zero no pH = 5,0 para aquela concentração de PEG na alimentação pode haver uma migração 

energeticamente favorável de uma parcela das moléculas de BSA para a fase superior, a qual é 

rica em moléculas de PEG que são eletricamente neutras. No entanto, pode também ter ocorrido 

um fenômeno de enriquecimento na concentração de BSA para o caso do ELS, que se explica 

pelo fato de que com a carga total próxima de zero no pH = 5,0 para aquela concentração de PEG 

na alimentação há uma diminuição nas interações eletrostáticas (repulsivas) entre as moléculas 

protéicas, o que muitas vezes leva à precipitação ou formação de cristal. 

 

 As Figuras a seguir representam as dados referentes ao PEG-2000. 
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Figura 4. Sistemas contendo BSA e PEG 2000, a 25ºC, com valor de pH igual a 4,0, o ELL é 

representado por círculos, o equilíbrio de transição é representado por losangos e o ELL é 

representado por círculos 
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Figura 5. Sistemas contendo BSA e PEG 2000, a 25ºC, com valor de pH igual a 5,0, o ELL é 

representado por círculos, o equilíbrio de transição é representado por losangos e o ELL é 

representado por círculos 
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Figura 6. Sistemas contendo BSA e PEG 2000, a 25ºC, com valor de pH igual a 6,0, o ELL é 

representado por círculos, o equilíbrio de transição é representado por losangos e o ELL é 

representado por círculos 

 

 Em relação aos dados obtidos para os demais PEG’s as mesmas tendências quanto ao 

aumento do valor de pH foram observadas.  

 

Para as retas referentes ao ELS não há variação significativa. Conforme o valor de pH 

aumenta, o coeficiente angular das retas de amarração para o ELL também aumenta, relacionado 

a um enriquecimento de BSA na fase topo decorrente da dificuldade de haver a formação do 

ELL. Em relação à mistura (ELL+ELS) há um enriquecimento do ELS conforme o valor de pH 

aumenta. Particularmente para o PEG-10000, houve com o valor de pH = 6,0 uma generalização 

do ELS para três sistemas (15%, 20% e 25% de PEG na alimentação) e a formação da mistura 



(ELL+ELS) para o sistema com 10% de PEG na alimentação, que nos demais valores de pH 

apresentou o ELL. 

 

Nos casos em que mais de um sistema com ELS foi observado, os prolongamentos de 

linha de amarração encontraram-se sempre na composição de 100% de BSA. Como esse ponto é 

comum a todos os sistemas, sugere-se que a BSA precipitada seja composta somente de proteína. 

A única exceção são os sistemas contendo PEG 6000. Não se pôde encontrar uma razão para esse 

comportamento. Essa abordagem de inferência da composição do sólido formado pelo 

prolongamento das linhas de amarração foi recentemente desenvolvida e está apresentada em 

Watanabe (2007). 

  

5.6 Interferências geradas por outros fatores 

 

O efeito da temperatura, que interfere no equilíbrio estabelecido, foi minimizado 

permitindo-se que os sistemas atingissem o equilíbrio em um banho-térmico a 25,0 ?  0,1ºC por 

cerca de 24 horas. O manuseio dos sistemas, quando da separação das fases superior e inferior, 

foi realizado rapidamente e com destreza para que a mudança de temperatura não tivesse nenhum 

efeito sobre o equilíbrio atingido na temperatura do banho-térmico. 

 

Pode-se argumentar ainda sobre o efeito dos sais constituintes das soluções-tampão na 

formação dos sistemas em equilíbrio, bem como na solubilidade da BSA.  

 

O tampão utilizado é satisfatoriamente estável na faixa de pH estudada. Com isso, o tipo 



dos sais utilizados é sempre igual. Logo, por menores que sejam os efeitos dos mesmos sobre a 

formação dos sistemas em equilíbrio, eles podem ser considerados constantes em todos os casos. 

 

 Finalmente, para que a influência sobre a solubilidade da BSA fosse minimizada, 

escolheu-se uma solução-tampão utilizada em preparados histológicos. Com isso, assegura-se que 

não haverá mudanças conformacionais significativas nas moléculas de BSA em solução a ponto 

de haver variação no valor da solubilidade.  

 

6 Modelagem 

 

6.1 Considerações gerais 

 

 O desenvolvimento de modelos matemáticos que possam, de maneira satisfatória, 

descrever um dado sistema físico é de grande interesse para a ciência e principalmente para a 

engenharia. No caso das operações unitárias empregadas pela Engenharia Química, uma 

compreensão do comportamento termodinâmico destes sistemas é vital para a avaliação de 

propriedades como as composições em diferentes fases, coeficientes como a atividade que rege o 

fenômeno da precipitação ou mesmo (conhecidas as restrições e propriedades iniciais) a 

tendência destes sistemas em atingirem o equilíbrio termodinâmico – seja ele neutro, estável ou 

metaestável. 

 

 

 

 



6.2 Equação de Flory-Huggins 

 

Foi utilizada a equação de Flory-Huggins para a descrição do comportamento dos 

sistemas em equilíbrio que contém moléculas poliméricas: 
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A equação de Flory-Huggins leva em conta a grande diferença no tamanho de moléculas 

quando faz uma adaptação da expressão normalmente utilizada para a entropia de mistura. Os 

parâmetros experimentais que as expressam são o coeficiente de atividade (ab), o volume por 

quantidade da molécula de soluto (Vb), o volume de outras moléculas presentes no meio (Vi), o 

volume das moléculas de solvente (Vs), a fração volumétrica (? ) e o parâmetro de interação (? ). 

 

Esta equação mostra ainda a relação entre o coeficiente de atividade de uma molécula 

polimérica e as duas contribuições termodinâmicas, uma parcela entrópica (1) e outra parcela 

entálpica (2). 
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Por meio da análise da equação de Flory-Huggins conclui-se que um fator de grande 

influência na formação de sistemas em equilíbrio seja o tamanho médio da cadeia polimérica. 

Para os casos nos quais o polímero é do tipo não-iônico pode-se muito bem generalizar esta idéia, 

mas uma postura cautelosa deve ser adotada pelo pesquisador que se engaja na criação de um 

modelo matemático mais completo. 

 

Para fins de simulação, com o intuito de se estudar a influência dos parâmetros da 

equação de Flory-Huggins, os variaram-se os valores de ? BSA de 0,01 até 0,20 com incrementos 

de 0,01. O valor de ?  H2O é dado como ??H2O = 1- ?  BSA - ?  PEG e o valor de ? PEG foi fixado em 

0,2. Os parâmetros de interação foram fixados em ?  BSA-PEG = 0,00, ?  BSA-H2O = 0,44 (Guo, Guo e 

Narsimhan, 1996) e ?  PEG-H2O = 0,37 (Grossmann et al., 1995), sendo este último valor sugerido 

pelos dados de atividade de água apresentados pelos autores. O volume molar de água adotado 

foi V H2O = 18 cm3.mol-1 e o volume molar de BSA adotado foi V BSA = 60000 cm3.mol-1. 

Finalmente, o volume médio de PEG adotado foi de V PEGm = 0,823 MPEG.cm3.mol-1.  

 

 O primeiro fator estudado na simulação foi a influência do tamanho médio de cadeia 

polimérica de PEG na determinação da atividade. Contrariando as expectativas iniciais, não 

houve variação significativa no valor da atividade ao variar o tamanho médio de cadeia 

polimérica. Com isso, conclui-se que o efeito gerado pelo fenômeno do volume de exclusão é o 

mesmo, independentemente do tamanho de cadeia, quando se analisa o sistema empregando-se a 

equação de Flory-Huggins. Ou seja, a presença do PEG altera a atividade, mas essa alteração não 

é dependente do tamanho de molécula. Apesar disto, foi constatada experimentalmente uma 

relação direta entre tamanho médio de cadeia polimérica a tendência do sistema em apresentar o 



ELL quando a alimentação possui valores em torno de 10-15% de PEG, em apresentar a mistura 

(ELL+ELS) quando a alimentação possui valores em torno de 20-25% de PEG e em apresentar o 

ELS quando a alimentação possui valores em torno de 30%. Com isso, parte-se para o estudo dos 

parâmetros de interação. A busca pelo parâmetro ?  que possuísse maior influência no cálculo da 

atividade permitiu uma maior compreensão dos fenômenos que regem a formação do ELL e do 

ELS. Além do mais, o fato de que quanto maior a molécula de PEG, menos disponíveis estarão 

os grupos hidroxila terminais, possuiu um papel de extrema importância na determinação dos 

parâmetros de interação.  

 

Assim, o aumento do tamanho médio de cadeia polimérica está relacionado com o 

aumento da atividade não pelo seu efeito de volume de exclusão, mas sim pela maneira como esta 

molécula irá interagir através de seus grupos terminais com as demais moléculas de água e BSA, 

possivelmente por ligações do tipo ponte de hidrogênio. 

 

 Por meio de simulações, conclui-se que o parâmetro de interação que mais influencia na 

determinação da atividade é o ?  BSA-H2O, pois variando-se igualmente os valores destes parâmetros 

haverá uma maior variação no valor da atividade para este parâmetro. O procedimento 

compreendeu o acréscimo, bem como o decréscimo, de 0,10 para ?  BSA-H2O e ?  PEG-H2O. Para ?  BSA-

PEG, que possui um valor inicial igual a 0,00, foram adotados outros dois valores – 0,10 e 0,50. 

 

 As Figuras 7 e 9 mostram que para ?  BSA-PEG e ?  PEG-H2O a variação na atividade é pouco 

expressiva. Especificamente na caso da Figura 7, o valor de ? ?BSA-PEG?= 0,10 já é considerado um 

valor exageradamente alto. 
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Figura 7. Parâmetros de interação da equação de Flory-Huggins cujos valores são: ?  BSA-PEG = 

0,00 (pontilhado), ?  BSA-PEG = 0,10 (tracejado) e ?  BSA-PEG = 0,50 (linha cheia) 
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Figura 8. Parâmetros de interação da equação de Flory-Huggins cujos valores são: ?  BSA-H2O = 

0,34 (pontilhado), ?  BSA-H2O = 0,44 (tracejado) e ?  BSA-H2O = 0,54 (linha cheia) 

 

 A Figura 8 mostra que para ?  BSA-H2O, comparativamente aos outros parâmetros de 

interação, a variação é muito mais expressiva. 
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Figura 9.? Parâmetros de interação da equação de Flory-Huggins cujos valores são: ?  PEG-H2O = 

0,27 (pontilhado), ?  PEG-H2O = 0,37 (tracejado) e ?  PEG-H2O = 0,47 (linha cheia) 

  

O parâmetro de interação BSA-H2O é aquele que mais influencia na determinação da 

atividade, o que é compatível com o fato de que fenômenos como a precipitação ou cristalização 

dependem em grande parte das interações que ocorrem entre moléculas de soluto, no caso, 

moléculas de BSA e as moléculas de solvente. Este parâmetro quantifica o quão forte é a 

interação entre as moléculas de BSA e as moléculas de água.  

 

Moléculas que seqüestram a água livre presente na solução, como aquelas que possuem 

grupos funcionais que se ligam às moléculas de água, seriam capazes de modular o valor deste 

parâmetro de interação, gerando um efeito equivalente à adição de mais moléculas de BSA no 



meio, ou seja, promovendo o salting out. É importante ter em mente também que tais moléculas 

poderiam ainda seqüestrar as moléculas de água constituintes da camada de hidratação de uma 

dada proteína, alterando a sua estrutura conformacional tornando-a mais estável, fato que iria 

favorecer a precipitação.  

 

Por outro lado, moléculas que desestruturam os clusteres compostos por moléculas de 

água, geram um efeito equivalente à adição de mais água livre no meio, conseqüentemente 

diminuindo o valor deste parâmetro de interação, ou seja, promovendo o salting in. 

Analogamente ao que foi proposto anteriormente, estas moléculas também seriam capazes de 

interferir na camada de hidratação de uma dada proteína, com a diferença de que o efeito 

provocado é o de salting in por meio da interação entre estas moléculas e as moléculas protéicas, 

de modo semelhante ao que ocorre com os sais caotrópicos. É importante chamar a atenção para 

o fato das moléculas como o PEG possuírem comportamentos diversos quando há variação no 

tamanho de cadeia molecular, sustendo a idéia de que os grupos hidroxila terminais possuem um 

papel importante na formação de fases (Spitzer, Sabadini e Loh, 2002). Além disso, existem 

evidências de que os parâmetros de interação não são constantes, dependendo da composição do 

meio e do peso molecular do polímero utilizado (Xie, Wang e Sun, 2006). 

 

A equação de Flory-Huggins auxilia no entendimento sobre a dependência da solubilidade 

e estabilidade do sistema em equilíbrio quando o tamanho médio da cadeia polimérica é 

analisado. Como os sistemas em equilíbrio estudados possuem apenas um tipo de PEG, conclui-

se que o termo entrópico mantém-se constante aproximadamente para as mesmas frações de PEG 

e BSA. O termo controlador é, portanto, o termo entálpico, mais especificamente no termo do 

duplo somatório. Quanto maior a cadeia polimérica do PEG menor em módulo será o valor deste 



somatório. Na equação de Flory-Huggins, por este termo ser negativo, irá ocorrer um aumento na 

atividade. Logo, o equilíbrio com sólido é atingido antes para moléculas de cadeias poliméricas 

grandes. Outro fenômeno que ocorre é o da interação entre os grupos hidroxila terminais das 

moléculas de PEG e as moléculas de proteína. Esta interação é desestabilizante, o que promove o 

salting in. Experimentalmente, há evidências que sustentem esta idéia, pois um excesso de PEG-

2000 é necessário, comparativamente aos outros tipos de PEG, para que a solubilidade da 

proteína diminua, ocorrendo o salting out. 

 

 6.3 Análise microscópica da fase fundo no ELS 

 

  Para averiguar a pertinência de considerar a fase fundo como uma fase sólida com líquido 

nos interstícios, foi obtida a imagem microscópica da fase fundo no ELS mediante aumento de 

100x. O equipamento utilizado foi um microscópio Leica DFC 300 FX. 

 



 

Figura 10. Análise microscópica da fase fundo no ELS obtida por microscopia ótica com aumento 

de 100x para ELS do sistema contendo PEG 2000 em pH 4,0, 30% de PEG e 10% de BSA na 

alimentação 

 

  A imagem confirma a suposição inicial de que a fase fundo é composta por sólido 

permeado pela fase topo líquida. No entanto, a fase sólida não apresenta forma cristalina (ou bem 

definida) sendo, portanto, um sólido amorfo. A visualização do equilíbrio é difícil, pois a 

captação de imagens não pode ser feita se houver evaporação do solvente. 

 

  Este fato pode ser usado na modelagem, uma vez que o cálculo das atividades para esta 

fase pode ser simplificado adotando-se a premissa de que, uma vez atingido o ELS, as atividades 

das fases sobrenadantes nos diferentes sistemas (em relação ao tipo e concentrações iniciais do 

PEG, valor de pH) serão constantes e iguais entre si. 



   

6.4 Análise das atividades para a fase topo 

 

Levando-se em conta que a fase fundo pode, em situações diferentes, comportar-se das 

formas mais diversas, seja como puramente líquida, sólida ou ainda uma mistura das duas (cuja 

análise mostra-se a mais difícil); foi considerada a fase topo para fins de análise das atividades. 

 

As figuras 9, 10, 11 e 12 mostram as composições de BSA e PEG em sistemas contendo 

PEG 2000, 4000, 6000 e 10000 respectivamente. Os pontos representados por círculos referem-se 

ao ELL, losangos referem-se ao ESLL e quadrados ao ELS. Os pontos cuja cor de preenchimento 

seja branca, cinza ou preta referem-se aos sistemas de pH 4,0, 5,0 ou 6,0 respectivamente. 

 

Em cada figura apresentam-se ainda três curvas de atividade constante, para fins 

ilustrativos. Os valores são -1700, -1600 e -1500, representados pelas linhas cheia, tracejada e 

pontilhada. Pode-se inferir sobre a variação nos valores de atividade para cada sistema 

considerado observando-se a variação entre as curvas de atividade constante que servem como 

guias.   

 

Para fins de modelagem, sabe-se que os fatores que irão modular a diferença entre o 

tamanho médio de cadeia polimérica apresentado pelos PEG´s estudados serão os parâmetros de 

interação ? . Nos gráficos apresentados a seguir considerou-se que tais parâmetros são constantes 

independentemente do tipo de PEG empregado. Na prática estes valores serão diferentes, já que 

efeitos como o volume de exclusão ou interferência dos grupos hidroxila terminais regem os 



valores dos parâmetros de interação com maior ou menor influência para diferentes tipos de PEG. 

Entretanto, para a análise qualitativa apresentada, é importante apenas a forma topológica das 

curvas de isoatividade. 

 

Como estratégia de cálculo para os parâmetros de interação ?  sugere-se a igualdade de 

atividades apresentadas por sólidos formados no ELS, pois a natureza destes precipitados é a 

mesma, bem como a sua composição (hipótese da proteína pura). Fixando-se o valor de atividade 

é possível calcular os parâmetros de interação por meio da equação de Flory-Huggins. 
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Figura 11. Curvas de isoatividade (-1700 linha cheia, -1600 linha tracejada e –1500 linha 

pontilhada) e dados experimentais sobre as concentrações mássicas de PEG e BSA na fase topo 

para PEG 2000 em pH 4,0 (branco), 5,0 (cinza) e 6,0 (preto) a 25ºC 
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Figura 12. Curvas de isoatividade (-1700 linha cheia, -1600 linha tracejada e –1500 linha 

pontilhada) e dados experimentais sobre as concentrações mássicas de PEG e BSA na fase topo 

para PEG 4000 em pH 4,0 (branco), 5,0 (cinza) e 6,0 (preto) a 25ºC 
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Figura 13. Curvas de isoatividade (-1700 linha cheia, -1600 linha tracejada e –1500 linha 

pontilhada) e dados experimentais sobre as concentrações mássicas de PEG e BSA na fase topo 

para PEG 6000 em pH 4,0 (branco), 5,0 (cinza) e 6,0 (preto) a 25ºC 
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Figura 14. Curvas de isoatividade (-1700 linha cheia, -1600 linha tracejada e –1500 linha 

pontilhada) e dados experimentais sobre as concentrações mássicas de PEG e BSA na fase topo 

para PEG 10000 em pH 4,0 (branco), 5,0 (cinza) e 6,0 (preto) a 25ºC 

 

Como discutido anteriormente, há a tendência geral de uma quantidade inicial maior de 

PEG 2000 ser necessária a fim de se obter a formação de fases em relação às demais moléculas 

de PEG. Tal fato deve-se ao efeito dos grupos hidroxila terminais das moléculas de PEG, 

responsáveis pelo aumento da energia necessária à formação de fases. Isto se reflete não apenas 

na quantidade inicial maior de PEG 2000, mas também em um deslocamento dos pontos 

referentes para atividades maiores da que aquelas apresentadas pelas outras moléculas de PEG, 

independentemente dos valores de pH. Além disso, os pontos referentes ao ELS situam-se em 

regiões de atividade mais alta. Isso é condizente com o fato que, dependendo das condições do 



sistema, uma separação de fase sólida é obstada pela formação de uma segunda fase líquida, que 

ocorre em concentrações menores e valores menores de atividade. 

 

7 Conclusões 

 

Foram estudados sistemas aquosos contendo BSA e diferentes tipos PEG (2000, 4000, 

6000 e 10000) em diferentes valores de pH (4,0, 5,0 e 6,0). Os dados experimentais mostraram 

que o equilíbrio formado pode ser ELL ou ELS, dependendo das condições. Por meio de 

simulações a partir da equação de Flory-Huggins, em conjunto com a análise dos dados 

experimentais obtidos, conclui-se que o tamanho médio da cadeia polimérica possui um papel 

importante na formação do equilíbrio de fases. Sugere-se que o efeito de maior destaque seja a 

influência dos grupos hidroxila terminais das moléculas de PEG – quanto menor for o PEG maior 

será a influência destes grupos sobre as moléculas água que fazem parte da camada de hidratação 

presente na superfície da molécula de BSA, acarretando na alteração do parâmetro de interação 

? BSA-H2O (analogamente ao efeito gerado pelos sais cosmotrópicos), o que por sua vez é 

responsável pela proteína em solução atingir um determinado valor de atividade com maior 

facilidade, promovendo a formação de fases.  

 

A equação de Flory-Huggins não sustenta a idéia de que o efeito principal  responsável 

pela diferença na formação de fases em sistemas aquosos contendo proteína e polímeros de 

diversos tamanhos de cadeia (cuja estrutura permite a interação de grupos funcionais) seja o 

volume de exclusão.  

 



8 Sugestões para trabalhos futuros 

 

Estudos com outras proteínas se fazem necessários, principalmente aquelas de interesse 

econômico ou clínico, a saber: anticorpos, enzimas (lisozima, álcool desidrogenase) e proteínas 

estruturais (?-cristalina). Além do mais, variações em relação ao tipo do tipo de polímero também 

devem ser exploradas, e sais também dever ser investigados. É possível citar os exemplos do 

carbamato de amônio e do sulfato de sódio para os sais e da dextrana para o polímero. 
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APÊNDICE A 

 

Resultados (tabelas e gráficos) 
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Figura 15. Sistemas contendo BSA e PEG 2000, a 25ºC, com valor de pH igual a 4,0, o ELL é 

representado por círculos, o equilíbrio de transição é representado por losangos e o ELL é 
representado por círculos 

 
 

Tabela 1 – Tabela 12 – Sistemas contendo BSA e PEG 2000, a 25ºC, com valor de pH igual a 
4,0, com concentração de BSA na alimentação igual a 10% e concentrações de PEG iguais a 

15%, 20%, 25% e 30% 
WPEG i WPEG al. WPEG s WBSA i WBSA al. WBSA s

0,1381 0,1954 0,2307 0,2924 0,0989 0,0036
0,1420 0,1904 0,2191 0,2650 0,0976 0,0050
0,1921 0,2336 0,2620 0,2468 0,1000 0,0001
0,1918 0,2365 0,2756 0,2493 0,0982 0,0001
0,2325 0,2858 0,3213 0,2911 0,0974 0,0000
0,2376 0,2842 0,3150 0,2472 0,0981 0,0000
0,0802 0,1416 0,1757 0,2811 0,0973 0,0049
0,0854 0,1415 0,1887 0,2827 0,0987 0,0050  
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Figura 16. Sistemas contendo BSA e PEG 2000, a 25ºC, com valor de pH igual a 5,0, o ELL é 

representado por círculos, o equilíbrio de transição é representado por losangos e o ELL é 
representado por círculos 

 
 

Tabela 2. Tabela 12 – Sistemas contendo BSA e PEG 2000, a 25ºC, com valor de pH igual a 5,0, 
com concentração de BSA na alimentação igual a 10% e concentrações de PEG iguais a 15%, 

20%, 25% e 30% 
WPEG i WPEG al. WPEG s WBSA i WBSA al. WBSA s

0,1149 0,1958 0,2334 0,3455 0,0987 0,0050
0,1343 0,1953 0,2403 0,2624 0,0985 0,0055
0,2150 0,2454 0,2780 0,2182 0,0981 0,0007
0,2129 0,2451 0,2856 0,2180 0,0980 0,0003
0,2639 0,2941 0,3327 0,2077 0,0978 0,0002
0,2637 0,2939 0,3307 0,1951 0,0979 0,0001
0,0068 0,1487 0,1773 0,5665 0,0988 0,0507
0,0077 0,1481 0,1750 0,5195 0,0969 0,0490  
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Figura 17. Sistemas contendo BSA e PEG 2000, a 25ºC, com valor de pH igual a 6,0, o ELL é 

representado por círculos, o equilíbrio de transição é representado por losangos e o ELL é 
representado por círculos 

 
 

Tabela 3 – Tabela 12 – Sistemas contendo BSA e PEG 2000, a 25ºC, com valor de pH igual a 
6,0, com concentração de BSA na alimentação igual a 10% e concentrações de PEG iguais a 

15%, 20%, 25% e 30% 
WPEG i WPEG al. WPEG s WBSA i WBSA al. WBSA s

0,0928 0,1959 0,2421 0,3621 0,1002 0,0218
0,1073 0,1953 0,2498 0,3200 0,1000 0,0181
0,1779 0,2452 0,2732 0,2927 0,0996 0,0255
0,1949 0,2436 0,2757 0,2732 0,1006 0,0240
0,2383 0,2928 0,3360 0,3104 0,1003 0,0002
0,2264 0,2937 0,3358 0,3083 0,0998 0,0002
0,0521 0,1466 0,1752 0,2181 0,1001 0,0798
0,0785 0,1471 0,1667 0,1889 0,1006 0,0860  

 



0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

XPEG g/g

X
B

S
A
 g

/g

 
Figura 18. Sistemas contendo BSA e PEG 4000, a 25ºC, com valor de pH igual a 4,0, o ELL é 

representado por círculos, o equilíbrio de transição é representado por losangos e o ELL é 
representado por círculos 

 
 

Tabela 4 – Tabela 12 – Sistemas contendo BSA e PEG 4000, a 25ºC, com valor de pH igual a 
4,0, com concentração de BSA na alimentação igual a 10% e concentrações de PEG iguais a 

10%, 15%, 20% e 25% 
WPEG i WPEG al. WPEG s WBSA i WBSA al. WBSA s

0,0639 0,0984 0,1226 0,3656 0,1002 0,0222
0,0581 0,0998 0,1050 0,3866 0,0993 0,0253
0,1009 0,1501 0,1750 0,3613 0,1012 0,0007
0,1243 0,1503 0,1736 0,3386 0,1001 0,0006
0,1744 0,2018 0,2166 0,2370 0,0992 0,0003
0,1609 0,2000 0,2210 0,2439 0,1005 0,0002
0,2324 0,2508 0,2727 0,2044 0,0995 0,0000
0,1819 0,2492 0,2746 0,2526 0,1002 0,0000  
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Figura 19. Sistemas contendo BSA e PEG 4000, a 25ºC, com valor de pH igual a 5,0, o ELL é 

representado por círculos, o equilíbrio de transição é representado por losangos e o ELL é 
representado por círculos 

 
 
 

Tabela 5 – Tabela 12 – Sistemas contendo BSA e PEG 4000, a 25ºC, com valor de pH igual a 
5,0, com concentração de BSA na alimentação igual a 10% e concentrações de PEG iguais a 

10%, 15%, 20% e 25% 
WPEG i WPEG al. WPEG s WBSA i WBSA al. WBSA s

0,0854 0,1022 0,0702 0,1781 0,0994 0,1128
0,0798 0,1022 0,0750 0,1864 0,0985 0,1120
0,0952 0,1497 0,1590 0,3437 0,1003 0,0006
0,1155 0,1496 0,1828 0,3497 0,1005 0,0005
0,2278 0,1982 0,2169 0,1987 0,1009 0,0006
0,1301 0,1978 0,2117 0,2837 0,1001 0,0005
0,1776 0,2500 0,2740 0,2779 0,0998 0,0000
0,2017 0,2503 0,2704 0,2463 0,0997 0,0000  
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Figura 20. Sistemas contendo BSA e PEG 4000, a 25ºC, com valor de pH igual a 6,0, o ELL é 

representado por círculos, o equilíbrio de transição é representado por losangos e o ELL é 
representado por círculos 

 
 

Tabela 6 – Tabela 12 – Sistemas contendo BSA e PEG 4000, a 25ºC, com valor de pH igual a 
6,0, com concentração de BSA na alimentação igual a 10% e concentrações de PEG iguais a 

10%, 15%, 20% e 25% 
WPEG i WPEG al. WPEG s WBSA i WBSA al. WBSA s

- - - - - -
- - - - - -

0,1649 0,1506 0,1590 0,2897 0,1002 0,0350
0,1104 0,1490 0,1508 0,3443 0,0997 0,0352
0,1436 0,1979 0,2194 0,3313 0,1003 0,0040
0,1985 0,1978 0,2025 0,2777 0,0996 0,0040
0,2203 0,2483 0,2823 0,2192 0,1005 0,0004
0,1959 0,2494 0,2816 0,2218 0,1001 0,0003  
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Figura 21. Sistemas contendo BSA e PEG 6000, a 25ºC, com valor de pH igual a 4,0, o ELL é 

representado por círculos, o equilíbrio de transição é representado por losangos e o ELL é 
representado por círculos 

 
 

Tabela 7 – Tabela 12 – Sistemas contendo BSA e PEG 6000, a 25ºC, com valor de pH igual a 
4,0, com concentração de BSA na alimentação igual a 10% e concentrações de PEG iguais a 

10%, 15%, 20% e 25% 
WPEG i WPEG al. WPEG s WBSA i WBSA al. WBSA s

0,0651 0,0986 0,1160 0,4037 0,1003 0,0084
0,0520 0,0988 0,1034 0,4312 0,1004 0,0076
0,0889 0,1499 0,1620 0,4788 0,0994 0,0004
0,1008 0,1497 0,1671 0,4306 0,1000 0,0005
0,1336 0,1986 0,2361 0,3672 0,1015 0,0000
0,1352 0,1989 0,2408 0,3479 0,1004 0,0000
0,1755 0,2497 0,2935 0,3558 0,0995 0,0000
0,1753 0,2471 0,2945 0,3485 0,1006 0,0000  
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Figura 22. Sistemas contendo BSA e PEG 6000, a 25ºC, com valor de pH igual a 5,0, o ELL é 

representado por círculos, o equilíbrio de transição é representado por losangos e o ELL é 
representado por círculos 

 
 

Tabela 8 – Tabela 12 – Sistemas contendo BSA e PEG 6000, a 25ºC, com valor de pH igual a 
5,0, com concentração de BSA na alimentação igual a 10% e concentrações de PEG iguais a 

10%, 15%, 20% e 25% 
WPEG i WPEG al. WPEG s WBSA i WBSA al. WBSA s

0,0171 0,0989 0,1200 0,4555 0,0999 0,0327
0,0125 0,1039 0,1236 0,4515 0,1004 0,0286
0,0051 0,1495 0,1792 0,5384 0,1001 0,0008
0,0042 0,1490 0,1893 0,4677 0,0990 0,0008
0,0049 0,1985 0,2429 0,4432 0,0997 0,0002
0,0046 0,1997 0,2348 0,6208 0,0985 0,0002
0,0810 0,2450 0,2988 0,3531 0,0972 0,0000
0,0862 0,2526 0,3289 0,3533 0,1007 0,0000  

 



0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

XPEG g/g

X
B

S
A
 g

/g

 
Figura 23. Sistemas contendo BSA e PEG 6000, a 25ºC, com valor de pH igual a 6,0, o ELL é 

representado por círculos, o equilíbrio de transição é representado por losangos e o ELL é 
representado por círculos 

 
 

Tabela 9 – Tabela 12 – Sistemas contendo BSA e PEG 6000, a 25ºC, com valor de pH igual a 
6,0, com concentração de BSA na alimentação igual a 10% e concentrações de PEG iguais a 

10%, 15%, 20% e 25% 
WPEG i WPEG al. WPEG s WBSA i WBSA al. WBSA s

0,0237 0,0978 0,1491 0,6576 0,1015 0,0386
0,0235 0,1036 0,1464 0,5989 0,0994 0,0371
0,0667 0,1479 0,1683 0,4045 0,1006 0,0063
0,0732 0,1507 0,1851 0,4016 0,1007 0,0071
0,0990 0,1987 0,2299 0,4117 0,1007 0,0004
0,1159 0,2022 0,2350 0,4110 0,1010 0,0004
0,1650 0,2447 0,2902 0,2703 0,0970 0,0001
0,1589 0,2470 0,2898 0,2802 0,0988 0,0001  
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Figura 24. Sistemas contendo BSA e PEG 10000, a 25ºC, com valor de pH igual a 4,0, o ELL é 

representado por círculos, o equilíbrio de transição é representado por losangos e o ELL é 
representado por círculos 

 
 

Tabela 10 – Tabela 12 – Sistemas contendo BSA e PEG 10000, a 25ºC, com valor de pH igual a 
4,0, com concentração de BSA na alimentação igual a 10% e concentrações de PEG iguais a 

10%, 15%, 20%, 25%, 30% e 35% 
WPEG i WPEG al. WPEG s WBSA i WBSA al. WBSA s

0,0792 0,0935 0,1121 0,2259 0,0997 0,0025
0,0750 0,0964 0,1134 0,2593 0,0987 0,0019
0,1097 0,1407 0,1550 0,3436 0,1004 0,0001
0,1182 0,1410 0,1589 0,3187 0,1006 0,0001
0,1805 0,1882 0,2126 0,2048 0,0991 0,0000
0,1780 0,1922 0,2157 0,2010 0,0982 0,0000
0,2206 0,2366 0,2572 0,2486 0,0991 0,0000
0,2235 0,2370 0,2523 0,2298 0,0996 0,0000
0,1805 0,2957 0,3246 0,4677 0,0997 0,0000
0,1843 0,2969 0,3380 0,5013 0,0996 0,0001
0,1997 0,3454 0,3796 0,4756 0,1007 0,0001
0,2033 0,3464 0,3977 0,5015 0,1001 0,0005  
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Figura 25. Sistemas contendo BSA e PEG 10000, a 25ºC, com valor de pH igual a 5,0, o ELL é 

representado por círculos, o equilíbrio de transição é representado por losangos e o ELL é 
representado por círculos 

 
 

Tabela 11 – Tabela 12 – Sistemas contendo BSA e PEG 10000, a 25ºC, com valor de pH igual a 
5,0, com concentração de BSA na alimentação igual a 10% e concentrações de PEG iguais a 

10%, 15%, 20%, 25%, 30% e 35% 
WPEG i WPEG al. WPEG s WBSA i WBSA al. WBSA s

0,0047 0,0977 0,1309 0,3695 0,0987 0,0176
0,0060 0,1004 0,1299 0,3951 0,0975 0,0152
0,1214 0,1474 0,1694 0,2697 0,0983 0,0008
0,1273 0,1493 0,1686 0,2601 0,0981 0,0008
0,1736 0,1962 0,2171 0,2528 0,0970 0,0001
0,1859 0,1977 0,2121 0,2735 0,0983 0,0001
0,2283 0,2468 0,2736 0,2077 0,0982 0,0000
0,2261 0,2449 0,2710 0,1977 0,0983 0,0001
0,1925 0,2997 0,3305 0,4970 0,0988 0,0001
0,1633 0,2994 0,3317 0,5003 0,0977 0,0001
0,2640 0,3479 0,3985 0,3495 0,1000 0,0001
0,2419 0,3487 0,3821 0,3626 0,0995 0,0001  
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Figura 26. Sistemas contendo BSA e PEG 10000, a 25ºC, com valor de pH igual a 6,0, o ELL é 

representado por círculos, o equilíbrio de transição é representado por losangos e o ELL é 
representado por círculos 

 
 

Tabela 12 – Sistemas contendo BSA e PEG 10000, a 25ºC, com valor de pH igual a 6,0, com 
concentração de BSA na alimentação igual a 10% e concentrações de PEG iguais a 10%, 15%, 

20%, 25%, 30% e 35% 
WPEG i WPEG al. WPEG s WBSA i WBSA al. WBSA s

0,0025 0,0974 0,1292 0,3632 0,0986 0,0149
0,0029 0,0942 0,1324 0,4117 0,0995 0,0148
0,0993 0,1407 0,1629 0,3326 0,0994 0,0175
0,0984 0,1403 0,1610 0,3426 0,0989 0,0189
0,1749 0,1844 0,2124 0,2462 0,0993 0,0004
0,1606 0,1893 0,2212 0,2547 0,1002 0,0002
0,2211 0,2349 0,2576 0,1733 0,0986 0,0003
0,2253 0,2348 0,2684 0,1708 0,0995 0,0001
0,1878 0,2987 0,3363 0,4240 0,0992 0,0002
0,1797 0,2968 0,3475 0,4785 0,1005 0,0002
0,2596 0,3476 0,3892 0,3168 0,1001 0,0002
0,2578 0,3486 0,3931 0,2799 0,0994 0,0001  

 


