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Introdução 
 
Os processos convencionais disponíveis para a separação de macromoléculas são: filtração, centrifugação, 

evaporação, secagem, ultrafiltração, osmose inversa, diálise e liofilização. A maioria desses processos são caros, 
demorados e não permitem trabalhar com grandes volumes (PAGNO,2009). 

O desenvolvimento de uma tecnologia que permita a concentração de macromoléculas de forma mais rápida e 
econômica que os métodos convencionais seria de grande utilidade. Uma aposta é a utilização de géis poliméricos 
termossensíveis como agente extratores, que permite o trabalho em grande escala e não altera a conformidade de 
substâncias termolábeis, como é o caso das proteínas, evitando que ocorra a desnaturação das mesmas (TAVARES, 
2011). 

Muitas substâncias deixam de ter um aproveitamento maior para outras aplicações, devido às restrições quanto ao 
uso dos métodos convencionais para sua separação, uma vez que são caros, demorados, não permitem trabalhar 
com grandes volumes ou utilizam altas temperaturas, o que pode comprometer o seu funcionamento. Portanto, pode-
se afirmar em razão disso, a fundamental importância de um método que facilite a concentração de macromoléculas 
que levará ao reaproveitamento de várias substâncias, como por exemplo, as proteínas do soro do leite e a calicreína 
presente na urina humana (TAVARES, 2011). 

O objetivo do presente trabalho é realizar um estudo sobre géis poliméricos termossensíveis, utilizados como 
agentes extratores, como sendo uma alternativa mais viável para a concentração macromoléculas, apresentando dois 
casos de sucesso onde utilizou-se os géis para a concentração de proteínas presentes no soro do leite, e também 
para concentração da calicreína presente na urina humana, permitindo separações mais simples, rápidas e 
econômicas, uma vez que esses géis podem ser reaproveitados ao longo do processo. Como objetivos específicos 
destaca-se o estudo termodinâmico do gel n-isoproprilacrilamida. 

 

Metodologia 
 
O presente trabalho trata-se de uma pesquisa descritiva que aborda a utilização de géis poliméricos 

termossensíveis como agentes separadores de macromoléculas, em especial as proteínas presentes no soro do leite 
e a calicreína presente na urina humana. Durante a pesquisa, foi analisado por meio de dados da literatura, se o gel 
termossensível poli n(isopropilacrilamida) apresenta resultados satisfatórios em relação à sua utilização para a 
separação dessas substâncias. Foi feito um estudo sobre as propriedades desse gel termossensível, tais como o seu 
comportamento termodinâmico e o seu funcionamento, apresentando informações de como ocorre o seu 
reaproveitamento no processo e outras aplicações às quais esse tipo de gel está sendo destinado. 

 

Resultados e Discussão 
 
No estudo da concentração das proteínas do soro do leite via géis termossensíveis, TAVARES,2011 relata que nos 

ensaios realizados foi obtido uma faixa de eficiência de separação entre 40 e 80%, variando de acordo com os 
diferentes sistemas estudados, com variações na termodinâmica dos géis e na síntese e estrutura dos géis. 

Com esse estudo pode-se concluir que os géis de (PIPAAm) que foram sintetizados nos ensaios apresentaram 
diferentes capacidades de expansão e separação, justificado pelas diferentes porcentagens utilizadas de monômeros 
e de agente reticulante. 

À medida que a quantidade de monômeros totais e de reticulante empregada na síntese aumenta, as cadeias 
poliméricas se tornam mais firmes, os poros ficam menores e o grau de expansão mássico diminui, então os géis se 
tornam mais seletivos em relação às moléculas maiores. 

Nos ensaios realizados por TAVARES, foram utilizados géis de composições variadas como por exemplo, 10x1, 10 
x 6 e 20x5 sendo que os géis que apresentaram as maiores eficiências de separação foram os géis 20x5, estando de 
acordo com o que relata a literatura a respeito da seletividade dos géis. 

De acordo com as pesquisas de (LIMA, 2016), foram realizados testes para avaliar a toxicidade do 
isopropilacrilamida juntamente com o sulfato de condroitina para uso farmacêutico. Foi realizado um bioensaio em 
microcrustáceo, viabilidade celular (citotoxicidade) e toxicidade aguda oral em camundongos. Os testes não 
apresentaram evidências da toxicidade das substâncias. A ausência de características toxicológicas viabilizam a 



 

II Congresso Online Nacional de Química - CONDEQUI 
Brasil – 27 a 30 de abril de 2020 

 

2 

ÁREA DE PESQUISA 

Química Orgânica II CONGRESSO ONLINE NACIONAL DE QUÍMICA 

 

aplicação do isopropilacrilamida em alimentos, como no caso da utilização para a concentração de proteínas do soro 
do leite. 

A alta eficiência de separação comprovada por TAVARES,2011 e a ausência de toxicidade comprovada por LIMA, 
2016 confirma o isopropilacrilamida como uma alternativa viável para separação de proteínas do soro do leite, assim 
como outras macromoléculas, como por exemplo a calicreína. 

Um dos primeiros testes desse gel como agente concentrador foi no sistema de separação da calicreína presente 
na urina, realizado em 1990 por MIRANDA. Em relação ao meio, o (PIPAAm) apresenta menor grau de expansão na 
urina do que na água e no soro do leite, devido à presença de sais minerais, mas ainda assim, nesses ensaios 
também se comprovaram que o gel é seletivo para essa substância e obtiveram um alto grau de eficiência de 
separação, também em torno de 80% e sem haver alteração na atividade específica da substância e sem interagir 
com o gel, ou seja, o gel é capaz de excluir as macromoléculas presentes na urina sem se combinar com as mesmas. 
Os géis analisados foram os de composição 10x1, sendo uma sugestão para outros trabalhos, os testes com géis 
mais rígidos como os de composição 20x5. 

 

Considerações Finais 
 
Por este trabalho é possível concluir que os géis poliméricos termossensíveis se apresentam como uma alternativa 

viável para a concentração de macromoléculas e apresentam várias vantagens em relação aos métodos 
convencionais. Nas aplicações estudadas, percebe-se a alta eficiência dos géis de poli n-isopropilacrilamida para 
separação de substâncias como a proteína e a calicreína e conclui-se que esses géis podem ser sintetizados de 
acordo com a substância que se deseja separar, analisando como deve ser a sua composição em relação à 
quantidade de monômeros totais e agentes reticulantes, que são as principais variáveis que podem alterar a 
porosidade dos géis. 
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