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 “Feliz aquele que transfere o que sabe e 

aprende o que ensina” 

Cora Coralina 



RESUMO 

O Ácido Hialurônico (AH) é um polímero linear, não ramificado, composto por 

unidades dissacarídicas simples, cuja massa molar pode se distribuir num largo intervalo 

(104-107 Da). É usado em aplicações farmacêuticas e cosméticas dependendo de sua massa 

molar média. A separação de macromoléculas da ordem de grandeza do AH é possível 

através da Cromatografia de permeação em gel (GPC). Este trabalho tem como objetivo 

estudar a caracterização, purificação e fracionamento do AH produzido por 

microorganismos, utilizando GPC. O AH, cedido pelo Departamento de Processos 

Biotecnológicos (DPB/FEQ/UNICAMP), foi obtido por cultivo de microorganismos - 

Streptococcus zooepidemicus - em meio de cultura sintético. Após centrifugação do caldo 

de fermentação, o AH foi precipitado com etanol e ressuspenso em solução salina, sendo 

esta etapa de pré-purificação executada até quatro vezes. A presença de contaminantes 

protéicos foi identificada por eletroforese em gel de poliacrilamida sob condições 

desnaturantes (SDS-PAGE) e quantificada pelo método de Bradford, obtendo-se 97,20 

µg.mL-1, para a amostra de AH após quatro precipitações em etanol e ressuspensões em 

NaNO3 0,1 M. Para as determinações de concentração de AH nas amostras estudadas, 

utilizou-se o sal sódico de AH microbial comercial (Sigma Aldrich - EUA) como padrão. 

Quantificando-se a amostra de AH após quatro precipitações em etanol e ressuspensões em 

NaNO3 0,1 M, obteve-se 783,70 µg.mL-1. A distribuição da massa molar do AH foi 

avaliada por GPC, em escala analítica, utilizando coluna Shodex OHPak-SB806M-HQ e, 

em escala semi-preparativa, a coluna Superose 6, detectores de índice de refração e UV/Vis 

(280 nm), NaNO3 0,1 M como fase móvel, vazão de 0,8 mL.min-1 e padrões de Dextrana e 

Pullulan (polímeros de volume hidrodinâmico semelhante ao AH) como marcadores de 

massa molar (5,2x103 - 7,9x106 Da e 5,8x103 – 8,53x105 Da, respectivamente). A amostra 

apresentou uma distribuição polimérica na faixa de 103 a 107 Da, após quatro precipitações 

em etanol e ressuspensões em NaNO3 0,1 M, sendo sua massa molar média da ordem de 

105 Da. Foi possível separar frações de AH, acima de 105 Da, livre de contaminantes 

protéicos, num intervalo de aproximadamente 10 minutos, na coluna Superose 6. 

Palavras-chave: Ácido hialurônico, Cromatografia de Permeação em Gel, Purificação, 

Massa Molar. 



ABSTRACT  

Hyaluronic acid (HA) is a linear, unbranched polymer, composed by simple 

disaccharide units, whose molar mass may range in a wide interval of distribution (104-107 

Da). It is used in pharmaceutical and cosmetic applications depending on its average 

molecular mass. The fractionation of macromolecules of the order of magnitude of the HA 

may be performed by gel permeation or size-exclusion chromatography (GPC). The 

objective of this work is to study the characterization, purification and fractionation of 

microbial HA by using GPC. HA was supplied by the Department of Biotechnological 

Processes (DPB/FEQ/UNICAMP), having been produced by microorganisms – 

Streptococcus zooepidemicus – in synthetic culture media. After being centrifuged from the 

fermentation broth, HA was precipitated with ethanol and then dissolved in saline solution, 

this pre-purification procedure being performed up to four times. The presence of proteic 

contaminants was identified by electrophoresis in polyacrylamide gel under denaturant 

conditions (SDS-PAGE) and quantified by the Bradford method. For the HA  sample which 

had been precipitated in ethanol and dissolved in 0.1 M NaNO3 four times, protein 

concentration was found to be nearly 100 µg.mL-1. The sodium salt of commercial (Sigma 

Aldrich - EUA) microbial HA was used as standard in order to measure a calibration curve 

to assess HA concentration in the samples. For the sample precipitated in ethanol and 

dissolved in 0.1 M  NaNO3 four times, AH concentration was found to be approximately  

780 µg.mL-1. Molar mass distribution of HA samples was assessed by GPC, both in 

analytical and semi-preparative scale, using refractive index (RI) and UV/Vis (280 nm) 

detectors, 0.1 M NaNO3 as mobile phase, flow rate 0.8 mL.min-1 and tracers dextran and 

pullulan (polymers of similar hydrodynamic volume as compared to HA) as molar mass 

standards. The samples showed molar mass distributions in the range of 103 to 107 Da, after 

being precipitated and dissolved four times. For these samples, the average molar mass was 

found to be in the order of magnitude of 105 Da. In the semi-preparative column Superose, 

it was possible to separate HA fractions, with molar mass above 105 Da, and free of proteic 

contaminants, in an elution interval of 10 minutes. 

Keywords: Hyaluronic Acid, Gel Permeation Chromatography, Purification, Molar Mass. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Ácido Hialurônico (AH) é um polissacarídeo linear de alta massa molar, 

também chamado de mucopolissacarídeo, composto de subunidades sacarídicas 

polianiônicas de ácido D-glicurônico e N-acetil-glicosamina (Radaeva et al., 1997). O 

AH é encontrado naturalmente nos tecidos conjuntivos de mamíferos e nas cápsulas de 

certas bactérias. Alguns órgãos possuem altas concentrações de AH, tais como cordão 

umbilical, fluido sinovial e o humor vítreo. Este polímero possui importantes funções 

como flexibilidade e manutenção da estrutura dos tecidos. Na pele e em cartilagens, a 

sua função é ligar-se à água, favorecendo a tonicidade e elasticidade dos tecidos. Nos 

fluidos das articulações, serve como lubrificante proporcionando um meio de proteção 

para as células (Kim et al., 1996). 

O AH pode ser obtido por extração do fluido sinovial, pele, tendões, do corpo 

vítreo dos olhos, do cordão umbilical e da crista de galo. As duas últimas são as 

principais fontes deste produto disponível no comércio. Porém, a produção por via 

fermentativa, utilizando bactérias do tipo Streptococcus, vem despertando grande 

interesse, devido à possibilidade de obter maior rendimento, melhor controle e 

otimização do processo, proporcionando assim, um produto mais homogêneo. Além 

disso, o processo de fermentação é vantajoso em relação à extração, pois proporciona 

uma purificação menos laboriosa e, dependendo do meio de cultivo utilizado, é possível 

obter um AH com alta massa molar (Armstrong e Johns, 1997; Oliveira, 2004; 

Ogrodowski, 2006). Entretanto, há poucas referências na literatura sobre as etapas de 

separação e purificação do AH obtido por via fermentativa. 

O AH obtido por cultivo de microorganismos não é imunogênico e, portanto, 

possui um grande potencial de aplicações médicas (oftalmologia, ortopedia, implante de 

próteses, cicatrização de feridas, terapia contra a artrite, prevenção à adesão cirúrgica, 

oncologia e dermatologia) e cosméticas (preenchimento de rugas, etc.) (Radaeva et al., 

1997). Estudos mais recentes de aplicações utilizam o AH não somente como fluido 

lubrificante, mas também como sistema de liberação controlada de fármacos (como por 

exemplo, no prolongamento de anestesia em juntas e cavidades) (Goldenheim et al., 
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2001; Kakehi et al., 2003). Sua aplicação está diretamente relacionada com a sua massa 

molar (Ricica e Holmstrom,1967).  

Os estudos para a produção do AH por fermentação têm sido realizados 

utilizando meios quimicamente definidos e meios complexos. Os meios quimicamente 

definidos são normalmente compostos de glicose e aminoácidos (como fonte de 

nitrogênio), e suplementados com vitaminas, nucleotídios e sais (Vanderijn e Kessler, 

1980; Armstrong et al., 1997; Oliveira, 2004). Com relação aos meios complexos, 

extratos de leveduras podem ser usados como fonte de nitrogênio em substituição aos 

aminoácidos (Swann et al., 1990). 

A separação de macromoléculas da ordem de grandeza do AH pode ser 

explorada pela técnica de cromatografia de exclusão de tamanhos, também conhecida 

como permeação em gel (em inglês, Gel Permeation Chromatography – GPC). A GPC 

é baseada na diferença de tamanhos ou volumes hidrodinâmicos (Harris e Angal,1995). 

A cromatografia é um método físico de separação em que os componentes a serem 

separados são submetidos a processos de interação física com a fase estacionária 

durante seu escoamento ao longo do leito (ou coluna), e a separação resulta das 

diferenças de velocidade dos componentes arrastados pela fase móvel devido às 

diferentes interações com a fase estacionária.  

Numa mistura contendo macromoléculas com diferentes massas molares, que 

permeia um leito de resinas de exclusão de tamanhos, o tempo de eluição é 

inversamente proporcional à massa molar. Componentes com diâmetros pequenos 

penetram nos poros das partículas do leito de resinas diminuindo suas velocidades 

médias relativas e aumentando seus tempos de eluição. As moléculas maiores, por sua 

vez, recebem uma menor influência dos poros, pois não conseguem penetrar em todo 

volume dos poros das partículas e são eluídas primeiro (Harris e Angal,1995).  

A separação de AH também pode ser realizada utilizando o método 

convencional (Oliveira, 2004), que consiste na centrifugação do mosto fermentado e 

precipitação do sobrenadante com etanol, na relação de 3L de etanol para 2L de 

sobrenadante livre de células, seguida de nova centrifugação e ressuspensão do 

precipitado com NaCl 0,15N. Para obter um produto relativamente puro, são 

necessárias, pelo menos, três etapas de precipitação e ressuspensão. No entanto, como 
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em qualquer operação de separação realizada seguidas vezes em série, este método 

pode apresentar um baixo rendimento do produto. 

Neste cenário, o presente trabalho justifica-se pela importância do AH nas 

aplicações cosméticas e médico-farmacêuticas, pelo elevado valor agregado do produto 

(variando, aproximadamente, de R$ 150,00– 300,00/100mg para o AH de alta massa 

molar, em torno de 105 e 106 Da) (Fonte: http://www.sigmaaldrich.com) e pelas 

importantes aplicações do AH nas suas várias faixas de massa molar. 

Esta dissertação de mestrado tem como objetivo geral estudar a separação, 

purificação e caracterização do AH produzido por cultivo de microrganismos, utilizando 

o método de cromatografia líquida, notadamente permeação em gel, conjugada aos 

métodos clássicos de separação. Serão abordados os seguintes aspectos específicos:  

- Obtenção do fermentado livre de células, contendo AH em diversos graus de 

pré-purificação (precipitação em etanol e ressuspensão em solução salina); 

- Caracterização do AH obtido no fermentado; 

- Caracterização da distribuição da massa molar do AH obtido no fermentado; 

- Caracterização do Leito de GPC a ser utilizado para fracionamento em escala 

semi-preparativa; 

- Realização de ensaios experimentais com GPC em escala semi-preparativa e 

obtenção de frações com faixas mais estreitas de massa molar. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Ácido Hialurônico 

Em 1934, os pesquisadores Karl Meyer e John Palmer isolaram um novo 

glicosaminoglicano procedente do humor vítreo bovino (Meyer e Palmer, 1934). Eles 

identificaram nessa substância a presença do ácido urônico e de um açúcar amino, mas 

nenhum sulfoéster (Meyer e Palmer, 1936). Em suas palavras: “nós propomos, por 

conveniência, o nome “ácido hialurônico”, oriundo de hialóide (vítreo) + ácido 

urônico”. 

A partir de então, este mucopolissacarídeo, que está presente na célula e na 

matriz intercelular dos tecidos mamários, tem sido extensivamente estudado e reportado 

em muitas pesquisas (Lapcik et al., 1998). Atualmente, esta macromolécula é mais 

freqüentemente referida como hialuronato, refletindo o fato dela existir in vivo como um 

poliânion, por ser mais estável, e não na forma de ácido protonado (Kakehi et al., 2003). 

Entretanto, o nome “ácido hialurônico” é usado frequentemente na área farmacêutica, e 

utilizar-se-ão ambas as palavras na presente revisão. 

  

2.1.1. Estrutura Química e Propriedades Físicas 

O Ácido Hialurônico (AH) é um polissacarídeo aniônico linear e uniforme de 

alta massa molar, composto por unidades dissacarídicas polianiônicas de ácido D-

glicurônico (GlcUA) e N-acetil-D-glicosamina (GlcNAc) unidas por uma ligação 

glicosídica β-1,3 e arranjadas como repetidas unidades dissacarídicas através da ligação 

β-1,4. (Kakehi et al., 2003). Resultando, assim, em uma cadeia com a seguinte estrutura 

molecular: - [ácido D-glicurônico (1-β-3) e N-acetil-D-glicosamina (1-β-4)]n – 

(Campoccia et al., 1998). 
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O AH contém em torno de 30.000 ou mais unidades dissacarídicas repetidas 

podendo atingir uma massa maior que 10 MDa. É um polímero homogêneo com 

variadas distribuições de massa molar (105-107 Da). O AH também pode existir na 

forma de pequenos fragmentos ou oligossacarídeos. A Figura 2.1 ilustra a estrutura do 

AH e das unidades sacarídicas que juntas formam a sua unidade dissacarídica. 
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Figura 2.1: Estrutura do Ácido D-Glicurônico (GlcUA) [a], N-Acetil-D-Glicosamina 

(GlcNAc) [b] e repetidas unidades dissacarídicas formando o polímero linear de AH [c]. 

 

O AH vendido comercialmente é produzido por extração de tecidos naturais, 

principalmente da crista de galo (Armstrong e Johns, 1997), ou por fermentação 

utilizando Streptococcus dos grupos A e C. 

O AH é um polímero randomicamente enrolado que ocupa um volume mil vezes 

maior do que é esperado, baseado no seu peso molecular e na sua composição somente. 

Muitas cargas negativas na molécula atraem cátions e água, o que lhe confere 

consistência de gel e propriedades de viscoelasticidade (Gray et al, 2002). 
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O AH é membro da família dos glicosaminoglicanos, estando distribuído no 

espaço extracelular (Campoccia et al., 1998). Os glicosaminoglicanos são 

polissacarídeos acidificados compostos de repetidas unidades dissacarídicas de açúcar 

amino (D-Glicosamina ou D-Galactosamina) e ácido urônico (ácido D-glicurônico ou 

ácido L-idurônico) ou galactose (em Sulfato de Keratan, KS) (Sunwoo et al., 1998). 

Com exceção do AH, que existe como um polímero livre, todos os demais 

glicosaminoglicanos são sulfatados e unidos covalentemente às proteínas do núcleo 

formando os proteoglicanos. Os glicosaminoglicanos possuem funções fisiológicas 

importantes, tais como a retenção da água e o controle eletrolítico (Sunwoo et al., 

1998). A Tabela 2.1 apresenta algumas características dos glicosaminoglicanos. 

Tabela 2.1: Características dos membros da família dos glicosaminoglicanos 

Nome 
Massa Molar 

aproximada (Da) 
Composição dissacarídica 

Ácido Hialurônico 1.000.000 
Ácido D-Glicurônico + N-Acetil-D-

Glicosamina 

Sulfato de Condroitina 4 25.000 
Ácido D-Glicurônico + N-

acetilgalactosamina 4-sulfato 

Sulfato de Condroitina 6 25.000 
Ácido D-Glicurônico + N-

acetilgalactosamina 6-sulfato 

Sulfato de Dermatano  

(ou Dermatan) 
35.000 

Ácido L-Idurônico (ou D-Glicurônico) 

+ N-acetilgalactosamina 4-sulfato 

Sulfato de Keratan 10.000 
Galactose ou Galactose 6-sulfato + N-

acetil-D-Glicosamina 6-sulfato 

Sulfato de Heparano  15.000 

Ácido D-Glicurônico (ou L-Idurônico) 

2-sulfato + N-acetil-D-Glicosamina ou 

N-acetilgalactosamina 
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A maioria dos glicosaminoglicanos é sintetizada no complexo de Golgi, dentro 

da célula, e são unidos às proteínas. No entanto, o AH é sintetizado na membrana 

plasmática e não é associado a nenhuma proteína do núcleo. Estudos revelaram que o 

AH é sintetizado na parte interna da membrana celular (Kakehi et al., 2003). A Figura 

2.2 mostra as estruturas básicas de alguns glicosaminoglicanos típicos. 

Figura 2.2: Estrutura básica de alguns glicosaminoglicanos (Kakehi et al., 2003). 

 

A descoberta da propriedade físico-química notável do AH, a viscoelasticidade, 

o tornou adequado para muitas aplicações, especialmente nas áreas farmacêutica e 

médica. Atualmente, grande parte da pesquisa médico-farmacêutica concentra-se no uso 

em sistemas de liberação de drogas em campos como a oftalmologia, dermatologia e 

traumatologia (Goa e Benfield, 1994; Lapcik et al., 1998). 

 

2.1.2. Funções e Aplicações do Ácido Hialurônico  

O AH está presente em vários tecidos conectivos de animais, tais como pele e 

cartilagem e possui importantes funções relacionadas à flexibilidade e manutenção da 

estrutura dos tecidos. Campoccia et al. (1998) relataram que o largo número de 
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trabalhos sobre o uso médico do AH demonstram o geral interesse significativo por este 

polímero natural. Um polissacarídeo com muitas funções estruturais, reológicas e 

biológicas no corpo. 

Um dos papéis fundamentais do AH no organismo humano é a manutenção de 

algum espaço extracelular entre as células mais baixas na estrutura estratificada da 

epiderme para facilitar a difusão de fontes nutritivas e dos produtos residuais das células 

superiores (Balazs e Band, 1984; Tammi e Tammi, 1998). As funções biológicas 

apresentadas pelos oligômeros de AH têm também atraído o interesse com relação a sua 

massa molar. West et al. (1985) relataram que o AH de baixa massa molar apresentou 

atividade angiogênica. O AH desempenha um papel crucial em processos celulares 

dinâmicos tais como o desenvolvimento embrionário, a regeneração do tecido, e a 

tumorigênese (Kakehi et al., 2003).  

Muitas aplicações do AH são baseadas no seu comportamento em solução 

aquosa. A caracterização das suas propriedades hidrodinâmicas é, por essa razão, um 

pré-requisito importante para definir sua utilização. Lapcik et al. (1998) afirmaram que, 

apesar da considerável quantia de pesquisas nesta área, algumas descobertas são ainda 

sujeitas à controvérsias. 

A primeira aplicação médica do AH em humanos foi como um 

suplemento/reposição do humor vítreo durante uma cirurgia ocular em 1950. O AH 

utilizado nesta ocasião foi isolado inicialmente de cordão umbilical humano, e logo 

depois, passou a ser utilizado o AH extraído da crista de galináceos, altamente 

purificado e com aspecto de massa molar elevada (Weissman e Meyer, 1954). 

Como um biomaterial, a primeira aplicação do AH data de 1961, quando foi 

empregado para substituir o corpo vítreo dos olhos em cirurgia corretiva de 

descolamento de retina. Em 1977, foi usado como material viscoelástico em cirurgia de 

catarata. Em 1985, foi realizado o primeiro implante de AH reticulado, estabilizando 

este material contra degradação. AH reticulado é usado para fins de adesão em cirurgias 

abdominais e no tratamento de disfunções degenerativas das juntas ósseas (Kim et al., 

1996). Nimrod et al. (1988) e Brown et al. (1994) reportaram a utilização de frações de 

hialuronato de sódio, procedente da crista de galo, na formulação de cosméticos. 
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Indicações farmacológicas do AH têm sido reportadas no tratamento de 

inflamações na pele e em cicatrização de feridas (Muller et al., 1998). Segundo Marecak 

e Yeung (1999), AH de baixa massa molar tem sido usado para aplicações 

farmacêuticas tais como formação de hidrogel e fármacos para as juntas ósseas. 

 

2.2. Métodos de Obtenção do Ácido Hialurônico 

2.2.1. Extração 

Tradicionalmente, o AH tem sido obtido por extração de tecidos animais, 

embora em estudos recentes, a atenção tenha se voltado para a rota microbiana, na qual 

cepas de Streptococcus do grupo A e C são usadas (Armstrong e Johns, 1997). 

Atualmente, o AH utilizado comercialmente é prioritariamente extraído da crista de galo 

e do cordão umbilical (Lapcik et al., 1998). Porém, o processo de extração a partir de 

tecidos animais apresenta algumas desvantagens, quando comparado com a rota 

microbiana: redução da massa molar após o processo de separação e necessidade de 

purificação laboriosa, pois o AH encontra-se usualmente misturado com outros 

mucopolissacarídeos e proteínas. Ressaltam-se também argumentos que levam à 

restrições quanto à utilização de substâncias bioquímicas derivadas de animais devido 

ao risco de infecções virais (Tammi e Tammi, 1998). Segundo Kim et al. (1996) 

soluções purificadas de AH, extraídas de crista de galo, foram usadas por vários anos 

como meio de suporte em cirurgias oftalmológicas.  

O procedimento desenvolvido por Balazs (1979) foi o primeiro método de 

extração aplicado industrialmente para isolamento e purificação de AH de grau 

farmacêutico. O procedimento consiste no congelamento de cordões umbilicais e cristas 

de galináceos para possibilitar a destruição das células, em seguida, o AH é extraído 

com água e precipitado em solventes orgânicos, tais como etanol, clorofórmio ou 

cloreto de cetilpiridina. Neste método, após a purificação do extrato, o rendimento foi 

de 0,9 g de AH por quilo do material original, sendo 0,5% relativo à impurezas de 

proteínas restantes. A Figura 2.3 ilustra este procedimento. 
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Figura 2.3: Procedimento de extração desenvolvido por Balazs (1979) e aplicado 

industrialmente 

 

2.2.2. Produção de AH por Rota Fermentativa 

O uso de bactérias para produção biotecnológica do AH apresenta vantagens sob 

diversos aspectos (éticas, técnicas, econômicas). A produção bacteriana de AH por 

Streptococcus equi (Kim et al., 1996) e Streptococcus zooepidemicus (Armstrong et al., 

1997) permitiram um rendimento superior ao que poderia ser conseguido com os 

métodos da extração convencionais. O AH produzido pelo S. equi tem um peso 

molecular menor que o AH produzido por S. zooepidemicus, que tem uma massa molar 

de aproximadamente 1,8 a 2,0 x 106 Da, com um rendimento em torno de 4 g de AH por 

litro da solução cultivada (Lapcik et al., 1998). 

Segundo Armstrong e Johns (1997), quanto maior a massa molar do AH maior 

sua aplicabilidade, razão pela qual o estudo do processo fermentativo tem enfocado a 

melhorias da qualidade e do rendimento do produto através da otimização das condições 

operacionais do processo bem como pela engenharia genética. Por outro lado, as 

funções biológicas dos oligômeros de AH têm também despertado o interesse em 
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relação a sua massa molar. West et al. (1985) reportaram que AH de baixa massa molar 

demonstrou atividade angiogênica. Yeung e Marecak (1999) afirmam que AH com 

massas molares significativamente menores, oriundos de degradação física, química e 

enzimática, estão sob investigação para aplicações em outros fármacos. 

As impurezas principais dependem da origem do AH e dos métodos de 

purificação, e são endotoxinas bacteriais, proteínas, ácidos nucléicos, cloreto de sódio e 

metais pesados. A água está presente entre 5 e 10% no pó ou agregado fibroso (Lapcik 

et al., 1998). 

 

2.3. Processos de purificação do Ácido Hialurônico 

O AH pode ser purificado por várias técnicas que envolvem precipitação com 

álcoois, particularmente etanol e isopropanol. As proteínas e ácidos nucléicos presentes 

na solução de AH podem ser significativamente reduzidos se a solução for purificada 

através de um filtro de nitrocelulose. Antes da filtração, é preferível que se faça um pré-

tratamento da solução (precipitação com etanol). O tamanho do poro do filtro dependerá 

da viscosidade da solução a ser filtrada (Brown et al., 1994). 

Blustein et al. (1964) isolaram e purificaram o AH do meio de fermentação por 

precipitação com sulfato de amônio (50%), para remoção de proteínas. Após filtração e 

lavagem, a concentração do sal foi aumentada para 65% para precipitação completa do 

AH. Neste método, obtiveram-se concentrações de AH, variando de 0,5 a 1,0 g/L, com 

alto nível de pureza. 

 

2.4. Cromatografia de Permeação em Gel 

A cromatografia de permeação em gel (GPC) é uma técnica de separação 

baseada principalmente nos efeitos de exclusão, resultantes de diferenças na forma e/ou 

tamanho molecular (Cromatografia de Peneira Molecular) ou na carga iônica 
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(Cromatografia de exclusão iônica) (Churms, 1996). O termo GPC é bastante utilizado 

para processos em que a fase estacionária é um gel. 

Na Cromatografia por exclusão de tamanho (em inglês, Size Exclusion 

Chromatography - SEC), os solutos são eluídos da fase estacionária em ordem 

decrescente de tamanho molecular. Neste processo as moléculas são separadas com base 

na diferença de tamanhos ou volumes hidrodinâmicos (Yao e Lenhoff, 2004). As 

moléculas difundem para dentro e fora dos poros, como pode ser observado na Figura 

2.4, com os seguintes resultados: a) As moléculas com tamanho igual ou superior ao 

tamanho dos poros são excluídas totalmente deles e são as primeiras a serem eluídas da 

coluna. Originando assim, o volume de exclusão ou volume de vazios da coluna (VV).  

b) As moléculas menores que o tamanho dos poros, que possa penetrar totalmente nos 

poros, eluírão da coluna com um volume maior, chamado de volume de permeação ou 

volume total (VT) (Cunico, 1998). 

 

Figura 2.4.: Representação esquemática da cromatografia de permeação em gel. 

 

A capacidade de separação em colunas cromatográficas por GPC pode ser 

avaliada por uma variável independente denominada de coeficiente de distribuição, KD, 
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que é calculada a partir do volume de eluição, também chamado de volume de retenção, 

conforme se observa na Equação 2.1. 

VT

VR

P

VR
D VV

VV

V

VV
K

−
−=−=                                               (2.1) 

em que VR é o volume de eluição ou retenção da molécula, VV é o volume dos espaços 

vazios entre as partículas na coluna (ou volume de eluição de uma molécula grande 

totalmente excluída, no caso, dextrana-azul), VP é o volume de poro e VT é o volume de 

líquido total no leito (ou volume de eluição de uma molécula pequena capaz de penetrar 

em todos os poros da partícula, no caso, acetona). Note que o KD é baseado no volume 

total da partícula. Assim, KD = 0 para um soluto que for excluído completamente 

enquanto que, KD = porosidade total da partícula (β) para um soluto capaz de acessar 

todos os poros das partículas (Hunter e Carta, 2000). 

Conhecendo-se a relação entre o tempo de retenção do pico cromatográfico e a 

massa molar, estes dados podem ser usados para caracterizar o polímero em termos da 

distribuição da massa molecular e da massa molecular média, que são critérios 

importantes em muitas aplicações industriais dos polímeros (Churms, 1996). 

Esta técnica apresenta uma vantagem sobre as demais formas de cromatografia, 

pois possui recursos para ser utilizado como um método de fracionamento, como 

também, meios de se obter informações sobre a distribuição de massa molar em uma 

fração polimérica (Churms,1996 e Yao e Lenhoff, 2004). 

Até recentemente, o uso da GPC foi baseado na calibração do sistema com uma 

série de padrões de massa molar conhecida. Isto é uma limitação da técnica, pois os 

padrões necessários, similares em propriedades moleculares ao polímero que está sendo 

caracterizado, nem sempre estão disponíveis. Entretanto, a inserção de detectores 

baseados em técnicas, tais como espalhamento de luz com laser de baixo ângulo (em 

inglês, Low Angle Laser Light Scattering - LALLS) e espalhamento de luz com laser de 

múltiplos ângulos (em inglês, Multiple Angle Laser Light Scattering - MALLS), que 

permitem a medida da massa molar, e outras características moleculares das frações 
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poliméricas que emergem da coluna, tem fortalecido a base teórica da técnica de SEC 

(Churms et al., 1996 e Hokputsa et al., 2003). 

Hokputsa et al. (2003) empregaram SEC acoplada a um detector light scattering 

com laser de múltiplos ângulos (SEC/MALLS), na determinação de massa molar de 

AH.  

 

2.4.1. Mecanismo de retenção e Seletividade 

A teoria da técnica de cromatografia de exclusão é a mais simples de todas as 

cromatografias porque, em constraste aos outros métodos da separação, a retenção é 

definida pelos volumes de eluição dos polímeros excluídos e incluídos nos poros das 

partículas da coluna (Cunico, 1998).  

A seletividade de matrizes utilizadas em permeação em gel é uma propriedade 

inerente do material, e o volume de separação da coluna é limitado pelas características 

da matriz ou suporte usado, como por exemplo, o volume total de poros no leito 

(Nóbrega, 2004). 

 

2.4.2. Fases Estacionárias 

A fase estacionária designa normalmente um sólido que preenche colunas 

cromatográficas, compreendendo os poros e a rede tri-dimensional, na qual as 

moléculas do soluto podem penetrar por uma extensão que irá depender do raio de sua 

dimensão molecular e do diâmetro médio dos poros; mostrando-se assim, uma 

importante técnica na análise de polímeros (Churms, 1996). 

O volume do poro na fase estacionária determina o volume máximo disponível 

para a separação cromatográfica. O volume relativo dos vazios nos recheios modernos 

para cromatografia por exclusão molecular varia entre 52% e 97% do volume da coluna 
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empacotada. Os valores mais baixos são típicos para os materiais à base de sílica, os 

valores maiores para os recheios poliméricos (Yao e Lenhoff, 2004). 

A faixa dos tamanhos de poro necessários para o fracionamento das amostras 

que têm vasta distribuição do peso molecular pode também ser conseguida acoplando as 

colunas, contendo fases estacionárias do mesmo tipo, mas diferindo na porosidade 

(Churms, 1996). 

Os recheios microparticulados (diâmetro médio de partícula entre 5 e 13 µm) 

que são utilizados em Cromatografia de exclusão de tamanho de alta eficiência (em 

inglês, High Performance Size Exclusion Chromatography - HPSEC), geralmente em 

colunas pré-empacotadas de comprimento 25 ou 30 cm, 4-8 mm de diâmetro interno, 

são altamente eficientes e tais colunas têm um número de pratos teóricos entre 10000-

50000 (Yao e Lenhoff, 2004); o comprimento ótimo (50-100 cm) é conseguido por 

acoplamento de duas ou mais colunas em série. 

É importante que os suportes, utilizados como fase estacionária, não apresentem 

interações com os solutos (Cunico, 1998). As fases estacionárias usadas em SEC podem 

ser de são de dois tipos: à base de sílica, em que os poros de sílica são reticulados com 

substâncias inertes (geralmente gliceril/propil), ou recheios poliméricos, tais como 

metacrilato e vinil (Churms, 1996). 

Alguns dos géis usados na GPC foram modificados para aumentar sua rigidez, 

de modo que pudessem suportar as pressões dentro de um sistema de cromatografia 

líquida de alta eficiência. Um exemplo de tal gel que vem sendo usado na HPSEC é a 

agarose na forma reticulada (Andersson et al., 1985) que, como grânulos de diâmetro 

médio 10-13 µm, estão comercialmente disponíveis em colunas pré-empacotadas como 

Superose 6 e 12 HR (Pharmacia, Upsália, Sweden) (Churms, 1996). 

Devido ao seu mais baixo volume de poro, as fases estacionárias à base de sílica 

são mais restritas do que os recheios poliméricos, pois a resolução conseguida é, em 

geral, inferior. Por esta razão, e devido aos recheios poliméricos serem mais estáveis em 

altas temperaturas e em pH elevado (condições que são às vezes necessárias em SEC de 

alguns polissacarídeos de baixa solubilidade em água à temperatura ambiente), estas 
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fases estacionárias estão sendo cada vez mais preferidas que os recheios à base de sílica 

(Churms, 1996). 

 

2.4.3. Sistemas de Detecção 

Vários detectores podem ser usados para monitorar continuamente o efluente da 

coluna e produzir um sinal que dependa da concentração e/ou da massa molar do 

polímero na célula do detector. Geralmente, um detector executa medidas diretamente 

em uma solução muito diluída do polímero. Entretanto, há também os detectores 

evaporativos que removem a fase móvel por evaporação antes da detecção (Kostanski et 

al., 2004). 

A detecção UV é aplicável se as moléculas do analito contiverem grupos 

funcionais que absorvem luz na região UV, como no caso das glicoproteínas e dos 

oligossacarídeos produzidos pela degradação química ou enzimática destes 

biopolímeros. A detecção a 206 nm, em série com detecção refratométrica, provou 

também ser útil em SEC de polissacarídeos contendo grupos carboxílicos ou ésteres 

carbonílicos, tais como as pectinas (Fishman et al., 1984 e Churms, 1996). 

 

2.4.3.1. Detectores sensíveis ao peso molecular 

Estes detectores são extremamente úteis em SEC já que sua resposta é sensível, 

não somente à concentração, mas também à massa molar de um polímero na célula do 

detector. Os principais tipos de detectores sensíveis à massa molar são os seguintes: 

LALLS, MALLS e detectores de viscosidade (viscosímetro diferencial e viscosímetro 

de capilares simples e duplos) (Kostanski et al., 2004). 

A ressonância magnética nuclear com transformada de Fourier (NMR-FT) 

também pode ser usada como detector sensível à massa molar em SEC. Os detectores 

sensíveis à massa molar são essenciais para fornecer quantitativamente a distribuição de 

massa molar de polímeros complexos por SEC (Kostanski et al., 2004). 
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2.5. Aplicações da Cromatografia de Permeação em Gel ao Ácido Hialurônico 

As propriedades do AH, como viscoelasticidade e comportamento no fluído, 

dependem do tamanho ou volume hidrodinâmico, distribuição da massa molar, e 

conformação das macromoléculas. As amostras de AH, geralmente, não são 

monodispersas com relação à massa molar, fazendo-se necessário determinar uma 

massa molar média, ou ainda caracterizar a amostra através da distribuição da massa 

molar (Cowman e Mendichi, 2004).  

Uma variedade de métodos tem sido descrita com a finalidade de se estudar a 

massa molar do AH. Alguns desses métodos são: viscosimetria, GPC, eletroforese 

capilar, eletroforese em gel e espalhamento de luz (Cowman e Mendichi, 2004). A GPC 

tem sido muito utilizada como método para purificação de polímeros, como também 

para estimar a massa molar de um polímero (Cunico, 1998). 

 

2.5.1. Estimativa da Massa Molar Média 

O método mais popular para determinação da massa molar de polímeros e suas 

sub-unidades é a eletroforese em gel de poliacrilamida. Entretanto, numa faixa de massa 

molar abaixo de 1000 Da esta técnica opera perto dos limites de resolução (Irvine, 

1997). 

A massa molar de amostras de AH varia de 103 a 107 Da, dependendo da fonte 

do AH e dos procedimentos de purificação e de isolamento utilizados. A determinação 

da massa molar do AH por centrifugação analítica requer a determinação do volume 

específico (ν) do AH. O valor mais antigo reportado (ν = 0,66 mL g-1) foi determinado 

por Varga (1955) por picnometria. Um valor similar (0,65 mL g-1) foi determinado por 

Silpananta et al. (1968) por centrifugações de gradiente de densidade, enquanto Cleland 

(1984) encontrou 0,56 mL g-1. Wik e Bothner (1987) determinaram o ν como uma 
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função da concentração do NaCl e encontraram 0,47 mL g-1 em NaCl 0,001 M, e 0,56 m 

L g-1 em NaCl 0,05 M. 

Uma das aplicações da GPC tem sido a estimação da massa molar de polímeros 

pelo volume necessário para a eluição dos mesmos (Irvine, 1997). Este método envolve 

(i) a calibração da coluna por determinados volumes de eluição por uma apropriada 

série de polímeros padrões, com massa molar conhecida, (ii) estimação do volume de 

eluição para o polímero investigado e (iii) a conversão do volume de eluição para massa 

molar através de uma curva padrão do volume de eluição versus log da massa molar, 

obtida com um soluto padrão (Winzor, 2003). 

Andrews (1964) estimou a massa molar de proteínas utilizando filtração em gel 

com a resina sephadex obtendo bons resultados. Whitaker Jr. (1963) determinou a 

massa molar de proteínas também por filtração em gel, porém utilizando a resina 

sephadex. Além da GPC, diferentes métodos foram utilizados para determinar a massa 

molar de AH, tais como a sedimentação (Ogston e Stainer, 1951), espalhamneto de luz 

(Reed e Reed, 1989) e a combinação de sedimentação e difusão (Laurent et al., 1960). 

 

2.5.2. Separação de Oligossacarídeos 

A separação de oligossacarídeos de AH tem sido um tópico importante nos 

estudos sobre caracterização de produtos obtidos por degradação enzimática. Além 

disso, o esforço analítico para separar os oligossacarídeos de AH foi motivado pelos 

estudos sobre a função biológica dos fragmentos de AH (Lapcik et al., 1998). 

Uma revisão dos métodos de separação para os oligossacarídeos de AH foi 

publicada por Holmbeck e Lerner (1993). Durante muitos anos, fragmentos de AH eram 

separados por GPC, sendo a detecção dos picos baseada, por exemplo, na análise de 

ácido urônico (Cowman et al., 1981). Embora a GPC fosse capaz de separar oligômeros 

de AH com até 23 unidades de dissacarídeos, era uma análise muito morosa. Os 

métodos de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC), incluindo de fase normal 

e reversa, e a troca iônica, passaram a ser usados para a separação e a caracterização de 
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oligossacarídeos de AH. O menor fragmento que estes métodos de HPLC puderam 

separar foi de seis unidades de dissacarídeos (Lapcik et al., 1998). 

Mais recentemente, por meio da Cromatografia de troca-iônica de alta eficiência 

e utilizando detecção por UV, Holmbeck et al. (1993) separaram oligossacarídeos de 

AH acima de 20 dissacarídeos, enquanto Price et al. (1997) mostraram que AH 

contendo até 16 unidades de dissacarídeos pode ser caracterizado por Espectrometria de 

massa com ionização de elétrons e Cromatografia de troca-iônica de alta eficiência com 

detecção amperométrica.  

O desenvolvimento dos métodos de eletroforese em gel permitiu a análise dos 

oligossacarídeos contendo entre 7 e 250 unidades dissacarídicas (Lee e Cowman, 1994). 

A eletroforese capilar tem sido utilizada para a separação de AH, sulfato de condroitina, 

e oligossacarídeos de Sulfato de Dermatano (Carney e Osborne, 1991).  

 

2.5.3. Distribuição de Massa Molar 

A distribuição da massa molar do AH foi estudada por How e Long (1969) e 

Caygill (1971) trabalhando com GPC usando géis de agar. Chabrecek et al. (1990) 

também utilizaram GPC, mas com recheios porosos de silicato como fase estacionária, 

conseguindo uma boa definição para a separação de fragmentos de AH em Fractogel 

TSK HW-65S e HW-75S. Ueno et al. (1987) também obtiveram bons resultados 

utilizando a coluna Separan HEMA-S1000. Beaty e Mello (1987) utilizaram a coluna 

Shodex OH Pak 800pR. Vercruysse et al. (1994) utilizaram GPC para medir as 

mudanças de Distribuição de Massa Molar do AH durante uma hidrólise enzimática 

conseguindo bons resultados. 

Anadere et al. (1979) avaliaram a distribuição de massa molar do AH no fluido 

sinovial e outros fluidos utilizando o método de viscosimetria. Hayase et al. (1997) 

conseguiram bons resultados utilizando eletroforese capilar, enquanto, Lee e Cowman 

(1994) trabalharam com eletroforese em gel. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. Materiais 

O Ácido Hialurônico estudado foi produzido por fermentação utilizando 

bactérias do tipo Streptococcus zooepidemicus, gentilmente cedido pelo Laboratório de 

Processos Biotecnológicos (LDPB) da Faculdade de Engenharia Química (FEQ) da 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Como padrão, utilizou-se o sal 

sódico de AH obtido por cultivo de Streptococcus equi comercializado pela Sigma-

Aldrich (Missouri, EUA). 

Utilizaram-se dois referenciais de massa molar: pullulan, com faixa de massa 

molar de 5,8 x 103 – 8,53 x 105 Da (kit P-82), adquirido da Shodex (Kawasaki, Japão); e 

dextrana, com faixa de massa molar entre 5,2 x 103 e 7,9 x 106 Da, adquirido da Sigma-

Aldrich (Missouri, EUA). 

As colunas cromatográficas analíticas utilizadas foram: Shodex OHPak 

SB806M HQ (300 x 7,8 mm), Phenomenex PolySep-SEC 6000 (300 x 7,8 mm), 

PolySep-GFC 5000 (300 x 7,8 mm) e uma pré-coluna Phenomenex PolySep GPC (7,5 x 

50 mm). A coluna cromatográfica semi-preparativa utilizada foi Superose 6 10/300GL 

(10x300-310 mm) pré-empacotada com resina comercial, no caso agarose reticulada, 

comercializada pela GE Healthcare Life-sciences (Little Chalfont, Reino Unido). 

Para a caracterização da coluna cromatográfica semi-preparativa utilizaram-se 

como traçadores: acetona comercializada pela VETEC (Rio de Janeiro, Brasil) e 

dextrana-azul adquirida da Sigma-Aldrich (Missouri, EUA) 

Os reagentes utilizados foram: nitrato de sódio comercializado pela Synth (São 

Paulo, Brasil); cloreto de sódio, fosfato de sódio monobásico e fosfato de sódio dibásico 

adquiridos da VETEC (Rio de Janeiro, Brasil); e álcool etílico grau HPLC 

comercializado pela J.T.Baker (Xalostoc, México). 
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3.1.1. Equipamentos 

Os equipamentos utilizados no desenvolvimento do trabalho foram: Centrífuga 

(MTD III Plus), Espectrofotômetro (Hitachi U-2001), Balança Analítica (Scientech AS 

210) e Cromatógrafo Líquido de Alta Eficiência (em inglês, High Performance Liquid 

Chromatography – HPLC) composto por duas bombas de alta pressão modelo 1525 e 

dois detectores: índice de refração (em inglês, Refractive Index - RI) modelo 2414 e 

UV-Vis modelo 2487 comercializados pela Waters (São Paulo, Brasil).  

 

3.2. Métodos 

A Figura 3.1 mostra o diagrama esquemático dos experimentos realizados neste 

trabalho. Estes experimentos foram divididos em etapas, as quais são: obtenção do AH 

(etapas de pré-purificação), varredura espectral, análise de proteínas, distribuição da 

massa molar, identificação e quantificação do AH, caracterização do leito 

cromatográfico de GPC e ensaios em cromatografia de permeação em gel. 

Eletroforese
SDS-PAGE

Método de
Bradford

Análise de
Proteínas

Varredura
Espectral

Experimentos
em GPC

Traçadores:
Acetona e

Dextrana-azul

Caracterização
do Leito

Cromatográfico

Separação
dos padrões
de Pullulan
e Dextrana

Coluna
Superose 6

Escala Semi
Preparativa

Obtenção da
Curva Padrão

com
Pullulan

Colunas
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Obtenção da
Curva Padrão

com
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Coluna
Shodex

Parte
Analítica

Dois Marcadores:
Pullulan e Dextrana

Distribuição da
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Obtenção da
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de sódio
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Coluna
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(etapas de pré-purificação)

 

Figura 3.1: Seqüência de experimentos realizados neste trabalho. 
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3.2.1. Obtenção do Ácido Hialurônico produzido por via fermentativa 

O AH utilizado na presente dissertação de mestrado foi produzido por 

fermentação em meio sintético (ver Tabela 3.1) por Ogrodowski (2006), utilizando 

bactérias do tipo Streptococcus zooepidemicus. 

Tabela 3.1: Composição do meio sintético (Ogrodowski, 2006) 

Componentes g.L-1 de água deionizada (*mg.L-1) 

Glicose 60 

Extrato de Levedura 10-60 

K2SO4 1,3 

MgSO4.7H2O 1,0 

Na2SO4.12H2O 0,2 

CaCl2.2H2O 5* 

FeSO4.7H2O 5* 

MnSO4.4H2O 1,0* 

ZnSO4.7H2O 1,0* 

CuSO4.5H2O 0,1* 

H3PO4 1,0 mL 

 

O produto foi conservado congelado em freezer até ser utilizado. O mosto 

fermentado contendo o AH foi centrifugado a 3200 rpm durante 20 minutos à 

temperatura ambiente. O precipitado, formado por células e outras partículas sólidas, foi 

descartado. Ao sobrenadante foi adicionado etanol (P.A.) na razão volumétrica 1,5:1 

(v/v), e a solução resultante foi mantida sob agitação a 1500 rpm por 1 hora a 4 oC para 

proporcionar a precipitação do AH. Em seguida, centrifugou-se novamente a 3200 rpm 

durante 20 minutos à temperatura ambiente. O sobrenadante foi descartado e o AH 

precipitado foi suspenso em 2 mL de solução 0,1M de NaNO3. Os procedimentos de 

precipitação e lavagem foram repetidos duas vezes, de modo a garantir um maior grau 

de purificação do AH produzido. A Figura 3.2 ilustra esta metodologia. 
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Figura 3.2: Metodologia de pré-purificação da amostra de AH (Ogrodowski, 2006). 

 

Em diferentes etapas da metodologia exposta anteriormente foram obtidos cinco 

tipos de amostras distintas para os estudos de purificação/separação. A Tabela 3.2 

apresenta a descrição destas amostras. 

Tabela 3.2: Amostras com etapas de pré-tratamento diferenciado 

Material  Descrição 

A AH precipitado em Etanol 

B AH precipitado em Etanol e Ressuspenso em NaNO3 (uma vez) 

C AH precipitado em Etanol e Ressuspenso em NaNO3 (duas vezes) 

D AH precipitado em Etanol e Ressuspenso em NaNO3 (três vezes) 

E Caldo fermentativo centrifugado 

 

3.2.2. Caracterização das amostras de Ácido Hialurônico 

A identificação do AH e demais constituintes presentes nas diferentes amostras, 

indicadas anteriormente (B, C e D), foi realizada utilizando as respectivas técnicas 

analíticas mostradas na Tabela 3.3. 
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Tabela 3.3: Técnicas analíticas utilizadas para caracterização do AH e demais 

constituintes presentes no caldo fermentativo 

Análise requerida Técnica analítica utilizada 

Proteínas 
Eletroforese SDS-PAGE 

Método de Bradford 

Identificação de AH e 

determinação da concentração 

Determinação da Distribuição 

da massa molar 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC) 

utilizando uma coluna de Cromatografia de Permeação 

em Gel (GPC), em escala analítica e semi-preparativa. 

 

A presença de contaminantes protéicos nas amostras de AH foi visualizada por 

varredura espectral na região do ultravioleta/visível (Espectrofotômetro Biochrom) e 

por análise qualitativa utilizando eletroforese em gel de poliacrilamida sob condições 

desnaturantes (SDS-PAGE), realizada no Departamento de Microbiologia da 

Universidade Federal do Ceará – UFC. As eletroforeses em gel de poliacrilamida foram 

obtidas segundo o método descrito por Schägger & Jagow (1987). As bandas foram 

coradas com o reagente CoomassieBrilliant Blue R-250 e as massas molares aparente 

das proteínas, presentes nas amostras, foram estimadas usando padrões de Albumina 

Sérica Bovina (66 KDa), Ovoalbumina (45 KDa), Tripsinogênio (24 KDa), B-

lactoglobulina (18,4 KDa) e Lisozima (14,3 KDa).  

A quantificação dos contaminantes protéicos presentes nas amostras de AH foi 

realizada pelo método de Bradford (Bradford, 1976). Este método baseia-se no fato do 

reagente de Bradford (Coomassie Brilliant Blue) formar um complexo, de cor azul, com 

as proteínas dispersas em solução, a intensidade da cor apresentada por este complexo 

varia diretamente com a concentração de proteína presente na amostra. A curva de 

calibração para este método foi construída utilizando-se soluções padrão de Albumina 

Sérica Bovina ou Soro Albumina Bovina (em inglês Bovine Serum Albumin – BSA). O 

branco da análise foi realizado com a adição do reagente de Bradford em água 

deionizada. As amostras foram preparadas adicionando-se 2,5 mL do reagente de 
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Bradford à 100 µL de amostra. As análises foram realizadas em triplicata, possibilitando 

o cálculo da média e do desvio padrão para cada resultado.  

Duas metodologias para a identificação do AH foram testadas, utilizando um 

sistema de cromatografia líquida de alta eficiência com detector de índice de refração. 

Em uma metodologia utilizaram-se as seguintes condições cromatográficas: um 

conjunto de colunas analíticas, composto por pré-coluna (7,5 x 50 mm) e colunas 

Phenomenex PolySep GPC 6000 e GFC 5000 (7,8 x 300 mm) conectadas em série, 

buscando-se estreitar a faixa de limite de exclusão polimérica com a finalidade de 

aperfeiçoar a separação das macromoléculas, solução de 0,1 M de NaNO3 como fase 

móvel, fluxo de 0,6 mL/min, temperatura de 40 °C e volume de injeção de 20 µL. Já na 

outra metodologia, as condições cromatográficas foram as seguintes: coluna Shodex 

OHPak SB806M HQ (7,8 x 300 mm), solução de 0,1M de NaNO3 como fase móvel, 

fluxo de 0,8 mL/min, temperatura ambiente e volume de injeção de 20µL. 

 

3.2.2.1. Determinação da concentração de Ácido Hialurônico 

A concentração de AH foi determinada na forma de hialuronato de sódio, devido 

a ressuspensão com solução de NaNO3 0,1 M durante a pré-purificação, tendo como 

referência uma curva de calibração de hialuronato de sódio, relacionando área do pico 

versus concentração da solução. A curva de calibração foi construída analisando-se 

soluções-padrão de AH, em diferentes concentrações (0,1; 0,5; 1,0; 1,5 e 2,0 g.L-1), em 

duplicata, possibilitando o cálculo da média e do desvio padrão para cada resultado. As 

soluções-padrão de AH foram solubilizadas em solução de NaNO3 0,1 M e preparadas 

por diluição a partir de uma “solução-mãe” de concentração elevada (2,0 g.L-1). As 

análises foram realizadas utilizando cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC), 

conforme se observa o esquema na Figura 3.3. As condições cromatográficas utilizadas 

para as análises das soluções padrão de AH foram: solução de 0,1 M de NaNO3 como 

fase móvel, coluna Shodex OHPak SB806M HQ (7,8 x 300 mm), fluxo de 0,8 mL/min, 

temperatura ambiente, volume de injeção de 20µL e o índice de refração (RI) como 

sistema de detecção. 
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Figura 3.3: Esquema ilustrativo de um cromatógrafo líquido de alta eficiência 

  

3.2.2.2. Distribuição da Massa Molar do Ácido Hialurônico 

Para relacionar um dado volume de eluição, medido para um dado padrão sob as 

mesmas condições, a uma massa molar deste padrão, é necessário construir uma curva 

padrão de massa molar. Aos pontos experimentais é ajustada uma curva polinomial, que 

tem a forma de um “S” esticado (conforme ilustra a Figura 3.4). Com o conhecimento 

dos seus coeficientes, é possível estimar o valor da massa molar para qualquer volume 

de eluição de uma dada amostra (Canevarolo Jr., 2004). 

A distribuição da massa molar do AH foi analisada através da técnica de 

Cromatografia líquida de alta eficiência acoplada a dois detectores ligados em série 

(UV-Vis e índice de refração) e uma coluna analítica de GPC (Phenomenex ou Shodex). 

A massa molar das frações separadas é inferida através de uma curva padrão de massa 

molar, realizada com padrões de massas molares definidas do polímero de interesse 

(padrão primário). No entanto, para vários tipos de polímeros esses padrões não estão 

disponíveis, então são usados os padrões secundários: polímeros de massa molar 

definida, cujo volume hidrodinâmico é semelhante ao do polímero de interesse. Neste 
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caso, utilizaram-se como referência dois padrões distintos (pullulan e dextrana) em 

várias faixas de massa molar. 
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Figura 3.4: Curva de massa molar versus volume de eluição (Canevarolo Jr., 2004). 

 

Para cada polissacarídeo foi construída uma curva padrão diferente. A curva 

padrão de massa molar construída para o pullulan foi conseguida analisando-se três 

soluções padrões de pullulan (kit P-82 da Shodex) de massa molar conhecida (1,12 x 

105, 4,04 x 105, 7,88 x 105 Da). As soluções padrões de pullulan foram solubilizadas em 

água deionizada (purificada com equipamento Milli-Q) e permaneceram em repouso por 

24 horas, com a finalidade de promover o entumescimento do polímero. Após esse 

período, água deionizada foi adicionada resultando em uma solução padrão de 0,1%. As 

condições cromatográficas utilizadas para análise das soluções padrões do polímero 

foram: Nitrato de sódio 0,1M como fase móvel na vazão de 0,6 mL/min, temperatura de 

40 °C, pré-coluna de GPC, coluna phenomenex PolySep-SEC 6000 e GFC 5000 ligadas 

em série, detector índice de refração e detector UV-Vis em 260nm ligados em série. 

Uma outra curva padrão de massa molar foi também construída para a dextrana, 

analisando-se 10 soluções padrões de dextrana de massa molar conhecida (5,20 x 103; 

2,38 x 104; 1,48 x 105; 2,73 x 105; 4,10 x 105; 1,10 x 106; 2,10 x 106; 4,20 x 106; 5,90 x 

106 e 7,40 x 106 Da). As soluções padrões do polímero foram solubilizadas em água 
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deionizada, resultando em uma concentração de 0,1%. As condições cromatográficas 

utilizadas para análise das soluções padrões do referido polímero foram: Nitrato de 

sódio 0,1M como fase móvel na vazão de 0,8 mL/min, temperatura ambiente, coluna 

shodex OHPak SB806M HQ e detector índice de refração. 

 

3.2.2.2.1. Distribuição Polimérica 

A distribuição ponderal das várias massas molares existentes em uma amostra 

polimérica é uma distribuição contínua conhecida por Curva de Distribuição de Massa 

Molar, e tem a forma de uma gaussiana, conforme mostra a Figura 3.5. 
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Figura 3.5: Curva de distribuição de massa molar polimérica (Canevarolo Jr., 2004). 

 

Portanto, o cálculo da massa molar média é um cálculo estatístico e, de acordo 

com as deduções matemáticas consideradas, é possível calcular diversos tipos de massas 

molares médias. Para avaliar a distribuição da massa molar do AH, calcularam-se três 

diferentes tipos de massa molar média, são elas: massa molar numérica média, massa 

molar ponderal média e massa molar viscosimétrica média.  
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A massa molar numérica média (nM ) é definida como sendo a massa molar de 

todas as cadeias, dividida pelo número total de cadeias, ou seja, estima o número de 

cadeias presentes na amostra polimérica e é expressa pela Equação 3.1.: 

∑
∑=

i

ii
n N

MN
M                                                        (3.1) 

onde Mi, é a massa molar do polímero calculada a partir da curva de calibração na 

posição i. Ni é o número de monômeros na posição i e é expresso pela Equação 3.2:  

    i

i

M

h
N =

                                                           (3.2) 

onde hi é a altura do pico na posição i. 

A massa molar ponderal média (WM ) estima a contribuição da massa de cada 

uma das cadeias à massa do polímero e é dado pela Equação 3.3: 

∑
∑=

ii

ii
w MN

MN
M

2)(

                                                   (3.3) 

A massa molar viscosimétrica média (
ν

M ) é um indicativo do volume 

hidrodinâmico do polímero, ou seja,  a viscosidade de soluções diluídas é função da sua 

massa molar, quanto maior mais viscosa é a solução. Medidas da viscosidade de 

soluções poliméricas diluídas permitem o cálculo de uma massa molar média (dita 

viscosimétrica). Matematicamente, esta pode ser representada pela Equação 3.4: 
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=

∑
∑ +

ν                                               (3.4) 

onde a é uma constante dependente do polímero, do solvente e da temperatura, tendo 

sido fornecida por Armstrong e Johns (1997) que obtiveram um valor igual a 0,841 

medindo em solução salina à temperatura ambiente. 
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Uma forma de se avaliar quão larga ou estreita é a curva de distribuição de 

massas molares é através da relação entre a massa molar ponderal média e a massa 

molar numérica média. Este parâmetro, conhecido como polidispersividade ou 

polidispersão, é calculada pela Equação 3.5: 

n

w

M

M
sividadePolidisper =

                                              (3.5) 

 
A polidispersividade é sempre um valor maior ou igual a 1,0. Quando este valor 

é igual a 1,0, tem-se um polímero monodisperso, ou seja, todas as cadeias têm o mesmo 

comprimento. Quando a diferença entre WM  e nM  é pequena, a dispersão de massa 

molar é dita estreita e quando não é dita larga (Canevarolo Jr., 2004). A Tabela 3.4 

mostra exemplos da polidispersão (ou polidispersividades) de algumas polimerizações. 

Tabela 3.4: Polidispersão característica de algumas classes de polímeros (Canevarolo 

Jr., 2004). 

 
WM / nM  

Polímeros vivos (polimerização aniônica) 1,01 a 1,05 

Polímeros de condensação 2 

Polímeros de adição 2 a 5 

Polímeros de coordenação 8 a 30 

Polímeros ramificados 10 a 50 

 

Na Tabela 3.4, tem-se algumas classificações de polímeros, em que os polímeros 

vivos são aqueles obtidos por polimerização aniônica e que tem uma estreita 

distribuição de massa molar. Polímeros de condensação são aqueles originários da 

reação de dois grupos funcionais reativos, com a eliminação de moléculas de baixo peso 

molecular. Polímeros de adição são aqueles que durante sua formação não há perda de 

massa na forma de composto de baixo peso molecular. Polímeros de coordenação são 

aqueles formados por compostos de coordenação metálica, formado entre um centro 
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metálico e vários ligantes. Polímeros ramificados são aqueles que possuem, em sua 

estrutura, várias ramificações em cadeia (Canevarolo Jr., 2004). 

Desta forma, a partir da curva padrão de massa molar e da curva cromatográfica 

obtida, correspondente ao polímero de interesse, é possível calcular as diversas massas 

molares e a polidispersividade que caracterizam o polímero. 

 

3.2.3. Caracterização do Leito Cromatográfico 

A porosidade das partículas individuais, bem como de um leito formado por 

partículas de um adsorvente, pode ser determinada através do método de análise dos 

momentos. Neste método utiliza-se um fluido traçador que percola o leito de partículas. 

A distribuição dos tempos de saída da corrente do fluido que deixa o sistema é 

denominada de distribuição de tempo de retenção (DTR) do fluido. Qualquer material 

que possa ser detectado, e que em quantidade não perturbe o escoamento no sistema, 

pode ser utilizado como traçador, conforme pode ser observado na Figura 3.6. 

 

Figura 3.6: Comportamento do traçador desde a entrada na coluna até a saída pelo 

detector. 

 

Para a determinação da porosidade da partícula e do leito da coluna semi-

preparativa Superose 6, pré-empacotada com resina comercial, no caso agarose, 
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utilizou-se o sistema mostrado na Figura 3.7, utilizando somente o detector UV-Vis e o 

tampão fosfato 50mM pH 6,5 com 1M de NaCl. Os traçadores utilizados foram: acetona 

(1%) e dextrana-azul de massa molar 2 x 106 g/g-mol (0,2%). 

Após a montagem do sistema mostrado na Figura 3.7, mantendo-se o sistema 

sem o leito de resina e com o detector e o sistema de aquisição de dados funcionando, 

injetou-se 100 µL do traçador acetona 1%, para cálculos dos volumes mortos do 

sistema. Coletou-se o sinal de saída no detector correspondente à absorbância medida 

no comprimento de onda de 265 nm. Esta operação foi repetida para um total de quatro 

vazões volumétricas (0,2; 0,3; 0,4 e 0,5 mL/min). O mesmo procedimento foi executado 

com o traçador dextrana-azul, para as mesmas vazões volumétricas. A mesma coluna 

citada anteriormente (Superose 6) foi conectada ao sistema e condicionada no tampão 

fosfato 50 mM com 1 M de NaCl. Com o sistema de dados e detector operando, 

executou-se o mesmo procedimento anterior para os dois traçadores. As mesmas vazões 

volumétricas também foram utilizadas. 

 
Figura 3.7: Esquema do equipamento utilizado para obtenção de dados relativos à 

técnica dos momentos 
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Utilizando-se procedimentos estatísticos pode-se caracterizar a função de 

distribuição do tempo de residência (DTR) do leito em termos do tempo médio de 

retenção (tR) e da dispersão do tempo médio ou variância (σ2). Os momentos da DTR 

são definidos da seguinte forma: 

O momento de primeira ordem é representado pela Equação 3.6: 

∫

∫
∞

∞

==

0

0

)(

)(

dttC

dtttC

tRµ                                                   (3.6) 

onde C(t) é o sinal do detector. 

O primeiro momento para o leito foi calculado fazendo-se a diferença entre os 

primeiros momentos do sistema com a coluna pré-empacotada e aquele sem o leito de 

resina. Logo, o primeiro momento para o leito é dado pela equação 3.7: 

[ ]βεεµµµ )1(
2
0

)/()/( −+=−−=
u

Lt
colunascolunac                    (3.7) 

onde 0t  é o tempo de injeção do traçador, L é o comprimento da coluna, u é a 

velocidade superficial e β é a porosidade da partícula. 

Determinou-se a porosidade do leito de resina utilizando-se os dados obtidos 

com o traçador de alta massa molar, dextrana-azul. Esta molécula, por apresentar um 

elevado volume hidrodinâmico, não deve penetrar nos poros da partícula de resina. 

Neste caso a porosidade da partícula é tomada como sendo β=0. Dessa forma a 

porosidade da partícula foi obtida com a utilização dos dados do traçador acetona, que 

por apresentar um volume hidrodinâmico muito pequeno, pode penetrar nos poros da 

partícula. 

O segundo momento é a variância, que é expressa em relação ao tempo de 

retenção médio, conforme a equação 3.8:  
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∫
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O segundo momento dos picos cromatográficos da dextrana-azul foi utilizado 

para obter a dispersão axial (Dax) na coluna. A razão entre a variância e o quadrado do 

tempo de residência do pico é a chamada altura equivalente de um prato teórico (em 

inglês, Height Equivalent to a Theoretical Plate – HETP), que se relaciona com a 

dispersão axial para um traçador não adsorvido, conforme pode ser observado na 

equação 3.9. 

u

D

N

L
LHETP ax

P

2
2

2

===
µ
σ

                                    (3.9) 

O primeiro e o segundo momento podem ser visualizados na Figura 3.8.  
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Figura 3.8: Visualização esquemática do primeiro e segundo momento de um pico 

cromatográfico gaussiano (Cunico, 1998). 
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3.2.4. Ensaios em Cromatografia de Permeação em Gel 

Utilizando-se o mesmo sistema, mostrado anteriormente na Figura 3.7, ainda 

com a mesma coluna semi-preparativa de permeação em gel, pré-empacotada com 

resina comercial de agarose reticulada, e utilizando dois detectores em série (índice de 

refração e UV-Vis em 280 nm), foram realizados alguns ensaios experimentais, que 

serão detalhados a seguir. 

Inicialmente, trabalhando-se com uma vazão volumétrica baixa (0,2 mL/min), 

injetou-se um volume de 100 µL da amostra de AH solubilizada em NaNO3 0,1M após 

uma precipitação em etanol, na temperatura ambiente e utilizando tampão fosfato 50 

mM pH 6,5 com 1M de NaCl como fase móvel. 

Em um outro ensaio, aumentou-se a vazão volumétrica de 0,2 para 0,8 mL.min-1 

e o volume de injeção de 100 para 400 µL, utilizando como fase móvel uma solução de 

NaNO3 0,1 M, coluna superose 6, detector RI e temperatura ambiente. Nestas 

condições, foram realizadas análises com soluções padrões dos marcadores, sendo eles: 

dextrana (1.100.000, 2.100.000, 4.200.000 e 5.900.000 Da) e pullulan (5.900, 11.800, 

22.800, 47.300, 112.000, 212.000 e 404.000 Da), com o intuito de avaliar a distribuição 

da massa molar do AH na coluna semi-preparativa. 

Em seguida, utilizando como fase móvel uma solução de NaNO3 0,1 M, vazão 

volumétrica de 0,8 mL.min-1, volume de injeção de 250 µL, temperatura ambiente, 

coluna Superose 6, detectores RI e UV-Vis (comprimento de onda de 280 nm). Nestas 

condições, foram realizadas análises das diferentes amostras de AH (após uma, duas, 

três e quatro precipitações com etanol e ressuspensões em solução de NaNO3 0,1 M). As 

frações identificadas pelos detectores RI e UV-Vis (280 nm) foram coletadas, à saída da 

coluna Superose 6, em determinados intervalos de tempo (2 em 2 minutos) e submetidas 

à análise por cromatografia líquida – HPLC (ver Figura 3.3), em escala analítica, 

utilizando as mesmas condições cromatográficas usadas na construção da curva de 

calibração do AH, descrita anteriormente no tópico 3.2.2.1. A Figura 3.9 ilustra um 
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esquema do procedimento de coleta de alíquotas das amostras de AH, à saída da coluna, 

durante a análise em escala semi-preparativa. 

 

Figura 3.9: Esquema ilustrativo do procedimento de coleta das frações de AH, à saída 

da coluna, durante a análise em escala semi-preparativa. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1. Caracterização das amostras de Ácido Hialurônico 

4.1.1. Análise Espectrofotômétrica 

Inicialmente, foi realizada uma varredura espectral nas amostras de AH 

(conforme pode ser visto na Figura 4.1), bem como no padrão de AH (conforme ilustra 

a Figura 4.2), a fim de que fossem comparadas as absorbâncias do padrão e da amostra 

na região do ultra-violeta e do visível (UV/Vis). As amostras e o padrão foram 

preparadas em solução de NaCl 0,15 M, sendo que as amostras foram diluídas na razão 

1:2 (v/v), pois apresentavam-se bastante concentradas, impossibilitando a leitura 

espectral no equipamento. O branco da análise foi realizado com solução de NaCl 0,15 

M. As diferentes amostras de AH apresentaram o mesmo espectro, variando apenas a 

intensidade do sinal.  

AHAbs

Wavelength (nm)

200,0 400,0 600,0 800,0
0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

0,000

 

Figura 4.1: Varredura espectral da amostra de AH após três precipitações em Etanol 

(EtOH) e ressuspensões em NaNO3 0,1 M, diluída na razão de 1:2 (v/v), na região do 

ultra-violeta e do visível (190 a 800 nm). 
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Figura 4.2: Varredura espectral do padrão de AH solubilizado em NaNO3 0,1 M na 

região do ultra-violeta e do visível (190 a 800 nm). 

 

Comparando-se a Figura 4.1 com a Figura 4.2, observa-se que as amostras de 

AH analisadas apresentam uma absorbância relativamente intensa, com o sinal em torno 

de 0,8, na região entre 200 e 300 nm. Para o padrão não foi percebido sinal nessa região, 

apenas ruído de absorbância. Isto demonstra que o AH não absorve luz na região do 

UV/Vis. O pico observado nas amostras é provavelmente devido à presença de 

proteínas ou outras impurezas no material, o que já era esperado por se tratar de material 

obtido por via fermentativa. 

 

4.1.2. Análise Eletroforética 

Após a realização da varredura espectral, resolveu-se fazer uma análise 

qualitativa para proteínas, utilizando o método de Eletroforese em Gel de Poliacrilamida 

sob condições desnaturantes (SDS-PAGE), nas amostras de AH com diferentes etapas 

de pré-purificação (precipitação com etanol e ressuspensão em solução de NaNO3 0,1 

M). Esta análise foi realizada para comprovar se a absorbância, com sinal em torno de 

0,8, apresentada na região do ultra-violeta (conforme mostrado anteriormente na Figura 
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4.1) se deve à presença de proteínas. A Figura 4.3 mostra o resultado da análise 

qualitativa para proteínas através da técnica de eletroforese SDS-PAGE. 

 

Figura 4.3: Análise eletroforética das amostras de AH após precipitação em etanol e 

ressuspensão em NaNO3 0,1 M quatro vezes (Pista A), três vezes (Pista B), duas vezes 

(Pista C) e uma vez (Pista D), comparando-se com padrões de Albumina Sérica Bovina 

(66 KDa), Ovoalbumina (45 KDa), Tripsinogênio (24 KDa), B-lactoglobulina (18,4 

KDa) e Lisozima (14,3 KDa). 

 

Analisando-se a Figura 4.3 obtém-se a confirmação da presença de proteínas 

pelas manchas em tons mais escuros, apresentadas na cor azul devido ao corante 

utilizado na análise para detecção de proteínas (Coomassie Brilliant Blue). 

Comparando-se com os marcadores de massa molar, observa-se que as proteínas 

presentes nas amostras são da ordem de grandeza de 103 Daltons. Visualiza-se também 

que na corrida realizada na pista A (correspondente à amostra de AH após quatro 

precipitações em etanol e ressuspensões em NaNO3 0,1 M) as manchas na cor azul 

encontram-se mais descoloradas que nas outras corridas realizadas nas pistas B, C e D, 

indicando que a concentração de proteínas é menor que nas demais. 

 

66 KDa 
 

45 KDa 

 
24 KDa 

 

18,4 KDa 
 

14,3 KDa 

A           B          C           D 
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4.1.3. Quantificação de proteínas 

Depois de confirmada a presença de proteínas na amostras de AH, resolveu-se 

quantificá-las, utilizando-se o método de análises de proteínas solúveis, conhecido 

como método de Bradford (Bradford, 1976). A Tabela 4.1 mostra os resultados obtidos 

para todas as amostras de AH, inclusive para o padrão. 

Tabela 4.1: Resultado da análise de proteínas solúveis seguindo o método de Bradford 

(Bradford, 1976). 

Análise Amostras Concentração (µg.mL-1) 

AH (após uma precipitação em EtOH e 
ressuspensão em NaNO3 0,1 M) 

590,87 ± 54,3 

AH (após duas precipitações em EtOH e 
ressuspensões em NaNO3 0,1 M) 

270,20 ± 10,3 

AH (após três precipitações em EtOH e 
ressuspensões em NaNO3 0,1 M) 

97,20 ± 2,0 

AH (após quatro precipitações em EtOH 
e ressuspensões em NaNO3 0,1 M) 

77,68 ± 11,4 

Proteínas 
Solúveis  

Padrão de AH  0,00 

 

Analisando-se a Tabela 4.1, pode-se constatar que a concentração de proteínas 

nas diferentes amostras de AH diminui à medida que se aumenta o número de 

precipitações com Etanol. Calculando-se o percentual de proteínas eliminadas durante 

as etapas de pré-purificação, observou-se que houve uma redução de, aproximadamente, 

87% das proteínas existentes inicialmente, após a quarta precipitação com etanol e 

ressuspensão em NaNO3 0,1 M. Verificando-se o percentual de perda entre cada etapa 

de precipitação e ressuspensão, temos que, após a terceira precipitação com etanol e 

ressuspensão com sal, o processo de purificação foi menos eficiente, apresentando uma 

redução de 20% em comparação com um percentual maior que 50% após a primeira e a 

segunda precipitação com etanol e ressuspensão com sal. Percebe-se também que a 

amostra padrão de AH não apresentou presença de proteínas, o que já era esperado por 

tratar-se de um padrão contendo uma concentração de proteínas ≤ 1 %. 
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Então, fez-se necessário averiguar se a concentração de AH também diminuía 

com o número de precipitações com Etanol. Nos resultados apresentados a seguir, 

observam-se as metodologias testadas e utilizadas para a identificação e quantificação 

do AH presente nas amostras.  

 

4.1.4. Identificação e Quantificação do AH  

Com a finalidade de encontrar um método cromatográfico para a identificação e 

quantificação do AH por HPLC, averiguaram-se várias metodologias, citadas na 

literatura. As colunas analíticas utilizadas nos testes foram: coluna Shodex OHPak 

SB806M HQ, coluna Phenomenex PolySep-GFC 5000, coluna Phenomenex PolySep-

SEC 6000 e ainda as duas colunas Phenomenex em série. Inicialmente, realizaram-se 

testes variando-se a fase móvel utilizada (NaNO3 0,1 M ou Sulfato de Sódio 0,05 M). 

Em seguida, verificou-se a variação de temperatura (ambiente ou 40°C). E, por fim, 

estudou-se a variação da vazão volumétrica (0,6 ou 0,8 mL.min-1).  

Entre as diversas metodologias cromatográficas testadas, uma delas está 

representada pelo cromatograma da Figura 4.4, utilizando duas colunas Phenomenex 

PolySep-GFC 5000 e PolySep-SEC 6000 em série, temperatura 40° C, volume de 

injeção de 20 µL, vazão volumétrica de 0,6 mL.min-1 e índice de refração (RI) como 

sistema de detecção. A Figura 4.4 mostra a análise para uma amostra do padrão de AH 

solubilizado em NaCl 0,15 M realizada nas condições cromatográficas citadas acima. 

Esta metodologia que utilizava as colunas Phenomenex, empregada para a 

obtenção do cromatograma da Figura 4.4, assim como as outras metodologias testadas 

que também utilizavam as mesmas colunas (individuais ou em série), não conduziram a 

bons resultados. As análises, realizadas nestas condições, não apresentaram boa 

reprodutibilidade e não foi possível construir uma curva de calibração com soluções-

padrão. Além disso, o tempo de análise foi relativamente longo, o que motivou a busca 

por um método mais expedito. 
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Figura 4.4: Cromatograma da análise do padrão de AH (▬) realizada no detector RI, 

utilizando duas colunas Phenomenex PolySep-GFC 5000 e PolySep-SEC 6000 em 

série, NaNO3 0,1 M como fase móvel, temperatura 40° C, volume de injeção de 20 µL e 

vazão volumétrica de 0,6 mL.min-1. Uma ampliação do pico cromatográfico do padrão 

de AH é mostrado no canto superior esquerdo da figura. 

 

Dentre as metodologias cromatográficas estudadas, a que apresentou melhor 

resultado em termos de reprodutibilidade das análises, quantificação das soluções-

padrão e tempo de análise foi conseguida utilizando-se uma coluna Shodex OHPak 

SB806M HQ, sistema de Detecção UV-Vis em 280 nm (comprimento de onda que é 

utilizado para análise de proteínas) e RI, temperatura ambiente, volume de injeção de 20 

µL, NaNO3 0,1 M como fase móvel e vazão volumétrica de 0,8 mL.min-1. A Figura 4.5 

apresenta o cromatograma da análise da solução-padrão de AH na concentração de 2,0 

g.L-1, solubilizada em NaNO3 0,1 M, utilizando esta metodologia. 

Na Figura 4.5 foi possível observar que o cromatograma da solução-padrão de 

AH apresenta dois picos cromatográficos apenas na detecção por RI, em que o primeiro 

pico mais intenso e mais largo com um tempo de retenção entre 7 e 10 min, é 

caracterizado pelo AH com massa molar mais elevada, enquanto que o segundo pico, 

com tempo de retenção de, aproximadamente, 14 minutos, pode representar 

oligômeros/monômeros de AH ou até mesmo algum contaminante presente na solução-

padrão.  
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Figura 4.5: Cromatograma de uma amostra do padrão de AH 2,0 g/L, com massa molar 

numérica média de 4,6 x 106 Da, solubilizado em NaNO3 0,1 M utilizando coluna 

Shodex, NaNO3 0,1 M como fase móvel, vazão volumétrica de 0,8 mL.min-1, volume de 

injeção de 20 µL, pressão de 260 psi, detector RI (▬) e UV-Vis em 280 nm (▬). 

 

A metodologia de análise empregada na obtenção do cromatograma da Figura 

4.5 foi utilizada para identificação e quantificação do AH presente nas diferentes 

amostras, por meio de curva de calibração, bem como a distribuição de massa molar do 

AH e para dar prosseguimento aos procedimentos experimentais.  

 

4.1.4.1. Construção da Curva de Calibração do Ácido Hialurônico 

Para a construção da curva de calibração do AH foram utilizadas soluções-

padrão de AH, em diferentes concentrações (0,1; 0,5; 1,0; 1,5 e 2,0 g.L-1). As soluções-

padrão foram preparadas conforme procedimento descrito anteriormente no tópico 

3.2.2.1 e analisadas por cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC). As condições 

cromatográficas utilizadas durante as análises foram: solução de 0,1 M de NaNO3 como 

fase móvel, coluna Shodex OHPak SB806M HQ (7,8 x 300 mm), temperatura 

ambiente, vazão volumétrica de 0,8 mL.min-1, volume de injeção de 20µL e o RI como 

sistema de detecção. A Figura 4.6 mostra a sobreposição dos cromatogramas das 

soluções-padrão de AH nas respectivas concentrações citadas anteriormente. 
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Figura 4.6: Sobreposição dos cromatogramas das soluções-padrão de AH, com massa 

molar numérica média de 4,6 x 106 Da, nas concentrações de 0,1 g/L (▬); 0,5 g/L (▬); 

1,0 g/L (▬); 1,5 g/L (▬) e 2,0 g/L (▬), utilizando-se coluna Shodex, volume de 

injeção de 20 µL, 0,1 M de NaNO3 como fase móvel, pressão na coluna de 260 psi, 

detector RI e vazão volumétrica de 0,8 mL.min-1. 

 

O gráfico exposto na Figura 4.7, que representa a curva de calibração para esta 

metodologia, foi construído calculando-se a área do pico cromatográfico por integração 

e plotando-a versus a concentração de injeção do AH. 
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Figura 4.7: Curva de calibração de concentração do AH. 

 



Capítulo 4 – Resultados e Discussões                                                                                        Sousa, A. S. 
  

 

Cromatografia de Permeação em Gel em Escala Semi-preparativa Aplicada à Caracterização, 

Purificação e Fracionamento do Ácido Hialurônico produzido por Cultivo de Microorganismos 

45 

Fazendo-se uma correlação linear, utilizando o programa Microcal Origin versão 

7.0, verifica-se que os pontos experimentais foram bem ajustados por uma reta passando 

pela origem, conforme se observa na Figura 4.7, cuja equação é expressa na Equação 

4.1. 

Área1045705,1)g.L( ãoConcentraç 51 −− ×=                                (4.1) 

 

4.1.4.2. Quantificação do Ácido Hialurônico presente nas amostras 

Após a construção da curva de calibração do AH, analisaram-se as amostras nas 

mesmas condições cromatográficas utilizadas para a construção da curva com a 

finalidade de quantificar a massa de AH que se perdia durante o processo de pré-

purificação das amostras. A Figura 4.8 mostra a sobreposição dos cromatogramas das 

amostras de AH solubilizadas em solução de NaNO3 0,1 M utilizando detector RI.  
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Figura 4.8: Cromatograma das amostras de AH solubilizadas em NaNO3 0,1 M após 

uma precipitação com EtOH (▬), após duas precipitações com EtOH (▬), após três 

precipitações com EtOH (▬) e após quatro precipitações com EtOH (▬), utilizando 

coluna Shodex, 0,1 M de NaNO3 como fase móvel, volume de injeção de 20 µL, vazão 

volumétrica de 0,8 mL.min-1, pressão na coluna de 220 psi e detector RI. Uma 

ampliação da imagem é mostrada no canto superior esquerdo. 
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Observando-se a Figura 4.8 percebe-se que há uma variação na área do pico 

cromatográfico de AH com o aumento do número de precipitações com etanol. 

Verifica-se também que as amostras analisadas possuem uma larga faixa de distribuição 

de massa molar, que é visualizada no intervalo de tempo de 7,5 a 16 minutos. Portanto, 

faz-se necessário estudar a distribuição molar do AH através de uma curva padrão de 

massa molar, que será apresentada no tópico seguinte (4.2). 

Ainda na Figura 4.8, tomando-se o pico cromatográfico com tempo de retenção 

entre 7,5 e 10 minutos (tempo equivalente ao do padrão de AH utilizado para a 

construção da curva de calibração), calculando-se sua área por integração e inserindo-se 

o valor das áreas encontradas na curva de calibração do polímero (Equação 4.1), pode-

se obter a concentração do AH nas respectivas amostras. A Tabela 4.2 mostra os 

resultados obtidos para todas as amostras de AH. 

Tabela 4.2: Resultado obtido para a quantificação das amostras de AH. 

Amostras Concentração de AH (µg.mL-1) 

AH após uma precipitação em Etanol 933,70 

AH após duas precipitações em Etanol 805,90 

AH após três precipitações em Etanol  796,30 

AH após quatro precipitações em Etanol 783,70 

 

Analisando-se os resultados da Tabela 4.2 percebe-se que, entre as diferentes 

etapas de precipitações com etanol e ressuspensão com Nitrato de Sódio 0,1 M, a 

concentração do AH apresenta uma variação mensurável, ou seja, o percentual de massa 

de AH perdida durante as etapas de pré-purificação é em torno de 16%. Avaliando-se o 

percentual de perda entre cada etapa de precipitação e ressuspensão, verifica-se que 

após a terceira precipitação com etanol e ressuspensão com sal, praticamente não houve 

redução da concentração de AH (apenas 1,5 %). Porém, considerando-se a redução de 

87% da concentração de proteínas, mostrada anteriormente na Tabela 4.1, pode-se dizer 

que o percentual de AH perdido torna-se pequeno frente à eliminação das proteínas.  



Capítulo 4 – Resultados e Discussões                                                                                        Sousa, A. S. 
  

 

Cromatografia de Permeação em Gel em Escala Semi-preparativa Aplicada à Caracterização, 

Purificação e Fracionamento do Ácido Hialurônico produzido por Cultivo de Microorganismos 

47 

Foram analisadas as mesmas amostras de AH, citadas anteriormente, na região 

do ultra-violeta, utilizando-se o comprimento de onda de 280 nm. Os cromatogramas 

sobrepostos, analisados nas mesmas condições cromatográficas do padrão de AH, estão 

ilustrados na Figura 4.9.  
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Figura 4.9: Cromatograma da análise das proteínas presentes nas amostras de AH 

solubilizadas em NaNO3 0,1 M após uma precipitação com EtOH (▬) e após quatro 

precipitações com EtOH (▬), utilizando detector UV-Vis em 280 nm, coluna Shodex, 

vazão volumétrica de 0,8 mL.min-1, pressão na coluna de 220 psi, volume de injeção de 

20 µL e NaNO3 0,1 M como fase móvel. 

 

Percebe-se na Figura 4.9 que há um pico cromatográfico de intensidade 

significativa, com tempo de retenção entre 11 e 13 minutos. Considerando-se a primeira 

e a quarta precipitação com etanol, verifica-se que a intensidade deste pico diminui 

perceptivelmente. Após o tempo de 13 minutos aparecem outros picos de intensidade 

menor. Os picos visualizados no comprimento de onda de 280 nm normalmente se 

devem à presença de contaminantes protéicos, os quais nas amostras de AH analisadas, 

são significativamente reduzidos com o procedimento de precipitação com etanol e 

ressuspensão com sal. 
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4.2. Distribuição da Massa Molar do Ácido Hialurônico 

A distribuição da massa molar do AH foi realizada tomando-se como referência 

dois marcadores, são eles: pullulan e dextrana, em faixas distintas de massa molar 

conhecida. Para cada referencial foram desenvolvidas condições cromatográficas 

diferentes. 

Utilizando o padrão de pullulan como referencial, as condições cromatográficas 

trabalhadas foram: Nitrato de sódio 0,1M como fase móvel na vazão de 0,6 mL.min-1, 

volume de injeção de 20 µL, temperatura de 40 °C, pré-coluna de GPC, coluna 

Phenomenex PolySep-SEC 6000 e GFC 5000 ligadas em série e detector RI. As 

soluções padrões do polímero foram preparadas conforme descrito anteriormente no 

tópico 3.2.4. Durante as análises, o tempo de retenção de cada massa molar do padrão 

variava de acordo com o princípio da cromatografia de permeação em gel, conforme 

pode ser observado na Figura 4.10. 
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Figura 4.10: Sobreposição dos cromatogramas dos padrões de pullulan de massa molar 

7,88 x 105 Da (▬); 4,04 x 105 Da (▬); 1,12 x 105 Da (▬) utilizando duas colunas 

Phenomenex PolySep-GFC 5000 e PolySep-SEC 6000 em série, volume de injeção de 

20 µL, temperatura de 40° C, vazão de 0,6 mL.min-1 e detector RI. 
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Plotando-se o volume de eluição versus a massa molar de cada padrão de 

pullulan pode-se construir o gráfico exposto na Figura 4.11, que relaciona a massa 

molar de cada polímero com o volume necessário para a eluição do mesmo. 
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Figura 4.11: Curva padrão do pullulan utilizando duas colunas Phenomenex PolySep-

GFC 5000 e PolySep-SEC 6000 em série, volume de injeção de 20 µL, temperatura de 

40° C, vazão de 0,6 mL.min-1 e detector RI. 

 

Verifica-se na Figura 4.11 que os pontos obtidos com as análises das soluções de 

pullulan, num gráfico mono-log, foram ajustados por uma reta, utilizando o programa 

computacional Microcal Origin - versão 7.0, sendo representada pela Equação 4.2. Esta 

expressão passou a ser a curva de padrão de massa molar do polímero, que relaciona o 

volume de eluição nas condições de análise com a massa molar do polímero analisado. 

eluiçãoV572,06,19(MM) log ⋅−=                                            (4.2) 

em que Vel representa o volume de eluição do polímero (mL). 

Utilizando-se como marcadores os padrões de dextrana, as condições 

cromatográficas trabalhadas foram: Coluna Shodex OHPak SB806M HQ, detector RI, 

volume de injeção de 20 µL, temperatura ambiente, vazão volumétrica de 0,8 mL.min-1 

e Nitrato de sódio 0,1M como fase móvel. As soluções padrões do polímero foram 

preparadas conforme descrito anteriormente no tópico 3.2.4. A Figura 4.12 mostra a 
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sobreposição dos cromatogramas obtidos com algumas soluções de dextrana de massas 

molares diferentes. 
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Figura 4.12: Cromatogramas de alguns padrões de dextrana com massas molares: 5,2 x 

103 Da (▬); 2,38 x 104 Da (▬); 1,48 x 105 Da (▬); 1,1 x 106 Da (▬) e 5,9 x 106 Da 

(▬) utilizando coluna Shodex, detector RI, temperatura ambiente, volume de injeção de 

20 µL, pressão na coluna de 220 psi, vazão volumétrica de 0,8 mL.min-1 e Nitrato de 

sódio 0,1M como fase móvel. 

 

Observa-se pela Figura 4.12 que os padrões de dextrana estão separados por 

tamanho, conforme o princípio de separação da cromatografia de permeação em gel. 

Tomando-se o tempo de retenção de cada padrão de dextrana e multiplicando-se pela 

vazão volumétrica utilizada para a análise, obtém-se o volume necessário para a eluição 

de cada padrão. A partir daí, torna-se possível relacionar a massa molar do polímero 

com o volume necessário para eluição do mesmo. Esta relação conseguida para as 

soluções-padrão de dextrana pode ser observada, na forma de pontos, pela Figura 4.13. 

Ainda na Figura 4.12 verifica-se a presença de outros picos cromatográficos no 

intervalo de tempo de retenção entre 6 e 8 minutos e entre 15 e 16 minutos. Estes picos 

podem ser devidos a frações do polímero em outras faixas de massa molar distintas de 

sua massa molar nominal ou, até mesmo, possíveis impurezas contidas nos padrões de 

dextrana. 
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De maneira similar ao caso do pullulan, foi construída uma curva padrão de 

massa molar para o marcador dextrana, que pode ser visualizada na Figura 4.13. 
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Figura 4.13: Curva de Calibração com base na massa molar da dextrana utilizando 

coluna Shodex, detector RI, temperatura ambiente, volume de injeção de 20 µL, pressão 

na coluna de 220 psi, vazão volumétrica de 0,8 mL.min-1 e Nitrato de sódio 0,1M como 

fase móvel. 

 

Na Figura 4.13 estão traçados, em escala mono-log, os volumes de eluição 

obtidos para cada marcador de dextrana com sua respectiva massa molar. Verifica-se 

que os pontos foram ajustados por uma reta, através do programa computacional 

Microcal Origin - versão 7.0, expressa na Equação 4.3. A Equação 4.3 será tomada 

como a curva de calibração com base na massa molar do polímero analisado, no caso 

dextrana. 

eluiçãoV272,1963,15(MM) log ⋅−=                                                (4.3) 

As condições cromatográficas utilizadas para a análise das soluções padrões de 

dextrana mostraram-se melhores que as condições trabalhadas com os padrões de 

pullulan, pois se conseguiu relacionar diferentes tempos de retenção a um número maior 

de polímeros com massa molar diferente, obtendo-se um maior número de pontos 

experimentais (nove) do que os padrões de pullulan (apenas três). 
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Então, analisando-se os marcadores de pullulan nas mesmas condições 

cromatográficas utilizadas para os padrões de dextrana, citadas anteriormente, 

obtiveram-se os cromatogramas ilustrados na Figura 4.14. As soluções padrões do 

polímero foram preparadas conforme descrito anteriormente no tópico 3.2.4. 
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Figura 4.14: Cromatogramas dos padrões de pullulan com massas molares: 7,88 x 105 

Da (▬); 4,04 x 105 Da (▬); 2,12 x 105 Da (▬); 1,12 x 105 Da (▬); 4,73 x 104 Da (▬); 

2,28 x 104 Da (▬); 1,18 x 104 Da (▬); 5,9 x 103 Da (▬), utilizando coluna Shodex, 

detector RI, temperatura ambiente, volume de injeção de 20 µL, vazão volumétrica de 

0,8 mL.min-1 e Nitrato de sódio 0,1M como fase móvel. 

 

Visualiza-se na Figura 4.14 que os padrões de pullulan mostram-se separados 

por tamanho, apresentando um perfil similar aos cromatogramas dos padrões de 

dextrana, observado anteriormente na Figura 4.12. Tomando-se o volume de eluição de 

cada padrão de pullulan, torna-se possível relacionar a massa molar do polímero com o 

volume necessário para eluição do mesmo. Esta relação obtida para os marcadores de 

pullulan pode ser observada, na forma de pontos, pela Figura 4.15. 

Em seguida, foi construída outra curva padrão para o marcador pullulan, 

utilizando agora as mesmas condições de análise dos padrões de dextrana, que pode ser 

visualizada na Figura 4.15. Verifica-se na Figura 4.15 que estão plotados, em escala 
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mono-log, os volumes de eluição obtidos para cada marcador de pullulan com sua 

respectiva massa molar. Observa-se que os pontos foram ajustados por uma reta, através 

do programa computacional Microcal Origin - versão 7.0, expressa na Equação 4.4, que 

será tomada como a curva de calibração com base na massa molar do marcador 

pullulan. 

eluiçãoV050,1186,14(MM) log ⋅−=                                         (4.4) 
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Figura 4.15: Curva de Calibração com base na massa molar do pullulan, utilizando as 

condições de análise dos padrões de dextrana. Coluna Shodex, detector RI, temperatura 

ambiente, volume de injeção de 20 µL, vazão volumétrica de 0,8 mL.min-1 e Nitrato de 

sódio 0,1M como fase móvel. 

 

A separação das diferentes massas molares dos polímeros foi melhor observada 

com os marcadores de dextrana e pullulan, utilizando a segunda condição 

cromatográfica, do que com pullulan na primeira condição analítica testada. 

Comparando-se a Equação 4.3 (obtida para os marcadores de dextrana) com a Equação 

4.4 (conseguida para os padrões de pullulan nas mesmas condições cromatográficas 

utilizadas para as dextranas), percebe-se que os coeficientes linear e angular de ambas 

as retas são bem próximos, o que possibilita a aplicação desta metodologia para dar 

prosseguimento aos experimentos. Considerou-se a Equação 4.4 como sendo a curva de 

distribuição de massa molar a ser utilizada na análise das amostras, uma vez que o 

pullulan apresenta um volume hidrodinâmico próximo ao do AH, ao invés da dextrana. 
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Analisando-se uma amostra de AH (após uma precipitação em etanol e 

ressupensão em nitrato de sódio 0,1 M), nas mesmas condições cromatográficas 

utilizadas para as análises de dextrana, e sobrepondo-a ao cromatograma dos padrões de 

dextrana, apresentado anteriormente na Figura 4.12, obtém-se o cromatograma 

mostrado na Figura 4.16. 
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Figura 4.16: Cromatograma mostrando os padrões de dextrana de massa molares: 5,2 x 

103 Da (▬); 2,38 x 104 Da (▬); 1,48 x 105 Da (▬); 1,1 x 106 Da (▬) e 5,9 x 106 Da 

(▬) versus a amostra de AH (▬), utilizando coluna Shodex, detector RI, temperatura 

ambiente, pressão na coluna de 220 psi, fluxo de 0,8 mL.min-1 e Nitrato de sódio 0,1M 

como fase móvel. Uma ampliação da imagem é mostrada no canto superior esquerdo. 

 

Analisando-se a Figura 4.16, observa-se que a amostra de AH analisada forma 

uma coeluição cromatográfica no intervalo de tempo em que ocorre a separação dos 

padrões de dextrana (7 a 14 minutos), ou seja, constata-se uma longa faixa de 

distribuição de massa molar neste intervalo de tempo, fazendo-se necessário o 

fracionamento polimérico da amostra, conforme pode ser visualizado na Figura 4.17. 
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Ainda observando a Figura 4.16, percebem-se outros picos cromatográficos no 

cromatograma da amostra, após o tempo de retenção de 14 minutos, sendo um deles de 

grande intensidade (entre 15 e 16 minutos) que também é comum aos padrões de 

dextrana analisados.  
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Figura 4.17: Fracionamento polimérico da amostra de AH após uma precipitação em 

EtOH e ressuspensão em NaNO3 0,1M no intervalo de 6 a 11 mL de volume de eluição 

(correspondente ao intervalo de tempo de retenção de 7,5 a 14 minutos). 

 

Observa-se na Figura 4.17 que a coeluição cromatográfica formada pela amostra 

de AH foi dividida em seis frações com diferentes volumes de eluição. Inserindo o 

volume de eluição médio de cada fração na Equação 4.4, expressa anteriormente, é 

possível estimar a massa molar média de cada seção fracionada. Integrando-se a área de 

cada seção e comparando-a com a área total da coeluição cromatográfica obtém-se o 

percentual em área de cada massa molar na amostra de AH. A Figura 4.18 ilustra os 

dados de distribuição massa molar versus área relativa. 

Analisando-se a Figura 4.18 percebe-se que a massa molar média da amostra de 

AH (após uma precipitação com Etanol e ressuspensão em NaNO3 0,1 M), para cada 

seção fracionada, varia de 103 a 106 Da. Resolveu-se fazer o mesmo procedimento para 

uma outra amostra de AH após quatro precipitações em etanol, solubilizada em solução 

de NaNO3 0,1 M e analisada nas mesmas condições cromatográficas dos padrões de 

dextranas. A Figura 4.19 ilustra o cromatograma desta análise. 
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Figura 4.18: Distribuição de massa molar da amostra de AH (com relação ao percentual 

em área do fracionamento polimérico) após uma precipitação em EtOH e ressuspensão 

em NaNO3 0,1M. 
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Figura 4.19: Cromatograma da amostra de AH precipitada quatro vezes em etanol e 

solubilizada em NaNO3 0,1 M, utilizando coluna Shodex, detector RI, temperatura 

ambiente, pressão de 220 psi, fluxo de 0,8 mL.min-1 e NaNO3 0,1M como fase móvel.  

 

Visualizando a Figura 4.19 verifica-se uma vasta coeluição cromatográfica na 

região de eluição comum aos padrões de dextrana e pullulan, nas mesmas condições 

cromatográficas, (entre 8 e 14 minutos) e um outro pico entre 15 e 17 minutos, 

apresentando-se também aos padrões de dextrana, que pode ser oriundo de oligômeros 



Capítulo 4 – Resultados e Discussões                                                                                        Sousa, A. S. 
  

 

Cromatografia de Permeação em Gel em Escala Semi-preparativa Aplicada à Caracterização, 

Purificação e Fracionamento do Ácido Hialurônico produzido por Cultivo de Microorganismos 

57 

presentes na amostra ou, até mesmo, possíveis impurezas como, por exemplo, a 

presença de etanol, conforme se observa na Figura 4.33 no final deste capítulo. 

Fracionando-se esta coeluição cromatográfica, que ocorre no intervalo de volume de 

eluição entre 6,4 e 11,2 mL, conforme se observa na Figura 4.20, obtêm-se cinco 

frações com variações de massa molar. 
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Figura 4.20: Fracionamento polimérico da amostra de AH solubilizada em 0,1 M de 

NaNO3 após quatro precipitações em etanol no intervalo de 6,0 a 11,3 mL de volume de 

eluição. 

 

Verifica-se na Figura 4.20 que o pico cromatográfico da amostra de AH foi 

dividido em cinco frações com diferentes volumes de eluição. Estimando-se a massa 

molar média para cada fração através da Equação 4.4, expressa anteriormente, e 

calculando-se o percentual em área de cada massa molar na amostra de AH, obtém-se o 

gráfico mostrado na Figura 4.21. 

Na Figura 4.21, observa-se que o processo de pré-purificação do AH por 

sucessivas precipitações em etanol e ressuspensões em solução salina, além de eliminar 

um percentual de 87% de proteínas (ver Tabela 4.1), também contribui para a redução 

das frações de AH de baixa massa molar. Isto pode ser confirmado comparando-a com a 

Figura 4.18. A Figura 4.22 ilustra o comportamento da massa molar de AH, em termos 

percentuais, de acordo com a variação no número de etapas do processo de pré-

purificação. 
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Figura 4.21: Distribuição de massa molar da amostra de AH (com relação ao percentual 

em área do fracionamento polimérico) após quatro precipitações em EtOH e 

ressuspensões em NaNO3 0,1M. 
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Figura 4.22: Distribuição de massa molar do AH de acordo com o número de etapas no 

processo de pré-purificação. 

 

A partir das informações obtidas pela curva cromatográfica, juntamente com a 

curva dos padrões de pullulan (Equação 4.4), foram calculadas as massas molares (nM , 

WM , νM ) e a polidispersividade do AH, através das equações descritas anteriormente 

no tópico 3.2.2.2.1. A análise do fracionamento polimérico da amostra de AH após 

quatro precipitações em etanol e ressuspensões em NaNO3 0,1 M (ver Figura 4.20) 

forneceu os seguintes valores de massa molar: nM  = 7,98 x 105 Da, νM  = 6,4 x 105 Da 
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e WM  = 1,02 x 106 Da. Estes valores mostram um polímero de elevado volume 

hidrodinâmico e massa molar. Além disso, o valor encontrado para a polidispersividade 

(1,60), comparando com a Tabela 3.4, apresentada anteriormente, mostra que o AH 

obtido em meio sintético é um polímero de condensação. Ou seja, um polímero formado 

através de uma reação de condensação entre dois monômeros com eliminação de uma 

molécula pequena, geralmente a água.  

 
4.3. Caracterização do Leito Cromatográfico 

Tendo em vista a larga distribuição de massa molar das amostras de AH 

fracionadas anteriormente em escala analítica (ver Figuras 4.17 e 4.20), estudou-se a 

possibilidade de ampliação da escala de trabalho. Assim, empregou-se a coluna 

cromatográfica Superose 6, pré-empacotada com resina comercial de agarose reticulada, 

nas dimensões (10 x 300-310 mm). Esta referida coluna foi caracterizada em termos de 

sua hidrodinâmica e frações de vazios, conforme descrito nos tópicos que se seguem.  

 
4.3.1. Determinação das porosidades do leito 

Determinou-se a porosidade interna das partículas da resina comercial de 

agarose reticulada e da coluna pré-empacotada Superose 6 (porosidade externa) através 

do método dos momentos, utilizando-se soluções padrão de acetona e dextrana-azul 

como traçadores, e vazões volumétricas na faixa de 0,2 mL.min-1 a 0,5 mL.min-1. A 

Tabela 4.3 mostra os resultados das taxas volumétricas na obtenção dos valores do 

tempo de retenção para o sistema sem coluna.  

Tabela 4.3: Valores do tempo de retenção para o sistema sem coluna 

µ (minutos) sem coluna 
Vazão (mL.min-1) 

Traçador acetona 
Volume morto (mL) 

0,2 0,9 0,18 

0,3 0,6 0,18 

0,4 0,5 0,20 

0,5 0,4 0,20 
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Visualizando-se a Tabela 4.3 que, para o sistema sem coluna, os traçadores 

utilizados apresentaram, aproximadamente, o mesmo tempo de saída, uma vez que não 

há nenhuma retenção na coluna. Observa-se que foi considerado apenas o primeiro 

momento do traçador acetona, por apresentar um pico cromatográfico mais gaussiano, 

durante as análises, quando comparado ao da dextrana-azul. Ainda na Tabela 4.3, são 

apresentados os valores do volume morto do sistema para cada vazão trabalhada, 

percebe-se que o volume morto é de, aproximadamente, 0,20 mL. Já a tabela 4.4 

apresenta os valores dos tempos de retenção obtidos para os mesmos traçadores, acetona 

e dextrana-azul, seguindo o método dos momentos, agora para o sistema com coluna, 

subtraindo-se o tempo morto do sistema. 

Tabela 4.4: Valores dos tempos de retenção obtidos para os traçadores acetona e 

dextrana-azul seguindo o método dos momentos com a coluna. 

µ (minutos) 
Vazão (mL.min-1) 

Traçador acetona Traçador dextrana-azul 

0,2 106,42 36,37 

0,3 71,36 24,18 

0,4 53,34 18,46 

0,5 42,64 14,14 

 

Na Figura 4.23 estão plotados os dados experimentais para a coluna superose 6, 

obtidos para o primeiro momento dos traçadores utilizados, bem como a equação da reta 

ajustada aos dados experimentais. 

Analisando a Figura 4.23, a equação da reta ajustada aos dados experimentais, 

usando o traçador dextrana-azul é dada pela Equação 4.5: 








=
u

L
30,0µ                                                   (4.5) 

Comparando-se a Equação 4.5 com a Equação 3.7 percebe-se que a inclinação 

da reta é a própria porosidade do leito da coluna, ε = 0,30. 
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Figura 4.23: Dados experimentais para os momentos do leito da coluna superose 6, 

utilizando-se os traçadores acetona (■) e dextrana-azul (■). 

 

Para o traçador acetona, a equação da reta ajustada aos dados experimentais é 

dada pela Equação 4.6: 








=
u

L
88,0µ                                                  (4.6) 

em que o valor da inclinação da reta 0,88 é equivalente a [ ]βεε )1( −+ , ou seja, 

porosidade total do leito. Assim, como o valor obtido da porosidade do leito foi de 0,30, 

calcula-se o valor da porosidade da partícula, sendo β = 0,82. 

 

4.3.2. Determinação do Coeficiente de Dispersão Axial 

A Figura 4.24 mostra o gráfico de Van Deemter (HETP versus u) aplicado ao 

traçador dextrana-azul realizado na coluna Superose 6 em vazões volumétricas variando 

de 0,2 mL.min-1 a 0,5 mL.min-1. Os baixos valores de HETP observados nestes 

experimentos são um indicativo de que a coluna possui uma elevada eficiência de 

separação, conforme reportado por Schulte e Epping, 2006. Quanto menor o valor de 

HETP, mais pratos teóricos possui a coluna, resultando numa maior eficiência de 

separação. De fato, o número de pratos teóricos obtido para a coluna Superose 6 foi de 

aproximadamente 1600. As colunas analíticas possuem, em média, um número de 

pratos teóricos em torno de 1500. (Cunico et al., 1998) 
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Figura 4.24: Resultados experimentais obtidos para o segundo momento para a 

dextrana-azul, apresentando um ajuste linear. 

 

O gráfico ilustrado na Figura 4.24 apresenta comportamento linear, quase não 

havendo inclinação e com valores de HETP independentes da velocidade de 

escoamento. Isto significa dizer que o escoamento é devido à difusão turbilhonar, de 

acordo com Schulte e Epping (2006), o que implica na aplicabilidade da Equação 3.9.  

Observando-se a Figura 4.24, a equação da reta ajustada aos dados 

experimentais, usando o traçador dextrana-azul, é dada pela Equação 4.7: 

uHETP 0016,00185,0 +=                                                (4.7) 

Tomando-se o coeficiente linear da reta 0,0185 e comparando-o à Equação 3.9, 

obtém-se que a dispersão axial é equivalente à 0,00925u (cm2/min). 

 

4.4. Experimentos em Cromatografia de Permeação em Gel 

Após a caracterização do leito cromatográfico a ser trabalhado na ampliação de 

escala, deu-se início aos experimentos em GPC utilizando a Coluna Superose 6 e as 

amostras de AH produzido por cultivo de microorganismos. 
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Utilizando-se o sistema de GPC, apresentado anteriormente na Figura 3.3, foram 

injetadas a solução-padrão de AH (2,0 g.L-1) e a amostra de AH precipitada uma vez em 

etanol e solubilizada em solução de NaNO3 0,1 M. De início, utilizou-se uma vazão 

volumétrica baixa (0,2 mL/min) com a finalidade de observar o comportamento do 

sistema e o resultado das análises nestas condições. As condições cromatográficas 

empregadas foram: coluna Superose 6, dois sistemas de detecção em série (RI e UV-Vis 

em 280 nm), volume de injeção de 100 µL, vazão volumétrica de 0,2 mL.min-1, 

temperatura ambiente e tampão fosfato 50 mM pH 6,5 com 1 M de NaCl como fase 

móvel. A Figura 4.25 mostra a sobreposição do padrão e da amostra de AH utilizando-

se o detector RI. Já a Figura 4.26 apresenta a sobreposição da mesma amostra de AH 

visualizada com o detector RI e UV-Vis, utilizando o comprimento de onda de 280nm. 
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Figura 4.25: Cromatogramas da amostra de AH também solubilizada em NaNO3 0,1 M 

após uma precipitação com EtOH (▬) e do padrão de AH 2,0 g/L solubilizado em 

NaNO3 0,1 M (▬) utilizando detector RI, volume de injeção de 100 µL, coluna 

Superose 6, vazão volumétrica de 0,2 mL.min-1, temperatura ambiente e tampão fosfato 

50 mM pH 6,5 com 1 M de NaCl como fase móvel. Uma ampliação é mostrada no 

canto superior esquerdo da Figura. 
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Figura 4.26: Cromatogramas da amostra de AH solubilizada em NaNO3 0,1 M após 

uma precipitação com EtOH utilizando detector RI (▬) e UV-Vis com comprimento de 

onda de 280nm (▬), coluna Superose 6, volume de injeção de 100 µL, vazão de 0,2 

mL.min-1, temperatura ambiente e tampão fosfato 50 mM pH 6,5 com 1 M de NaCl 

como fase móvel. 

 

Observa-se na Figura 4.26 que os contaminantes protéicos presentes na amostra 

de AH são vistos pelo detector UV-Vis no comprimento de onda de 280 nm e que 

apresentam um baixo sinal de detecção quando comparado com o sinal mostrado pelo 

detector RI. Verifica-se também que pelo RI são visualizados dois picos 

cromatográficos, um de maior intensidade no sinal que apresenta um tempo de retenção 

em torno de 43 min, não coeluindo com os contaminantes protéicos observados pelo 

detector UV-Vis, e outro com intensidade de sinal menor apresentando um tempo de 

retenção de 40 min (semelhante ao tempo de retenção apresentado para o padrão de AH 

analisado nas mesmas condições, conforme ilustra a Figura 4.25) que coelui com os 

contaminantes protéicos presentes na amostra. 

Os experimentos mostrados inicialmente foram realizados testando-se baixas 

vazões (0,2 mL/min), porém esta alternativa foge um pouco do objetivo pretendido 

(ampliação de escala), pois a vazão volumétrica utilizada (0,2 mL/min) é inferior à 

vazão trabalhada na coluna analítica Shodex (0,8 mL/min). Portanto, nos resultados 
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mostrados a seguir são trabalhadas vazões de 0,8 mL/min para os experimentos em 

escala semi-preparativa.  

Aumentando-se a vazão volumétrica de trabalho para 0,8 mL/min, o volume de 

injeção da amostra para 250 µL e utilizando-se NaNO3 0,1 M como fase móvel, 

observou-se uma diferença notável no perfil do cromatograma das amostras. A Figura 

4.27 mostra a sobreposição dos cromatogramas das amostras de AH após uma, duas, 

três e quatro precipitações com etanol e ressuspensões em solução de NaNO3 0,1 M, 

utilizando o detector RI. As análises foram realizadas nas seguintes condições 

cromatográficas: coluna Superose 6, dois detectores em série (RI e UV-Vis em 280 nm), 

volume de injeção de 250 µL, vazão volumétrica de 0,8 mL.min-1, temperatura 

ambiente e NaNO3 0,1 M como fase móvel. A Figura 4.28 ilustra o cromatograma para 

uma solução padrão de AH (2 g.L-1), solubilizada em NaNO3 0,1 M,  analisada nas 

mesmas condições cromatográficas citadas acima. 
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Figura 4.27: Sobreposição dos cromatogramas das amostras de AH solubilizadas em 

NaNO3 0,1 M após uma precipitação com EtOH (▬), após duas precipitações com 

EtOH (▬), após três precipitações com EtOH (▬) e após quatro precipitações com 

EtOH (▬), utilizando detector RI, coluna Superose 6, volume de injeção de 250 µL, 

vazão de 0,8 mL.min-1, temperatura ambiente e NaNO3 0,1 M como fase móvel. 
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Observando-se a Figura 4.27 constata-se que, com o aumento do volume de 

injeção de amostra de 100 para 250 µL, bem como da vazão volumétrica empregada de 

0,2 para 0,8 mL.min-1, e ainda a mudança da fase móvel para NaNO3 0,1 M, ocorre uma 

vasta faixa de distribuição de massa molar da amostra de AH, no intervalo de tempo de 

retenção entre 10 e 30 minutos. Isto implica dizer, que a coluna utilizada tem a 

capacidade de fracionar a amostra de AH com base em sua massa molar, pois em um 

determinado intervalo de tempo, as amostras apresentaram uma ampla faixa de 

coeluição cromatográfica. Note que, todo o AH, existente na amostra, deve eluir entre 

um tempo de retenção mínimo (9 minutos), que é o tempo de passagem da coluna (de 

um traçador completamente excluído da resina), e um tempo de retenção máximo (26,5 

minutos), que é o tempo de passagem da acetona nas mesmas condições de análises. 

Verifica-se também na Figura 4.27 que, o pico cromatográfico, situado após o tempo de 

26,5 minutos, deve ser devido a alguma substância que interage com a fase estacionária, 

ou seja, é adsorvido. 
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Figura 4.28: Cromatograma da solução padrão de AH na concentração de 2 g.L-1, com 

massa molar numérica média de 4,6 x 106 Da, solubilizada em NaNO3 0,1 M, utilizando 

coluna Superose 6, volume de injeção de 250 µL, vazão de 0,8 mL.min-1, temperatura 

ambiente, NaNO3 0,1 M como fase móvel  e detector  RI. 
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Analisando-se a Figura 4.28 constata-se que o padrão de AH também apresenta 

uma faixa de distribuição de massa molar no intervalo de tempo de retenção de 11 a 18 

minutos, consideravelmente mais estreito que para as amostras estudadas. Este intervalo 

encontra-se inserido na faixa de tempo de retenção mínimo (9 minutos) e máximo (26,5 

minutos) para as condições cromatográficas trabalhadas: coluna Superose 6, detector RI, 

volume de injeção de 250 µL, vazão volumétrica de 0,8 mL.min-1, temperatura 

ambiente e NaNO3 0,1 M como fase móvel. 

Visualizando ainda, por um outro sistema de detecção (detector UV-Vis com 

comprimento de onda de 280 nm), as análises das mesmas amostras de AH, citadas 

anteriormente, analisadas nas mesmas condições cromatográficas, temos a Figura 4.29, 

que ilustra a sobreposição dos cromatogramas destas análises. 
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Figura 4.29: Sobreposição dos cromatogramas das amostras de AH solubilizadas em 

NaNO3 0,1 M após uma precipitação com EtOH (▬), após duas precipitações com 

EtOH (▬), após três precipitações com EtOH (▬) e após quatro precipitações com 

EtOH (▬), utilizando coluna Superose 6, volume de injeção de 250 µL, vazão de 0,8 

mL.min-1, temperatura ambiente, NaNO3 0,1 M como fase móvel  e detector  UV-Vis 

(comprimento de onda de 280 nm). 
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Percebe-se, na Figura 4.29, que há também uma larga faixa de coeluição 

cromatográfica, com tempo de retenção entre 20 e 35 minutos. Porém, a intensidade do 

sinal destes picos cromatográficos, observados no detector UV-Vis (comprimento de 

onda de 280 nm), é bastante pequena (aproximadamente 2,5 AU) quando comparada à 

intensidade do sinal dos picos cromatográficos observados no detector RI 

(aproximadamente 85 MV). Estes picos, visualizados no comprimento de onda de 280 

nm, devem-se à presença de contaminantes protéicos na amostra. Verifica-se ainda na 

Figura 4.29 que até o tempo de 20 minutos não é detectado nenhum pico cromatográfico 

em 280 nm, o que não se observa na Figura 4.27, utilizando o detector RI. Isto implica 

dizer que, no intervalo de tempo entre 9 a 20 minutos, o AH é eluído da coluna livre de 

contaminantes protéicos. 

Após constatar-se que a coluna Superose 6, empregada em escala semi-

preparativa, tem a capacidade de fracionar as amostras de AH em uma larga faixa de 

massa molar, visíveis em ambos os sistemas de detecção, faz-se necessário um estudo 

mais detalhado da distribuição de massa molar apresentada pelas amostras de AH. Os 

resultados, apresentados a seguir, mostram os ensaios experimentais realizados, em 

escala semi-preparativa, com alguns referenciais de massa molar conhecida (dextrana e 

pullulan), bem como com as diferentes amostras de AH, coletadas à saída da coluna, em 

diferentes intervalos de tempo, para posterior análise em escala analítica. 

A fim de verificar a fração de vazios de partícula, acessíveis a determinados 

marcadores de massa molar conhecida, no leito cromatográfico da coluna Superose 6, 

realizaram-se injeções com soluções padrões dos referenciais dextrana e pullulan. 

Foram injetados padrões de dextrana (1.100.000, 2.100.000, 4.200.000 e 5.900.000 Da) 

e de pullulan (5.900, 11.800, 22.800, 47.300, 112.000, 212.000 e 404.000 Da). Os 

cromatogramas que estão sobrepostos na Figura 4.30 foram obtidos para as análises de 

dextrana. A Figura 4.31 ilustra a sobreposição dos cromatogramas dos padrões de 

pullulan. As condições cromatográficas utilizadas para estas análises foram: coluna 

Superose 6, detector RI, volume de injeção de 400 µL, vazão volumétrica de 0,8 

mL.min-1, temperatura ambiente e NaNO3 0,1 M como fase móvel. 
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Figura 4.30: Cromatogramas de alguns padrões de dextrana de diferentes massas 

molares: 1,1 x 106 Da (▬); 2,1 x 106 Da (▬); 4,2 x 106 Da (▬); 5,9 x 106 Da (▬); 

analisados em coluna Superose 6, utilizando NaNO3 0,1 M como fase móvel, volume de 

injeção de 400 µL, temperatura ambiente, detector RI e vazão volumétrica de 0,8 

mL.min-1. Uma ampliação da imagem é mostrada no canto superior esquerdo. 

 

Visualizando-se a Figura 4.30, observa-se que os padrões de dextrana, por 

apresentarem massas molares na mesma ordem de grandeza (106 Da), foram eluídos da 

coluna Superose 6 com uma diferença pequena nos tempos de retenção de cada padrão. 

Porém, seria interessante a análise de padrões de massas molares inferiores às ilustradas 

nesta Figura, para melhor visualização da capacidade de distribuição de massa molar da 

coluna empregada. Esta análise foi possível utilizando-se os referenciais de pullulan, em 

que as massas molares eram inferiores as dos padrões de dextrana, conforme se observa 

na Figura 4.31. 
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Figura 4.31: Cromatogramas das soluções padrões de pullulan de diferentes massas 

molares: 4,04 x 105 Da (▬); 2,12 x 105 Da (▬); 1,12 x 105 Da (▬); 4,73 x 104 Da (▬); 

2,28 x 104 Da (▬); 1,18 x 104 Da (▬); 5,9 x 103 Da (▬); analisados em coluna 

Superose 6, utilizando NaNO3 0,1 M como fase móvel, volume de injeção de 400 µL, 

temperatura ambiente, detector RI e vazão volumétrica de 0,8 mL.min-1. 

 

Observando-se a Figura 4.31, percebe-se que os padrões de pullulan, por 

apresentarem uma faixa de massa molar variando de 103 a 105 Da, mostraram uma 

diferença considerável nos tempos de retenção para cada padrão. Agora, tomando-se os 

tempos de retenção obtidos para cada massa molar de pullulan e dextrana, visualizado 

anteriormente na Figura 4.30, e aplicando-os na Equação 3.7, obtêm-se diferentes 

valores para a porosidade da partícula do leito da coluna Superose 6, conforme 

demonstra a Tabela 4.5. Constata-se na Tabela 4.5 que a fração de poros acessível da 

resina aumenta à medida que a massa molar do polímero diminui. Ou seja, de acordo 

com o volume hidrodinâmico de cada polímero que percorre o leito cromatográfico, são 

encontrados diferentes valores de frações de vazios acessíveis, que compõem o leito. 

Estes resultados favorecem a implementação de um modelo matemático adequado para 

verificar a reprodução do fracionamento de AH na coluna Superose 6. 
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Comparando-se os valores obtidos na Tabela 4.5 com as Figuras 4.27 e 4.29 

observa-se que na coeluição cromatográfica das amostras, as frações de AH livre de 

proteínas possuem massa molar acima de 104 Da. Os picos cromatográficos 

visualizados após o tempo de 26,5 minutos devem ser devido a espécies que interagem 

com o recheio da coluna. 

Tabela 4.5: Valores dos tempos de retenção e da fração de vazios acessível ao 

marcador de massa molar conhecida. 

Marcador Massa Molar (Da) 

Tempo de 

retenção 

(minutos) 

[ ]βε−+ε )1(  

Fração de vazios 

acessível ao 

marcador i (βi) 

5.900.000 9,9 0,33 0,043 

4.200.000 10,2 0,34 0,057 

2.100.000 10,3 0,343 0,061 
Dextrana 

1.100.000 10,5 0,35 0,071 

404.000 10,7 0,36 0,086 

212.000 13,2 0,44 0,200 

112.000 16,0 0,53 0,329 

47.300 18,2 0,61 0,443 

22.800 21,2 0,71 0,586 

11.800 22,5 0,75 0,643 

Pullulan 

5.900 23,2 0,77 0,671 

Acetona 58 26,4 0,88 0,820 

 

Foram também realizadas coletas das amostras de AH, à saída da coluna, em 

determinados intervalos de tempo (2 em 2 minutos), iniciando em 8,5 minutos. Ou seja, 

no experimento de injeção das diferentes amostras de AH (após uma, duas, três e quatro 

precipitações em EtOH e ressuspensões em NaNO3 0,1M) na coluna Superose 6 (ver 

Figuras 4.27 e 4.29) foram coletadas 15 (quinze) alíquotas para cada amostra de AH. 

Cada alíquota foi analisada na coluna analítica Shodex, utilizando-se os detectores RI e 

UV-Vis em 280 nm e as mesmas condições padrões para identificação do AH. 
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A Figura 4.32 ilustra alguns dos cromatogramas das análises das alíquotas 

realizadas nas seguintes condições cromatográficas: solução de 0,1 M de NaNO3 como 

fase móvel, pressão na coluna de 260 psi, coluna Shodex OHPak SB806M HQ, vazão 

volumétrica de 0,8 mL.min-1, temperatura ambiente, volume de injeção de 20µL e o 

detector RI. Estas alíquotas foram coletadas, na saída da coluna, durante a análise da 

amostra de AH após quatro precipitações com Etanol e ressuspensões em NaNO3 0,1 M, 

utilizando uma vazão de 0,8 mL.min-1, volume de injeção de 250 µL, coluna Superose 6 

e NaNO3 0,1M como fase móvel. Os cromatogramas das demais amostras de AH (após 

uma, duas e três precipitações em EtOH e ressuspensões em NaNO3 0,1M) podem ser 

apreciados no apêndice A. 
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(B) 

Figura 4.32: (A) Cromatogramas das análises das alíquotas coletadas, na saída do 

detector (após a passagem pela coluna Superose 6), durante a análise da amostra de AH 

após quatro precipitações com Etanol e ressuspensões em NaNO3 0,1 M, utilizando-se a 

coluna Shodex, vazão de 0,8 mL.min-1, volume de injeção de 20 µL, pressão na coluna 

de 260 psi, temperatura ambiente, NaNO3 0,1M como fase móvel e detector RI. (B) 

Ampliação da Figura 4.32 (A) no intervalo de 8 a 13,5 minutos. 

 

Analisando-se a Figura 4.32 observa-se que a amostra de AH após quatro 

precipitações em EtOH e ressuspensões em NaNO3 0,1 M apresentou distribuições de 

massas molares bem definidas em diferentes tempos de retenção, visualizados a partir 

da coleta em 10,5 minutos, comprovando que há uma variação na ordem de grandeza da 

massa molar de AH. Verifica-se também que há um pico cromatográfico no tempo de 

retenção igual a 14 minutos, que é comum em todas as alíquotas. 
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Visualizando-se as análises das mesmas alíquotas no detector UV-Vis com 

comprimento de onda de 280 nm obtém-se os cromatogramas ilustrados na Figura 4.33.  

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Tempo (minutos)

34,5 minutos

32,5 minutos
30,5 minutos

28,5 minutos
26,5 minutos
24,5 minutos
22,5 minutos
20,5 minutos

18,5 minutos
16,5 minutos

14,5 minutos
12,5 minutos
10,5 minutos
8,5 minutos

 

Figura 4.33: Cromatogramas das análises das alíquotas coletadas, na saída do detector 

(após a passagem pela coluna Superose 6), durante a análise da amostra de AH após 

quatro precipitações com Etanol e ressuspensões em NaNO3 0,1 M, utilizando-se a 

coluna Shodex, vazão de 0,8 mL.min-1, volume de injeção de 20 µL, pressão na coluna 

de 260 psi, temperatura ambiente, NaNO3 0,1M como fase móvel e detector UV-Vis 

com comprimento de onda de 280 nm.  

 

Analisando-se a Figura 4.33 percebe-se que aparecem alguns picos 

cromatográficos no intervalo de tempo de retenção entre 10 e 13 minutos, somente a 



Capítulo 4 – Resultados e Discussões                                                                                        Sousa, A. S. 
  

 

Cromatografia de Permeação em Gel em Escala Semi-preparativa Aplicada à Caracterização, 

Purificação e Fracionamento do Ácido Hialurônico produzido por Cultivo de Microorganismos 

75 

partir da coleta realizada em 20,5 minutos. Verifica-se ainda que há um pico 

cromatográfico com tempo de retenção constante entre 13,5 e 14 minutos, que é comum 

para todas as coletas, e também é visível nos dois sistemas de detecção (RI e UV-Vis 

em 280 nm). Este pico pode ser explicado pela presença de etanol (conforme se observa 

na Figura 4.34), que é utilizado nas etapas de pré-purificação das amostras de AH. 
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Figura 4.34: Sobreposição dos cromatogramas da análise de uma solução de etanol 

20%, utilizando detector RI (▬) e UV-Vis com comprimento de onda de 280 nm (▬), 

coluna Shodex, vazão de 0,8 mL.min-1, volume de injeção de 20 µL,  pressão na coluna 

de 260 psi, temperatura ambiente e NaNO3 0,1M como fase móvel. 

 

Observando-se a Figura 4.34, constata-se que os cromatogramas das análises de 

etanol, obtidos nas mesmas condições analíticas das amostras de AH, apresentam um 

pico cromatográfico com tempo de retenção de, aproximadamente, 14 minutos para os 

dois sistemas de detecção (RI e UV-Vis). Este resultado confirma a presença de etanol 

nos cromatogramas das amostras de AH, mostradas nas Figuras 4.32 e 4.33, bem como 

nos demais cromatogramas expostos neste capítulo. Ressalta-se que variações na 

pressão da coluna durante as análises ocasionam mudanças no tempo de retenção do 

etanol, conforme as Figuras 4.6, 4.8, 4.16 e 4.19, expostas anteriormente.  
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5. CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho relata a determinação das condições cromatográficas 

utilizadas para a caracterização, purificação e fracionamento da massa molar de Ácido 

Hialurônico por cromatografia de permeação em gel em escala semi-preparativa. Para a 

determinação destas condições, foram realizados procedimentos analíticos e em escala 

semi-preparativa, utilizando a coluna Superose 6, com a finalidade de descrever e 

quantificar a forma como ocorre a caracterização e a separação do ácido hialurônico. 

Os resultados apresentados neste trabalho mostram que as amostras de ácido 

hialurônico encontram-se contaminadas com a presença de proteínas, uma vez que foi 

obtida por rota fermentativa. O processo de pré-purificação conseguiu reduzir em torno 

de 87% a concentração destes contaminantes protéicos existentes inicialmente. Para o 

ácido hialurônico o percentual de redução da concentração foi de, aproximadamente, 

16%. 

As metodologias averiguadas para a identificação e quantificação do ácido 

hialurônico revelaram que a coluna analítica Shodex OHPak SB806M HQ mostrou-se 

apta a construção da curva de calibração do AH e a distribuição da massa molar das 

amostras de AH estudadas.  

Os marcadores dextrana e pullulan (polímeros de volume hidrodinâmico 

semelhante ao AH) revelaram-se adequados à construção da curva de referência de 

massa molar do ácido hialurônico, possibilitando a distribuição de massa molar e a 

obtenção da estimativa da massa molar média do ácido hialurônico. As amostras de AH 

apresentaram uma longa faixa de distribuição de massa molar (<103 - >106 Da), 

entretanto as etapas do processo de pré-purificação também contribuíram para a redução 

das frações de AH de baixo peso molecular. Os valores de massa molar estimados para 

uma amostra de ácido hialurônico (após quatro precipitações em etanol e ressuspensões 

em solução salina) mostram um polímero de elevado volume hidrodinâmico, 

apresentando uma polidispersividade de 1,60; que o classifica como um polímero de 



Capítulo 5 – Conclusões                                                                                                             Sousa, A. S. 
  

 

Cromatografia de Permeação em Gel em Escala Semi-preparativa Aplicada à Caracterização, 

Purificação e Fracionamento do Ácido Hialurônico produzido por Cultivo de Microorganismos 

77 

condensação. 

Com base nos resultados sobre a caracterização do leito cromatográfico, a 

coluna semi-preparativa Superose 6 revelou uma porosidade total igual a 0,88 e uma 

porosidade do leito igual a 0,30. Apresentando ainda, um número de pratos teóricos de, 

aproximadamente, 1600, mostrando-se com elevado desempenho e eficiência de 

separação. 

Os resultados obtidos para a distribuição da massa molar do AH, em escala 

semi-preparativa, revelaram que a coluna Superose 6 apresenta diferentes valores de 

frações de poros acessíveis da resina. Ou seja, de acordo com o volume hidrodinâmico 

de cada polímero que percorre o leito cromatográfico, no caso dextrana e pullulan como 

marcadores de massa molar (5,2x103 - 7,9x106 Da e 5,8x103 – 8,53x105 Da, 

respectivamente), são encontrados diferentes valores de frações de vazios acessíveis, 

que compõem o leito. 

A coluna Superose 6 apresentou ainda a capacidade de fracionar as amostras de 

AH com base em sua massa molar, em um determinado intervalo de tempo (9 a 26,5 

minutos), e também mostrou-se capaz de separar frações de ácido hialurônico, acima de 

105 Da, livre de contaminantes protéicos, num intervalo de aproximadamente 10 

minutos. 

 

SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Este trabalho mostrou a viabiliadade do uso da Cromatografia de Permeação em 

Gel para a caracterização, purificação e fracionamento do ácido hialurônico. A 

continuidade deste trabalho requer um estudo detalhado sobre o uso de soluções mais 

concentradas e ampliar, ainda mais, as condições cromatográficas utilizadas neste 

trabalho. Neste cenário, como sugestões para trabalhos futuros, têm-se: 

(1) Realizar experimentos em cromatografia de permeação em gel em escala 

semi-preparativa, utilizando volumes de injeções de amostras de AH maiores que os 
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apresentados neste trabalho, ou seja, trabalhando com duas bombas, em que uma das 

bombas controle, diretamente, uma solução de umas das amostras de AH, e a outra, a 

fase móvel; 

(2) Implementar um modelo matemático que preveja a distribuição de massa 

molar do AH a saída da coluna Superose 6; 

(3) Realizar ensaios experimentais de separação e purificação de AH em uma 

unidade de reciclo externo estacionário. 
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APÊNDICE A 

 

Separação das amostras de Ácido Hialurônico por Cromatografia de Permeação 

em Gel em escala Semi-Preparativa. 

 

As Figuras A.1, A.2 e A.3 ilustram alguns dos cromatogramas das análises das 

alíquotas realizadas nas seguintes condições cromatográficas: solução de 0,1 M de 

NaNO3 como fase móvel, pressão na coluna de 260 psi, coluna Shodex OHPak 

SB806M HQ, vazão volumétrica de 0,8 mL.min-1, temperatura ambiente, volume de 

injeção de 20µL e o detector RI. Estas alíquotas foram coletadas, na saída da coluna 

Superose 6, em determinados intervalos de tempo (2 em 2 minutos), iniciando em 8,5 

minutos, durante a análise das diferentes amostras de AH (após uma, duas e três 

precipitações em EtOH e ressuspensões em NaNO3 0,1M, respectivamente), utilizando-

se um volume de injeção de 250 µL, vazão volumétrica de 0,8 mL.min-1, detectores RI e 

UV-Vis (comprimento de onda de 280 nm) e NaNO3 0,1M como fase móvel. 

As análises das mesmas alíquotas foram também realizadas nas condições 

cromatográficas empregadas em escala analítica, utilizando o detector UV-Vis, com 

comprimento de onda de 280 nm, conforme se observa nos cromatogramas ilustrados 

nas Figuras A.4, A.5 e A.6. 
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Figura A.1: (A) Cromatogramas das análises das alíquotas coletadas, na saída do 

detector (após a passagem pela coluna Superose 6), durante a análise da amostra de 

ácido hialurônico após uma precipitação em EtOH e ressuspensão em NaNO3 0,1 M, 

utilizando-se a coluna Shodex, vazão de 0,8 mL.min-1, volume de injeção de 20 µL, 

pressão na coluna de 260 psi, temperatura ambiente, NaNO3 0,1M como fase móvel e 

detector RI. (B) Ampliação da Figura A.1 (A) no intervalo de 8 a 13,5 minutos. 
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(B) 

Figura A.2: (A) Cromatogramas das análises das alíquotas coletadas, na saída do 

detector (após a passagem pela coluna Superose 6), durante a análise da amostra de 

ácido hialurônico após duas precipitações em EtOH e ressuspensões em NaNO3 0,1 M, 

utilizando-se a coluna Shodex, vazão de 0,8 mL.min-1, volume de injeção de 20 µL, 

pressão na coluna de 260 psi, temperatura ambiente, NaNO3 0,1M como fase móvel e 

detector RI. (B) Ampliação da Figura A.2 (A) no intervalo de 8 a 13,5 minutos. 
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(B) 

Figura A.3: (A) Cromatogramas das análises das alíquotas coletadas, na saída do 

detector (após a passagem pela coluna Superose 6), durante a análise da amostra de 

ácido hialurônico após três precipitações em EtOH e ressuspensões em NaNO3 0,1 M, 

utilizando-se a coluna Shodex, vazão de 0,8 mL.min-1, volume de injeção de 20 µL, 

pressão na coluna de 260 psi, temperatura ambiente, NaNO3 0,1M como fase móvel e 

detector de índice de refração. (B) Ampliação da Figura A.3 (A) no intervalo de 8 a 13,5 

minutos. 
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Figura A.4: Cromatogramas das análises das alíquotas coletadas, na saída do detector 

(após a passagem pela coluna Superose 6), durante a análise da amostra de ácido 

hialurônico após uma precipitação em Etanol e ressuspensão em NaNO3 0,1 M, 

utilizando-se a coluna Shodex, vazão de 0,8 mL.min-1, volume de injeção de 20 µL, 

pressão na coluna de 260 psi, temperatura ambiente, NaNO3 0,1M como fase móvel e 

detector UV-Vis em 280 nm. 
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Figura A.5: Cromatogramas das análises das alíquotas coletadas, na saída do detector 

(após a passagem pela coluna Superose 6), durante a análise da amostra de ácido 

hialurônico após duas precipitações em Etanol e ressuspensões em NaNO3 0,1 M, 

utilizando-se a coluna Shodex, vazão de 0,8 mL.min-1, volume de injeção de 20 µL, 

pressão na coluna de 260 psi, temperatura ambiente, NaNO3 0,1M como fase móvel e 

detector UV-Vis em 280 nm. 
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Figura A.6: Cromatogramas das análises das alíquotas coletadas, na saída do detector 

(após a passagem pela coluna Superose 6), durante a análise da amostra de ácido 

hialurônico após três precipitações em Etanol e ressuspensões em NaNO3 0,1 M, 

utilizando-se a coluna Shodex, vazão de 0,8 mL.min-1, volume de injeção de 20 µL, 

pressão na coluna de 260 psi, temperatura ambiente, NaNO3 0,1M como fase móvel e 

detector UV-Vis em 280 nm. 


