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COEFICIENTES DE PARTIÇÃO DA αα -LACTOALBUMINA E
ββ-LACTOGLOBULINA EM SISTEMAS AQUOSOS BIFÁSICOS :

INFLUÊNCIA DA MASSA MOLAR DO POLIMERO

Abstract
In this work had been analyzed the partition coefficients (K) of α-lactalbumin (α-la) and β-lactoglobulin (β-lg) in

Aqueous Two Phase Systems (ATPS) formed by polyethylene glycol (PEG) + potassium phosphate (FFP) + water, in pH 7
and 25°C. The ATPS preselected was formed by PEG of molecular mass (MM) 1500 Daltons, with concentrations 14% PEG
-14% FFP, 16% PEG -14% FFP, 16% PEG -16% FFP, 18% PEG -14% FFP, 18% PEG -18% FFP. The system with 18% (w/w) PEG
1500 -18% (w/w) FFP showed the higher K for α-la and the lower k for β-lg, being the more efficient separation ATPS in our
case. In this composition was investigated the influence of several molecular mass of PEG on k. The increase of the PEG
molecular mass raised the concentration of α-la  in the salt bottom phase, decreasing K. For β-lg was observed an inverse
behavior of K on the increase of the PEG MM, except for PEG 8000 Daltons. © 2001 Altaga. All rights reserved.

Key words: Partition coefficients, α-lactalbumin, β-lactoglobulin, PEG, aqueous two phase systems.

Resumen
En este trabajo se obtuvieron datos de coeficientes de partición (K) de las proteínas α-lactoalbumina (α-la) y β-

lactoglobulina (β-lg) en Sistemas Acuosos Bifásicos (SAB) compuestos por polietilenglicol (PEG) + fosfato potásico (FFP)
+ agua, en pH 7, a 25°C. Los SAB pre-selecionados fueron compuestos por PEG de masa molar (MM) 1500 daltons, con
concentraciones de 14% PEG -14% FFP, 16% PEG -14% FFP, 16% PEG -16% FFP, 18% PEG -14% FFP, 18% PEG -18% FFP.
A concentraciones de 18% PEG 1500-18% FFP se obtuvo el mayor valor de K para la α-la y el menor para la  β-lg. En esta
composición se comprobó el efecto de las diferentes masas molares de PEG sobre K, donde se observó que el menor valor
para K de la α-la pertenecía al polímero con mayor MM. Para la β-lg se observó  una tendencia inversa de crecimento de K
con el aumentoi de la MM del polímero, excepto para PEG 8000 daltons. © 2001 Altaga. Todos los derechos reservados.

Palabras clave: Coeficientes de partición, α-lactoalbumina, β-lactoglobulina, PEG, sistemas acuosos bifásicos.

Resumo
Neste trabalho foram obtidos dados de coeficientes de partição (K) das proteínas α-lactoalbumina (α-la) e β-

lactoglobulina (β-lg) em Sistemas Aquosos Bifásicos (SAB) compostos por polietilenoglicol (PEG) + fosfato de potássio
(FFP) + água, em pH 7, a 25°C. Os SAB pré-selecionados foram compostos por PEG de massa molar (MM) 1500 daltons,
com concentrações de 14% PEG -14% FFP, 16% PEG -14% FFP, 16% PEG -16% FFP, 18% PEG -14% FFP, 18% PEG -18% FFP.
A concentração de 18% PEG 1500-18% FFP forneceu o maior valor de K para a a-la e o menor para a β-lg. Nesta composição
foi testado o efeito das diferentes massas molares de PEG sobre K, onde foi observado que o menor valor para K da α-la
pertenceu ao polímero com maior MM. Para a β-lg foi observada uma tendência inversa de crescimento de K com a
elevação da MM do polímero, exceto para PEG 8000 daltons. © 2001 Altaga. Todolos dereitos reservados.

Palavras chave: Coeficientes de partição, α-lactoalbumina, β-lactoglobulina, PEG, sistemas acuosos bifásicos.
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INTRODUÇÃO

A escolha do soro de queijo para este estudo foi
motivada por seu alto conteúdo de proteínas (6-9 g/L), o
grande volume produzido mundialmente de
aproximadamente 120 milhões de toneladas (Anualpec,
1999), as elevadas propriedades nutricionais, funcionais,
fisiológicas e terapêuticas apresentadas pelas proteínas
do soro e pela capacidade para substituir outras proteínas
de maior custo, como por exemplo a ovalbumina (Hall &
Iglesia, 1997; Grasselli et al., 1997). A α-lactoalbumina
(α-la) e a β-lactoglobulina (β-lg) são as duas proteínas
presentes em maior quantidade no soro de queijo. A β-lg
é considerada o principal componente alergênico do leite
bovino para lactantes (Moor & Ha, 1993) e a sua separação
do soro permitirá usar a fração pobre em β-lg, mas rica
nas outras proteínas, em formulações alimentícias para
crianças que apresentem intolerância à β-lg. As
características nutricionais e funcionais das proteínas do
soro de queijo estão relacionadas com a sua estrutura e
função biológica. Nas últimas décadas observou-se um
crescente interesse pela qualidade nutricional destas
proteínas, visando o uso do soro na formulação de
alimentos infantis e alimentos dietéticos (De With, 1998).
Devido à vasta aplicabilidade das proteínas do soro de
queijo, torna-se importante o desenvolvimento de
processos de separação e purificação destas proteínas em
grande escala e que também sejam economicamente
viáveis. De acordo com Sadana & Beelaram (1994), os
custos operacionais na biosseparação e com os
equipamentos para o “dowstream processing” representam
em torno de 50% do valor do composto comercializado,
mas dependendo do sistema, podem chegar a 80%.

Por tanto, é necessário buscar processos eficientes
e econômicos para o processamento de biomoléculas. As
técnicas empregadas em biosseparações devem assegurar
elevada pureza e rendimento sem que a atividade biológica
da molécula seja afetada. Uma das técnicas de purificação
que abrange estes critérios é a partição de biomoléculas
por extração líquido-líquido em Sistemas Aquosos
Bifásicos (SAB), ou seja, entre duas ou mais fases aquosas
imiscíveis ou parcialmente miscíveis. A extração líquido-
líquido de proteínas usando SAB é uma técnica de
separação simples e altamente eficiente que tem sido
desenvolvida nos últimos anos, permite isolar
biomoléculas de misturas complexas e é um meio
adequado para o trabalho com compostos de origem
biológica pelo fato das fases serem constituídas de 70% a
90% de água (Albertsson, 1986). Ao contrário dos
métodos clássicos de separação, a extração com Sistemas
Aquosos Bifásicos apresenta vantagens como baixo custo
do material, boa reprodutibilidade e fácil aumento de
escala (Kula et al., 1982 ). A distribuição de um
biocomposto em sistemas aquosos bifásicos pode ser
analisada através do coeficiente de partição (K), que é a
razão entre as concentrações do biomaterial nas fases: K=
CT/CB, onde CT e CB são as concentrações da molécula de
interesse nas fases superior e inferior respectivamente
(Albertsson et al., 1990).

Os objetivos do presente trabalho foram a
determinação do coeficiente de partição das proteínas α-

la e β-lg em SAB, compostos por polietileno glicol (PEG)-
fosfato de potássio (FFP)-água, em pH 7, a 25°C, e a
avaliação da influência da massa molar do polímero sobre
o coeficiente de partição, visando selecionar um sistema
adequado à separação de α-la da β-lg em um extrator do
tipo Graesser operado continuamente

MATERIAIS E MÉTODOS

Os reagentes usados foram polietilenoglicol de
massas molares 1500, 4000, 6000 e 8000 daltons (Merck),
fosfato de potássio monobásico e dibásico (Vetec), α-la e
β-lg (grau eletroforético, Sigma).

Preparo dos Sistemas de fases
Os critérios empregados para a escolha dos SABs,

que melhor se adequaram à separação da α-la e β-lg, foram
a relação de volumes entre fases próxima da unidade e o
maior coeficiente de partição.

Os sistemas aquosos bifásicos foram preparados a
partir de soluções estoques de PEG (50% peso/peso) e
FFP (30% peso/peso; pH 7). Para o preparo das soluções
estoque de sal a 30% foram adicionadas quantidades de
fosfato de potássio monobásico (KH2PO4) e dibásico
(K2HPO4) na proporção de 1:1,82 para o atingir o valor
de pH 7. Os sistemas nas concentrações desejadas foram
formados pesando as massas dos componentes das
soluções estoques em tubos de ensaio. Por exemplo o
sistema 18% PEG (p/p) -18% FFP (p/p, pH 7), foi formado
adicionando-se em tubo de ensaio de 15 a 20ml, 3,6 g da
solução estoque de PEG, 6g de solução estoque de FFP e
água até completar 10g. Os tubos foram em seguida
agitados manualmente por inversão durante 5 min e
deixados em repouso por 12 horas para a separação das
fases. Para a determinação do coeficiente de partição a
massa final do sistema preparado foi de 25 g.

Relação de fases
Para os sistemas PEG - Fosfato de potássio foram

determinadas a relação de volumes entres as fases,
calculadas através da razão entre o volume da fase inferior
(rica em FFP) e o volume da fase superior (rica em PEG).
Esta relação foi obtida pela determinação dos volumes
das fases ao variar as concentrações de polímero, sal e
massa molar de PEG. Os volumes das fases obtidos nos
tubos de ensaio foram calculados, com o auxilio de um
paquímetro e de uma régua métrica, por meio das medidas
do diâmetro e da altura dos tubos que os continham
(Machado, 1999)

Coeficiente de Partição
O coeficiente de partição foi determinado a partir

da incorporação aos sistemas pré-selecionados, de 10 mg
de proteínas puras (α-la e β-lg) ou em solução (10 mg/
ml) antes da adição de água. Posteriormente a massa do
sistema foi completada até 25 g com a adição de água.
Está mistura foi agitada magneticamente por 2 horas. Após
a agitação, permaneceu em repouso por 12 horas para
decantação, até atingir o estado de equilíbrio. As fases
foram separadas em funil de separação. Após este
intervalo de tempo, alíquotas das fases superior e inferior
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foram retiradas para a quantificação da concentração das
proteínas por cromatografía líquida de fase reversa
(HPLC-RP). O coeficiente de partição, K, foi definido
como a razão entre a concentração de proteína (α-la ou
β-lg) na fase rica em PEG e a concentração da mesma
proteína na fase rica em sal:

BC
TC

K ==

Onde:

CT = Concentração das proteínas na fase superior
CB = Concentração das proteínas na fase inferior

Quantificação das proteínas nas fases
O equipamento utilizado foi um cromatográfo

líquido (Shimadzu, modelo LC-10VP) controlado via
Software (Shimadzu- Class-VP). O eluente foi monitorado
usando detector de feixes de diodo (SPD-M10AVP-
Shimadzu) a 210 nm. Foi usada uma coluna de fase reversa
(CLC ODS-C18) de 250 x 4,6 mm e coluna de guarda (CLCG-
ODS) de 10 x 4 mm, temperatura do forno de 40oC,
temperatura ambiente 25oC, fluxo 1ml/min, pressão 11,76
Mpa, volume da amostra 20 µl, o gradiente usado para a
analise das proteínas foi de acordo ao estabelecido por
ZUÑIGA et al. (2000). Todas as análises foram feitas em
duplicata. Os reagentes usados foram de grau analítico, a
água foi deionizada e a acetonitrila de grau cromatográfico

Figura 1. Efeito da concentração de fosfato de potássio a pH 7 na relação de volumes de fases para 12% PEG.

Figura 2. Efeito da concentração de fosfato de potássio a pH 7 na relação de volumes de fases para 14% PEG.

ALTAGA ©2001                      Giraldo Zuñiga et al.: Coeficientes de partição da α-lactoalbumina e β -lactoglobulina ...
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Figura 3. Efeito da concentração de fosfato de potássio a pH 7 na relação de volumes de fases para 16% PEG.

RESULTADOS

Pré- seleção dos sistemas
Foi analisado a influência de concentrações de

FFP e PEG, com diferentes massas molares (1500, 4000,
6000 e 8000) Daltons, sobre a relação de volumes entre
as fases formadas. Com PEG (4000, 6000 e 8000) Daltons
foram formados sistemas com uma proporção de fases
distantes da unidade, como mostrado nas Figuras 1, 2,
3, 4, 5 e 6. Esses sistemas foram então eliminados dos
estudo pelo critério da relação de volumes entre as
fases. Empregou-se, portanto, PEG de massa molar 1500
Daltons nos experimentos de coeficiente de partição.
Uma relação de volumes entre as fases muito distante
da unidade não inviabiliza o processo mas leva ao
descarte de uma grande quantidade de uma das fases
em detrimento da outra, aumentando os custos do
processo. Uma relação de volumes entre as fases

distante da unidade poderá ser satisfatória se o
composto desejado for coletado na fase que estiver em
menor quantidade, o que facilitará a sua separação e
preconcentração.

Os sistemas formados com Peg 4000, 6000 e 8000
Daltons com relação de fases próximos da unidade, não
foram incluídos nos análises posteriores, por
apresentarem tempos de separação maiores aos sistemas
formados com PEG 1500.

A Tabela 1 mostra os sistemas pré-selecionados
para os estudos de coeficiente de partição.

Coeficientes de partição para o sistema pré-selecionado
(PEG 1500)

Os valores do coeficiente de partição para α-la e β-
lg obtidos com os SAB pré-selecionados e formados com
PEG1500 estão apresentados na Tabela 2. Praticamente,
toda a β-lg permanece na fase salina (baixo valor de K)

Figura 4. Efeito da concentração de fosfato de potássio a pH 7 na relação de volumes de fases para 18% PEG.

Cienc. Tecnol. Aliment. Vol. 3, No.3, pp. 149-155, 2001                       ISSN 1135-8122                       ©2001 ALTAGA
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Sistema PEG 1500 (%) FFP (%) 
S1 14 14 
S2 16 14 
S3 16 16 
S4 18 14 
S5 18 18 

 

Tabela 1.-Sistemas pré-selecionados.

FFP(%)   PEG 1500 (%) 
 Kα Kβ 
 14 16 18 14 16 18 

14 5,46 4,67 4,80 0,160 0,015 0,016 
16 NT 4,75 NT NT 0,021 NT 
18 NT NT  20,55 NT NT 0,030 

 

Tabela 2.-Coeficientes de partição para α-la e β-lg. NT = Sistemas não testados pelo critério da
relação de volume entre as fases.

Figura 6. Efeito da concentração de fosfato de potássio a pH 7 na relação de volumes de fases para 24% PEG.

Figura 5. Efeito da concentração de fosfato de potássio a pH 7 na relação de volumes de fases para 22% PEG.

ALTAGA ©2001                      Giraldo Zuñiga et al.: Coeficientes de partição da α-lactoalbumina e β -lactoglobulina ...
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Figura 7. Efeito da massa molar do PEG na partição de α-la e β-lg. Sistema de trabalho 18% p/p PEG e 18% p/p fosfato de
potássio a pH 7.

enquanto a α-la se transfere em grande parte para a fase
polimérica (alto valor de K), o que é um indicativo da
viabilidade da separação destas proteínas por extração
líquido-líquido em sistemas aquosos bifásicos compostos
por PEG e fosfato de potássio.

O coeficiente de partição da α-la é maior que a
unidade para todos os sistemas testados, significando
que uma maior quantidade desta proteína migrou para a
fase superior. Com a β-lg um efeito inverso foi observado,
ocorrendo a sua concentração na fase inferior. Verifica-se
assim a existência da separação seletiva dessas proteínas
do soro de queijo.

Os dados obtidos para Kα e Kβ foram próximos
daqueles determinados por Chen (1992) e Coimbra (1995).
Foi feito uma análise estatística dos dados, através do
teste de Tuckey ao nível de significância de 5%,
encontrando-se diferenças significativas entre os
tratamentos. As Tabelas 3 e 4 mostram a comparação das
médias de Kα e Kβ para os sistemas testados.

Pode-se notar que o sistema composto por 18%
PEG - 18% FFP (S5) foi o mais indicado para a separação
da α-la e β-lg, por apresentar um valor de k superior ao

Tratamentos Médias*  Tratamentos Médias*  

 
(PEG, FFP)  

S5 (18%,18%)  
S1 (14%,14%)  
S4 (16%,16%)  
S2 (14%,16%)  
S3 (14%,18%)  

 
 
20,55a  
  5,46b              
  4,80b              
  4,75b              
  4,67b              

  
(PEG, FFP)  

S1(14%,14%) 
S5(18%,18%) 
S3(14%,18%) 
S4(16%,16%) 
S2(14%,16%) 

 
 
0,160a             
0,030b            
0 ,021b             
0,016b            
0,015b            

 

Tabela 3.- Médias para Kα. *As médias seguidas
de uma mesma letra não diferem entre si, pelo
Teste de Tuckey ao nível de 5% de probabilidade.

Tabela 4.- Médias para Kβ . *As médias seguidas de
uma mesma letra não diferem entre si, pelo Teste
de Tuckey ao nível de 5% de probabilidade.

dos outros sistemas. Observa-se que para os sistemas
formados, exceto o S5, os valores de K não diferiram
significativamente ao 5% de probabilidade. Portanto, este
sistema foi escolhido para a avaliação da influência da
massa molar do PEG sobre o coeficiente de partição das
proteínas.

Influência da massa molar do polietilenoglicol sobre o
coeficiente de partição do Sistema 18 % PEG- 18 %
FFP

Neste trabalho foram utilizados 4 massas molares
do políetilenoglicol, 1500, 4000, 6000 e 8000 daltons. A
Figura 7 mostra o efeito da massa molar do PEG sobre o
coeficiente de partição das proteinas α-la e β-lg. Observa-
se que o aumento da massa molar do polímero, aumenta a
concentração de α-la na fase inferior, ocasionando a
diminuição do coeficiente de partição. Este comportamento
é devido, possivelmente, à elevação da hidrofobicidade
do PEG com o aumento da massa molar do polímero. Para
a β-lg foi observado uma tendência inversa, isto é, o
crescimento de K com a elevação da massa molar do

Cienc. Tecnol. Aliment. Vol. 3, No.3, pp. 149-155, 2001                       ISSN 1135-8122                       ©2001 ALTAGA
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polímero, exceto para PEG 8000. O uso de PEG 1500 foi
então, o mais apropriado para a separação das proteínas,
pois levou a uma separação de α-la e β-lg em maior
proporção.

A influência da massa molar do polímero em
sistemas PEG-sal foi estudada por Chen (1992) e os
resultados apresentados na literatura concordam com os
deste trabalho.

CONCLUSÕES

- A α-lactoalbumina e β-lactoglobulina foram separadas
satisfatoriamente mediante o uso de Sistemas
Aquosos Bifásicos.

- Os coeficientes de partição obtidos para as diferentes
massas molares do polietilenoglicol foram: PEG 1500
(Kα=20,55, Kβ=0,036), PEG 4000 (Kα=16,
Kβ=0,123), PEG 6000 (Kα=8,95, Kβ=0,128), PEG
8000 (Kα=7,84, Kβ=0,089).

- O PEG de massa molar 1500 daltons mostrou ser o melhor
sistema a particionar as proteínas do soro de queijo.
Dentre os diferentes sistemas testados aquele
composto por 18% Polietilenoglicol e 18% fosfato
de potássio foi o mais indicado.

- O aumento da massa molar do polímero aumenta a
concentração de α-la na fase inferior, ocasionando
a diminuição do coeficiente de partição.
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