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“Está presente em plantas e animais uma 

substância, a qual... é sem dúvida o mais 

importante dos componentes conhecidos da 

matéria viva, e sem ela, a vida seria 

impossível. Essa substância tem sido 

chamada de proteína.” 

G. J. Muder, 1838 
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RESUMO  

MIWA, A. C. P. (2002). Comparação e avaliação dos métodos colorimétricos utilizados para 

determinação de proteínas em lagoas de estabilização. São Carlos, 2002. 147 p. Dissertação 

(Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. 

 

 As lagoas de estabilização representam um dos métodos mais simples utilizados para 

tratamento de esgoto sanitário. Grande parte da matéria orgânica presente no esgoto sanitário 

é constituída por proteínas, a qual torna-se fator limitante aos processos biológicos de 

tratamento de águas residuárias em que se encontram presentes. O objetivo des te trabalho foi 

avaliar e comparar métodos colorimétricos para determinação de proteínas, definindo qual é 

o mais apropriado para esse tipo de ambiente. Os métodos colorimétricos utilizados foram o 

de Lowry, de Bradford, do Biureto e do Ácido Bicinconínico. As proteínas padrões 

utilizadas foram soroalbumina, caseína e ovoalbumina. O método de Bradford apresentou 

várias desvantagens. Biureto I e III e proteína bruta medida a partir do Nitrogênio Total 

Kjeldahl (NTK) apresentaram valores altos devido não medir somente proteínas. A 

quantidade de proteínas na amostra não foi suficiente para que ocorresse reação no método 

Biureto II. O método do Ácido Bicinconínico não reagiu com caseína e o custo do reagente é 

alto. Portanto, o método apropriado para esse tipo de amostra foi o Lowry que apresentou 

maior reprodutividade e sensitividade. Para comprovar esse resultado, uma análise de adição 

de padrão à amostra foi realizada para verificar se haviam substâncias interferentes, cujo 

resultado foi negativo.  

 

Palavras chave: proteínas, métodos colorimétricos, lagoas de estabilização 
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ABSTRACT 

 

MIWA, A. C. P. (2002). Comparison and evaluation of colorimetric methods used to 

proteins determination in waste stabilization ponds. São Carlos, 2002. 148 p. Dissertação 

(Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. 

 

 Stabilization ponds represent a simple method to treat sanitary sewage. A large part 

of the organic matter present in sanitary sewage consists of proteins, which become a 

limiting factor for the wastewater treatment in biological processes. The goal of this work 

was to evaluate and to compare colorimetric methods for protein determination, defining 

which is the more appropriate for this environment. The colorimetric methods used were the 

Folin-phenol, Bradford, Biuret and Bicinconinic Acid methods. The protein standards used 

were serum albumin bovin, casein and ovalbumin. The Bradford method introduced several 

disadvantages. Biuret I and III and brute protein introduced high values due don't measure 

only proteins. The proteins quantity in the sample wasn't enough so that it had occurred 

reaction in the Biuret II method. The method of Bicinconinic Acid didn't react with casein 

and the reagent cost is high. Therefore, the method appropriated for this sample was the 

Lowry that introduced larger reprodutivity and sensitivity. To prove this result, a standard 

addition analysis was performed to verify if there were interfering substances, whose result 

was negative.  

 

Key words: proteins, colorimetrics methods, stabilization ponds 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Um dos sistemas mais utilizados para tratamento de esgoto sanitário são as lagoas de 

estabilização. Estas lagoas consistem em uma das tecnologias mais simples, principalmente 

pela facilidade de operação e manutenção, com capacidade de suportar sobrecargas 

hidráulicas e orgânicas durante vários dias, baixos custos operacionais, entre outros. No 

entanto, dependem de grandes áreas e dos fatores climáticos e ambientais. Com relação a 

fonte de energia, utilizam a radiação solar e a energia química liberada na degradação da 

matéria orgânica, em lugar de energia elétrica dos sistemas aeróbios convencionais. O Brasil 

apresenta excelentes condições climáticas para a utilização das lagoas de estabilização no 

tratamento de esgotos e por isso seu uso está se tornando freqüente em nosso país. 

No Brasil, as lagoas de estabilização foram introduzidas em 1960 pelo Engenheiro 

Benoit Almeida Victoretti, com sua construção em São José dos Campos – SP (KELLNER 

& PIRES, 1998). Desde então, muitas lagoas já foram construídas e vários estudos têm se 

desenvolvido a respeito.  

Os parâmetros de projeto de unidades de tratamento dependem das características da 

água residuária a ser tratada. Nem sempre as determinações usuais fornecem informações 

suficientes para uma investigação adequada, tornando-se necessária a procura de 

informações e metodologias mais apropriadas.  

As lagoas de estabilização representam o habitat de uma enorme variedade de 

organismos vivos, os quais se reproduzem de acordo com a disponibilidade de alimento. Na 

lagoa anaeróbia, por exemplo, a digestão é reconhecida como conseqüência de uma série de 

interações metabólicas entre diversos grupos de populações microbianas tais como bactérias 

hidrolíticas e/ou acidogênicas, bactérias acetogênicas e bactérias metanogênicas, em que 

estas têm um papel vital como reguladoras do processo total. Na lagoa facultativa, a 

depuração das águas residuárias se deve à ação de dois grupos de microrganismos, algas e 

bactérias, que coexistem em simbiose permanente, participando de processos bioquímicos e 

físico-químicos. 

A degradação anaeróbia de proteínas é um processo complexo envolvendo tipos 

diferentes de microrganismos onde as proteínas são hidrolisadas a peptídeos e aminoácidos 

por enzimas extracelulares, e estes são posteriormente fermentados para ácidos graxos 

voláteis, hidrogênio e dióxido de carbono, antes de serem convertidos a metano. 

A matéria orgânica presente em águas residuárias é normalmente determinada 

através da Demanda Química de Oxigênio (DQO) e da Demanda Bioquímica de Oxigênio 

(DBO). Apesar destes métodos estarem sujeitos a interferências e limitações que 
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condicionam seu uso são, ainda, os mais comumente empregados para determinação de 

matéria orgânica em laboratórios de saneamento. Levando-se em consideração as diversas 

origens das águas residuárias, torna-se bastante evidente a necessidade de se proceder a 

estudos mais detalhados relativos à matéria orgânica. As estações de tratamento de águas 

residuárias avançadas que removem nutrientes, requerem características mais detalhadas 

para otimizar o planejamento e operação destas. 

Poucos estudos metodológicos tem comparado o desempenho de ensaios 

espectrofotométricos de proteínas. Os métodos colorimétricos mais comuns utilizados para 

determinação de proteínas são: método de Lowry, de Bradford, do Biureto e do Ácido 

Bicinconínico. Em vários trabalhos onde foi realizada a determinação de proteínas em águas 

residuárias, os autores utilizam métodos diferentes para tal, não há um método universal. Os 

trabalhos com lagoas de estabilização são poucos e por isso a necessidade da realização de 

trabalhos nestes ambientes para melhor entendimento e melhoramento dos processos e das 

interações entre os organismos. Segundo CROSSMAN (2000), a validade destes métodos 

deveriam ser testadas antes de serem utilizadas em uma nova aplicação. 

Os trabalhos mais recentes apontam para a necessidade de investigações dos 

processos que estão envolvidos na estabilização da matéria orgânica e da contribuição dos 

organismos para a eficiência desse processo. É fato que grande parte da matéria orgânica 

presente no esgoto sanitário é constituída por proteínas, e dada a complexidade de suas 

moléculas, este tipo de matéria orgânica torna-se fator limitante aos processos biológicos de 

tratamento de águas residuárias em que se encontram presentes. 

Caracterização de proteínas, carboidratos e lipídeos é de grande importância para 

expansão do conhecimento sobre processos em estações de tratamento de água residuária e 

em sistemas de esgotos. Os organismos envolvidos na estabilização da matéria orgânica a 

oxidam e daí retiram sua energia vital. A partir da escolha do método mais apropriado para o 

ambiente em estudo será possível obter avanços conceituais de interações entre organismos e 

processos em lagoas de estabilização, podendo trazer contribuições importantes ao estudo da 

interação substrato-biomassa no tratamento de esgotos, visto que são nestas lagoas que 

ocorrem as maiores interações entre algas e bactérias. 

Diversos fatores devem ser analisados antes da escolha de uma metodologia para a 

determinação de proteínas totais, porém, o conhecimento da natureza dos constituintes da 

amostra e de suas concentrações aproximadas é essencial. Isto facilita a identificação dos 

possíveis interferentes e conseqüentemente ajudará na escolha do método mais apropriado 

para cada situação (ZAIA et al., 1998). Outros fatores, também importantes, são a 

sensibilidade necessária, que é dependente da concentração de proteínas na amostra e do 
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volume desta disponível; a rapidez e o custo da metodologia; e, não menos importante, o 

grau de confiabilidade nos resultados obtidos devido aos interferentes no método escolhido. 

ZAIA et al. (1998) observaram que muitas vezes a escolha de uma metodologia para 

determinação de proteínas é feita com base na popularidade de um determinado método e 

isto acontece em parte devido à falta de trabalhos de comparação de metodologias. 

 

2. OBJETIVOS 

 

Com o intuito de obter avanços conceituais de interações entre organismos e de  

processos em lagoas de estabilização, este trabalho reúne os seguintes objetivos: 

 

• Avaliar e comparar os diferentes métodos colorimétricos para determinação 

de proteínas presentes em lagoas de estabilização, definindo qual é o mais 

apropriado para o ambiente em estudo; 

 

• Verificar as vantagens e desvantagens dos métodos utilizados; 

 

• Analisar a degradação da amostra com relação a determinação de proteínas; 

 

• Verificar a existência de substâncias interferentes no método apropriado para 

determinação de proteínas em lagoas de estabilização; 

 

3. ÁREA DE ESTUDO 

 

 As lagoas de estabilização estudadas localizam-se na cidade de Novo Horizonte 

situada a noroeste do Estado de São Paulo, na bacia hidrográfica do Tietê/Batalha. Esta 

região possui clima tropical quente e seco, com chuvas no verão e precipitação média mensal 

de 120 mm. A sede do município encontra-se a 451 metros acima do nível do mar e 

apresenta coordenadas UTM km norte7624, km sul685, MC51. 

 O sistema de tratamento (Figura 1) foi projetado pela SABESP e é rea lizado através 

de atividade biológica anaeróbia e aeróbia. O tratamento preliminar é feito por gradeamento, 

caixa de areia e medidor de vazão (Calha Parshal). O sistema é composto de três lagoas 

sendo uma anaeróbia, uma facultativa e uma de maturação ou po limento. O esgoto bruto 

afluente possui vazão de 4550 m3/dia com DBO de 604 mg/l e DQO de 1044 mg/l. As 
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características do sistema estão na Tabela 1. A eficiência de remoção de coliformes entre o 

afluente e o efluente final é da ordem de 98,4% (Relatório ITOC – 07/2000). 

 

Tabela 2 – Características operacionais das lagoas de estabilização de Novo Horizonte – SP. 

 Lagoa 
Anaeróbia 

Lagoa Facultativa Lagoa de Maturação 

Área (ha) 0,5 1,96 1,94 
Volume (m3) 15000 29300 28384 
Tempo de Detenção (d) 03 06 06 
Taxa de Aplicação 
(kgDBO/dia) 

3000 207 94 

Redução de DBO (%) 73 55 0 
Fonte: SABESP, Relatório ITOC – 07/2000 

 

 

Figura 2 – Estação de tratamento de esgoto sanitário de Novo Horizonte – SP. 

 

4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

4.1 LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO 

 

O sistema de tratamento de esgoto estudado, compreende um sistema de lagoas de 

estabilização, onde tem-se uma lagoa anaeróbia, uma facultativa e uma de maturação. Cada 

lagoa apresenta características peculiares, apresentadas a seguir. 

Na lagoa anaeróbia, por se tratar de um tratamento primário, há um lançamento de 

grande carga de matéria orgânica nesta lagoa, resultando em condições estritamente 
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anaeróbias, sendo a taxa de consumo superior a de produção. A maior profundidade dessas 

lagoas, três metros, impede a difusão do oxigênio para as camadas inferiores da coluna 

d’água. Como o metabolismo dos organismos anaeróbios é mais lento, a geração de lodo é 

reduzida e segundo GLOYNA (1971) a eficiência na remoção da DBO está intimame nte 

relacionada com a quantidade e natureza dos sólidos sedimentáveis presente no esgoto bruto 

afluente. Esta eficiência também depende dos tratamentos posteriores dados ao efluente que 

apresenta grande quantidade de gases dissolvidos, não tem oxigênio livre, tem DBO elevada, 

freqüente turbidez e coloração acinzentada. Na estabilização anaeróbia, os organismos 

envolvidos têm que remover o oxigênio dos compostos existentes nas águas residuárias, a 

fim de oxidar a matéria orgânica e daí retirar sua energia vital (CETESB, 1975).  

Segundo GUJER & ZEHNDER (1983), seis processos distintos podem ser 

identificados em ambientes anaeróbios: 

1. Hidrólise de biopolímeros: 

§ Hidrólise de proteínas  

§ Hidrólise de carboidratos  

§ Hidrólise de lipídeos 

2. Fermentação de aminoácidos e açúcares 

3. Oxidação anaeróbia de ácidos graxos de cadeia longa e álcoois  

4. Oxidação anaeróbia de produtos intermediários tal como ácidos 

voláteis (com exceção de acetato) 

5. Conversão de acetato a metano 

6. Conversão de hidrogênio a metano 

 

KELLNER & PIRES (1998) afirmam que os biopolímeros são hidrolisados através 

de enzimas produzidas por bactérias fermentativas, resultando em compostos orgânicos mais 

simples. Durante a oxidação anaeróbia dos ácidos graxos e álcoois ocorre a formação de 

dióxido de carbono, hidrogênio e ácidos orgânicos voláteis por meio da atuação das bactérias 

fermentativas e redutoras de sulfato e como conseqüência, o pH abaixa para 6 ou 5. Através 

das bactérias acetogênicas ocorre a conversão dos ácidos orgânicos voláteis em acetato. O 

outro estágio envolve um grupo de arqueas capazes de converter dióxido de carbono em 

acetato e este em metano. O pH aumenta para 7 e este meio ligeiramente alcalino controla a 

produção de compostos odoríferos. A Figura 2 mostra a seqüência de processos na digestão 

anaeróbia de macromoléculas complexas. 

Segundo GUJER & ZEHNDER (1983), no curso do processo de degradação, novas 

células (biomassa na forma particulada) são sintetizadas. Baseados em dados do fluxo do 
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substrato e rendimento da biomassa a produção mais significante desta biomassa pode ser 

esperada durante a fermentação. 

Nas lagoas anaeróbias, a remoção de coliformes fecais não é tão significativa quanto 

nas facultativas e nas de maturação, mas elas são eficientes na remoção de ovos de 

nemátodas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Seqüência de processos na digestão anaeróbia de macromoléculas complexas em 

esgotos sanitários 

Fonte: van HAANDEL & LETTINGA (1994) 

 

Nas lagoas facultativas, a estabilização da matéria orgânica se processa tanto pelo 

resultado da atividade anaeróbia, na qual a matéria orgânica sedimentada é convertida em 

gás carbônico, água e metano (decomposição), como da atividade aeróbia, onde a matéria 

orgânica dissolvida é oxidada pela respiração aeróbia, cujo oxigênio provém da fotossíntese 

realizada pelas algas (oxidação). A biota presente nessas lagoas é formada basicamente por 

algas, bactérias e protozoários. A capacidade de um microrganismo obter substrato 
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necessário para sua subsistência é função tanto das suas características metabólicas quanto 

das do meio. As algas e bactérias não competem pelo mesmo substrato, mas suas atividades 

estão inter-relacionadas. 

Nessas lagoas ocorre uma relação simbiótica entre algas e bactérias, onde as 

bactérias são responsáveis pela decomposição da matéria orgânica presente nas lagoas e 

estes compostos orgânicos são utilizados como fonte de carbono para síntese de novas 

células. As algas, através da fotossíntese, produzem oxigênio absorvendo a energia solar e 

convertendo-a em calor e energia química. Através da fotossíntese há produção de oxigênio 

que permite a ocorrência dos processos de decomposição aeróbia da matéria orgânica. Outro 

papel importante das algas é a remoção de nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo, 

que garantem seu desenvolvimento. A Figura 3 mostra a relação entre algas e bactérias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Simbiose entre algas e bactérias em lagoas de estabilização facultativas 

Fonte : KAWAI et al. (1990) 

 

Segundo von SPERLING (1996), estas lagoas são de grande eficiência na 

degradação de compostos carbonados (óleos, ácidos graxos e proteínas), formação de 

compostos mais simples (CO2,  H2O, NH3, CH4,  H2S) e remoção de nutrientes que podem 

causar proliferação excessiva de algas. O desequilíbrio de nutrientes nestas lagoas e nas de 

maturação propiciam o desenvolvimento de cianobactérias. Segundo BRANCO (1986), esses 

organismos não sedimentam, mesmo depois de mortos, dificultando a passagem da luz e 

interferindo na disponibilidade da mesma para outras algas. Em seguida, ocorre uma 
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diminuição da concentração de oxigênio dissolvido e um conseqüente abaixamento no valor 

do pH. 

Uma das principais vantagens das lagoas de maturação é dar a seus efluentes finais, 

boas condições sanitárias, sendo que os mesmos podem ser empregados na irrigação de 

determinadas culturas. A qualidade dos efluentes finais está diretamente relacionada aos 

baixos valores de DBO e às pequenas concentrações de organismos patogênicos, 

constituindo-se numa alternativa bastante econômica à desinfecção. Nessa lagoa, diversos 

fatores atuam concomitantemente criando uma condição insustentável à sobrevivência desses 

microrganismos patogênicos. Alguns deles são: altos valores de temperatura e de pH (>8,5), 

incidência de raios ultravioletas na água, elevada concentração de oxigênio dissolvido 

favorecendo uma comunidade aeróbia mais eficiente na competição por alimento e na 

eliminação de patogênicos. A menor profundidade destas lagoas otimiza a capacidade de 

remover esses patógenos e nutrientes (MAYNARD et al., 1999). 

As lagoas de maturação devem atingir elevadíssimas eficiências na remoção de 

coliformes (99,99%), para que possam ser cumpridos os padrões para utilização do efluente 

para irrigação, ou os padrões para corpos d’água, em função da classe a que pertencem 

(CONAMA No 20). 

Com relação aos outros organismos de interesse na saúde pública, as lagoas 

usualmente atingem eliminação total de helmintos, cistos e ovos (ARCEIVALA, 1981). A 

Tabela 2 apresenta uma comparação entre as principais características dos sistemas de lagoas 

analisados e também os principais parâmetros utilizados nos projetos dos sistemas de lagoas. 

Segundo MARA (1976), a maior desvantagem do uso das lagoas de estabilização é a 

necessidade de extensas áreas em relação às outras  formas de tratamento. As vantagens são 

inúmeras, como por exemplo, pode-se obter qualquer grau requerido de purificação a baixo 

custo e com mínimo de manutenção por operadores além de não necessitar de consumo 

energético; produzem efluente com alta qualidade e com excelente remoção de patógenos; 

suportam altos carregamentos orgânicos e hidráulicos; podem tratar uma ampla variedade de 

resíduos industriais e agrícolas; podem ser facilmente projetadas para alterar o grau de 

tratamento; o método de construção é tal que, caso a terra tenha que ser reaproveitada no 

futuro, a mesma é facilmente recuperada; as algas produzidas nas lagoas são uma fonte 

potencial de alimento altamente protéico o qual pode ser convenientemente explorado para 

cultivos de peixes. 
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Tabela 2 - As principais funções dos vários tipos de lagoas, seus desempenhos e dados 

operacionais 

Tipo de 
lagoa 

Profundidade 
(m) 

Tempo de 
detenção 
(dias) 

Função principal Eficiência típica de 
remoção 

Anaeróbia 2-5 3-5 Sedimentação de 
sólidos, remoção de 
DBO, estabilização do 
afluente, remoção de 
helmintos 

DBO: 40-60% 
SS: 50-70% 
Coliformes fecais: 1 
log 
Helmintos: 70% 

Facultativa 1-2 4-6 Remoção de DBO DBO: 50-70% 
SS: aumenta devido 
às algas; 
Coliformes fecais: 1 
log 

Maturação 1-2 12-18 Remoção de 
patógenos, remoção 
de nutrientes 

DBO: 30-60% 
SS: 20-40% 
Coliformes fecais: 4 
log 
Nitrogênio:  
40-60% 
Helmintos: 100% 

Fonte: HORAN (1990) 

 

 Segundo VASCONCELOS & PEREIRA (2001), estações de tratamento de águas 

residuárias podem usar a produtividade primária para remo ver nutrientes (nitrogênio e 

fósforo) da água. Devido a alta concentração de nutrientes, altas temperaturas e intensidade 

da luz, lagoas terciárias, ou seja, de maturação, têm comunidades fitoplanctônicas 

freqüentemente dominadas por cianobactérias. Embora algumas publicações sugiram que 

cianobactérias produzam substâncias tóxicas, não é conhecido o motivo de toxinas estarem 

presentes e nem em que quantidade. Os autores apresentaram alguns dados relacionados à 

toxinas de cianobactérias e seus níveis em lago as de estabilização, em Portugal. 

Cianobactérias foram dominantes apenas na lagoa de maturação (66,5%). As duas espécies 

presentes nas lagoas facultativa e de maturação foram Microcystis aeruginosa e Planktothrix 

mougeotii. Em relação a toxicidade destas cianobactérias em amostras coletadas, resultados 

negativos de bioensaio foram obtidos quando houve proliferação de P. mougeotii. 

Entretanto, ensaios ELISA específicos para microcistinas hepatotóxicas realizados com 

amostras de água coletadas durante o período de estudo, revelaram a presença destas toxinas. 

A quantidade de microcistina por célula de cianobactéria foi calculada e os autores 

concluíram que o nível de cianotoxina não estava relacionado com a densidade celular e a 

maioria das toxinas estava presente dentro das células, pois somente 10% foi determinado 

como toxinas solúveis. 
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4.2 MATÉRIA ORGÂNICA PRESENTE EM ÁGUAS RESIDUÁRIAS 

 

Dos sólidos presentes no esgoto doméstico, 70% corresponde à matéria orgânica e 

30% a matéria inorgânica. Segundo METCALF & EDDY (1991), cerca de 40 a 60% dessa 

matéria orgânica é constituída por proteínas, de 25 a 50% são carboidratos e 10% 

correspondem a óleos e graxas. Outros compostos orgânicos como uréia, surfactantes, fenóis 

e pesticidas também podem estar presentes, porém em concentrações menores. 

Os métodos convencionais, DBO e DQO, normalmente utilizados em saneamento, 

correspondem praticamente à medida da matéria orgânica total, não sendo, portanto, medidas 

seletivas. Em termos de DBO e DQO, o esgoto doméstico pode ser classificado como fraco, 

médio, forte e muito forte, e os valores correspondentes a cada caso são apresentados na 

Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Características de um esgoto em função de sua Demanda Bioquímica de Oxigênio 

(DBO) e Demanda Química de Oxigênio (DQO) 

Tipo de esgoto DBO5 (mg/L) DQO (mg/L) 
Fraco < 200 < 400 
Médio 350 700 
Forte 500 1000 
Muito forte > 750 > 1500 

Fonte: MARA (1976) 

 

A caracterização das águas residuárias é importante para a escolha do tipo de sistema 

de tratamento a ser projetado e o desempenho eficiente dessa unidade depende 

fundamentalmente desses levantamentos. Na Tabela 4 pode ser verificada a redução em 

algumas variáveis de certo esgoto sanitário submetido a processos de sedimentação e 

tratamento biológico. 

BLUNDI et al. (1995) aplicaram métodos analíticos alternativos para determinação 

de matéria orgânica em águas residuárias do sistema de tratamento da indústria de maionese 

e molhos MINASA em Araraquara – SP. Os autores consideraram as concentrações de 

proteínas, carboidratos e lipídeos como a concentração da matéria orgânica presente nas 

amostras estudadas. Os resultados foram correlacionados com DQO. O método utilizado na 

determinação de proteínas foi o Método do Biureto baseado na metodologia descrita por 

STICKLAND (1951). As variações das concentrações de DQO e de matéria orgânica no 

afluente e nos efluentes apresentaram comportamentos similares durante os períodos 

observados. As boas correlações obtidas indicaram a possibilidade de aplicação da 

metodologia alternativa proposta. 
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RAUNKJAER et al. (1994) descreveram e discutiram os resultados de uma 

avaliação de vários métodos selecionados, modificados e otimizados para analisar 

carboidratos, proteínas e lipídeos em água residuária doméstica. Para determinação de 

proteínas, os autores utilizaram os métodos de Bradford, Lowry e do Ácido Bicinconínico. 

Os autores concluíram que glicose teve um forte efeito interferente sobre o ensaio do método 

do Ácido Bicinconínico e como este composto é esperado ser um constituinte de águas 

residuárias, este método não foi obviamente adequado para análise destas amostras. Não 

houve interferência dos componentes presentes na água residuária com o método de 

Bradford nem com o de Lowry. As proteínas particuladas em água residuária foram 

solubilizadas usando o procedimento original de Lowry; os resultados foram os mesmos com 

adição de 1% de dodecil sulfato de sódio (SDS). Na comparação entre os métodos de 

Bradford e Lowry utilizando soroalbumina bovina como padrão, os autores observaram uma 

concentração de 4 e 7 vezes menor no método de Bradford do que usando o de Lowry para 

proteína total e dissolvida, respectivamente. Com padrão γ-globulina bovina, obtiveram 

concentração de 2 a 4 vezes menor usando o método de Bradford do que com o método de 

Lowry, respectivamente. Os autores concluíram que o método de Lowry parece ser o melhor 

método para medir proteínas em águas residuárias domésticas. 

 

Tabela 4 – Composição aproximada do esgoto sanitário. 

Concentração (mg.L-1) Variáveis 
Bruto Após 

Sedimentação 
Após 
Tratamento 
Biológico 

Sólidos Totais 800 680 530 
Sólidos Voláteis Totais 440 340 220 
Sólidos Suspensos 240 120 30 
Sólidos Suspensos Voláteis  180 100 20 
Demanda Bioquímica de 
Oxigênio (DBO) 

200 130 30 

Nitrogênio Inorgânico 15 15 20 
Nitrogênio Total 35 25 20 
Fósforo Solúvel 7 7 7 
Fósforo Total 10 8 7 

(*) Baseado na descarga de 400 l/pessoa/dia 

Fonte: HAMMER (1986). 

 

HUNTER & HEUKELEKIAN (1965) estudaram a composição das frações de 

esgoto doméstico e afirmaram que um complexo conhecimento dos constituintes orgânicos é 

necessário para o entendimento de muitos processos usados no tratamento e na avaliação das 
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características populacionais do esgoto. O trabalho destes autores visou caracterizar o esgoto 

através de vários parâmetros específicos, conforme Tabela 5.  

 

Tabela 5 – Características de amostras de esgoto de Highland Park (New Jersey) 

Inverno-Primavera 1959 Outono-Inverno 1959-60 Características 
Máximo Médio Mínimo Máximo Médio Mínimo 

Vazão (mgd) 2,29 1,46 0,87 3,59 1,97 1,00 
pH 7,5 7,2 6,8 7,5 7,2 6,7 
Sólidos Sedimentáveis 
(mg/L) 

6,1 3,3 1,8 10,6 6,7 2,4 

Sólidos Totais (mg/L)  640 453 322 676 481 294 
Sólidos Voláteis totais 
(mg/L) 

388 217 118 336 249 148 

Sólidos Suspensos 
(mg/L) 

258 145 83 236 146 58 

Sólidos Suspensos 
Voláteis (mg/L) 

208 120 62 174 125 54 

Demanda Química de 
Oxigênio (DQO) 
(mg/L) 

436 288 159 443 282 97 

Demanda Bioquímica 
de Oxigênio (DBO) 
(mg/L) 

276 147 75 216 136 46 

Cloretos (mg/L)  45 35 25 83 41 28 
Fonte: HUNTER & HEUKELEKIAN (1965) 

 

Analisando tais características, HUNTER & HEUKELEKIAN (1965) verificaram 

que existia uma excelente correlação entre as medidas de DBO e DQO para todas as 

amostras. Observaram-se pequenas diferenças entre os valores obtidos durante os dois 

períodos de amostragem, o que mostra não haver grandes inf luências sazonais na 

caracterização deste esgoto. Os autores indicaram as conclusões que são apresentadas a 

seguir: 

• A fração particulada do esgoto contém aproximadamente 80% de matéria 

orgânica e a fração solúvel contém aproximadamente 30%; a fração partic ulada 

contém cerca de 4 a 7% de nitrogênio orgânico e a fração solúvel, menos que 1%; 

• Aproximadamente 64% dos sólidos totais provêm da fração solúvel do esgoto, 

porém somente 40% da matéria orgânica total foi proveniente dessa fração; 

• Na constituição da fração particulada total, a fração sedimentável é mais 

significativa; 

• A fração particulada do esgoto é composta por lipídeos (17%), aminoácidos 

(19%) e carboidratos (24%) 
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• A matéria orgânica solúvel no esgoto é significantemente representada pelos 

compostos solúveis em éter etílico, dos quais os ácidos orgânicos são os principais 

constituintes (50%). 

 

4.3 PROTEÍNAS 

 

As proteínas, segundo STRYER (1979), são compostos orgânicos nitrogenados de 

origem animal ou vegetal, resultantes da condensação de elevado número de moléculas de α-

aminoácidos unidos por ligações peptídicas formando longas cadeias. As proteínas 

apresentam massa molecular elevada e são encontradas sob a forma de moléculas isoladas ou 

como componentes reticulares de células, constituindo sua armação estrutural 

(glicoproteínas, lipoproteínas). Segundo YOUNG (1963), proteínas têm propriedades 

distintas onde diferem em solubilidade, coagulação e presença ou ausência de grupos 

prostéticos. 

Nas células, as proteínas são as moléculas orgânicas mais abundantes. Todas estas 

moléculas contêm carbono (45-55%), hidrogênio (6-8%), oxigênio (19-25%), nitrogênio (14-

21%) e, salvo raras exceções, enxofre (0-4%) (SAYED, 1987). Estes constituintes que lhes 

impõem propriedades diversas e funções específicas. 

Uma subdivisão de proteínas em simples e conjugadas foi proposto em 1907 com 

base nas seguintes definições: (i) proteínas simples são aquelas que, na hidrólise, rendem 

somente α-aminoácidos ou seus derivados; (ii) proteínas conjugadas são aquelas que contém 

uma molécula protéica unida a algumas outras moléculas (YOUNG, 1963). A Tabela 6 

apresenta a divisão de proteínas simples e conjugadas. 

 

Tabela 6 – Divisão de proteínas simples e conjugadas 

Proteínas Simples Proteínas Conjugadas  
Protaminas Fosfoproteínas 
Histonas Mucoproteínas (glicoproteínas) 
Albuminas  Cromoproteínas (metaloproteínas) 
Globulinas  Nucleoproteínas  
Prolaminas (solúveis em álcool) Lipoproteínas  
Glutelinas  
Escleroproteínas (albuminóides)  

Fonte: YOUNG (1963) 

 

YOUNG (1963) descreveu algumas características físicas e químicas destes grupos e 

as mesmas estão descritas abaixo. Entre as proteínas simples são citadas: 
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As protaminas são as mais simples proteínas naturais, apresentam baixo peso 

molecular e uma variedade de aminoácidos com predomínio de um básico, arginina. 

Possuem alto valor de nitrogênio (18-25%) e não possuem qualquer enxofre. São 

moderadamente solúveis em água e amônia. Formam sulfatos insolúveis e cloroplatinados e 

não são coaguláveis por aquecimento. Devido a sua basicidade elas formam compostos 

proteína-proteína e combinam com ácidos nucléicos para formar nucleoproteínas.  

As histonas contêm alta concentração de aminoácidos básicos; não contém triptofano 

e poucas cistinas ou metioninas. Ocorrem no núcleo das células somáticas da maioria dos 

organismos, provavelmente combinadas com ácidos nucléicos como nucleoproteínas. São 

solúveis em água e ácidos diluídos, mas insolúveis em amônia diluída. Combinam com 

outras proteínas para formar compostos moderadamente solúveis e não são coaguladas por 

aquecimento. 

As albuminas são solúveis em água e em soluções salinas diluídas. São precipitáveis 

por saturação com sulfato de amônio e coaguláveis por aquecimento e outros agentes que 

causam a desnaturação. A distribuição dos aminoácidos constituintes inclui todos os dezoito 

dos mais comuns, embora glicina encontra-se em proporções menores. As albuminas mais 

caracterizadas são ovoalbumina e conalbumina da clara do ovo, α-lactoalbumina, as 

albuminas séricas e leucosinas de cereais entre outras. Segundo THE MERCK INDEX 

(1996), a ovoalbumina é o maior constituinte protéico (75%) da clara do ovo de galinha. 

Possui peso molecular de aproximadamente 45.000. Pode ser separada por eletroforese ou 

cromatografia de aproximadamente 10 outros componentes menores. Sua estrutura é 

complexa, consistindo de uma cadeia simples de polipeptídeos de aproximadamente 400 

resíduos (quase metade dos quais são hidrofóbicos), um máximo de dois resíduos fosfatos 

por mol e uma cadeia lateral de oligossacarídeos composta de somente resíduos manose e 

glucosamina. A soroalbumina é a proteína mais abundante do plasma sangüíneo (~60%). 

Estruturalmente é caracterizada como simples, cadeia polipeptídica livre de carboidrato 

consistindo de 580-585 resíduos de aminoácidos; estabilizada por 17 pontes de bi-sulfeto. As 

principais funções biológicas incluem manutenção da pressão osmótica e transporte de 

substâncias fisiológicas solúveis e farmacológicas. Quantidades traços presentes em urina 

normal. A Tabela 7 apresenta a composição em aminoácidos  da soroalbumina bovina (BSA). 

As globulinas fazem parte de um extenso e importante grupo que está amplamente 

distribuído em plantas e animais. São geralmente insolúveis em água embora umas poucas, 

designadas como pseudoglobulinas, são solúveis. Todas podem ser dissolvidas em soluções 

salinas e precipitadas com altas concentrações de sais inorgânicos, tal como cloreto de sódio, 

sulfato de magnésio ou sulfato de sódio. São coaguláveis por aquecimento e outros agentes 
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desnaturantes. Contém todos os aminoácidos comuns e são relativamente ricas em ácidos 

dicarboxilíco, aspártico e glutâmico. Várias parecem conter carboidratos e há outro grupo de 

proteínas designado como macroglobulinas devido seu relativo alto peso molecular 

(>160.000).  

 

Tabela 7 – Quantidade de aminoácidos presentes na soroalbumina bovina 

Aminoácidos 
Ácido aspártico 41 Isoleucina 14 

Asparagina 13 Leucina 61 
Treonina 34 Tirosina 19 
Serina 28 Fenilalanina 27 

Ácido glutâmico 59 Lisina 59 
Glutamina 20 Histidina 17 

Prolina 28 Triptofano 2 
Glicina 16 Arginina 23 
Alanina 46 Total 582 
Valina 36 Átomos de hidrogênio  779 

Cisteína 35 Carga em pH~7 -18 
Metionina 4 Peso médio por resíduo 113,86 

Fonte: DE LUCA (2000) 

 

As prolaminas pertencem a um grupo caracterizado por sua solubilidade em 

carbinóis alifáticos baixos, especialmente etanol e em alguns carbinóis aromáticos como 

fenol, ρ-cresol e álcool benzílico. Têm sido detectadas somente em sementes de herbáceas. 

Contêm alta proporção de ácido glutâmico, prolina e amônia como radical amida em 

asparagina e glutamina. São deficientes em lisina e contém poucos radicais livres α-amino 

ou carboxil. Também exibem leve solubilidade em soluções tampões tais como acetato e 

salicilato, em uréia e alguns detergentes.  

As glutelinas estão presentes em sementes de plantas dicotiledôneas, são solúveis em 

ácidos diluídos e álcalis, mas insolúveis em soluções salinas neutras. São ricas em 

aminoácidos arginina, prolina e ácido glutâmico, são heterogêneas e pobremente 

caracterizadas. Extrações progressivas de glúten com solventes não têm provado a existência 

de proteínas distintas.  

As escleroproteínas (albuminóides) fazem parte de um extenso e importante grupo 

que ocorre na maioria dos tecidos ectodérmicos e mesodérmicos dos animais. São altamente 

resistentes a todos solventes e à maioria das enzimas. Ocorrem em pele, cabelo, chifre, unha, 

casco, penas, plumas, casco de tartarugas, cartilagem, osso, ligamentos, tendões e tecidos 

conectivos geralmente em peles, em casca de ovos, em corais e em esponjas. São proteínas 

essencialmente fibrosas e subdivididas em duas principais classes, queratina e colágeno, os 
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quais diferem bruscamente na reatividade química e aminoácidos contidos. As queratinas são 

encontradas em estruturas epidérmicas e podem ser solubilizadas por tratamento com agente 

redutor, tal como sulfito ou bissulfito de sódio ou cálcio, tioglicol. O colágeno ocorre na pele 

de muitos animais, em escamas, nadadeiras, bexigas natatórias dos peixes, em tecido 

conectivo, em cartilagens e em ossos. Enquanto a maioria é insolúvel em solventes aquosos 

neutros, colágeno pode ser dissolvido à uma dada temperatura com soluções tamponadas 

acidificadas que contém ácidos acético, lático, tartárico ou cítrico a pH próximo de 3-4. Pode 

ser também solubilizado e degradado por tratamento prolongado com água quente quando 

gelatina é formada. Escleroproteínas contêm extensas quantidades de glicina, alanina, serina 

e tirosina.  

Segundo LEHNINGER (2000), nas proteínas conjugadas a parte não-aminoácida é 

chamada de grupo prostético. A Tabela 8 mostra os grupos prostéticos de algumas proteínas 

conjugadas. 

 

Tabela 8 – Proteínas conjugadas com seus respectivos grupos prostéticos  

Classe Grupo prostético Exemplo 
Lipoproteínas  Lipídeos  β1- lipoproteína do sangue 
Glicoproteínas Carboidratos Imunoglobulina G 
Fosfoproteínas Grupos fosfatos Caseína do leite 
Hemoproteínas Hemo (ferro porfirina) Hemoglobina 
Flavoproteínas Nucleotídeos flavinas  Sucinato dehidrogenase 

Ferro Ferritina 
Zinco Álcool dehidrogenase 
Cálcio Calmodulina 

Molibdênio Dinitrogenase 

Metaloproteínas  
 

Cobre Plastocianina 
Fonte: LEHNINGER (2000) 

 

As fosfoproteínas contêm ácido ortofosfórico com éster ligados com 

hidroxiaminoácidos serina e treonina. Ocorrem em leite e ovos, e provavelmente em certos 

órgãos como fígado. Alguns exemplos são caseínas do leite e vitelinas da gema dos ovos. 

São solúveis em solventes salinos, mas insolúveis no seu ponto isoelétrico. O grupo 

prostético na caseína tem sido isolado como um dipeptídeo, fosfato glutamil-serina e também 

como fosfato serina o qual provavelmente existe na caseína como mono- e di-éster. Três 

componentes da caseína são conhecidos: α , β e γ-caseínas. Diferem quantitativamente na 

distribuição em diferentes mamíferos. São coaguláveis por aquecimento com alguma 

decomposição e perda de fósforo. São hidrolisadas por proteinases alimentares, pepsina e 

tripsina. Segundo THE MERCK INDEX (1996), a caseína é uma mistura de fosfoproteínas 

que está presente no leite e queijo. É uma das mais nutritivas proteínas do leite que contém 
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todos os aminoácidos comuns, produzida em tecido mamário de aminoácidos abastecido 

pelo sangue. A seqüência completa de aminoácidos da β-caseína bovina é conhecida e 

contém 209 resíduos com peso molecular de aproximadamente 23.600. A Tabela 9 mostra a 

composição aproximada em porcentagem dos aminoácidos da caseína. 

 

Tabela 9 – Composição aproximada em porcentagem dos aminoácidos da caseína 

Aminoácido Porcentagem Aminoácido Porcentagem 
Arginina 4,3 Histidina 2,1 
Lisina 7,6 Tirosina 6,7 

Triptofano 1,2 Fenilalanina 5,0 
Cistina 0,35 Metionina 3,4 

Treonina 3,8 Serina 7,7 
Leucina 9,7 Isoleucina 6,3 
Valina 6,5 Ácido glutâmico 23,3 

Ácido aspártico 6,1 Glicina 0,5 
Alanina 5,5 Prolina 7,0-8,0 

Fonte: HAWK (1951) 

 

As mucoproteínas são amplamente distribuídas na natureza e complexas em caráter. 

O grupo foi inicialmente conhecido por gluco- e glicoproteínas para designar um grupo 

prostético, o qual continha carboidrato. Todas as mucoproteínas contêm hexosamina no 

grupo prostético. Mucopolissacarídeos que são fortemente ácidos em caráter combinam, na 

natureza, com proteínas para formar sais ou ésteres. São estáveis a aquecimento, solúveis em 

água e solventes salinos e precipitáveis por acidificação. Suas soluções são altamente 

viscosas e algumas não são precipitadas por agentes como ácido tricloroacético ou ácido 

salicílico. Ocorrem na pele, cartilagem, tecidos conectivos, ovos, sangue,urina e em vários 

fluidos corporais.  

As cromoproteínas foram originalmente chamadas de hemoglobinas. O grupo 

prostético tem uma certa coloração, a qual é uma das razões para o nome e subdivisão. Inclui 

os pigmentos respiratórios dos vertebrados e invertebrados, as hemoglobinas, hemocianinas, 

hemoeritrinas do sangue e hemolinfa, mioglobinas do músculo e citocromos de muitos 

tecidos. Inclui também poucos pigmentos de plantas tal como ficocianina e ficoeritrinas das 

algas verdes e pardas onde o grupo prostético é conhecido. Também estão nos pigmentos da 

retina, rodopsina e porfiropsina, com um carotenóide como grupo prostético, e várias 

flavoproteínas amarelas as quais contém riboflavina ou um derivado. As ferritinas também 

tem sido classificadas como cromoproteínas; elas contêm uma alta concentração de ferro 

como um fosfato férrico básico. Os pigmentos do cabelo e pele tem sido referidos como 

melanoproteínas com melanina como grupo prostético. A maioria das cromoproteínas 



 37 

contém um metal pesado tal como ferro e cobre, o qual é responsável por sua notável 

característica respiratória. São altamente solúveis em água ou solventes salinos diluídos e 

insolúveis soluções salinas concentradas. São desnaturáveis e o grau de resistência a álcali 

tem sido usado para diferenciar as hemoglobinas. O peso molecular varia amplamente de 

aproximadamente 12000 para citocromo c a vários milhões para algumas hemocianinas. 

As nucleoproteínas são consideradas compostas de ácidos nucléicos como grupo 

protético com ligações salinas com protamina, histona ou outra proteína. Ocorrem no 

citoplasma e no núcleo onde elas constituem em maior parte o material dos cromossomos. O 

grupo prostético é um ácido nucléico. Em nucleoproteínas celulares, o ácido nucléico 

constitui aproximadamente 40-70% da molécula enquanto em viroses varia entre 4-5%. A 

concentração de fósforo varia entre 4-6% e de nitrogênio entre 16,6-20,3%. As 

nucleoproteínas são moderadamente solúveis em solventes salinos aquosos (por exemplo, 

NaCl 10%) e precipitáveis a concentrações variadas de sais usuais e ácidos. Elas são 

realmente desnaturadas e dissociadas. Elas podem ser hidrolisadas por ácidos ou por 

enzimas, tais como ribonuclease ou desoxirribonuclease. 

As lipoproteínas têm sido encontradas em algumas organelas celulares, como 

mitocôndria, no plasma do sangue e em alguns tecidos, em gema de ovo, em plastídios, em 

bactérias e em viroses animais. O grupo tende a ser solúvel em soluções aquosas salinas e ser 

precipitado sobre diluição. A porção lipídica é removida da proteína por exposição a 

concentrações críticas de metanol ou etanol (7-20%), mas não por outros solventes orgânicos 

comuns. As lipoproteínas do plasma sanguíneo têm sido designado por α1 e β1. A α1-

lipoproteína tem mostrado conter 30-40% de lipídeos como glicerídeo, fosfatídeo e 

colesterol. A β1-lipoproteína apresentou 75% de lipídeo como colesterol, fosfatídeo e 

possivelmente glicerídeo. A quantidade total de colesterol presente é maior do que 30%. 

 

As proteínas são compostos orgânicos muito importantes presentes em águas 

residuárias, correspondendo a uma fração grande de sua matéria nitrogenada. Quando 

presentes em grandes quantidades, podem sofrer decomposição e gerar odores desagradáveis 

(METCALF & EDDY, 1991). Segundo BLUNDI (1988), as águas residuárias domésticas 

podem conter vários tipos de proteínas e como exemplo podem ser citadas as albuminas, as 

globulinas e enzimas. 

Segundo McINERNEY (1988), nos ambientes anaeróbios, assim como no trato 

intestinal de animais, os microrganismos responsáveis pela degradação protéica são um 

grupo especializado que realiza tal tarefa em busca de energia. Para tanto, as proteínas são 
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hidrolisadas a peptídeos e a aminoácidos, sendo estes últimos rapidamente fermentados, 

dando origem a produtos como ácidos voláteis, amônia e dióxido de carbono. 

Na digestão anaeróbia, as proteínas biodegradáveis são hidrolisadas por bactérias 

hidrolíticas fermentativas. Dois grupos de enzimas microbianas são necessários para a 

hidrólise proteolítica: as proteases, que hidrolisam a molécula a peptídeos, e as peptidases, 

que quebram os peptídeos em aminoácidos. Os aminoácidos, então, podem penetrar a parede 

celular e transformar-se em proteínas microbianas pela via anabólica, e ácidos orgânicos e 

amônia pela via catabólica (SAYED, 1987). 

 A solubilidade das proteínas vem sendo citada como fator limitante na hidrólise 

protéica no rúmen, pelo fato de proteínas mais solúveis serem mais facilmente hidrolisadas, 

o que, porém, nem sempre ocorre. Algumas vezes, proteínas menos solúveis são hidrolisadas 

mais facilmente, como é o caso da ovoalbumina e albumina em relação à caseína que é mais 

solúvel (McINERNEY, 1988). A degradação de proteínas em reatores e em outros ambientes 

anaeróbios é provavelmente muito similar àquela encontrada no rúmen, segundo 

McINERNEY (1988). 

BLUNDI (1988) quantificou a matéria orgânica de águas residuárias através 

de métodos colorimétricos específicos para determinação de proteínas, carboidratos, 

lipídeos, detergentes e aminoácidos e também através da DQO e DBO. Para 

determinação de proteínas, o autor utilizou o método do Micro-Biureto baseado na 

metodologia descrita por ITZHAKI & GILL (1964) e foram analisadas amostras em 

esgoto sanitário e em amostras preparadas em laboratório. Através de comparações 

entre análises dos dados obtidos pela aplicação dos métodos colorimétricos e 

tradicionais, o autor concluiu que esses métodos apresentam resultados próximos dos 

verdadeiros valores das concentrações de matéria orgânica, constituindo-se numa 

metodologia alternativa para essas medidas. 

CORTES et al. (1993) utilizaram amostras de unidades de tratamento da 

indústria MINASA de Araraquara – SP para obtenção de dados para determinação de 

proteínas em águas residuárias através do método Micro-Biureto baseado na 

metodologia descrita por STICKLAND (1951) e através de DQO. Foi observado que 

a variação das concentrações de DQO e proteínas apresentaram comportamentos 

similares durante os períodos observados. A proporção de proteínas foi praticamente 

constante em todas as unidades do sistema. Os comportamentos semelhantes 

observados entre as medidas realizadas pela metodologia convencional e pelo 

método alternativo, comprovaram a viabilidade de aplicação deste último. 
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BLUNDI et al.  (1990) propuseram o emprego do método Micro-Biureto para análise 

de proteínas contidas em amostras controles preparadas em laboratório e em amostras de 

esgoto sanitário. Os resultados obtidos pelo método colorimétrico foram comparados com os 

valores de DBO e DQO. A solução padrão utilizada continha γ-globulina, β- lactoalbumina e 

ovoalbumina na proporção 1:1:1 e outra solução continha caseína e soroalbumina foram 

utilizadas para comparação entre o método proposto, DQO e DBO. Foram estabelecidas 

algumas correlações entre DQO, DBO, concentração protéica (gravimetria) e dosagem 

colorimétrica. Para avaliação do grau de recuperação de proteínas adicionadas a esgoto 

sanitário “in natura” e filtrado foi preparado um esgoto modificado. Devido a problemas de 

turbidez, as amostras foram clarificadas por nova filtração em filtros de nitrocelulose para as 

determinações colorimétricas. As dosagens colorimétricas de caseína e soroalbumina em 

amostras controles, preparadas em laboratório, apresentaram resultados muito próximos dos 

valores de DQO e também dos obtidos por gravimetria. O método do Micro-Biureto pode ser 

utilizado para determinação de proteínas da fração solúvel de esgoto sanitário, fornecendo 

bons resultados, não apresentando interferências em relação aos outros componentes 

orgânicos presentes. 

SRIDHAR & PILLAI (1973) analisaram proteínas presentes em águas residuárias, 

em lodos de tanques sépticos, em lodo ativado, em bactérias do lodo ativado, no protozoário 

dominante do lodo ativado, Epistylis articulata e nas bactérias aderidas a este protozoário. 

As proteínas foram identificadas de acordo com sua solubilidade em diferentes solventes tais 

como: 

Água destilada: Albuminas  

NaCl 10%: Globulinas  

NaOH 0,1N ou ácido acétic o 0,1N: Glutelinas 

Etanol 70%: Prolaminas 

O processo de extração requer que cada uma das amostras seja tratada com solvente. 

O nitrogênio protéico e o não-protéico foram determinados pelo método do micro-Kjeldahl. 

As proteínas das amostras foram precipitadas com ácido tricloroacético 10% e o nitrogênio 

não-protéico do líquido sobrenadante foi determinado. A proteína contida foi calculada por 

dedução do nitrogênio não-protéico do nitrogênio total e multiplicado por 6,25 (JAMES, 

1995). Na Tabela 10 podem ser observadas as porcentagens de diferentes proteínas extraídas 

de diferentes amostras. 

SRIDHAR & PILLAI (1973) encontraram que a menor porcentagem obtida foi na 

água residuária (11,4%) e preparações de bactérias apresentaram as maiores porcentagens de 

proteína total (72-79%). Uma alta porcentagem de proteína total obtida no lodo ativado deve 
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ser resultado de extensos números de microrganismos que são conhecidos por estar presente 

em lodos ativados. A água residuária apresentou altas porcentagens de nitrogênio não-

protéico. 

 

Tabela 10 – Porcentagem de proteínas extraídas de diferentes amostras (g/100 g de proteína)  

Solvente 
Água NaCl 

10% 
 

NaOH 
0,1N 

Ácido 
Acético 

0,1N 

Etanol 
70% 

Amostra 

Albumina Globulina Glutelina Glutelina Prolamina 

Proteína 
total 

extraída 

Sólidos de água 
residuária 

7,1 7,8 16,6 1,8 2,6 35,9 

Lodo de tanque 
séptico 

3,4 4,6 24,4 1,7 2,8 36,9 

Lodo ativado 13,4 10,9 22,2 1,1 3,2 50,8 
Epistylis 
articulata 

10,5 9,2 18,3 0,5 2,5 41,0 

Bactéria de lodo 
ativado 

13,3 9,9 37,8 1,0 2,4 64,4 

Bactéria aderida a 
Epistylis 
articulata 

16,7 10,5 33,4 0,4 2,9 63,9 

Fonte: SRIDHAR & PILLAI (1973) 

 

Algumas observações foram feitas em relação as amostras biológicas. A idade da 

cultura e vários fatores ambientais, incluindo a composição do meio, afetaram a composição 

dos aminoácidos da célula. A taxa dos maiores constituintes celulares (proteínas, ácidos 

nucléicos, carboidratos e lipídeos) dos microrganismos variou com o estágio de crescimento. 

O estudo mostrou que houve uma similaridade entre amostras de água residuária e de 

tanques de lodo séptico, entre lodo ativado e o seu protozoário dominante e entre bactéria do 

lodo ativado e aquelas do protozoário. A similaridade de distribuição de albuminas, 

globulinas, glutelinas e prolaminas no lodo ativado e nos protozoários foi mais surpreendente 

e de maior significância devido dar um discernimento entre o princípio biológico do lodo 

ativado, o qual é um sistema mais eficiente de purificação de águas residuárias. A 

porcentagem de proteínas no lodo ativado mostrou que este material não é composto 

inteiramente de microrganismos, embora o conteúdo microbiano é muito maior do que 

aquele da água residuária ou lodo do tanque séptico. Grupos diferentes de microrganismos 

são conhecidos por conter várias porcentagens de proteínas.  

Outro ponto de considerável interesse que surgiu de resultados descritos neste 

trabalho foi que, entre quatro diferentes frações de proteínas, a fração glutelina foi 
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uniformemente maior nas seis amostras estudadas. Em todos estes materiais, a fração 

prolamina foi muito pequena e não considerável, a qual foi consistente com a observação 

anterior em relação a prolina nestas amostras. Devido prolamina e prolina serem 

reconhecidas por ocorrer em consideráveis quantidades em amostras de plantas, as proteínas 

em águas residuárias e lodo parecem ter uma semelhança às proteínas animais do que 

proteínas de plantas (SRIDHAR & PILLAI, 1973). 

Uma investigação espectrofotométrica foi realizada com várias quinonas (ρ-

benzoquinona; 2,5-dicloro e 2,6-dicloro ρ-benzoquinona; tetracloro ρ-

benzoquinona;tetracloro-ο-benzoquinona; 2,5-dicloro-3,6-dihidroxi-ρ-benzoquinona; 

Benz[a]antracena-7,12-diona) para eliminar a extensão e alta temperatura do passo de 

aquecimento e prover um limite de detecção para determinação de proteínas totais por ZAIA 

et al. (1999). Os autores utilizaram ρ-cloranila, que mostrou melhores resultados entre outras 

quinonas, para determinação de proteínas totais. Com este método, um baixo limite de 

detecção foi alcançado (200 µg.mL-1 de soroalbumina bovina), sob um baixo tempo de 

aquecimento e temperatura, cinco minutos e 370C, respectivamente. O método ρ-cloranila foi 

aplicado para determinar proteínas totais em plasma sanguíneo de ratos e os resultados foram 

comparados com aqueles obtidos no métod o Biureto descrito em GORNALL et al. (1949). 

Os resultados obtidos foram 65,3±3,8 g L-1 (n=6) e 68,2±1,3 g L- 1 (n=5), respectivamente, 

mostrando que este método pode ser aplicado na determinação de proteínas totais. 

CASAL et al. (2000) realizaram uma série de experimentos utilizando o método do 

Ácido Bicinconínico para determinação de proteínas e compararam os resultados com 

determinação de nitrogênio kjeldahl (NTK). Os autores determinaram a proteína bruta 

multiplicando-se um fator de 6,25 pelo NTK. Foi ut ilizada uma planta lemnácea Lemna 

gibba, a qual tem sido recomendada para tratamento de águas residuárias devido sua 

eficiência potencial e baixo custo. Uma característica desta planta é a alta e qualitativa 

assimilação de proteína (>40% do peso seco). O objetivo destes autores foi operacionalizar 

como método independente de taxação de proteína e usá-lo para verificar a quantidade 

assimilada de proteína pela planta. Foram realizados vários experimentos e comparados entre 

si. Os autores (CASAL et al., 2000) chegaram a várias conclusões, entre elas: aumentando a 

molaridade da solução de ácido clorídrico não aumentou significantemente a quantidade de 

proteína extraída e substituição por ácido nítrico não teve efeito; o uso de etanol como agente 

extrator resultou em baixos conteúdos de proteína; a melhor taxa de volume do agente 

extrator de amostra com peso fresco encontrada foi de 1:20; molaridade de 0,1 para ácido 

clorídrico foi suficiente; extração ocorreu suficientemente bem a temperatura ambiente e 

agitação não foi necessária; a série de diluição de padrão albumina foi melhor determinado 
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com HCl 0,1M; o método do ácido bicinconínico apresentou ser mais complicado e 

demorado levando a altos erros metodológicos. O coeficiente de variação foi de 5% para o 

método do ácido bicinconínico e de 1% para o método de nitrogênio total kjeldahl. Foi 

estimado uma média de proteína contida na planta de água residuária doméstica de 26±3%. 

As transformações do nitrogênio que podem ocorrer em lagoas de estabilização 

dependem das características da lagoa e são influenciadas por fatores climáticos como 

temperatura e pressão. SANTOS & OLIVEIRA (1987) utilizaram um sistema de três lagoas 

em série, anaeróbia, facultativa e de maturação, tratando esgoto doméstico com objetivo de 

identificar os processos que contribuíssem para transformação de nitrogênio em cada lagoa e 

variações sazonais na remoção de nitrogênio e sua bioconversão ao longo do ano. Os autores 

chegaram a conclusão de que lagoas de estabilização promovem uma boa remoção de 

compostos nitrogenados, especialmente nitrogênio orgânico e amônia. Remoção de amônia 

nas lagoas facultativas e de maturação depende de muitos fatores tal como temperatura e 

concentração de fitoplâncton. A existência da lagoa de maturação no final do sistema é 

desejável quando nitrificação é requerida. O desempenho da lagoa foi diferente em cada 

estação do ano, mas a influência da temperatura não foi a mesma para todos os processos que 

podem ser identificados nestes ecossistemas eutrofizados. 

 

4.4 DETERMINAÇÃO DE PROTEÍNAS 

 

As determinações de proteínas podem ser realizadas através de testes característicos, 

tradicionalmente usados em Química, Bioquímica e Microbiologia, constituídos pelos 

seguintes métodos colorimétricos: Lowry, Bradford, Biureto e Ácido Bicinconínico. Todos 

estes métodos baseiam-se na formação de compostos coloridos devido às reações de certos 

grupos ou radicais da molécula de proteína com reagentes químicos específicos. 

A sensitividade entre os métodos varia e este fator pode ser determinante na escolha 

do método a ser utilizado. Existem alguns problemas relacionados a substâncias interferentes 

como, por exemplo, detergentes comumente usados, agentes redutores, tampões, entre 

outros. Alguns ensaios consomem mais tempo na realização do método ou requerem 

cuidados na quantificação. Abaixo estão relacionados os métodos com respectivos 

princípios, vantagens, desvantagens e interferentes. 

 

4.4.1 MÉTODO DE LOWRY 

 

v Princípio: 
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Segundo GERHARDT (1994), de 1960 a 1980, o método colorimétrico mais 

utilizado para estimativa de proteínas foi o de Lowry. O método consiste na adição de 

hidróxido de sódio e carbonato de cálcio à uma mistura contendo proteínas, além de sulfato 

de cobre e tartarato de sódio. Nesta determinação, uma coloração azul surge devido a reação 

da proteína com o íon cobre em solução alcalina (reação Biureto). Acrescenta-se ainda 

reagente Folin-fenol Ciocalteau. O constituinte ativo deste reagente é uma mistura de ácidos 

fosfomolibdato-fosfotungstico: 

 

3H2O.P2O5.13WO3.5MoO3.10H2O 

3H2O.P2O5.14WO3.4MoO3.10H2O 

 

Este constituinte ativo sofre redução quando reage com proteínas na presença do 

cobre em solução alcalina produzindo um complexo de coloração azul com absorção 

máxima em 750 nm. Esta redução ocorre diretamente através das cadeias laterais de alguns 

aminoácidos (tirosina, triptofano, cisteína, asparagina e histidina), que contribuem com 

quatro elétrons ou através da retirada de dois elétrons de cada unidade tetrapeptídica dos 

peptídeos e proteínas, que é facilitada pela formação do quelato entre o cobre II e peptídeos 

ou proteínas. Na reação Biureto ocorre a ligação de um átomo de cobre com quatro resíduos 

de aminoácidos. 

Segundo LOWRY et al. (1951), na redução do Reagente Folin -fenol três principais 

pontos puderam ser considerados. Quando o reagente foi adicionado à proteína tratada com 

cobre, uma coloração máxima resultou quando a redução ocorreu a um pH próximo de 10. 

Neste pH, o reagente foi reativo por um curto tempo. O decréscimo na reatividade do 

reagente pareceu ser uma função do desaparecimento da coloração original do 

fosfomolibdato (8 segundos) e foi devido a dissociação do fosfato do molibdato. 

Surpreendentemente, a coloração do complexo continuou a se desenvolver por alguns 

minutos após o próprio reagente ter se tornado não reativo para a proteína adicionada. 

Durante o primeiro minuto ou então após a adição do reagente Folin-fenol, ácido extra foi 

liberado, o qual também pode resultar da dissociação do fosfomolibdato. Entretanto, para 

obter uma coloração máxima, a solução deveria ser tamponada. Os autores observaram que 

uma mistura de hidróxido de sódio, suficiente para neutralizar o excesso de ácido fosfórico, e 

o carbonato de cálcio para tamponar a mistura a pH próximo de 10, resultou em coloração 

mais forte do que qualquer quantidade do reagente sozinho. 

LOWRY et al. (1951) propuseram a utilização do reagente Folin-fenol para 

quantificar proteínas e estudaram o efeito da variação do pH, o tempo de reação, 
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concentração de reagente e substâncias interferentes. Neste método, são dois passos distintos 

que levam à coloração final com proteínas: a) reação com cobre em solução alcalina; b) 

redução do reagente Folin-fenol pela proteína tratada com cobre.  

Na reação com cobre em solução alcalina, os autores observaram algumas 

características salientes: a coloração obtida na ausência de cobre foi provavelmente atribuída 

a tirosina e triptofano e a coloração não aumentou com o aumento do tratamento alcalino; na 

presença de cobre, tratamento alcalino de proteína resultou em três a quinze vezes o aumento 

na coloração, mas, em compensação, a presença de cobre teve somente um pequeno efeito na 

coloração obtida com tirosina e triptofano livres; a reação com cobre, embora não 

instantânea, foi aproximadamente atingida em 5 a 10 minutos a temperatura ambiente sob 

condições prescritas. Aquecimento a 1000C ou mais na concentração de álcali acelerou a 

reação com cobre sem mudar a coloração final; pré-tratamento com álcali sozinho não 

alterou a reação subseqüente com cobre em solução alcalina. Até mesmo pré-tratamento por 

uma hora a 60 0C com hidróxido de sódio 2N, ou por 5 minutos a 1000C com hidróxido de 

sódio 1N quando seguido por tratamento com cobre usual, não teve quase efeito na coloração 

subseqüente. A quantidade de coloração Biureto foi diretamente proporcional com o 

aumento causado por cobre na coloração com reagente Folin-fenol. Pouca quantidade de 

cobre foi suficiente para dar coloração final máxima.  

PETERSON (1979) descreveu que pode ser necessário purificar a amostra de 

proteínas de substâncias interferentes. Isto pode ser feito por precipitação da proteína, o que 

é vantajoso em concentrações de proteínas em soluções diluídas. A precipitação quantitativa 

de proteínas solúveis e de membranas foi completada com uso de desoxicolato de sódio 

(DOC) ou RNA de levedura solúvel como coprecipitantes durante a precipitação com ácido 

tricloroacético (TCA). O método DOC-TCA foi simples e rápido e não resultou em 

precipitação quantitativa de proteína enquanto alguns detergentes estavam presentes na 

amostra. Nestes casos, o método RNA-TCA pode ser usado eficientemente. 

O limite de detecção deste método é de 1x10-5 mg.L-1 (WILSON & WALKER, 

1995) 

 

v Vantagens: 

Segundo ZAIA et al. (1998), as medidas de proteínas com cobre e reagente Folin-

fenol teve certas vantagens: foi ma is sensitivo do que o reagente Nessler e não requereu 

digestão; é 10-20 vezes mais sensitivo do que medidas de absorção UV a 280 nm e foi muito 

mais específico e muito menos sujeito a distúrbios por turbidez; foi várias vezes mais 

sensitivo do que reação ninidrina e mais fácil de ser adaptado a pequenas escalas de análise. 
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Aminoácidos livres produziram muito mais coloração do que proteínas com a reação 

ninidrina; foi 100 vezes mais sensitivo do que reação Biureto. 

SARGENT (1987) propôs uma modificação no método de Lowry que possibilitou o 

amento da sensibilidade em cinqüenta vezes. O autor utilizou verde de malaquita que reage 

com azul de molibdato produzido no método de Lowry e o produto desta reação absorve 

fortemente em 690 nm, aumentando a sensibilidade do método. 

 

v Desvantagens: 

As duas maiores desvantagens da reação Folin foram: a intensidade de coloração 

variou com diferentes proteínas, e a coloração não foi inteiramente proporcional à 

concentração devido o método seguir a Lei de Beer -Lambert apenas numa pequena faixa de 

concentração de proteínas. 

O método esteve sujeito a muitos interferentes, apresentou desenvolvimento lento da 

coloração, teve longo tempo de análise e absortividade específica altamente variável para 

diferentes proteínas. 

 

v Interferentes : 

Na Tabela 11 podem ser observados alguns interferentes no método de Lowry de 

acordo com ZAIA et al. (1998). Segundo GERHARDT (1994), sais de amônio reduzem a 

coloração em 15%. Altas concentrações de cálcio e magnésio, alguns açúcares, glicina e 

compostos com grupos sulfidrilas. EDTA e tris interferem com a coloração. Glicina a 0,5% 

causa uma diminuição de 50% na coloração desenvolvida pelo complexo cobre-proteína. 

De acordo com LAYNE (1957), esse método não sofre interferências de coloração 

em relação às seguintes substâncias que possam estar presentes em amostras: uréia a 0,5%, 

guanidina a 0,5%, tungstato de sódio a 0,5%, sulfato de sódio a 1%, ácido perclórico a 0,5% 

(neutralizado), tricloroacético a 0,5% (neutralizado), álcool etílico, éter a 5%, acetona a 

0,5%, sulfato de zinco a 0,1% e hidróxido de bário a 0,5%. 

POLACHECK & CABIB (1981) descreveram um procedimento simples para 

determinação de proteínas pelo método de Lowry em soluções diluídas e na presença de 

substâncias interferentes. Em muitos casos, a precipitação com ácido tricloroacético pode ser 

adequada devido as substâncias interferentes permanecerem solúveis. Entretanto, há 

necessidade do uso de desoxicolato como coprecipitante, que não rende precipitação 

adequada caso haja presença de certos detergentes, tal como SDS, entre outros. O problema 

foi solucionado pela adição de ácido ribonucléico solúvel ao invés de desoxicolato antes da 
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precipitação com ácido tricloroacético. Esta modificação conduziu a resultados reprodutivos 

e sem interferência na reação colorimétrica.  

 

Tabela 11 – Algumas substâncias que interferem na determinação de proteínas totais pelo 

Método de Lowry 

Interferentes Comentários 
Compostos fenólicos Reagem com o reativo de Folin-fenol Ciocalteau resultando 

em falso positivo 
Lipídeos Provocam turbidez das amostras 

Detergentes Provocam a formação de precipitado 
Ácido úrico Reage com o reativo de Folin-fenol Ciocalteau resultando em 

falso positivo 
Guanina e Xantina Reagem com o reativo de Folin-fenol Ciocalteau resultando 

em falso positivo 
Sulfato de amônio Diminui a absortividade devido à alteração do pH da amostra 

Melanina Reage com o reativo de Folin-fenol Ciocalteau resultando em 
falso positivo 

Bilirrubina Aumenta a absorção da amostra 
4-metilumbeliferona Reage com o reativo de Folin-fenol Ciocalteau resultando em 

falso positivo 
Mercaptanas e Cisteína Reagem com o reativo de Folin-fenol Ciocalteau resultando 

em falso positivo 
Tampão tris-HCl Reage com o reativo de Folin-fenol Ciocalteau resultando em 

falso positivo 
Açúcares  Reagem com o reativo de Folin-fenol Ciocalteau resultando 

em falso positivo 
RNA Aumenta a absorção das amostras 

Fonte: ZAIA et al. (1998) 

 

RODRÍGUES-VICO et al. (1989) descreveram uma modificação do ensaio de 

Lowry para medidas quantitativas de proteínas na presença de materiais interferentes. O 

método é baseado em precipitação com um sistema de fase simples de solventes 

hexano:isopropanol e posterior resuspensão do precipitado de proteína com dodecil sulfato 

de sódio e desoxicolato. O novo procedim ento eliminou interferentes causados por Triton X-

100 e fosfolipídeos, provendo rendimentos superiores a 95% e pareceu ser especialmente 

adequado para determinação de proteínas em preparações de membranas em amostras com 

pequenos volumes e/ou concentrações  muito baixas de proteínas. 

 

v Recomendações: 

Para aumentar a velocidade de reação, SHAKIR et al. (1994), aqueceram a amostra 

por três minutos a 37 0C após adição de sulfato de cobre alcalino, e por mais três minutos 

após a adição do reagente Folin-fenol. LARSON et al. (1986) adicionaram tri-1,4-
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dimercaptobutanodiol, três minutos após a adição do reagente Folin-fenol Ciocalteau com o 

objetivo de aumentar a velocidade de reação e eliminar a etapa de 30 minutos de espera. Um 

rígido controle de pH para diminuir o tempo de análise, estabilizar o produto formado e 

uniformizar as absortividades específicas das diferentes proteínas foi indicado por ALAM 

(1992). 

ZAIA et al. (1998) descreveram várias recomendações e modificações, como por 

exemplo, realizar uma modificação para melhorar a faixa de linearidade e uniformizar a 

absortividades específicas (a única desvantagem é que o preparo de reagentes torna-se mais 

trabalhoso); construir gráficos de log Abs x log microgramas de proteínas, para diminuir o 

tempo de análise, uniformizar as absortividades e diminuir a faixa de linearidade do método. 

ZAIA et al. (1998) também recomendaram precipitar as proteínas utilizando ácido 

tricloroacético, misturas de metanol-clorofórmio-água ou hexano-isopropanol para eliminar 

os interferentes. Quando a amostra apresentar composto interferente contendo enxofre 

(mercaptanas), utilizar iodo acetato ou secagem a vácuo da amostra para eliminá-los. 

Quando o interferente for lipídeo ou melanina, adicionar detergentes. A reação do Folin-

fenol é fotossensível, portanto, expor os tubos uniformemente à luz.  

Segundo LOWRY et al. (1951), quando proteínas são medidas em suspensões de 

células bacterianas ou quando proteínas são insolúveis em álcali diluído, é necessário deixar 

a suspensão à temperatura de 900C em hidróxido de sódio 1N por 10 minutos para obter 

solubilização completa.  

 

4.4.2 MÉTODO DE BRADFORD 

 

v Princípio: 

O método baseia-se na adição de etanol, ácido fosfórico e um corante chamado Azul 

Brilhante de Coomassie G-250 à solução contendo proteínas. No pH de reação, a interação 

entre a proteína de alto peso molecular e o corante provoca o deslocamento do equilíbrio do 

corante da forma aniônica (vermelha) para a forma catiônica (azul), que absorve fortemente 

em 595 nm (ZAIA et al., 1998). 

SEDMAK & GROSSBERG (1977) relataram que este método é baseado na 

interação entre o corante e o grupo NH3
+ das proteínas. Esta interação pareceu ser uma 

função da concentração de hidrogênio com ácido perclórico diluído e ácido clorídrico. Nem 

todas as proteínas têm a mesma proporção de grupos NH3
+ e nem todos estes grupos reagem 

identicamente com o corante. Assim, a quantidade de coloração desenvolvida no ensaio do 

corante varia com a proteína usada, como acontece nos ensaios de Lowry. Os autores 
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analisaram dois protocolos: corante com ácido perclórico e corante com ácido clorídrico. A 

coloração obtida no primeiro foi estável por 60-90 minutos à temperatura ambiente. Após 

este tempo, a absorbância começou a flutuar e decrescer devido a precipitação do complexo. 

No segundo caso, a coloração permaneceu estável por 3-4 horas. 

BRADFORD (1976) descreveu um método de determinação de proteínas o qual 

envolveu a ligação do mesmo corante, Azul Brilhante de Coomassie G-250, à proteína. Esta 

ligação causou uma mudança na absorção máx ima do corante de 465 a 595 nm e este 

aumento foi monitorado. O ensaio foi reprodutivo e rápido com o processo de ligação 

completado em dois minutos e manteve boa estabilidade da coloração por 1 hora, não 

caracterizando problemas quanto ao intervalo de tempo para a realização das medidas. 

Houve pouca interferência de cátions tal como sódio ou potássio e carboidratos como 

sacarose. Alguns componentes interferiram na coloração do ensaio como, por exemplo, 

dodecil sulfato de sódio, Triton X-100, entre outros. O ensaio da proteína descrito eliminou a 

maioria dos problemas envolvidos no procedimento e foi facilmente utilizado para 

processamentos de extensos números de amostras, como adaptação para automação. As 

proteínas utilizadas foram soroalbumina bovina e humana, quimiotripsinogênio A, citocromo 

C e hemoglobina. Os ensaios em triplicata dos padrões resultaram em alta reprodutividade e 

por cálculos, concluiu -se que este método demonstrou ser quatro vezes mais sensível que o 

método de Lowry. A absorbância foi monitorada a intervalos de sete segundos por dois 

minutos e intervalos de um minuto por um período de uma hora. O desenvolvimento da 

coloração se completou em dois minutos. O limite de detecção do método foi estabelecido de 

25 µg mL-1. 

PIERCE E SUELTER (1977) realizaram uma avaliação do método para 

determinação de proteínas descrito em Bradford utilizando o corante Azul brilhante de 

Coomassie G-250. Os reagentes utilizados foram os mesmos descritos em BRADFORD 

(1976) e as soluções padrões de proteínas utilizadas foram: soroalbumina, citocromo c, 

tripsina, quimiotripsinogênio-A, γ-quimiotripsina, pepsinogênio e lisozima. Estas soluções 

padrões foram preparadas em NaCl 0,15M. As concentrações de proteínas foram 

determinadas espectrofotometricamente a 280 nm usando valores de ε280
1 % como seguem: 

 

Soroalbumina: 6,6 

tripsina: 15,4 

Quimiotripsinogênio-A: 20 

Citocromo c: 17,1 

Lisozima: 26,4 
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Pepsinogênio: 13,7 

 

As soluções padrões idênticas foram usadas para o método de Bradford e de Lowry. 

Soroalbumina e citocromo c apresentaram resultados de acordo com os relatados em 

BRADFORD (1976). Entretanto, as outras cinco proteínas das mais estudadas mostraram 

uma melhor variabilidade do que as mesmas proteínas ensaiadas pelo método de Lowry. A 

variabilidade não foi devido a diferenças no espectro de absorção da ligação do corante, 

desde que a absorbância máxima dos complexos ficou em torno de 590-595 nm. A 

variabilidade presumivelmente refletiu as diferenças na quantidade de corante de que cada 

proteína, exceto lisozima, apresentou uma resposta linear de densidade óptica a 595 nm x 

microgramas de proteínas. O ensaio foi rápido e sensitivo, tornando esse ensaio usual para 

análises quantitativas de proteínas sob certas condições. Por exemplo, análises repetitivas de 

proteínas purificadas ou da mesma solução de proteínas heterogêneas, podem ser 

quantitativas com o método de Bradford se este primeiro for padronizado em relação a um 

método mais acurado tal como o Lowry. As soluções de proteínas menos concentradas do 

que 50 µg/mL podem ser quantitativas a 205 nm. 

 PETERSON (1983) apresentou uma modificação deste método que envolve um 

aumento na concentração do corante, resultando em melhor sensitividade e decréscimo 

marcado na variabilidade do rendimento da coloração com diferentes prot eínas.  

 WILSON & WALKER (1995) declararam que o limite de detecção para este método 

é de 2x10-5 mg.L- 1. 

 

v Vantagens: 

Este método apresentou-se mais rápido, mais sensível e possui um número menor de 

interferentes do que o método de Lowry. Aminoácidos livres e pequenos peptídeos não 

reagem neste ensaio. 

 

 

v Desvantagens: 

Ocorre uma variação na absortividade específica para diferentes proteínas devido a 

diminuição da solubilidade ou diminuição do peso molecular das mesmas e fornecimento de 

resultados nem sempre reprodutíveis devido ao grau de pureza do corante que varia 

conforme a procedência (ZAIA et al., 1998). 

Uma dificuldade encontrada pela autora no desempenho do ensaio foi a tendência do 

complexo proteína-corante em solução impregnar -se à parede das cubetas de quartzo; 
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dificuldade esta que pode ser eliminada pelo uso de cubetas de vidro ou plástico ou lavagens 

adicionais da mesma (BRADFORD, 1976). 

 

v Interferentes: 

BRADFORD (1976) utilizou vários componentes para testar o efeito sobre a ligação 

do corante à proteína. Apresentaram interferências os componentes: cloreto de magnésio, 

cloreto de potássio, cloreto de sódio, etanol e sulfato de amônio. Pequenas quantidades de 

Tris, ácido acético, sacarose, EDTA, dodecil sulfato de sódio entre outros, também 

apresentaram interferências. Na Tabela 12 podem ser observadas algumas substâncias 

interferentes no método de Bradford. 

PANDE & MURTHY (1994) descreveram um procedimento que ajuda eliminar tais 

interferências. As proteínas são quantitativamente coprecipitadas com fosfato de cálcio e 

substâncias interferentes são lavadas com etanol 80% antes da adição do reagente. Alguns 

autores utilizam ácido tricloroacético com desoxicolato de sódio ou RNA para precipitação 

de proteínas. Este procedimento não é útil, entretanto, quando detergentes estão presentes. 

Esta alternativa apresentada por PANDE & MURTHY (1994) mostrou que coprecipitação de 

proteínas com fosfato de cálcio em meio etanólico, ajudou eliminar detergentes e outras 

substâncias interferentes. Neste estudo, os autores obtiveram excelentes valores (98±3) 

comparados com valores obtidos na precipitação com ácido tricloroacético (95±3). Em 

conclusão, o procedimento apresentado de coprecipitação de proteína com fosfato de cálcio e 

lavagem com etanol 80%, antes de adicionar o reagente, eliminou interferências de 

substâncias solúveis em água, particularmente detergente e excesso de lipídeos. O método 

apresentou-se relativamente simples. 

 

Tabela 12 – Algumas substâncias que interferem na determinação de proteínas totais pelo 

Método de Bradford 

Interferentes Comentários 
Tolbutamida Provoca falso positivo 

Uréia Fornece resultado falso positivo, acima de 45 g/L 
Cloreto de sódio e de potássio Fornecem resultado falso negativo, acima de 1 M 

Detergentes 
(Triton X-100, SDS, Tween-20) 

A larga banda de absorção em 650 nm, devido a 
reação entre o corante e os detergentes, interfere na 

banda em 595 nm, resultando em falso positivo 
Ciclodextrinas Formam um complexo de inclusão com o corante 

BG-250, resultando em falso positivo 
Polifenóis e polifenóis oxidases Reagem com as proteínas impedindo a formação do 

complexo das mesmas com o corante BG-250 
2-mercaptoetanol + guanadina Diminuem a absorção da amostra 

Glicerol Provoca falso positivo 
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Lipídeos  Causam turbidez na amostra 
Cloropromazina Provoca falso positivo 

Fluoreto Diminui a absorção da amostra 
Fonte: ZAIA et al. (1998) 

 

v Recomendações: 

Para tornar mais uniforme a absortividade específica de diferentes proteínas algumas 

alternativas foram sugeridas por ZAIA et al. (1998): aumentar a concentração do corante, 

aumentar a solubilização das proteínas usando detergentes, hidróxido de sódio ou fenol ou 

ainda aquecer a amostra com uréia e 2-mercaptoetanol. No caso de amostras com proteínas 

de baixo peso molecular, isto não é recomendado. Interferentes reagem com proteínas 

impedindo a reação com corante ou reagem com corante aumentando a absorbância. O autor 

ainda cita, precipitar as proteínas com ácido tricloroacético. 

4.4.3 MÉTODO DO BIURETO I 

 

O nome Biureto foi dado ao método para determinação de proteínas devido à 

semelhança verificada entre as estruturas da proteína com a estrutura do composto formado 

pelo aquecimento da uréia a 180 0C, cujo nome era Biureto (DE LUCA, 2000). O composto 

Biureto está apresentado na Figura 4. 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Mecanismo da reação de formação do Biureto 

Fonte: DE LUCA (2000) 

 

v Princípio: 

O método consiste na adição de hidróxido de sódio e sulfato de cobre (reação 

Biureto) a uma solução contendo proteína. A intensidade da coloração promovida nesta 

reação é linearmente proporcional à quantidade de proteína presente na solução. 

O cobre em meio alcalino reage com proteínas formando um complexo quadrado 

planar com a ligação peptídica (Figura 5). Ocorre a formação de um complexo íon cobre 

tetracoordenado com grupos peptídicos adjacentes: um átomo de cobre se liga com quatro 

átomos de nitrogênio das ligações peptídicas com perda de um próton de cada um dos quatro 

grupos aminos substituídos (ITZHAKI & GILL, 1964). 

                          ∆  
2CO(NH2)2                  OC(NH2)NHCO(NH2) + NH3 
                       1800C 
    Uréia                                   Biureto               Amônia 
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Figura 5 – Complexo formado entre cobre e ligações peptídicas de proteínas 

      Fonte: Adaptado de BLUNDI (1988) 

 

 A reação só ocorre em presença de no mínimo duas ligações peptídicas. A reação 

Biureto ocorre não somente com grupo –CONH2, mas também com grupos:  

-CSNH2,  -C(NH)NH2, -CH2NH2, -CRHNH2,  -CH(OH)CH2NH2, -CHNH2CH2OH e   –

CHNH2CH(OH). Ocorre reação também com o próprio Biureto: OC(NH2)NHCONH2 

(GÁSPAR, 1984). Assim, não somente proteínas respondem ao teste Biureto. 

O produto da reação apresenta duas bandas de absorção: 270 e 540 nm. A banda de 

270 nm aumenta em seis vezes a sensibilidade do método, mas diversas substâncias 

normalmente presentes na maioria dos meios analisados, absorvem nesta região causando 

muita interferência no método. A região de 540 nm é mais utilizada para fins analíticos 

(ZAIA et al., 1998). 

 Para realização deste método, ITZHAKI & GILL (1964) utilizaram vários padrões 

de proteínas. Com objetivo de encontrar as melhores condições de medida, a dependência da 

absorção do complexo cobre-proteína sobre o cobre, sobre concentrações de hidróxido de 

sódio e sobre a freqüência foram investigadas. Houve um rápido aumento na densidade 

óptica da concentração de sulfato de cobre de aproximadamente 0,007% seguido por 

aumentos lentos. Os autores encontraram que a absorção do complexo cobre-proteína foi 

independente da concentração de hdróxido de sódio na variação de 6 a 20%. Abaixo de 

aproximadamente 6% formou-se um precipitado de hidróxido de cobre. Os autores 

concluíram que a sensitividade aumenta com decréscimo da freqüência a no mínimo 280 nm. 

O desenvolvimento da coloração foi rápido à temperatura ambiente e completou-se dentro de 

5 minutos. A coloração não foi afetada por aquecimento a 1000C por 30 minutos. Os autores 

acreditaram que a reação Biureto entre cobre e proteína, ocorreu através da ligação 
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coordenada de um átomo de cobre com quatro átomos de nitrogênio das ligações peptídicas, 

com acompanhamento de liberação de um próton de cada um dos quatro grupos aminas 

substituídos.  

 O limite de detecção para este método é de 1x10- 3 mg.L- 1 (WILSON & WALKER, 

1995) 

 

v Vantagens: 

O método apresentou-se ser 6 vezes mais sensitivo do que o método do Biureto. Foi 

também mais sensitivo e mais simples do que a estimação de proteínas pelo método de 

determinação de nitrogênio orgânico (Kjeldahl). Outra vantagem sobre todos os outros 

métodos é que este não foi afetado por altas concentrações de uréia e foi insignificantemente 

afetado por sulfato de amônio. Os autores concluíram que o método foi satisfatório até 

mesmo na presença de muitas altas concentrações de DNA e deveria ser usado para 

estimativas de enzimas e outras proteínas nos extratos de tecidos. 

 

4.4.4 MÉTODO DO BIURETO II 

 

Este método consiste também na adição de hidróxido de sódio e sulfato de cobre à 

solução contendo proteína. Segundo GERHARDT (1994), a adição de um complexante, 

tartarato de sódio, estabiliza o cobre em solução. O processo é o mesmo do método descrito 

anteriormente. 

GORNALL et al.  (1949) descreveu um método com reagente Biureto estabilizado 

com tartarato de sódio e potássio e iodeto de potássio que é caracterizado por alto conteúdo 

de cobre e baixa concentração de álcali.  

No estudo do reagente Biureto estabilizado com tartarato, foram realizados ensaios 

com relação a concentração de cobre, concentração de hidróxido de sódio e efeitos do 

tartarato. A concentração de cobre variou de 0,06 a 0,75 mg/100 mL de proteínas estimadas 

no soro. GORNALL et al. (1949) relatou a densidade óptica da reação com cobre e reagente 

estabilizado com etileno glicol. Foi comparado com reagente Biureto contendo tartarato. 

Notou-se que houve um aumento no desenvolvimento da coloração com aumento da 

concentração de sulfato de cobre. 

Em relação a concentração de hidróxido de sódio, a reação Biureto foi carreada num 

meio contendo aproximadamente 3% de álcali. Houve a necessidade de separar um 

precipitado de hidróxido de cobre antes da comparação de cor. Altas concentrações de álcali 

(12-17%) preveniram a precipitação de hidróxido de cobre. Com introdução do reagente 
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contendo glicol ou tartarato, a necessidade para altos níveis de hidróxido de sódio foi claro 

(GORNALL et al., 1949).  

GORNALL et al. (1949) obteve ainda melhores resultados com 2-4% de álcali na 

presença de glicol. Concluiu que 0,4% de hidróxido de sódio foi ótimo para reagente 

contendo tartarato. Investigou o efeito da concentração de álcali na reação contendo 0,12% 

de sulfato de cobre e 0,48% de tartarato de sódio e potássio e observou-se o desenvolvimento 

da cor. Foi notado que 0,2% de álcali no desenvolvimento de cor foi insignificante, mas que 

um mínimo de 0,4% à aproximadamente 7%, os resultados não foram notadamente 

diferentes. 

O uso do tartarato de sódio e potássio como um agente estabilizador nos reagentes 

contendo cobre para determinação de açúcares reduzidos tem sido estudado. GORNALL et 

al. (1949) encontrou que uma quantidade de tartarato igual à aproximadamente três vezes o 

peso de sulfato de cobre foi mais satisfatório no reagente que continha aproximadamente 3% 

de alcali. Também empregou quantidades triplas de tartarato em reagente Biureto com baixa 

quantidade de álcali. Uma taxa mínima de 3:1 de tartarato para sulfato de cobre foi 

necessária quando um reagente Biureto contendo quantidades moderadas de álcali 

permaneceu estocado por algumas semanas. Tendo estabelecido uma concentração mínima 

de sulfato de cobre de aproximadamente 0,1%, o reagente deveria conter 0,3% ou mais de 

tartarato de sódio e potássio. A adição de cada quantidade de tartarato causou um leve 

retardo, mas uma diminuição distinta no grau de desenvolvimento da cor quando proteínas 

foram adicionadas ao reagente. 

 

4.4.5 MÉTODO DO BIURETO III 

 

v Princípio: 

O método consiste na adição de hidróxido de sódio e sulfato de cobre (reação 

Biureto) a uma solução contendo proteína. O excesso de hidróxido de cobre formado é 

removido por centrifugação e a intensidade da coloração promovida nesta reação é 

linearmente proporcional à quantidade de proteína presente na solução. 

 STICKLAND (1951) determinou pequenas quantidades de bactéria por meio da 

reação Biureto. Esta estimação direta de proteína envolveu aproximadamente três quartos de 

proteína total da bactéria. Uma suspensão de bactérias coliformes, adequadamente lavadas e 

suspensas em água destilada ou solução salina, foi tratada com hidróxido de sódio e sulfato 

de cobre. O excesso de hidróxido de cobre foi removido por centrifugação. O autor concluiu 

que em várias espécies de Bactéria coli a taxa de nitrogênio diretamente estimado da 
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proteína pelo nitrogênio total foi constante. Apenas a quantidade de nitrogênio total da 

bactéria, que não é protéico, foi incerta. Nitrogênio total pelo método Kjeldahl foi mais 

sensível e mostrou levemente uma melhor acuracidade, requereu mais cuidado e muito mais 

tempo. Medidas diretas de peso seco, as quais deram o mesmo grau de acuracidade, 

requereram quantidade muito maior de material. A quantidade ótima de bactéria para uma 

micro-determinação foi aproximadamente de 2,5 mg de proteína com um provável erro de 

aproximadamente ±  2% e quantidades de 0,5 mg de proteína ou menores puderam ser 

determinadas com confiança com correspondente decréscimo na acuracidade. 

 Embora são muitos os métodos de estimativa de proteínas, poucos são sensitivos e 

não específicos para o tipo de proteína (ou seja, independe da composição). Este método 

demonstrou ser rápido, razoavelmente sensitivo e não específico; também não foi alterado 

pelas presenças de altas concentrações de ácido desoxirribonucléico (DNA). 

GORNALL et al. (1949) descreveram um método baseado na reação Biureto com o 

objetivo de aumentar a estabilidade de reagente Biureto com etileno glicol, tartarato e citrato. 

Algumas dificuldades foram encontradas como: (1) o reagente para proteína total e reagente 

para albumina não foram suficientemente estáveis; como conseqüência, houve uma 

dificuldade em realizar a curva de calibração em duplicata; os erros surgiram quando 

resultados com um novo reagente foram lidos de uma curva de calibração antiga; (2) a 

estimação de proteína total feita com reagente para proteína total e lidas a partir de curva de 

calibração preparada com reagente de albumina.  

Os autores compararam o método Biureto descrito em KINGSLEY (1939) com o 

método Kjeldahl. Os resultados do método Biureto para proteínas totais foram 

invariavelmente baixos, enquanto que para albumina e para nitrogênio Kjeldahl foram 

razoavelmente bons. 

 

v Vantagens: 

De acordo com ZAIA et al. (1998), o método é rápido, utiliza reagentes de baixo 

custo, não apresenta grande variação de absortividade específica para diferentes proteínas. 

Pode ser utilizado na presença de sais de amônio e outros compostos que interferem no 

procedimento de Lowry, como por exemplo, DNA. 

 

v Interferentes: 

Na Tabela 13 estão apresentadas algumas substâncias interferentes no método do 

Biureto. 
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Tabela 13 – Algumas substâncias que interferem na determinação de proteínas totais pelo 

Método do Biureto III 

Interferentes Comentários 
Bilirrubina Absorve em 540 nm, interfere acima de 70 

mg/L 
Amônio Sulfato de amônio usado como precipitante 

de proteínas; em meio alcalino amônia 
complexa cobre 

Lipídeos  Provoca turbidez nas amostras, com 
conseqüente aumento da absorção das 

mesmas 
Hemoglobina Aumenta a absorção das amostras 

Dextran-40 e 70 Causa turbidez nas amostras, em meio 
alcalino com tartarato, devido à formação de 

um complexo insolúvel entre o dextran e 
cobre 

Peptídeos e aminoácidos livres (His, Ser, 
Thr) 

Reagem com cobre, sendo interferentes em 
métodos baseados em cinética de reação 

Melanina Provoca falso positivo 
Tampão tris-HCl e glicose Reage com o cobre presente no reativo de 

Biureto 
Lactose Provoca falso positivo 
Amido Provoca falso positivo 

Fonte: ZAIA et al. (1998) 

 

v Recomendações: 

ZAIA et al. (1998) recomendaram precipitar as proteínas com ácido tricloroacético e 

posterior solubilização para determinação das mesmas. 

Uma modificação do procedimento descrito por STICKLAND (1951) é adequada 

para análises de proteínas totais em células bacterianas. Neste procedimento a proteína 

celular é dissolvida em hidróxido de sódio 1N e sulfato de cobre sem adicionar tartarato de 

sódio. O material celular e hidróxido de cobre II insolúvel são removidos por centrifugação, 

deixando o complexo cobre-proteína colorido em solução. 

RAUNKJAER et al. (1994) observaram que o teste buireto requer uma alta 

quantidade de proteína na amostra (1-20 mg). A baixa sensitividade exclui a aplicação deste 

método para analisar proteínas nas amostras com baixa concentração como em águas 

residuárias domésticas. 

 

4.4.6 MÉTODO DO ÁCIDO BICINCONÍNICO 

 

v Princípio: 
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O reagente ácido bicinconínico (BCA) é composto por carbonato de sódio, 

bicarbonato de sódio, ácido bicinconínico, tartarato de sódio e hidróxido de sódio. O BCA, 

ou seja, o 4,4’-dicarboxi-2,2’-biquinolina, é um sal de sódio solúvel em água; é um reagente 

sensitivo, estável e de alta especificidade com cobre monovalente em solução alcalina. O 

cobre tem um papel catalisador neste meio alcalino. 

Este reagente forma a base de um método analítico capaz de monitorar os íons cobre 

monovalentes produzidos na reação de proteínas com cobre bivalente presente sem soluções 

alcalinas (reação Biureto), assim como o método de Lowry, aumentando a sensibilidade do 

método. Ácido bicinconínico reage com o Cu + formando uma coloração roxa, produto 

solúvel (Figura 6) em água o qual pode ser medido por absorbância de 562 nm. A coloração 

produzida por esta reação foi estável e aumentou em proporções de maneira a alcançar 

extenso aumento na concentração de proteínas. 

Estudos para otimização do método do Ácido Bicinconínico demonstraram que o 

método apresenta similar resposta ao método de Lowry com relação às variações produzidas 

por diferentes proteínas. 

 

Proteína + Cu+2 Cu+1

Cu+1 + BCA

Cu+1

N N

NN

-OOC

-OOC

COO-

COO-

 

Figura 6 – Complexo formado entre cobre monovalente e o Ácido Bicinconínico 

Fonte: SMITH et al.  (1985) 

 

SMITH et al. (1985) descreveram um método para quantificar proteínas bas eado na 

detecção alternativa do reagente de ácido bicinconínico (BCA). Após o procedimento, o 

desenvolvimento da coloração procedeu-se imediatamente temperatura ambiente, mas pode 

ser melhor acelerado por incubação dos tubos em temperatura constante. Os protocolos de 

incubação utilizados neste trabalho foram: temperatura ambiente por duas horas, 370C por 30 

minutos e 600C por 30 minutos. Após incubação, foram resfriados a temperatura ambiente e 
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absorbâncias lidas imediatamente. Leituras adicionais foram feitas em períodos de uma hora 

para monitorar quaisquer mudanças nos valores de absorbâncias.  

Segundo SMITH et al. (1985), o reagente apresentou excelente estabilidade a 

temperaturas elevadas abrindo a possibilidade de se trabalhar vários protocolos de difer entes 

incubações. Os diferentes protocolos estudados deram curvas padrão equivalentes, mas com 

inclinações variáveis. Os autores comparam este método com o método de Lowry utilizando 

reagentes preparados na hora do uso e realizaram novo ensaio após armazen amento do 

reagente por uma semana a temperatura ambiente. O método de Lowry mostrou 40% de 

decréscimo na resposta após uma semana do estoque, enquanto a formulação BCA não 

mostrou mudanças significantes. No protocolo 60 0C por 30 minutos, a coloração da amostra 

permaneceu estável por toda variação de tempo observado, mostrando não ter tendência a 

aumentar. A 370C por 30 minutos e a temperatura ambiente por duas horas, um verdadeiro 

ponto final não foi completamente alcançado e absorbância continuou aumentando a uma 

variação de aproximadamente 0,25% por minuto. 

O limite de detecção é de 5x10-7 mg.L-1 (WILSON & WALKER, 1995). 

 

 

 

v Vantagens: 

O método se apresentou mais simples no preparo dos reagentes; foi tão sensível 

quanto o método de Lowry e foi relativamente rápido. 

 

v Desvantagens: 

Uma das desvantagens é a dependência da temperatura de incubação das amostras. 

Também há uma variação na absortividade específica para diferentes proteínas e sua 

absorbância varia com o tempo. 

 

v Interferentes: 

As substâncias interfer entes são todas aquelas que reagem com os íons cobre ou com 

o reativo do BCA. A Tabela 14 apresenta algumas destas substâncias. 

BROWN et al. (1989) descreveram um procedimento de precipitação de proteínas 

para remover agentes interferentes no ensaio do Ácido Bicinconínico. Os autores utilizaram 

ácido tricloroacético e desoxicolato de sódio para precipitação. O ensaio do Ácido 

Bicinconínico não mostrou interferências com muitas substâncias que interferem com ensaio 

de Lowry. Entretanto, quando os autores realizaram o ensaio do Ácido Bicinconínico, 
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encontraram que a resposta da coloração foi afetada por tampões. A modificação no método 

permitiu rapidez e remoção eficiente de substâncias interferentes, como por exemplo, 

mercaptoetanol, sulfato de amônia e glicose.  

 

v Recomendações: 

Manter o rígido controle de tempo da leitura das amostras após a incubação das 

mesmas. 

 

Tabela 14 – Algumas substâncias que interferem na determinação de proteína totais pelo 

Método do Ácido Bicinconínico 

Interferentes Comentários 
Açúcares em geral Provocam parcial redução do cobre (II) resultando 

em falso positivo 
EDTA Complexa íons cobre (II) 

Lipídeos  Reação entre BCA e lipídeos resulta em falso 
positivo 

Sulfato de amônio Resulta falso negativo 
Mercaptoetanol e dithiotureitol Provocam redução do cobre (II) resultando em falso 

positivo 
Cloropromazina Provoca turbidez na amostra 

Penicilinas  Provocam falso positivo 
Fonte: ZAIA et al. (1998) 

 

4.4.7 MÉTODO DE DETERMINAÇÃO DE NITROGÊNIO TOTAL 

KJELDAHL (NTK) 

 

O método Kjeldahl é empregado como método de referência para a determinação de 

proteínas totais. O procedimento de determinação indireta de proteínas é baseado na 

determinação de nitrogênio, devido a composição elementar de diferentes proteínas serem 

muito similares, independente da natureza e origem (GÁSPAR, 1984). 

Segundo JAMES (1995), em análises de alimentos ou agricultura, a proteína total 

contida nas amostras é determinada como “proteína bruta”, pela multiplicação do nitrogênio 

contido por 6,25, um fator correspondente a média de nitrogênio protéico de 16% . 

Em análises práticas, este procedimento rende resultados precisos, mas se um 

resultado exato é requerido, o fator empregado deveria corresponder ao conteúdo de 

nitrogênio nas proteínas individuais. O nitrogênio contido e fatores de conversão de algumas 

proteínas e de substâncias que contém proteínas são apresentados na Tabela 15. 

 

Tabela 15 – Fatores de conversão para porcentagem de nitrogênio 
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Proteína Origem % Nitrogênio na 
Proteína (X) 

Fator de conversão F 
(100/X) 

Proteínas 
Albumina do plasma Humana 15,95 6,27 
Albumina do plasma Bovina 16,07 6,22 

Ovoalbumina Ovo de galinha 15,76 6,34 
Globulina Plasma humano 16,03 6,24 

Lactoglobulina Leite de vaca 15,60 6,41 
Caseína Leite de vaca 15,63 6,39 

Hemoglobina Sangue de cavalo 16,80 5,95 
Fibrina Plasma humano 16,90 5,91 

Queratina Pena 15,00 6,66 
Colágeno Pele bovina 18,60 5,37 
Gelatina Colágeno 18,00 5,55 
Histona Fígado de bezerro 18,00 5,55 

Protamina Esperma de 
pássaro 

24,40 4,10 

Protamina Ovas de salmão 30,70 3,25 
Zeína Prolamina do 

milho 
16,20 6,17 

Glicinina Soja-feijão 17,30 5,78 
Produtos que contém proteínas ocorrendo naturalmente 

Milho  16 6,25 
Trigo  17,15 5,83 
Soja  17,51 5,71 

Arroz  16,81 5,95 
Fonte: GÁSPAR (1984) 

 

O método apresenta, como limitações, o longo intervalo de tempo requerido por 

análise e a presença de nitrogênio não protéico na amostra que pode provocar um erro 

positivo nas determinações. Para suprimir a interferência de nitrogênio não protéico, a 

proteína deve ser precipitada, separada do sobrenadante e digerida com ácido sulfúrico para 

posterior quantificação. 

Muitas pesquisas sobre o método Kjeldahl estão voltadas para a perfeição do passo 

de decomposição. A química da decomposição com ácido sulfúrico é relativamente simples. 

Ácido sulfúrico concentrado é um agente desidratante extremamente eficiente: a uma dada 

temperatura crítica, ele extrai elementos da matéria orgânica presente na água contendo 

oxigênio, e libera carbono. Na temperatura de decomposição, ácido sulfúrico também age 

como um oxidante e oxida o carbono liberado para dióxido de carbono. 

Segundo GÁSPAR (1984), 1,0 g de proteína consome 9,0 g de ácido sulfúrico. A 

decomposição Kjeldahl é realizada em longos tubos para condensar o vapor de água e 

prevenir rápida evaporação do líquido decomposto. Várias possibilidades estão disponíveis 

para aceleração e término da decomposição, tal como aumento da temperatura, adição de 

oxidantes, adição de redutores, uso de catalisadores. 
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O segundo estágio no método Kjeldahl é a determinação da amônia formada. Esta 

medição pode ser realizada com titulação (com ou sem destilação) ou num 

espectrofotômetro. 

Em macrodeterminações, a destilação direta é geralmente usada com aquecimento 

moderado, amônia é liberada com álcali concentrado e pode ser destilada em 5-20 minutos 

dependendo do aparelho. 

A amônia é coletada após destilação em frascos contendo uma solução de ácido 

bórico 4% e, em seguida, é titulada com ácido padrão.  

 O método Kjeldahl é amplamente usado e, sua alta precisão e boa 

reprodutividade, têm feito deste o melhor método para estimação de proteínas. Uma 

desvantagem é que não resulta em medida de proteína verdadeira, já que nem todo nitrogênio 

está na forma de proteína. 

 

5. METODOLOGIA 

 

Como o principal objetivo deste trabalho foi a determinação de proteínas em águas 

residuárias, estão descritos a seguir os métodos relacionados a essa avaliação, bem como as 

modificações e adaptações exigidas pela complexidade das amostras. Os reagentes utilizados 

foram de grau analítico e de boa procedência. Os ensaios de DQO, DBO e Nitrogênio Total 

Kjeldahl utilizados neste trabalho estão descritos no Standard Methods for Examination of 

Water and Wastewater (APHA, 1995). Todas as medidas de DBO efetuadas, referem-se à 

execução desse ensaio em amostras incubadas por 5 dias à temperatura de 200C. As leituras 

de absorbância foram realizadas em espectrofotômetro da marca Hach, modelo DR4000. 

 

5.1 AMOSTRAGEM 

 

Foram realizadas três amostragens, fevereiro/2002, maio/2002 e agosto/2002, onde 

na primeira foram testados vários métodos colorimétricos para determinação de proteínas 

com intuito de escolher um método mais apropriado para o ambiente em estudo, discutindo 

vantagens e desvantagens de cada um. Foram realizadas várias leituras em diferentes tempos 

após o término do ensaio para análise da estabilidade do complexo formado e foi verificada a 

reprodutividade dos métodos. 

Nas outras duas amostragens foi utilizado o método escolhido na coleta anterior para 

realização de análises na variação nictemeral da concentração de proteínas, análise de adição 

de padrão soroalbumina às amostras para verificação de interferentes, análise de degradação 
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da amostra durante sete dias, análise da especificidade do método na variação de proteína 

para proteína e verificação na variação da concentração de proteínas entre superfície, meio e 

fundo nas lagoas facultativas e de maturação. 

Amostras foram coletadas na Estação de Tratamento de Esgoto de Novo Horizonte – 

SP e as estações de coleta (Figura 7) foram: afluente bruto (E1), lagoa anaeróbia (E2), lag oa 

facultativa (E3), lagoa de maturação (E4) e efluente final (E5). Nas lagoas facultativas e de 

maturação foram coletadas amostras na superfície - S, meio – M (0,4 m) e fundo - F (1,4 m). 

 
Figura 7 – Foto do sistema de tratamento de esgoto sanitário por lagoas de estabilização da cidade de 

Novo Horizonte – SP. Nela estão identificadas as estações de coleta, onde: E1 – Afluente bruto; E2 – 

Lagoa anaeróbia; E3 – Lagoa facultativa; E4 – Lagoa de maturação; E5 – Efluente final.  

As amostras foram trazidas para o laboratório onde análises de DQO e DBO foram 

realizadas após cerca de três horas da coleta. Devido a problemas relacionados à coloração e 

turbidez, as amostras de esgoto sanitário utilizadas para determinação de proteínas foram 

filtradas em filtro de fibra de vidro de 0,45µm e congeladas para determinações posteriores. 

Na primeira amostragem, as amostras ainda passaram por um filtro de nitrocelulose de 0,2 

µm. Como não houve diferença entre as concentrações obtidas com uma filtração e com duas 

filtrações, nas amostragens posteriores foi utilizado somente o filtro de 0,45 µm de 

porosidade. As amostras foram estocadas a 40C e utilizadas dentro de 1-2 semanas. 

 

5.2 DETERMINAÇÃO DE PROTEÍNAS 

 

Os métodos colorimétricos analisados e comparados neste trabalho estão descritos a 

seguir. 

E1

E2 

E3 

E4 

E5 
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5.2.1 MÉTODO DE LOWRY 

 Preparou-se o reagente A, que consistiu na adição de 20 g de bicarbonato de sódio 

em um litro de hidróxido de sódio 0,1 N. O reagente B consistiu em adicionar 1 g de 

tartarato de sódio em 100 mL de água e acrescentou-se 0,5 g de sulfato de cobre penta-

hidratado. O reagente C foi preparado somente na hora do uso e consistiu em misturar 50 

partes do reagente A com 1 parte do reagente B. O reagente D, também preparado na hora do 

uso consistiu em Reagente Folin -fenol Ciocalteu diluído em proporção de 1:1 em água. Em 

um tubo de ensaio colocou-se 0,5 mL de amostra, adicionou-se 2,5 mL de reagente C. Os 

tubos foram agitados e deixados em descanso por 10 minutos à temperatura ambiente. A 

seguir, adicionou-se 0,25 mL de reagente D e misturou-se. As amostras foram lidas a 750 nm 

após 30 minutos ou mais, à temperatura ambiente. 

 

5.2.2 MÉTODO DE BRADFORD 

O reagente consistiu em adicionar 100 mg de Azul Brilhante de Coomassie G-250 

em 50 mL de etanol 95% e 100 mL de ácido fosfórico 85%. Completou-se um litro com 

água destilada. Em tubo de ensaio, foram colocados 0,05 mL de amostra e adicionados 2,5 

mL do reagente. Misturou-se e os frascos foram lidos em 595 nm após 2 minutos e antes de 1 

hora.  

 

5.2.3 MÉTODO DO BIURETO I 

Os reagentes utilizados neste método foram simples e de preparo rápido. O reagente 

A consistiu de hidróxido de sódio 30%. O reagente B consistiu na adição de 0,21 g de sulfato 

de cobre na solução de hidróxido de sódio 30%. Colocou-se 1 mL deste reagente num tubo 

de ensaio e adicionou-se 2 mL de amostra. Os tubos foram agitados e lidos a 310 nm após 5 

minutos. 

 

5.2.4 MÉTODO DO BIURETO II 

O reagente consistiu na adição de 1,5 g de sulfato de cobre penta-hidratado, 6 g de 

tartarato de sódio, 300 mL de hidróxido de sódio 10% e completou-se o volume de um litro 

com água destilada Colocou-se em tubo de ensaio, 2 mL de reagente e adicionou-se 0,5 mL 

de amostra. Os frascos foram agitados e incubados à temperatura ambiente por 30 minutos. 

Após esse período, fez-se a leitura a 500 nm. 

  

5.2.5 MÉTODO DO BIURETO III 
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O reagente A consistiu no preparo de uma solução de hidróxido de sódio 20% e o 

reagente B, sulfato de cobre penta-hidratado 25%. Colocou-se em tubos de ensaio 1,65 mL 

de amostra, 0,3 mL de reagente A e 0,05 mL de reagente B. Para remoção do excesso de 

hidróxido de cobre formado, os tubos de ensaio foram centrifugados a 8500 rpm por 15 

minutos e fez-se a leitura a 310 nm.  

 

5.2.6 MÉTODO DO ÁCIDO BICINCONÍNICO (BCA) 

O reagente A que foi adquirido de Pierce & Co é constituído de carbonato de sódio ,  

bicarbonato de sódio, ácido bicinconínico, tartarato de sódio e hidróxido de sódio. O 

reagente B consistiu no preparo de uma solução de sulfato de cobre penta-hidratado 4%. O 

Reagente Trabalho consistiu na mistura de 50 partes de reagente A com 1 parte de reagente 

B e foram adicionados somente na hora do uso. Em tubo de ensaio, foram adicionados 0,1 

mL da amostra com 2 mL de reagente de trabalho. Misturou-se e realizou-se três incubações 

diferentes: 37 0C por 30 minutos, 600C por 30 minutos e temperatura ambiente por duas 

horas. Resfriou-se a temperatura ambiente e fez-se a leitura a 562 nm. 

 

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A matéria orgânica protéica é fator limitante aos processos biológicos de tratamento 

de águas residuárias. O estudo da degradação de proteínas e aminoácidos por bactérias 

anaeróbias tem se mostrado complicado pelo fato dos microrganismos responsáveis por esta 

degradação, requererem um meio complexo para seu crescimento (BARKER, 1981). O 

esgoto pode ser considerado este meio complexo necessário para o crescimento destes 

microrganismos.  

A degradação de proteínas realizada pelos microrganismos proteolíticos ocorre 

anaerobiamente. As atividades metabólicas coordenadas e combinadas entre populações 

microbianas anaeróbias são capazes de degradar compostos orgânicos a metano e dióxido de 

carbono. Os substratos intermediários necessários para certos microrganismos são fornecidos 

a partir de produtos finais produzidos por outros e, assim, um consórcio microbiano deve 

existir num sistema de biodegradação anaeróbia. 

Segundo McINERNEY (1988), a degradação de proteínas é importante na ciclagem 

do nitrogênio e enxofre, tanto quanto na ciclagem do carbono na natureza. As proteínas são 

hidrolisadas a peptídeos e aminoácidos, os quais são rapidamente fermentados. Os maiores 

produtos da fermentação dos aminoácidos são ácidos graxos de cadeia curta e de cadeia 

ramificada, amônia e dióxido de carbono. Uma quantidade substancial de amônia, derivada 
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de processos proteolíticos, serve como principal fonte de nitrogênio para o crescimento 

microbiano. 

 Este estudo comprovou que a concentração de proteína diminui bruscamente na 

lagoa anaeróbia, mostrando a degradação anaeróbia pelos microrganismos. Mesmo com essa 

degradação, uma grande quantidade de proteínas está sendo lançada no efluente final. Talvez 

proteínas não degradadas ou novas sintetizadas na lagoa de maturação. A seguir são 

apresentados os resultados obtidos em três amostragens realizadas em períodos distintos. 

 

6.1 AMOSTRAGEM - Fevereiro/2002 

 

Esta amostragem foi realizada em fevereiro/2002 com a finalidade de comparar os 

métodos colorimétricos existentes para determinação de proteínas em água residuária. 

 

6.1.1 ANÁLISE DE DQO 

 

A Tabela 1A, Anexo A, mostra os resultados obtidos na análise de DQO e a Figura 

8, a variação nesta concentração nas várias estações de coleta do sistema de tratamento, na 

amostragem de fevereiro/2002.  
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Figura 8 – Demanda Química de Oxigênio (DQO), em mg.L- 1, nas várias estações de 

amostragem, em fevereiro/2002 

 

 Na Figura 8 pode-se observar que da estação E1 para a E2 houve uma redução de 

aproximadamente 75% na DQO. A eficiência de remoção de DQO em todo sistema ficou em 

84%.  

 Resultados próximos a estes foram obtidos por VIDAL et al. (2000) tratando água 

residuária de uma indústria de lacticínios. Utilizando dois tipos de água residuária, uma de 
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leite integral (W) e outra de desnatado (S), a redução de DQO ficou em 88,7% e 74,7%, 

respectivamente.  

PEARSON et al. (1996) também apresentaram resultados de redução de DQO 

próximos ao por nós obtidos. Tratando esgoto em lagoas de estabilização com alta carga 

orgânica, os autores obtiveram uma redução na DQO de 70,5%. 

Na lagoa anaeróbia ocorreu a degradação de proteínas em maior proporção. Na 

facultativa ocorreu uma pequena degradação, provavelmente, devido a atividade anaeróbia 

nas camadas inferiores; na de maturação (E4), ocorreu um aumento na concentração de 

proteínas, parecendo indicar síntese protéica. Como pode-se observar, em E4 houve um 

aumento de 35% na concentração de DQO.  

 Uma provável explicação para esta síntese pode ser a descrita em METCALF & 

EDDY (1991) que diz que, em ambientes anaeróbios, algumas bactérias degradam proteínas 

e as transformam, através de vários processos intermediários, em nitrogênio amoniacal. As 

bactérias podem oxidar amônia a nitrato e nitrito, e esses podem ser utilizados por algas para 

formar proteínas. Morte e decomposição de microrganismos e plantas, rendem proteínas e 

levam as bactérias a produzirem amônia novamente, fechando o ciclo. 

  

6.1.2 ANÁLISE DOS MÉTODOS COLORIMÉTRICOS 

 

Foram testados os métodos de Lowry, de Bradford, do Biureto e do Ácido 

Bicinconínico. Para cada método foram realizadas curvas padrão com as proteínas mais 

comumente encontradas em águas residuárias, que são soroalbumina, caseína e ovoalbumina. 

Suas concentrações também foram determinadas e estudadas. Foram preparadas soluções 

estoques de 1 g.L-1 de cada proteína e realizadas várias diluições de diferentes concentrações 

para cada método. O solvente utilizado foi água, exceto para caseína que foi hidróxido de 

sódio. A seguir estão apresentadas as observações e resultados obtidos para cada método. 

 

6.1.2.1 MÉTODO DE LOWRY 

 

Para este método foram preparadas diluições de concentração de 0 a 100 mg.L-1 a 

partir da solução estoque e foram rea lizadas as curvas padrão para as proteínas em estudo, 

soroalbumina, caseína e ovoalbumina, respectivamente. As curvas obtidas foram lineares e 

apresentaram um ótimo coeficiente de regressão. O coeficiente de regressão foi de 0,9914 

para soroalbumina, 0,9899 para caseína e 0,9912 para ovoalbumina. 
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O procedimento pede para realizar as leituras após 30 minutos do término do ensaio. 

Com o intuito de analisar a estabilidade do complexo formado, leituras de absorbância foram 

realizadas logo após o término do ensaio, após 10, 20 e 30 minutos. Os valores de 

absorbância obtidos estão apresentados na Tabela 2A no Anexo A.  

O tempo de reação de 10 minutos não foi suficiente, pois com 20 minutos após o 

término do experimento, os valores de absorbância ainda estavam subindo. Com 30 minutos 

de reação, os valores de absorbância começaram a diminuir. Os valores obtidos mostram que 

o método necessita de 20 minutos de tempo de reação após a adição do último reagente. 

As curvas padrão estão apresentadas nas Figuras 9, 10 e 11 e os valores de 

absorbância dessas curvas estão na Tabela 3A, Anexo A.  
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Figura 9 – Curva padrão de soroalbumina obtida pelo método de Lowry, na amostragem de 

fevereiro/2002 
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Figura 10 - Curva padrão de caseína obtida pelo método de Lowry, na amostragem de 

fevereiro/2002 
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Figura 11– Curva padrão de ovoalbumina obtida pelo método de Lowry, na amostragem de 

fevereiro/2002 

 

Os valores de absorbância média e concentração de prot eínas estão apresentados na 

Tabela 4A, Anexo A. As determinações foram realizadas em quintuplicata e a absorbância 

média foi obtida através da média aritmética dos valores experimentais. A Figura 12 

apresenta as concentrações das proteínas obtidas na utilização do método de Lowry. 
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Figura 12 – Concentrações de proteínas (mg.L-1) nas 5 estações, obtidas pelo método de 

Lowry, na amostragem de fevereiro/2002 

 

 As concentrações de proteínas no afluente bruto foram de 46,5 mg.L- 1 de 

soroalbumina, 53,3 mg.L- 1 de caseína e 43,6 mg.L-1 de ovoalbumina. Houve degradação de 

23,6% de proteínas, mostrando que uma quantidade maior poderia ser lançada no efluente 

final, caso não ocorresse o aumento na concentração de proteínas na estação E4. Essa 

concentração no efluente final pode ser proteína não degradada, proteína que foi degradada e 

sintetizada novamente, ou outras proteínas diferentes sintetizadas.  

Este método não apresentou variação significativa entre as proteínas, resultado este 

que corrobora com aquele encontrado por RAUNKJAER et al. (1994). Esses autores, 

analisaram duas proteínas diferentes como padrão e o método de Lowry mostrou uma 
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pequena variabilidade na sensitividade à várias proteínas com resultado insignificante de 

risco de superestimação destas em águas residuárias domésticas, quando da utilização de 

soroalbumina bovina como padrão. Os autores encontraram 24,0 mg.L -1 de soroalbumina 

bovina e 22,1 mg.L-1 de gama globulina bovina.  

VIDAL et al. (2000), utilizando o método de Lowry para determinar proteínas em 

água residuária de indústria de lacticínio, encontraram concentrações iniciais de proteínas 

variando de 120 a 2240 mg.L-1. As porcentagens de remoção ficaram em torno de 68,1 a 

95%.  

O gráfico de concentração de proteínas comprova a hipótese discutida na variação de 

DQO de que, provavelmente, houve síntese de proteínas na lagoa de maturação (E4). Nesta 

lagoa, ocorre a presença de um grande número de algas (VASCONCELOS & PEREIRA, 

2001) e segundo STEWART (1980) vários compostos nitrogenados incluindo aminoácidos, 

amidas, peptídeos, polipeptídeos e proteínas são liberados por elas. 

O método é bastante sensitivo e utiliza reagente específico para proteína. Num 

primeiro momento ocorre a reação biureto devido o reagente ser constituí do de hidróxido de 

sódio e sulfato de cobre, além de carbonato de sódio e tartarato de sódio. Em seguida, 

acrescenta-se o reagente Folin-fenol que é reduzido quando em contato com proteína. 

Ocorrem, portanto, neste método, duas reações: uma reação rápida de redução do reagente 

Folin-fenol com resíduos de aminoácidos aromáticos (tirosina e triptofano) e uma reação 

mais lenta com os quelatos de cobre com cadeias peptídicas (LOWRY et al., 1951). 

 

6.1.2.2 MÉTODO DE BRADFORD 

 

O procedimento deste método é a realização de leituras de absorbância  logo após seu 

término. Foram realizadas leituras após o término do ensaio e 10 minutos após (Tabela 5A, 

Anexo A). De acordo com os resultados obtidos, recomenda-se leituras imediatas após o 

término do ensaio conforme pede o protocolo. 

Os valores de absorbância obtidos experimentalmente para a realização das curvas 

padrão para este método estão apresentados na Tabela 6A do Anexo A. As curvas padrão 

(Figuras 13, 14 e 15) para este método não apresentaram linearidade. RAUNKJAER et al. 

(1994), utilizando o método de Bradford, obtiveram uma curva padrão linear para 

soroalbumina na variação de 0-15 mg.L-1. 

Foram realizadas diluições da solução estoque variando a concentração de 0 a 5 

mg.L- 1. As curvas padrão foram linearizadas (Figuras 13, 14 e 15). 
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Figura 13 - Curva padrão de soroalbumina obtida pelo método de Bradford, na amostragem 

de fevereiro/2002 
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Figura 14 - Curva padrão de caseína obtida pelo método de Bradford, na amostragem de 

fevereiro/2002 
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Figura 15 - Curva padrão de ovoalbumina obtida pelo método de Bradford, na amostragem 

de fevereiro/2002 

 

 Segundo ZAIA et al.(1998), a falta de linearidade na lei de Beer-Lambert tem sido, 

também, observada devido a uma variação no pH quando ocorre adição da amostra ao 

reagente Azul de Coomassie G-250 (BG-250). 

 O ensaio foi realizado em quintuplicata e os valores médios de absorbância e de 

concentração de proteínas estão apresentados na Tabela 7A, Anexo A, e na Figura 16. 
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Figura 16 – Concentrações de proteínas (mg.L- 1) nas 5 estações de coleta, obtida pelo 

método de Bradford, na amostragem de fevereiro/2002 

 

 As concentrações de proteínas obtidas por este método foram baixas em relação às 

obtidas em outros métodos. No afluente bruto obteve-se cerca de 6,0 mg.L- 1 de 

soroalbumina, sendo que no efluente final obteve-se cerca de 16,0 mg.L-1.

 RAUNKJAER et al. (1994), utilizando esse mesmo método em águas residuárias 

domésticas mostraram uma variação na concentração de 2,4 a 5,9 mg.L-1. Utilizando 

soroalbumina como proteína padrão, mostraram que o nível de concentração desta proteína 

foi de 4 a 7 vezes mais baixo utilizando esse método do que utilizando o de Lowry.  

Contradizendo nosso resultado, CHEN et al. (2000), utilizando água residuária de 

indústria de processamento de alimentos e o método de Bradford com soroalbumina como 

padrão, encontraram uma concentração de proteínas de 328 mg.L-1 na entrada do sistema e 

um efluente final com 6,7 mg.L-1. Houve remoção de proteínas de 98%. 

O método baseia-se na ligação do corante Azul Brilhante de Coomassie G250 com a 

proteína. São utilizados etanol, ácido fosfórico e corante que reagem com grupos funcionais 

básicos ou aromáticos das proteínas. Para que ocorra esta ligação as proteínas devem ter 

estruturas macromoleculares, com no mínimo 8-9 ligações peptídicas (RAUNKJAER et al 

(1994). Esta baixa concentração é explicada por RAUNKJAER et al. (1994), que afirmaram 

que se compostos protéicos contendo menos do que 8 ligações peptídicas não estão incluídos 

na análise, o risco de subestimação ocorre. Outra razão para subestimação utilizando o 

método de Bradford, deve ser a falta de solubilização total da proteína particulada. A 

concentração de proteína dissolvida não mudou, mas a de proteína total aumentou 55%, 

indicando que a proteína particulada não foi suficientemente solubilizada utilizando esse 

método. 

 Durante as leituras, foi observado a tendência do complexo proteína-corante em ficar 

impregnado à  parede das cubetas causando erros de leitura conforme relatado em 
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BRADFORD (1976). Isto tornou o procedimento de leitura demorado, pois requereu etapas 

de limpeza adicionais das mesmas antes de novas leituras. 

 Com esse método, diferenças significativas entre as proteínas padrão utilizadas 

foram obtidas. Soroalbumina (5,9 mg.L-1) e ovoalbumina (14,5 mg.L-1) apresentaram valores 

de concentração mais altos do que caseína (2,2 mg.L-1). Segundo RAUNKJAER et al. 

(1994), o resultado da utilização do método de Bradford para medir proteínas em amostras 

de águas residuárias foi fortemente influenciado pelo padrão utilizado. Os autores obtiveram 

uma concentração de soroalbumina bovina de 3,6 mg.L-1 e de gama globulina bovina de 5,3 

mg.L- 1. 

 PERLE et al. (1995) analisaram a degradação anaeróbia de proteínas numa indústria 

de lacticínios através do aparecimento de proteínas solúveis (peso molecular maior do que 

3000) com adição de proteína insolúvel (caseína), cuja detecção foi realizada pelo método de 

Bradford descrito em SEDMAK & GROSSBERG (1977) com padrão soroalbumina. Foram 

analisados lodos aclimatado com caseína e não-aclimatado. As concentrações de proteínas 

obtidas nesses tipos de lodos foram de 20,0 e 25,0 mg.L-1 sem posterior adição de caseína e 

6736,0 e 253,0 mg.L-1, com adição posterior de caseína, respectivamente. As águas 

residuárias de indústria de lacticínios são muito mais concentradas do que esgoto doméstico 

e os principais contribuintes da matéria orgânica nestas águas são a lactose, gorduras e 

proteínas do leite. Esses mesmos autores encontraram uma deficiência no sistema enzimático 

proteolítico capaz de solubilizar caseína no lodo não-aclimatado. O resultado foi uma taxa 

muito baixa de degradação e de consumo de caseína e, portanto, diminuição no processo de 

eficiência. Quando o reator foi aclimatado com caseína, a degradação desta foi muito mais 

rápida e seus produtos de degradação ficaram biologicamente disponível e não-inibidores ao 

processo anaeróbio. 

 O método de Bradford teve uma ótima aplicação num reator alimentado com 40 

mg.L- 1 de soroalbumina pelos autores CONFER & LOGAN (1997). Com um tempo de 

detenção de 8 horas, os autores obtiveram uma degradação de proteínas de 55% e durante 73 

horas, 87% de degradação. 

 

6.1.2.3 MÉTODO DO BIURETO I 

 

O procedimento deste método pede leituras de absorbância após 5 minutos do 

término do ensaio. Leituras foram realizadas após 5 e 15 minutos do término e os resultados 

obtidos estão na Tabela 8A, Anexo A. De acordo com os resultados, recomenda-se leituras 

após 5 minutos o término do ensaio, como manda o protocolo. 
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A Tabela 9A do Anexo A mostra os valores de absorbância obtidos para realização 

das curvas padrão. As Figuras 17, 18 e 19 mostram as curvas padrão realizadas com 

diluições da solução estoque variando de 0 a 400 mg.L-1. ITZHAKI & GILL (1964) 

obtiveram curva padrão com albumina de plasma bovino (BPA) com concentração variando 

de 26 a 530 mg.L-1. 
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Figura 17 - Curva padrão de soroalbumina obtida pelo método do Biureto I, na amostragem 

de fevereiro/2002 
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Figura 18 - Curva padrão de caseína obtida pelo método do Biureto I, na amostragem de 

fevereiro/2002 
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Figura 19 - Curva padrão de ovoalbumina obtida pelo método do Biureto I, na amostragem 

de fevereiro/2002 
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 Na Tabela 10A do Anexo A, estão apresentados os valores médios de absorbância e 

concentrações de proteínas obtidas pelo método do Biureto I. A Figura 20 mostra as 

concentrações de proteínas obtidas no método do Biureto I. 
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Figura 20 - Concentrações de proteínas (mg.L-1) nas 5 estações de coleta, obtidas pelo 

método biureto I, na amostragem de fevereiro/2002 

 

Para o método do Biureto I, a concentração inicial de proteínas foi de 

aproximadamente 200,0 mg.L-1 de soroalbumina. Este método mostrou uma variação 

significativa entre as proteínas estudadas (16%) e uma remoção de 48% do afluente bruto 

para o efluente final. 

O método apresentou concentrações altas de proteínas devido medir também não 

somente o grupo –CONH2, mas todos os compostos com grupos -CSNH2, -C(NH)NH2, -

CH2NH2, -CRHNH2, -CH(OH)CH2NH2, -CHNH2CH2OH e –CHNH2CH(OH). Ocorre 

também reação com o próprio biureto: OC(NH2)NHCONH2 (GÁSPAR, 1984). Assim, não 

somente proteínas respondem ao teste biureto. A baixa sensitividade deste método exclui sua 

utilização em amostras com baixa concentração de proteínas, por exemplo, amostras de água 

residuária doméstica. 

 BLUNDI (1988) realizando experimento com o mesmo método encontrou 

concentrações de proteínas de aproximadamente 130 mg.L- 1 com uma DQO de 325 mg.L-1, 

ou seja, 40% da DQO correspondeu à proteínas.  

 Neste trabalho obteve-se uma concentração de proteínas de, aproximadamente, 200 

mg.L- 1 com uma DQO de 1574 mg.L- 1, ou seja, cerca de 13% da DQO correspondeu  à 

proteínas, mostrando que este tipo de água residuária tem baixa concentração de proteínas 

em relação a outros ambientes. 

 

6.1.2.4 MÉTODO DO BIURETO II 
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Não houve reação deste método com as amostras de lagoas de estabilização. Como 

dito anteriormente, os métodos com reação Biureto requerem alta concentração de proteínas 

na amostra, o que não ocorre nestas lagoas. Além disso, há naturalmente uma competição de 

tartarato de sódio pelos íons cobre. A proteína também compete pelos íons cobre e, assim, 

ocorre uma competição entre proteína e tartarato por estes íons (GERHARDT, 1994). Como 

a amostra tem baixa concentração de proteína, não ocorre a reação da proteína com o cobre. 

 

6.1.2.5 MÉTODO DO BIURETO III 

 

O procedimento deste método pede que leituras sejam realizadas após o término do 

ensaio. Foram realizadas também, leituras após 10 minutos do término e os valores de 

absorbância foram diminuindo, mostrando que as leituras realmente devem ser realizadas 

logo após o término do experimento. A Tabela 11A, Anexo A, mostra os valores de 

absorbância obtidos experimentalmente. 

As concentrações das diluições da solução para este método variaram de 0 a 400 

mg.L- 1 e os valores utilizados para a realização das curvas padrão estão apresentadas na 

Tabela 12A, Anexo A, e nas Figuras 21, 22 e 23. 
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Figura 21 - Curva padrão de soroalbumina obtida pelo método do Biureto III, na amostragem 

de fevereiro/2002 
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Figura 22 - Curva padrão de caseína obtida pelo método do Biureto III, na amostragem de 

fevereiro/2002 
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Figura 23 - Curva padrão de ovoalbumina obtida pelo método do Biureto III, na amostragem 

de fevereiro/2002 

 

 Nota-se, principalmente na Figuras 23, que se a curva não precisasse passar pela 

origem, o coeficiente de regressão seria melhor. Isso indica que houve algum interferente na 

amostra com este método. 

 Os valores médios de absorbância e concentração de proteínas estão apresentados na 

Tabela 13A, Anexo A. A Figura 24 mostra as concentrações de proteínas, a partir dos 

resultados obtidos experimentalmente, pelo método do Biureto III. 
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Figura 24 - Concentrações de proteínas (mg.L-1), nas 5 estações de coleta, obtidas pelo 

método do Biureto III, na amostragem de fevereiro/2002 

  

Neste método, a concentração de proteínas foi de aproximadamente 270,0 mg.L-1 de 

soroalbumina apresentando uma grande variação na concentração das proteínas estudadas. A 

concentração de caseína foi cerca de 100,0 mg.L-1 e de ovoalbumina foi cerca de 450,0 mg.L-

1. Entre o afluente bruto e o efluente final houve remoção de 17% na quantidade de proteína. 

Este método parece também mostrar a síntese de proteínas na lagoa de maturação (E4), 

acompanhando os valores de DQO. Ele apresentou também altas concentrações  devido 

medir proteína total e outros compostos, como já justificado anteriormente. 

CORTES (1993), utilizando água residuária e o método do Biureto III, encontrou 

uma DQO de aproximadamente 4500 mg.L-1 e uma concentração de proteínas de 1390 mg.L-

1, ou seja, cerca de 35% da DQO correspondeu a proteínas. Neste trabalho, obteve-se que 

17% da DQO correspondeu a proteínas. 

 

6.1.2.6 MÉTODO DO ÁCIDO BICINCONÍNICO (BCA) 

 

As concentrações das diluições da solução estoque para este método variaram de 0 a 

100 mg.L-1. Este método foi realizado em duplicata devido ao custo do reagente. Foram 

realizadas três variações de incubações: (i) temperatura ambiente por 2 horas; (ii) T = 37 0C 

por 30 minutos; e (iii) T = 600C por 30 minutos. Os resultados estão apresentados a seguir. 

 

(i) INCUBAÇÃO A TEMPERATURA AMBIENTE POR DUAS HORAS 

 

Na Tabela 14A estão os valores de absorbância obtidos para realização das curvas 

padrão que estão apresentadas nas Figuras 25, 26 e 27. 
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Figura 25 -  Curva padrão de soroalbumina obtida pelo método do Ácido Bicinconínico na 

incubação de temperatura ambiente por duas horas, na amostragem de fevereiro/2002 
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Figura 26 - Curva padrão de caseína obtida pelo método do Ácido Bicinconínico na 

incubação de temperatura ambiente por duas horas, na amostragem de fevereiro/2002 
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Figura 27 - Curva padrão de ovoalbumina obtida pelo método do Ácido Bicinconínico na 

incubação de temperatura ambiente por duas horas, na amostragem de fevereiro/2002 

 

A curva padrão para caseína foi linearizada. Os valores médios de absorbância 

obtidos através da realização do método estão apresentados na Tabela 15A, Anexo A e as 

concentrações de proteínas estão apresentadas na Figura 28 e Tabela 16A, Anexo A.  
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Figura 28 – Concentrações de proteínas (mg.L-1) nas 5 estações de coleta, obtidas pelo 

método do Ácido Bicinconínico, com incubação de temperatura ambiente por duas horas, na 

amostragem de fevereiro/2002 

 

A concentração de proteínas obtida neste experimento foi de aproximadamente 62,0 

mg.L- 1 de soroalbumina. Obteve-se uma concentração de 58,5 mg.L- 1 de ovoalbumina e não 

houve reação com caseína. CASAL et al. (2000), utilizando esse método e água residuária 

com planta aquática para remoção de proteínas, encontraram concentração de 47,4 mg.L-1, 

valor esse próximo do resultado obtido nesse trabalho. 

Segundo FONKWE & SINGH (1996), o método do Ácido Bicinconínico mede o 

número de peptídeos e proteínas em solução os quais têm no mínimo três aminoácidos, ou 

seja, duas ligações peptídicas.  

O método apresentou uma remoção de, aproximadamente, 44% de proteínas. Nota-se 

um aumento na concentração de proteínas na estação E4, provavelmente, devido a síntese de 

proteínas já mostrada na variação de DQO e comentada anteriormente. 

Os valores de estabilidade do complexo estão apresentados na Tabela 17A, Anexo 

A. De acordo com as absorbâncias obtidas após o término do experimento, após 10 e 15 

minutos, recomenda-se leituras logo após o término do experimento. 

 

(ii) INCUBAÇÃO A 370C POR 30 MINUTOS 

 

As absorbâncias obtidas para a determinação das curvas padrão para esta incubação 

estão na Tabela 18A, Anexo A. As curvas padrão estão apresentadas nas Figuras 29, 30 e 31. 
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Figura 29 -  Curva padrão de soroalbumina obtida pelo método do Ácido Bicinconínico na 

incubação de 370C por trinta minutos, na amostragem de fevereiro/2002 
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Figura 30 - Curva padrão de caseína obtida pelo método do Ácido Bicinconínico na 

incubação de 370C por trinta minutos, na amostragem de fevereiro/2002 
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Figura 31 - Curva padrão de ovoalbumina obtida pelo método do Ácido Bicinconínico na 

incubação de 370C por trinta minutos, na amostragem de fevereiro/2002 

 

As absorbâncias obtidas estão apresentadas na Tabela 19A, Anexo A. As 

concentrações de proteínas estão apresentadas na Figura 32 e na Tabela 20A, Anexo A.  
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Figura 32 - Concentrações de proteínas (mg.L-1) nas 5 estações de coleta, obtidas pelo 

método do Ácido Bicinconínico, com incubação de 370C por trinta minutos, na amostragem 

de fevereiro/2002 

 

A concentração de proteínas através deste método foi cerca de 58,0 mg.L-1 de 

soroalbumina e 67,0 mg.L- 1 de ovoalbumina. Não houve reação do método com caseína e 

houve remoção de proteínas de 28%. Neste método, também, observou-se um aumento na 

concentração de proteínas na estação E4, já discutida na incubação anterior.  

A Tabela 21A, Anexo A, apresenta as absorbâncias obtidas após o término do 

experimento, após 10 e 15 minutos. O protocolo recomenda leituras logo após o término do 

experimento, e as absorbâncias obtidas experimentalmente confirmaram a recomendação. 

 

(iii) INCUBAÇÃO A 600C POR 30 MINUTOS 

 

As absorbâncias obtidas para determinação destas curvas estão apresentadas na 

Tabela 22A do Anexo A. As curvas padrão para esta incubação estão apresentadas nas 

Figuras 33, 34 e 35. 
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Figura 33 -  Curva padrão de soroalbumina obtida pelo método do Ácido Bicinconínico na 

incubação de 600C por trinta minutos, na amostragem de fevereiro/2002 
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Figura 34 - Curva padrão de caseína obtida pelo método do Ácido Bicinconínico na 

incubação de 600C por trinta minutos, na amostragem de fevereiro/2002 

 

y = 0,0225x
R2 = 0,9328

0

1

2

3

0 20 40 60 80 100

Concentração (mg.L-1)

A
bs

or
bâ

nc
ia

 

Figura 35 - Curva padrão de ovoalbumina obtida pelo método do Ácido Bicinconínico na 

incubação de 600C por trinta minutos, na amostragem de fevereiro/2002 

 

As absorbâncias obtidas estão apresentadas na Tabela 23A, Anexo A e as 

concentrações de proteínas na Figura 36 e Tabela 24A, Anexo A. 
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Figura 36 - Concentrações de proteínas (mg.L-1) nas 5 estações de coleta, obtidas pelo 

método do Ácido Bicinconínico, com incubação de 600C por trinta minutos, na amostragem 

de fevereiro/2002 

 As concentrações obtidas neste método foram de 56,0 mg.L-1 de soroalbumina e 42 

,0 mg.L- 1 de ovoalbumina. Houve remoção de proteínas de 22%. 

 De acordo com as absorbâncias obtidas experimentalmente, recomenda-se leituras 

logo após o término do procedimento. Os valores obtidos estão apresentados na Tabela 25A, 

Anexo A. Esta variação de incubação mostrou também um aumento de proteínas na lagoa de 

maturação (E4). 

 Neste método, também numa primeira etapa, ocorre a reação Biureto liberando íons 

cobre monovalente. Na segunda, ocorre a formação do complexo BCA-Cu+ 1  (SMITH et al., 

1985). Além do custo do reagente, outra desvantagem é não ter ocorrido reação do método 

com caseína. 

 As incubações a 37 0C e 600C por trinta minutos apresentaram baixos coeficientes de 

regressão em relação à incubação a temperatura ambiente, por duas horas. Houve, também, 

variação significativa entre as proteínas. Apesar do longo tempo, a incubação a temperatura 

ambiente, por duas horas, é a mais adequada e prática por não necessitar de banho em água 

quente e controle rígido de temperatura.  

 

6.1.2.7 MÉTODO NITROGÊNIO TOTAL KJELDHAL (NTK) 

 

 Como já descrito anteriormente, o método do nitrogênio total Kjeldahl é empregado 

como método de referência para determinação de proteínas totais. Segundo JAMES (1995), a 

proteína total é determinada pela multiplicação do nitrogênio total por 6,25. 

Foram realizadas determinações de nitrogênio total para comparação com os 

métodos colorimétricos para determinação de proteínas. As concentrações de nitrogênio total 

(NTK) e proteína bruta estão apresentadas na Tabela 16. 

 As concentrações de proteína bruta podem ser comparadas com as obtidas pelo 

método Biureto, pois segundo RAUNKJAER et al. (1994), este também mede uréia, 

aminoácidos e ácidos húmicos, já que nem todo nitrogênio está na forma protéica.  

 

Tabela 16 – Concentrações de nitrogênio total e proteína bruta obtidas, experimentalmente, 

na amostragem de fevereiro/2002 

Estações  NTK 
(mg.L- 1) 

Proteína Bruta 
(mg.L- 1) 

E1 39,2 245,0 
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E2 47,9 299,4 
E3 43,0 268,8 
E4 42,5 265,6 
E5 41,4 258,8 

 

 Nitrogênio total tem sido utilizado para estimar proteínas utilizando o fator de 6,25, 

mas este pode superestimar a quantidade de proteínas caso as amostras contenham altos 

níveis de nitrogênio não-protéico (SALO-VÄÄNÄEN & KOIVISTOINEN, 1996). 

 CASAL et al. (2000), utilizando planta aquática (Lemna giba L.) para remoção de 

proteínas em água residuária, obtiveram uma concentração de  48,8 mg.L- 1 através do 

nitrogênio kjeldahl multiplicado pelo fator 6,25. Valor este abaixo do encontrado na água 

residuária doméstica da estação de Novo Horizonte – SP (250-300 mg.L-1). 

 CHEN et al. (2000), utilizando água residuária de indústria de processamento de 

alimentos e o método do nitrogênio total kjeldahl, obtiveram concentrações na entrada do 

sistema de 141 mg.L-1 e no efluente final, 7 mg.L- 1, não corroborando com os resultados aqui 

encontrados, mas sendo considerados normais desde que trata-se de uma estação de 

tratamento de indústria de processamento de alimentos. 

 Os resultados obtidos por PEARSON et al. (1996) corroboram com os por nós 

obtidos. Os autores utilizaram lagoas de estabilização com alta carga orgânica e encontraram 

valores de nitrogênio total kjeldahl no esgoto bruto de 54,5 mg.L-1 e no efluente final, 31,9 

mg.L- 1. 

 

6.2 ANÁLISE DAS VANTAGENS E DESVANTAGENS DE CADA MÉTODO 

 

Nas Tabelas 17, 18, 19, 20 e 21, estão apresentadas as médias, erros padrão, desvios 

padrão e coeficientes de variação para todas as estações de coleta e métodos analisados. 

Todas as análises das amostras foram realizadas em quintuplicata. A média refere-se a média 

aritmética das absorbâncias. 

 

Tabela 17 – Médias, erros padrão, desvios padrão e coeficientes de variação calculados para 

todos os métodos na amostragem da estação E1  

Bradford Biureto III BCA E1 Lowry 
 

Biureto I 
 370C/ 

30 min 
600C/ 

30 min 
T. A./ 
2 h 

Média 0,144 0,104 0,356 0,136 0,514 0,939 0,379 
Erro padrão 0,0006 0,001 0,002 0,003 0,001 0,001 0,0005 

Desvio padrão 0,001 0,003 0,005 0,007 0,001 0,001 0,0007 
Coef. de 
variação 

0,7% 2,9% 1,4% 5,2% 0,2% 0,1% 0,2% 
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variação 
Tabela 18 – Médias, erros padrão, desvios padrão e coeficientes de variação calculados para 

todos os métodos na amostragem da estação E2  

Bradford Biureto III BCA E2 Lowry 
 

Biureto I 
 370C/ 

30 min 
600C/ 

30 min 
T. A. / 
2 h 

Média 0,117 0,118 0,206 0,116 0,472 0,837 0,332 
Erro padrão 0,0007 0,002 0,001 0,004 0,0005 0,0005 0,001 

Desvio padrão 0,002 0,005 0,002 0,009 0,0007 0,0007 0,001 
Coef. de 
variação 

1,8% 4,2% 1% 7,7% 0,15% 0,1% 0,4% 

Tabela 19 – Médias, erros padrão, desvios padrão e coeficientes de variação calculados para 

todos os métodos na amostragem da estação E3  

Bradford Biureto III BCA E3 Lowry 
 

Biureto I 
 370C/ 

30 min 
600C/ 

30 min 
T. A./ 
2 h 

Média 0,099 0,158 0,188 0,096 0,341 0,708 0,217 
Erro padrão 0,001 0,001 0,0015 0,004 0,001 0,003 0 

Desvio padrão 0,002 0,003 0,003 0,008 0,001 0,004 0 
Coef. de 
variação 

2% 2% 1,6% 8,3% 0,3% 0,5% 0 

 

Tabela 20 – Médias, erros padrão, desvios padrão e coeficientes de variação calculados para 

todos os métodos na amostragem da estação E4  

Bradford Biureto III BCA E4 Lowry 
 

Biureto I 
 370C/ 

30 min 
600C/ 

30 min 
T. A./ 
2 h 

Média 0,119 0,135 0,202 0,109 0,416 0,906 0,241 
Erro padrão 0,0008 0,001 0,002 0,004 0,001 0,001 0,001 

Desvio padrão 0,002 0,002 0,004 0,009 0,001 0,001 0,002 
Coef. de 
variação 

1,7% 1,5% 2% 8,2% 0,2% 0,1% 0,8% 

 

Tabela 21 – Médias, erros padrão, desvios padrão e coeficientes de variação calculados para 

todos os métodos na amostragem da estação E5  

Bradford Biureto III BCA E5 Lowry 
 

Biureto I 
 370C/ 

30 min 
600C/ 

30 min 
T. A./ 
2 h 

Média 0,109 0,165 0,186 0,113 0,368 0,726 0,214 
Erro padrão 0,0003 0,001 0,0015 0,0045 0,001 0,0005 0,001 

Desvio padrão 0,0008 0,002 0,003 0,01 0,001 0,0007 0,001 
Coef. De 
variação 

0,7% 1,2% 1,6% 8,8% 0,4% 0,1% 0,6% 
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 Os métodos que se mostraram mais reprodutivos foram o do Ácido Bicinconínico e 

Lowry, com menores erro, menores desvio padrão e menores coeficiente de variação. 

 A Tabela 22 mostra os coeficientes de regressão obtidos a partir das curvas padrão 

para cada método utilizado. 

 RAUNKJAER et al. (1994) obtiveram no método de Lowry, um desvio padrão de 

3,8% e um coeficiente de regressão de 0,9980. Os mesmos autores, utilizando o método de 

Bradford, obtiveram um desvio padrão de 9,1% e um coeficiente de regressão de 1,0 com 

padrão soroalbumina.  

ITZHAKI & GILL (1964) encontraram um desvio padrão de cinco alíquotas de 

solução de proteínas de ±2% do valor médio. 

 

Tabela 22 – Coeficientes de regressão (r2) das curvas padrão obtidas experimentalmente 

Método Proteína R2 
Soroalbumina 0,9914 

Caseína 0,9912 
Lowry 

Ovoalbumina 0,9899 
Soroalbumina 0,9794 

Caseína 0,9471 
Bradford 

Ovoalbumina 0,9762 
Soroalbumina 0,9910 

Caseína 0,9915 
Biureto I 

Ovoalbumina 0,9864 
Soroalbumina 0,8370 

Caseína 0,9570 
Biureto III 

Ovoalbumina 0,7754 
Soroalbumina 0,9957 

Caseína 0,9627 
BCA 

T. A./2 h 
Ovoalbumina 0,9880 
Soroalbumina 0,9922 

Caseína 0,9371 
BCA 

370C/30 min 
Ovoalbumina 0,9278 
Soroalbumina 0,9891 

Caseína 0,8348 
BCA 

600C/30 min 
Ovoalbumina 0,9328 

 

Os métodos que apresentaram melhores coeficientes de regressão para soroalbumina 

foram os do Ácido Bicinconínico, incubação (i) e (ii) e de Lowry; para caseína foi o método 

Biureto I; e para ovoalbumina foi o de Lowry. 

Não houve reação do reagente do método Biureto II com a quantidade de proteína 

presente na amostra. Parece ter havido competição entre proteínas e tartarato de sódio pelos 

íons cobre presentes no reagente, conforme descrito em GERHARDT (1994). Por este 

motivo, o método foi descartado. 
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Os outros dois métodos Biureto, I e III, e proteína bruta medida a partir do nitrogênio 

total kjeldahl, apresentaram altas concentrações devido medir todos os compostos que 

contém nitrogênio. Proteína bruta, por exemplo, mede uréia, aminoácidos e ácidos húmicos. 

Além disso, estes métodos requerem altas quantidades de proteínas na amostra 

(RAUNKJAER et al., 1994), o que não aconteceu nestas amostras de água residuária 

doméstica em comparação com análises de soluções puras onde o método é melhor 

empregado. A baixa sensitividade, portanto, exclui a aplicação destes métodos para analisar 

proteínas nestas amostras. 

O método de Bradford apresentou curva padrão não-linear e sua linearização pode 

trazer alguns erros. Neste método, o corante reage com grupos funcionais básicos ou 

aromáticos presentes nas proteínas. Como já mencionado anteriormente, este complexo 

corante-proteína torna-se impregnado nas cubetas, causando uma coloração azul intensa que 

leva a erros de leitura. Entre uma leitura e outra deve-se lavar a cubeta com ácido e água 

destilada, o que tornou o método demorado. Outra desvantagem é que para ocorrer a ligação, 

a proteína deve ter estrutura macromolecular, ou seja, possuir no mínimo, de 8 à 9 ligações 

peptídicas (BRADFORD, 1976; RAUNKJAER et al. , 1994). 

O método do Ácido bicinconínico apresenta um reagente específico para proteína, o 

que é uma grande vantagem, mas possui um custo alto. Outra desvantagem é que o reagente 

deste método não reagiu com caseína. Segundo FONKWE & SINGH (1996), este método 

mede peptídeos tão pequenos quanto aqueles com duas ligações peptídicas. 

FONKWE & SINGH (1996), com o intuito de recuperar proteínas de um sistema de 

tratamento de resíduo de processamento de aves domésticas por hidrólise enzimática 

utilizando papaína, compararam os métodos do Nitrogênio Total Kjeldahl (NTK) e Ácido 

Bicinconínico (BCA). As concentrações iniciais encontradas para estes métodos foram de 

10.000 mg.L-1 e 15.000 mg.L- 1, respectivamente para BCA e NTK, e as finais de 20.000 

mg.L- 1 para BCA e 40.000 mg.L- 1 para NTK. A taxa de hidrólise enzimática aumentou 

durante os primeiros 45 minutos de hidrólise e, neste período, a enzima (papaína) clivou as 

cadeias de proteínas em diferentes pontos ao longo de seu comprimento conduzindo a 

formação de peptídeos com diferentes comprimentos e aminoácidos individuais. Enquanto o 

método do BCA mediu somente aqueles peptídeos com no mínimo três resíduos de 

aminoácidos, o NTK mediu nitrogênio total. Como a hidrólise prosseguiu durante os 45 

minutos iniciais, a enzima hidrolisou as cadeias  polipeptídicas maiores e substrato de 

proteína em peptídeos menores. Isto levou a um aumento na concentração de aminoácidos e 

dipeptídeos no hidrolisado os quais não podem ser medidos pelo método do BCA. Após os 

45 minutos, o substrato e longas cadeias de polipeptídeos foram exauridas. No final da 
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hidrólise, o estudo indicou que a proteína hidrolisada continha 50% destas na forma de 

aminoácidos e dipeptídeos. As proteínas remanescentes eram cadeias maiores de 

polipeptídeos. 

O método de Lowry tem reagente específico para proteínas e mostrou-se mais 

sensitivo pois mede moléculas tão pequenas quanto dipeptídeos (LOWRY et al., 1951). 

Portanto, o método mais apropriado para o ambiente em estudo é o método de Lowry.  

 Este resultado corrobora com aquele encontrado por RAUNKJAER et al. (1994), 

onde os autores afirmaram que entre os diferentes métodos possíveis para determinação de 

proteínas, o método de Lowry pareceu ser o mais acurado e preciso para quantificar 

proteínas em águas residuárias domésticas. 

 Estes ensaios resultam em diferenças relativas na concentração de proteínas e não 

valores absolutos (PETERSON, 1983). Muitos reagentes comuns não são compatíveis com 

diferentes ensaios e estes necessitam ser considerados quando selecionar um sistema de 

ensaio (SMITH et al., 1985). É também possível que as amostras a serem medidas 

contenham compostos que interfiram com os ensaios. 

 O propósito deste trabalho foi determinar se diferentes métodos levam a resultados 

similares. Se métodos diferem, isto tem implicações de como as proteínas devem ser 

medidas, e seguramente comparar estudos que utilizam diferentes métodos. 

 CROSSMAM et al. (2000), num estudo comparativo entre os métodos conhecidos, 

utilizaram uma regressão linear para curva padrão, exceto para o método de Lo wry. Os 

métodos de Bradford e Lowry DOC/TCA resultaram valores de proteínas substancialmente 

mais baixos do que os métodos BCA e Lowry. O método de Lowry com precipitação 

DOC/TCA não precipitou todo material peptídico. O método de Bradford não pode medir 

material peptídico abaixo de 6-21 resíduos aproximadamente, dependendo da seqüência de 

aminoácidos (MAYER et al., 1986). Os métodos de Lowry e BCA apresentaram boa 

recuperação de proteínas e levaram a resultados similares. 

 

6.3 AMOSTRAGEM – MAIO/2002 

6.3.1 ANÁLISE NA VARIAÇÃO DE DQO E DBO 

 

Os valores de DQO nas diferentes estações de coleta e horários estão apresentadas na 

Tabela 1B, Anexo B. Na Figura 37 pode-se observar a variação na concentração de DQO ao 

longo da coleta.  
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Figura 37 – Variação da Demanda Química de Oxigênio (DQO) em mg.L-1, nas cinco 

estações de coleta, no sistema de Lagoas de Estabilização, Novo Horizonte (SP) em 

diferentes horários, na amostragem de maio/2002 (T0=10 horas, T1=16 horas, T2=22:30 

horas. T3=3:30 horas, T4=8:45 horas).  

 

Não houve variação significativa na DQO nos diferentes horários de coleta, nem 

entre as lagoas facultativas e de maturação. Houve uma eficiência de remoção de 67% no T0 

e 76% no T4. 

Como já discutido anteriormente, VIDAL et al. (2000), encontraram uma redução na 

DQO de 88,7% na água residuária de leite integral e 74,7% na de leite desnatado. Esses 

valores são um pouco mais altos do que os encontrados aqui. 

Foram realizadas amostragens na superfície (S), meio (M) e fundo (F) das lagoas 

facultativas e de maturação. Na Tabela 2B, Anexo B, estão apresentados os valores de DBO 

obtidos na amostragem de maio/2002. As concentrações de DBO estão apresentadas na 

Figura 38. 
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Figura 38 – Variação da Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), em mg.L-1, obtida nos 

diferentes horários de coleta no sistema de Lagoas de Estabilização, Novo Horizonte (SP) na 

amostragem de maio/2002. (T0=10 horas, T4=8:45 horas). 

 

Em relação a DBO, obteve-se um aumento de 75% de T0 (726,4 mg.L- 1) para T4 

(1273,4 mg.L- 1), mas o efluente final manteve-se com a mesma concentração. Em T0 houve 

uma eficiência de remoção de 70% e em T4 a eficiência de remoção foi de 76%. A remoção 

de matéria orgânica está ocorrendo anaerobiamente, ou seja, na primeira lagoa. Nas lagoas 

facultativas e de maturação não houve diferença significativa, mostrando que não está 

ocorrendo remoção nestas lagoas, mesmo porque a degradação de proteínas ocorre 

anaerobiamente. Segundo METCALF & EDDY (1991), na lagoa anaeróbia, eficiência de 

DBO5 acima de 70% pode ser facilmente obtida.  

PEARSON et al. (1996) também observaram extensa remoção de DBO ocorreu nas 

lagoas anaeróbias e facultativas (60% e 82%, respectivamente). 

CHEN et al. (2000), utilizando água residuária de indústria de processamento de 

alimentos, encontraram uma DBO na entrada do sistema de 2880 mg.L-1 e no efluente final, 

8,9 mg.L- 1. Uma redução de 99,7%. Esta satisfatória porcentagem de redução de DBO deve-

se ao sistema de tratamento que consiste de: sistema preliminar de gradeamento, para 

remover colóides; unidades de flotação por ar dissolvido, para remover sólidos suspensos; 

digestor anaeróbio e um aeróbio, para remover matéria orgânica dissolvida; cloração, para 

matar microrganismos patogênicos remanescentes antes da descarga. A água residuária ainda 

foi tratada utilizando materiais fibrosos e polieletrólitos. 

PEARSON et al. (1996), utilizando lagoas de estabilização com alta carga orgânica e 

um sistema de tratamento combinado, encontraram redução de DQO de 70,5% e de DBO de 

89,5%. A porcentagem de redução de DQO ficou próxima à obtida nas lagoas de 

estabilização de Novo Horizonte – SP, mas a de DBO mostrou-se mais eficiente. Estes 

resultados devem-se ao sistema de tratamento ser combinado, ou seja, os resultados 

mostraram que é necessário, no mínimo, três lagoas em série para remoção efetiva de DBO.  

 

6.3.2 ANÁLISE DA VARIAÇÃO NICTEMERAL NA CONCENTRAÇÃO DE 

PROTEÍNAS PELO MÉTODO DE LOWRY 

Na Tabela 3B, Anexo B, estão apresentadas as absorbâncias obtidas para as amostras 

de maio/2002 com o método de Lowry para determinação das curvas padrão que estão 

apresentadas nas Figuras 39, 40 e 41.  
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Figura 39 – Curva padrão de soroalbumina obtida pelo método de Lowry, na amostragem de 

maio/2002 
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Figura 40 - Curva padrão de caseína obtida pelo método de Lowry, na amostragem de 

maio/2002 
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Figura 41 - Curva padrão de ovoalbumina obtida pelo método de Lowry, na amostragem de 

maio/2002 

 

 Na Tabela 4B, Anexo B, estão apresentadas as absorbâncias obtidas na amostragem 

de maio/2002 pelo método de Lowry. Nas Tabelas 5B, 6B, 7B, 8B e 9B, Anexo B, estão 

apresentadas as concentrações de proteínas nos diferentes horários de coleta. As Figuras 42, 

43, 44, 45 e 46 mostram a variação nas concentrações de proteínas nos diferentes horários de 

coleta. 
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Figura 42 – Variação das concentrações de proteínas (mg.L- 1), em T0 na amostragem de 

maio/2002 (T0=10 horas) 
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Figura 43 -  Variação das concentrações de proteínas (mg.L- 1), em T1 na amostragem de 

maio/2002 (T1=16 horas) 
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Figura 44 -  Variação das concentrações de proteínas (mg.L- 1), em T2 na amostragem de 

maio/2002 (T2=22:30 horas) 
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Figura 45 -  Variação das concentrações de proteínas (mg.L- 1), em T3 na amostragem de 

maio/2002 (T3=3:30 horas) 
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Figura 46 -  Variação das concentrações de proteínas (mg.L- 1), em T4 na amostragem de 

maio/2002 (T4=8:45 horas) 

 

 No primeiro horário de coleta (T0) e no terceiro (T2), não houve variação 

significativa na concentração de proteínas nas lagoas facultativas e de maturação, ocorrendo 

remoção somente na lagoa anaeróbia. Em T0 houve remoção de 44% e em T4 a remoção foi 

de 56% em todo sistema. Do afluente bruto para a lagoa anaeróbia houve remoção de 31% 

em T0. Em T4 ocorreu 45% de remoção.  

 Contradizendo esses resultados, VIDAL et al. (2000), utilizando o método de Lowry, 

analisaram a biodegradabilidade anaeróbia através de flotação do lodo com análise de dois 

tipos de água residuária sintética, uma rica em gorduras obtida de leite integral (W) e outra 

com baixa quantidade de gordura obtida de leite desnatado (S) e obtiveram uma remoção de 

proteínas de 73,3% na água do tipo W e 68,1% na tipo S. 

 No último horário (T4), houve um aumento na concentração de proteínas na entrada 

do sistema em relação a T0, mas o efluente final apresentou a mesma concentração que em 

T0. 
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 Em T1, T3 e T4, houve um leve aumento na concentração de proteínas na lagoa de 

maturação, provavelmente devido a síntese de proteínas, como observado na amostragem 

anterior. 

As curvas padrão apresentaram coeficiente de regressão satisfatório para as três 

proteínas. Em vinte e quatro horas, a diminuição na concentração de proteínas do afluente 

bruto para a lagoa anaeróbia provavelmente foi devido a degradação bacteriana. Esta 

degradação anaeróbia é um processo complexo envolvendo tipos diferentes de 

microrganismos. Aqui as proteínas são hidrolisadas a peptídeos e aminoácidos por enzimas 

extracelulares, e estes são, posteriormente, fermentados para ácidos graxos voláteis, 

hidrogênio e dióxido de carbono, antes de serem convertidos a metano. Segundo 

McINERNEY (1988), as bactérias realizam tal processo em busca de energia.  

De acordo com MACKIE & BRYANT (1990), peptídeos, aminoácidos e amônia 

podem ser reaproveitados para síntese de proteínas bacterianas. 

 

6.3.3 ANÁLISE DA DEGRADAÇÃO DA AMOSTRA 

 

Na Tabela 10B, Anexo B, encontram-se as absorbâncias da análise de degradação 

das amostras durante sete dias consecutivos. A Tabela 11B, Anexo B, mostra as 

concentrações de proteínas durante análise de degradação da amostra. Na Figura 47, esta 

degradação é representada.  

0

20

40

60

80

100

120

dia 1 dia 2 dia 3 dia 4 dia 5 dia 6 dia 7

Tempo (dias)

C
on

ce
nt

ra
çã

o 
de

 s
or

oa
lb

um
in

a 
(m

g.
L-1

)

E1
E2
E3
E4
E5

 

Figura 47 – Degradação da amostra durante um período de sete dias  

  

As amostras analisadas permaneceram em geladeira por sete dias consecutivos. Nos 

dois primeiros dias, as amostras não apresentaram diferenças nas concentrações de proteínas. 

Após este período, as amostras das estações E1 e E2, apresentaram aumento significativo nas 

concentrações de proteínas, provavelmente, devido a presença de aminoácidos livres, e 

conseqüente síntese de proteínas. Nas amostras das estações, E3, E4 e E5, as concentrações 
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diminuíram mostrando degradação das amostras já no segundo dia. Provavelmente, nestas 

estações não ocorreu a presença de aminoácidos.  

 Esta análise mostrou que a amostra deve permanecer em geladeira no máximo por 

dois dias para ser analisada. Após este período, deve ser descartada.  

 Como já discutido, uma provável explicação para esta síntese pode ser a descrita em 

METCALF & EDDY (1991), que diz que em ambientes anaeróbios, as bactérias realizam a 

decomposição de proteínas, com vários processos intermediários, e a transformam em 

nitrogênio amoniacal. Bactérias podem oxidar amônia a nitrato e nitrito, e esses podem ser 

utilizados por algas para formar proteínas. Morte e decomposição de microrganismos e 

plantas, rendem proteínas e levam as bactérias a produzirem amônia novamente, fechando o 

ciclo. 

 Segundo von SPERLING (1996), quando diminui a quantidade de NH4
+, as bactérias 

utilizam primeiro um caminho onde o grupo amino incorporado pode ser transferido por 

transaminação para formar outros aminoácidos. Estes podem ser incorporados nas proteínas 

ou transformar -se em outros compostos contendo nitrogênio, os quais podem ser utilizados 

como fontes de carbono, nitrogênio e energia.  

 

6.3.4 ANÁLISE DA ADIÇÃO DE PADRÃO À AMOSTRA 

 

A análise de adição de padrão à amostra foi realizada para identificar se havia 

substâncias interferentes nestas amostras com o método de Lowry. Os interferentes podem 

aumentar a absorbância do branco, diminuir a absortividade ou até formar precipitados 

(ZAIA et al., 1998). A adição de padrão não identifica se quaisquer compostos além de 

proteínas na água residuária contribuíram com a concentração com o mesmo valor para cada 

adição de padrão. Amostras podem conter compostos que absorvem no mesmo comprimento 

de onda que os métodos (CROSSMAM et al. , 2000). Isto conduz à possibilidade de que 

compostos presentes nas amostras reagem com reagentes e resultam em falsos valores. A 

base dos métodos de Lowry e BCA é a redução de Cu2 + para Cu + por ligações peptídicas e 

resíduos de cisteína, tirosina e triptofano. Talvez compostos interferentes nas amostras 

realcem esta reação. Os aminoácidos livres dos resíduos reativos também reduzem Cu2+ e 

podem contribuir para os valores obtidos. 

As Tabelas 12B à 16B, Anexo B, mostram a adição de padrão de soroalbumina à 

amostra para verificação da ocorrência de substâncias interferentes. Nas Figuras 48 à 52 

pode-se observar os gráficos com as respectivas equações. Nestes gráficos, a linha vermelha 
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representa a curva padrão de soroalbumina e a linha escura representa a adição de padrão à 

amostra.  
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Figura 48 – Adição de padrão soroalbumina à amostra E1 
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Figura 49 - Adição de padrão soroalbumina à amostra E2 
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Figura 50 - Adição de padrão soroalbumina à amostra E3 
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Figura 51 - Adição de padrão soroalbumina à amostra E4 
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Figura 52 – Adição de padrão soroalbumina à amostra E5 

 

Os gráficos de padrão e adição de padrão à amostra mostraram que não houve 

substâncias interferentes com este método nas lagoas de estabilização. Os valores de 

inclinação da curva não apresentaram diferença significativa. 

Alguns autores (PETERSON, 1979; DAVIS, 1988) afirmaram que o método de 

Lowry é geralmente sensitivo à interferentes. Este resultado corroborou com aquele obtido 

por RAUNKJAER et al. (1994), onde os autores também realizaram o mesmo experimento 

com soroalbumina e demonstraram que a amostra não apresentou substâncias interferentes 

na água residuária utilizada. Foram encontrados valores de inclinação das curvas para padrão 

de 0,00258 e para adição de padrão de 0,00256. 

 

6.4 AMOSTRAGEM – AGOSTO/2002 
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6.4.1 ANÁLISE NA VARIAÇÃO DE DQO E DBO 

 

Os valores de DQO nas diferentes estações e horários de coleta estão apresentadas na 

Tabela 1C, Anexo C. Na Figura 53, encontra-se a variação nos valores de DQO. 
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Figura 53 - Variação da Demanda Química de Oxigênio (DQO) em mg.L-1, nas cinco 

estações de coleta, no sistema de Lagoas de Estabilização, Novo Horizonte (SP) em 

diferentes horários na amostragem de agosto/2002. (T0=9:30 horas, T1=15:00 horas, 

T2=21:30 horas, T3=3:00 horas, T4=9:00 horas). 

 

 Em T0 houve 68% de eficiência de remoção e em T4, 70% de eficiência. Em T2, 

houve um aumento na concentração de proteínas na lagoa de maturação e em T4, esse 

aumento na lagoa facultativa também foi observado. Estes aumentos devem-se, 

provavelmente, a síntese de proteínas. 

Como já discutido anteriormente e não corroborando com os resultados aqui obtidos, 

VIDAL et al. (2000), encontraram uma redução na DQO de 88,7% na água residuária de 

leite integral e 74,7% na de leite desnatado.  

Na Tabela 2C, Anexo C, e na Figura 54 encontra-se a variação nos valores de DBO. 
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Figura 54 – Variação da Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) em mg.L- 1, obtida nas 

várias estações de coleta no sistema de Lagoas de Estabilização, Novo Horizonte (SP) em 

diferentes horários na amostragem de agosto/2002 (T0=9:30 horas, T4=9:00 horas). 

 Em T0, houve 72% de eficiência de remoção e em T4, 67%. Os valor es obtidos, 

tanto para DQO como para DBO, mostraram que houve remoção somente na lagoa 

anaeróbia. Estes resultados corroboram com aqueles encontrados por CHEN et al. (2000) e 

PEARSON et al. (1996), já discutidos anteriormente. 

 

6.4.2 ANÁLISE DA VARIAÇÃO NICTEMERAL NA CONCENTRAÇÃO DE 

PROTEÍNAS PELO MÉTODO DE LOWRY 

 

Na Tabela 3C, Anexo C, estão apresentadas as absorbâncias obtidas nas amostras 

desta coleta, com o método de Lowry, para determinação das curvas padrão que estão 

apresentadas nas Figuras 55, 56 e 57.  
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Figura 55 -  Curva padrão de soroalbumina obtida pelo método de Lowry, na amostragem de 

agosto/2002 
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Figura 56 - Curva padrão de caseína obtida pelo método de Lowry, na amostragem de 

agosto/2002 



 100 

y = 0,0031x
R2 = 0,9951

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0 20 40 60 80 100 120

Concentração (mg.L-1)
A

bs
or

bâ
nc

ia

 

Figura 57 - Curva padrão de ovoalbumina obtida pelo método de Lowry, na amostragem de 

agosto/2002 

  

Nas Tabelas 4C, Anexo C, estão apresentadas as absorbâncias e nas Tabelas 5C a 9C 

as concentrações de proteínas nos diferentes horár ios de coleta. Nas Figuras 58 a 62, estão as 

variações nas concentrações de proteínas, em cada horário de amostragem. 
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Figura 58 – Variação nas concentrações de proteínas (mg.L- 1), em T0 na amostragem de 

agosto/2002 
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Figura 59 – Variação da concentração de proteínas (mg.L- 1), em T1 na amostragem de 

agosto/2002 
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Figura 60 – Variação da concentração de proteínas (mg.L- 1), em T2 na amostragem de 

agosto/2002 
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Figura 61 – Variação da concentração de proteínas (mg.L- 1), em T3 na amostragem de 

agosto/2002 
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Figura 62 – Variação da concentração de proteínas (mg.L- 1), em T4 na amostragem de 

agosto/2002 

 

 Em T0 houve eficiência de remoção de 23% e em T4 eficiência de remoção de 51%. 

Durante a amostragem de agosto/2002, houve ocorrência de fortes ventos, o que pode ter 

ocasionado a variação na concentração de proteínas entre superfície, meio e fundo das lagoas 
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facultativas e de maturação. Em T0, houve um aumento na concentração de proteínas na 

superfície tanto na lagoa facultativa como na de maturação. Houve também um decréscimo 

na concentração de proteínas no meio e fundo das mesmas lagoas. Isto pode ser explicado 

pela síntese de proteínas na superfície e degradação das proteínas nas camadas inferiores 

dessas lagoas. Em T3 houve um considerável aumento na concentração de proteínas na lagoa 

de maturação (E4), provavelmente devido à síntese de proteínas, como ocorreu praticamente 

em todas as amostragens realizadas nessas lagoas de estabilização. 

 Na primeira amostragem (fevereiro/2002), obteve-se que 3% da DQO correspondeu 

a proteínas. Nas amostragens de maio e agosto/2002, esta relação ficou em 7%. Estes 

resultados contradizem com aqueles obtidos por VIDAL et al. (2000), cuja relação ficou em 

17%, mostrando que a primeira amostragem apresentou baixas concentrações de proteínas. 

Os resultados obtidos nas segunda e terceira amostragens (maio e agosto/2002) corroboram 

com os encontrados por RAUNKJAER et al. (1994). Coletando água residuária doméstica 

em quatro estações de tratamento na Dinamarca, os autores encontraram que 11%, 8,9%, 

9,2% e 8,5% da DQO correspondeu a proteínas respectivamente nas estações de Aalborg 

West, Hjallerup, Aalborg East, Aabybro. CONFER et al. (1995) encontraram que 8-12% da 

DQO correspondeu a proteínas. CONFER & LOGAN (1997) mediram fragmentos 

hidrolíticos de peso molecular intermediário e encontraram que 1-6% da DQO correspondeu 

a proteínas. Considerando que frag mentos hidrolíticos liberados em diversos sistemas 

microbianos são prontamente metabolizados por outros microrganismos, esta quantidade é 

baixa para ter um efeito mensurável sobre toda degradação de DQO em reatores biológicos 

tratando água residuária doméstica. 

 Segundo RAUNKJAER et al. (1994), as diferenças nas frações encontradas podem 

ser devido às variações na qualidade da água residuária, junto com o uso de diferentes 

métodos de amostragem, manipulação e análise. 

 Segundo CONFER & LOGAN (1997), a matér ia protéica em água residuária é 

predominantemente macromolecular. O metabolismo de substratos macromoleculares é 

diferente daqueles compostos com baixo peso molecular. Polipeptídeos não podem ser 

assimilados diretamente como podem os compostos de baixo peso molecular, mas devem ser 

hidrolisados em monômeros ou polímeros menores por enzimas extracelulares antes de 

serem transportados através da parede celular bacteriana.  

 Segundo MORIART (1997), os microrganismos representam um importante papel 

nas lagoas de estabilização com relação à produtividade, ciclagem de nutrientes, qualidade 

da água, controle de doenças e impacto ambiental no efluente final. Existe uma grande 

diversidade de algas e bactérias com diferentes papéis e interações nos ecossistemas. Através 
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da atividade dos decompositores heterotróficos, nitrogênio e fósforo são reciclados para 

estimular a produtividade primária. As fontes básicas de alimento para esses microrganismos 

nas lagoas são a produtividade primária das algas e a matéria orgânica adicionada, por 

exemplo, esgoto. Quando matéria orgânica é adicionada, bactérias são componentes 

essenciais na cadeia alimentar e avanços na ecologia microbiana permitem quantificações 

acuradas dos papéis destas bactérias e outros microrganismos nesta cadeia e nos ciclos 

biogeoquímicos. 

 Em relação á síntese de proteínas, BROCK & MADIGAN (1991) declararam que 

biossíntese inclui todos os processos consumidores de energia e estes resultam na formação 

de novas células. Grande parte desta energia é utilizada par a síntese de proteínas. Segundo 

ATLAS & BARTHA (1981), nesta biossíntese, os caminhos anabólicos para formação de 

aminoácidos remanescentes, principalmente aqueles com estruturas circulares, são os mais 

complexos. As moléculas de aminoácidos formadas por esses caminhos são reunidas dentro 

da molécula de proteína. A presença ou ausência de enzimas específicas é importante em 

determinados ecossistemas nos quais microrganismos sobreviverão. A seqüência de 

aminoácidos de cada proteína é quem determina a especificidade da função para a enzima. 

Neste caso, é necessário a presença de enzimas que realizam a hidrólise proteolítica, ou seja, 

as proteases, que hidrolisam a molécula de proteína a peptídeos, e as peptidases, que 

quebram os peptídeos em aminoácidos (SAYED, 1987). 

 Segundo McINERNEY (1988), um grupo especializado de bactérias anaeróbias, tal 

como clostrídios proteolíticos, são responsáveis pela degradação de proteínas e estes 

processos rendem energia. MACKIE & BRYANT (1990), afirmaram que peptídeos, 

aminoác idos e amônia podem ser reaproveitados para a síntese de proteínas bacterianas. 

 A utilização de proteínas envolvendo solubilização, hidrólise extracelular, transporte, 

desaminação e formação de produtos finais está apresentada em SCHIAVUZZO (1997). A 

proteína alimentar transforma-se em proteína solúvel e estas são hidrolisadas à peptídeos e 

aminoácidos os quais são incorporados às células bacterianas. Na célula, através da cadeia 

catabólica, os aminoácidos são transformados em amônia e ácidos voláteis. Na cadeia 

anabólica, ocorre síntese de proteínas por parte dos aminoácidos que foram assimilados pela 

célula. 

 As bactérias produtoras de proteinase formam uma parte vital dos ecossistemas 

naturais nos quais elas não somente tornam disponível nitrogênio e carbono para si próprias 

por degradação, mas também interagem com microrganismos não-proteolíticos abastecendo-

os com esses nutrientes (LAW, 1980). 
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 Vários compostos contendo nitrogênio incluindo aminoácidos, amidas, peptídeos, 

polipeptídeos e proteínas são sintetizados e liberados por algas (STEWART, 1980). 

Microrganismos como Euglenofíceas, Clorofíceas, Crisofíceas, Dinofíceas e Bacilariofíceas 

representam uma pequena proporção do nitrogênio orgânico intracelular sintetizado por 

eucariontes. Este nitrogênio orgânico sintetizado é mais abundante em cianobactérias. 

 Segundo STEWART (1980), nitrogênio extracelular pode ser produzido por curtos 

períodos após a alga ter sido exposta a estresse ambiental de temperatura, salinidade, pH 

entre outros. Há evidências que o tipo de peptídeo extracelular liberado possa variar com o 

estado de diferenciação da alga e com a fonte de nitrogênio. Algas podem produzir 

exotoxinas e endotoxinas de natureza polipeptídica. Várias algas também podem crescer 

simbioticamente com outros organismos e estes podem assimilar e/ou liberar compostos 

nitrogenados. Estas proteínas extracelulares são utilizadas por bactérias, mas antes de serem 

assimiladas, requerem degradação à peptídeos e aminoácidos, como já foi descrito, fechando 

assim, o cic lo de síntese e degradação de proteínas. 

 Os ensaios espectrofotométricos de proteínas são simples, não dispendiosos e 

amplamente utilizados. Estes contam com várias suposições: que a proteína escolhida para 

curva padrão se iguala a coloração formada pelas amostras; que as amostras não interferem 

no ensaio; que o mecanismo da reação é específico para proteínas. 

Entretanto, a validade dessas suposições deve ser testada antes dos métodos serem 

utilizados em novas aplicações. Comparando a reatividade das quant idades conhecidas das 

amostras de proteínas com o padrão pode-se testar a primeira suposição. A segunda pode ser 

testada através de padronização interna dos experimentos. Segundo CROSSMAM et al. 

(2000), resultados obtidos utilizando métodos espectrofotométricos deveriam ser 

comparados com os de análise de aminoácidos. 

 

7. CONCLUSÕES 

 

Na avaliação e comparação dos métodos colorimétricos para determinação de 

proteínas em lagoas de estabilização, com amostragens realizadas em fevereiro, maio e 

agosto de 2002, foi possível concluir que: 

 

Ø Com relação a comparação dos métodos colorimétricos realizada na 

amostragem de fevereiro/2002: 

 



 105 

ð Em relação as curvas padrão dos métodos analisados, apenas o método de 

Bradford não apresentou curva linear, provavelmente, devido a uma variação no pH quando 

ocorre adição da amostra ao reagente Azul de Coomassie; 

 

ð Os reagentes utilizados no método do Ácido Bicinconínico (BCA) não 

reagiram com o padrão caseína, mostrando que o método não é tão sensitivo quanto aqueles 

que não apresentaram diferenças entre os padrões estudados; 

 

ð Os reagentes utilizados no método do Biureto II não reagiram com as 

proteínas presentes nas amostras de lagoas de estabilização, provavelmente, devido a 

competição de tartarato de sódio com as proteínas presentes na amostra pelos íons cobre;  

 

ð O nível de concentração de proteínas no método de Bradford foi de 7 a 8 

vezes menor que no método de Lowry. Talvez pelo fato de o método de Bradford medir 

compostos com no mínimo 8 a 9 ligações peptídicas e os de Lowry e BCA medirem 

compostos com duas ligações; 

 

ð O método de Lowry não apresentou variação significativa entre os padrões 

estudados, mostrando que o método é bastante sensitivo; 

 

ð O método de Bradford não apresentou variação entre soroalbumina e 

ovoalbumina, mas houve diferença significativa entre estas e caseína mostrando a baixa 

sensitividade do método; 

 

ð O método do Biureto I não apresentou diferenças entre soroalbumina e 

ovoalbumina, mas sim uma pequena diferença com padrão caseína, mostrando também não 

ser um método sensitivo; 

 

ð O nível de concentração de proteínas no método do Biureto I apresentou-se 

cerca de 4 vezes maior do que o nível encontrado no método de Lowry. Isto pode ser devido 

a este método medir não somente o grupo amina das proteínas, mas também vários outros 

compostos; 
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ð O método do Biureto III também apresentou concentrações maiores que os 

outros métodos e uma grande variação entre os padrões estudados foi observada, sendo o 

método menos sensitivo entre os testados; 

 

ð Entre as várias incubações testadas no método do BCA, a incubação a 

temperatura ambiente, por duas horas, apresentou melhores coeficientes de regressão nas 

curvas padrão e, apesar do longo tempo de espera, esta incubação pareceu ser a mais 

adequada por não necessitar de banho de água quente e rígido controle de temperatura; 

 

ð O método de determinação de proteína bruta medido a partir da 

multiplicação dos valores de NTK por 6,25 apresentou valores de concentração de proteínas 

também maiores em relação aos outros devido medir uréia, aminoácidos e ácidos húmicos; 

ð O método de Lowry foi o que apresentou menores desvantagens, melhores 

valores de média, desvio padrão, erro padrão e coeficiente de variação e, portanto, é o 

método mais adequado para determinação de proteínas em lagoas de estabilização; 

 

Ø Em relação as três amostragens realizadas: 

 

ð A eficiência de redução de DQO e DBO foram satisfatórias nas três 

amostragens, apesar de uma maior porcentagem de redução estar ocorrendo na lagoa 

anaeróbia; 

 

ð Em todas as amostragens, houve um aumento na concentração de DQO e 

proteínas na lagoa de maturação, provavelmente, devido a uma síntese de proteínas; 

 

Ø Em relação a degradação das amostras: 

 

ð As amostras, nos dois primeiros dias, não apresentaram diferenças 

em suas concentrações. Após esse período, as amostras das estações E1 e E2 apresentaram 

um aumento significativo nas concentrações provavelmente, devido a síntese de proteínas. 

As estações E3, E4 e E5 apresentaram queda nas concentrações; 

 

ð Esta análise mostrou que a amostra deve permanecer em geladeira 

por, no máximo, dois dias. Após esse período deve ser descartada; 
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Ø Em relação a adição de padrão à amostra: 

 

ð As amostras de lagoas de estabilização tratando 

esgoto doméstico, não apresentaram compostos interferentes com o método de Lowry. As 

inclinações das curvas padrão e adição de padrão a amostra apresentaram valores muito 

próximos, sendo considerado ausentes compostos interferentes; 

 

 

 

Em relação aos métodos colorimétricos: 

 

Ø Esses métodos são simples, rápidos, não dispendiosos e amplamente 

utilizados. Eles contam com várias suposições as quais devem ser testadas 

antes dos métodos serem utilizados em novas aplicações. 

 

8. COMENTÁRIOS E SUGESTÕES 

 

Os métodos colorimétricos para determinação de proteínas são empregados em 

diversos ambientes: culturas de microrganismos, em alimentos, para determinação do 

crescimento bacteriano, em águas naturais e residuárias, entre outros. Neste trabalho, foi 

realizado um estudo quantitativo das proteínas presentes em lagoas de estabilização. 

Foi observado um aumento na concentração de proteínas na lagoa de maturação e 

um estudo qualitativo de identificação das proteínas existentes em todo sistema seria 

necessário para melhor entendimento do aumento ocorrido. Esse estudo também é 

importante para saber se as proteínas que saem do sistema de tratamento são as mesmas que 

entram ou se são proteínas sintetizadas na lagoa de maturação. 

Outros estudos importantes seriam: 

ð Comparação das proteínas presentes nas lagoas de estabilização com 

aquelas que estão num reator para verificar se são iguais. Talvez 

sejam diferentes levando a outros caminhos metabólicos; 

ð Identificação dos microrganismos responsáveis pela degradação de 

proteínas para identificação de novos caminhos metabólicos; 

ð Analisar quais são os produtos dessa degradação de proteínas par a 

que o estudo dos caminhos metabólicos seja concluído; 
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Esses estudos em conjunto poderiam explicar o aumento na concentração de 

proteínas na lagoa de maturação. 
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ANEXO A 
 

Neste Anexo A estão apresentados os resultados referentes à primeira amostragem realizada 
em Fevereiro/2002 

 
Tabela 1A – Concentração da Demanda Química de Oxigênio (DQO) em mg.L- 1 na 

amostragem de fevereiro/2002 
Estações  DQO (mg.L- 1) 

E1 1574 
E2 397 
E3 405 
E4 547 
E5 252 

 
Tabela 2A – Absorbância obtida pelo método de Lowry na amostragem de fevereiro/2002 

 0 (minutos) 10 (minutos) 20 (minutos) 30 (minutos) 
E1     
 0,134 0,137 0,144 0,142 
 0,135 0,138 0,146 0,143 
 0,131 0,133 0,141 0,136 
 0,132 0,136 0,143 0,138 
 0,136 0,142 0,145 0,142 

E2     
 0,097 0,109 0,115 0,112 
 0,095 0,103 0,110 0,106 
 0,099 0,106 0,113 0,109 
 0,100 0,108 0,115 0,111 
 0,108 0,113 0,118 0,115 

E3     
 0,078 0,089 0,095 0,093 
 0,083 0,092 0,098 0,094 
 0,089 0,096 0,102 0,096 
 0,085 0,093 0,099 0,094 
 0,089 0,097 0,104 0,099 

E4     
 0,098 0,109 0,115 0,110 
 0,110 0,117 0,121 0,118 
 0,108 0,115 0,120 0,116 
 0,103 0,119 0,124 0,119 
 0,108 0,114 0,117 0,113 

E5     
 0,102 0,108 0,113 0,109 
 0,097 0,103 0,108 0,103 
 0,102 0,107 0,112 0,109 
 0,096 0,102 0,108 0,104 
 0,095 0,102 0,107 0,104 
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Tabela 3A – Absorbâncias médias das soluções de soroalbumina, caseína e ovoalbumina 

utilizando-se o método de Lowry na amostragem de fevereiro/2002 
Absorbância Concentração (mg.L-1) 

Soroalbumina Caseína Ovoalbumina 

0 0 0 0 

10 0,035 0,029 0,043 

20 0,072 0,064 0,074 

30 0,107 0,092 0,112 

40 0,140 0,112 0,125 

50 0,167 0,145 0,176 

60 0,193 0,164 0,211 

70 0,225 0,186 0,246 

80 0,248 0,207 0,261 

90 0,270 0,235 0,291 

100 0,306 0,256 0,316 

 
 

Tabela 4A – Absorbâncias médias e concentrações de proteín as obtidas pelo método de 
Lowry na amostragem de fevereiro/2002 

Concentração (mg.L-1) Estações Absorbância 
Soroalbumina Caseína Ovoalbumina 

E1 0,144 46,5 53,3 43,6 
E2 0,114 36,8 42,2 34,5 
E3 0,099 31,9 36,7 30,0 
E4 0,119 38,4 44,1 36,1 
E5 0,110 35,5 40,7 33,3 

 
Tabela 5A – Absorbâncias obtidas nas diferentes estações de amostragem pelo método de 

Bradford na amostragem de fevereiro/2002 
 Após o fim do ensaio Após 10 minutos  

E1   
 0,105 0,101 
 0,109 0,105 
 0,104 0,100 
 0,103 0,098 
 0,102 0,098 

E2   
 0,121 0,117 
 0,125 0,120 
 0,116 0,112 
 0,119 0,114 
 0,112 0,109 

E3   
 0,157 0,153 
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 0,162 0,159 
 0,158 0,154 
 0,154 0,151 
 0,159 0,154 

E4   
 0,134 0,131 
 0,136 0,132 
 0,138 0,132 
 0,132 0,129 
 0,135 0,131 

E5   
 0,168 0,163 
 0,162 0,158 
 0,165 0,159 
 0,164 0,159 
 0,166 0,162 

 
Tabela 6A – Absorbâncias médias das soluções de soroalbumina, caseína e ovoalbumina 

utilizando-se o método de Bradford na amostragem de fevereiro/2002 
Absorbância Concentração (mg.L-1) 

Soroalbumina Caseína Ovoalbumina 
0 0 0 0 
4 0,058 0,053 0,049 
8 0,108 0,087 0,099 

12 0,139 0,098 0,129 
16 0,168 0,105 0,140 
20 0,176 0,123 0,158 
24 0,187 0,145 0,178 
28 0,203 0,157 0,176 
32 0,208 0,173 0,191 
38 0,219 0,189 0,197 
40 0,228 0,197 0,201 

 
Tabela 7A – Absorbâncias médias e concentrações de proteínas (mg.L-1) obtidas pelo método 

de Bradford na amostragem de fevereiro/2002 
Concentração (mg.L-1) Estações Absorbância 

Soroalbumina Caseína Ovoalbumina 
E1 0,105 5,90 2,2 14,46 
E2 0,119 7,40 2,5 9,3 
E3 0,158 14,40 3,4 19,9 
E4 0,135 9,80 2,9 12,6 
E5 0,165 16,20 3,6 19,9 

 
Tabela 8A – Absorbâncias obtidas pelo método do Biureto I na amostragem de 

fevereiro/2002 
 Após 5 minutos Após 15 minutos  

E1   
 0,364 0,356 
 0,358 0,349 
 0,352 0,346 
 0,356 0,351 
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 0,353 0,348 
E2   

 0,203 0,198 
 0,207 0,201 
 0,208 0,201 
 0,204 0,199 
 0,207 0,203 

E3   
 0,188 0,183 
 0,183 0,178 
 0,189 0,184 
 0,192 0,187 
 0,188 0,183 

E4   
 0,209 0,202 
 0,197 0,193 
 0,201 0,195 
 0,200 0,196 
 0,201 0,196 

E5   
 0,189 0,183 
 0,181 0,175 
 0,185 0,181 
 0,189 0,176 
 0,187 0,182 

 
Tabela 9A – Absorbâncias médias das soluções de soroalbumina, caseína e ovoalbumina 

utilizando-se o método do Biureto I na amostragem de fevereiro/2002 
Absorbância Concentração (mg.L-1) 

Soroalbumina Caseína Ovoalbumina 
0 0 0 0 

50 0,127 0,089 0,114 
100 0,193 0,182 0,213 
150 0,256 0,247 0,294 
200 0,356 0,277 0,374 
250 0,432 0,369 0,444 
300 0,564 0,429 0,494 
350 0,587 0,515 0,611 
400 0,694 0,597 0,667 

 
Tabela 10A – Absorbâncias médias e concentrações de proteínas obtidas pelo método do 

Biureto I na amostragem de fevereiro/2002 
Concentração (mg.L-1) Estações Absorbância 

Soroalbumina Caseína Ovoalbumina 
E1 0,357 198,3 237,7 209,7 
E2 0,206 114,4 137,2 121,1 
E3 0,188 104,4 125,3 110,6 
E4 0,202 112,2 134,4 118,6 
E5 0,186 103,3 124,1 109,5 
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Tabela 11A – Absorbâncias obtidas pelo método do Biureto III na amostragem de 
fevereiro/2002 

 Após o término do ensaio Após 10 minutos  
E1   

 0,129 0,125 
 0,136 0,132 
 0,145 0,141 
 0,142 0,138 
 0,130 0,127 

E2   
 0,108 0,101 
 0,115 0,109 
 0,131 0,127 
 0,120 0,116 
 0,108 0,102 

E3   
 0,105 0,100 
 0,099 0,094 
 0,100 0,096 
 0,094 0,089 
 0,083 0,078 

E4   
 0,100 0,097 
 0,104 0,099 
 0,119 0,114 
 0,105 0,100 
 0,119 0,113 

E5   
 0,107 0,102 
 0,106 0,102 
 0,116 0,113 
 0,109 0,106 
 0,130 0,127 

 
Tabela 12A – Absorbâncias médias das soluções de soroalbumina, caseína e ovoalbumina 

utilizando-se o método do Biureto III na amostragem de fevereiro/2002 
Absorbância Concentração (mg.L-1) 

Soroalbumina Caseína Ovoalbumina 
0 0 0 0 

50 0,067 0,049 0,054 
100 0,087 0,096 0,062 
150 0,054 0,201 0,072 
200 0,098 0,316 0,089 
250 0,108 0,268 0,090 
300 0,170 0,394 0,109 
350 0,158 0,490 0,125 
400 0,184 - 0,128 
450 - - 0,134 
500 - - 0,145 
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Tabela 13A – Absorbâncias médias e concentrações de proteínas obtidas pelo método do 
Biureto III na amostragem de fevereiro/2002 

Concentração (mg.L-1) Estações Absorbância 
Soroalbumina Caseína Ovoalbumina 

E1 0,136 272,8 104,9 454,7 
E2 0,116 232,8 89,5 388,0 
E3 0,096 192,4 74,0 320,7 
E4 0,109 218,8 84,2 364,7 
E5 0,114 227,2 87,4 378,7 

 
 
 
 

Tabela 14A – Absorbâncias médias das soluções de soroalbumina, caseína e ovoalbumina 
utilizando-se o método do Ácido Bicinconínico na incubação (i) na amostragem de 

fevereiro/2002 
Absorbância Concentração (mg.L-1) 

Soroalbumina Caseína Ovoalbumina 
0 0 0 0 

10 0,065 0,045 0,082 
20 0,129 0,076 0,148 
30 0,199 0,097 0,228 
40 0,260 0,108 0,294 
50 0,309 0,114 0,345 
60 0,368 0,118 0,404 
70 0,435 0,119 0,460 
80 0,485 0,118 0,498 
90 0,547 0,105 0,573 
100 0,578 0,102 0,621 

 
Tabela 15A – Absorbâncias obtidas utilizando-se o método do Ácido Bicinconínico na 

incubação (i) na amostragem de fevereiro/2002 
Estação E1 E2 E3 E4 E5 

 0,380 0,331 0,217 0,240 0,215 
 0,379 0,333 0,217 0,243 0,213 

Média 0,380 0,332 0,217 0,242 0,214 
 

Tabela 16A – Concentrações de proteínas (mg.L- 1) obtidas na incubação de temperatura 
ambiente por duas horas na amostragem de fevereiro/2002 

Concentração (mg.L-1) Estações 
Soroalbumina Caseína Ovoalbumina 

E1 62,3 - 58,5 
E2 54,4 - 51,1 
E3 35,6 - 33,4 
E4 39,7 - 37,2 
E5 35,1 - 32,9 

 
Tabela 17A - Absorbâncias obtidas pelo método do Ácido Bicinconínico na incubação (i) na 

amostragem de fevereiro/2002 
Estação Após o experimento Após 10 minutos  Após 15 minutos  

E1 0,380 0,378 0,376 
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E2 0,332 0,330 0,329 
E3 0,217 0,216 0,214 
E4 0,242 0,240 0,237 
E5 0,214 0,211 0,210 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 18A – Absorbâncias médias das soluções de soroalbumina, caseína e ovoalbumina 
utilizando-se o método do Ácido Bicinconínico na incubação (ii) na amostragem de 

fevereiro/2002 
Absorbância Concentração (mg.L-1) 

Soroalbumina Caseína Ovoalbumina 
0 0 0 0 

10 0,130 0,074 0,108 
20 0,201 0,122 0,229 
30 0,307 0,172 0,318 
40 0,383 0,193 0,406 
50 0,449 0,212 0,451 
60 0,531 0,228 0,476 
70 0,621 0,235 0,522 
80 0,686 0,240 0,608 
90 0,791 0,239 0,643 
100 0,836 0,232 0,701 

 
Tabela 19A – Absorbâncias obtidas utilizando-se o método do Ácido Bicinconínico na 

incubação (ii) na amostragem de fevereiro/2002 
Estação E1 E2 E3 E4 E5 

 0,515 0,472 0,342 0,417 0,367 
 0,513 0,473 0,340 0,415 0,369 

Média 0,514 0,473 0,341 0,416 0,368 
 

Tabela 20A – Concentrações de proteínas (mg.L- 1) obtidas na incubação de 370C por trinta 
minutos na amostragem de fevereiro/2002 

Concentração (mg.L-1) Estações 
Soroalbumina Caseína Ovoalbumina 

E1 58,4 - 66,8 
E2 53,7 - 61,4 
E3 38,7 - 44,3 
E4 47,3 - 54,0 
E5 41,8 - 47,8 
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Tabela 21A - Absorbâncias obtidas pelo método do Ácido Bicinconínico na incubação (ii) na 

amostragem de fevereiro/2002 
Estações  Após o experimento Após 10 minutos  Após 15 minutos  

E1 0,514 0,512 0,510 
E2 0,473 0,472 0,470 
E3 0,341 0,338 0,337 
E4 0,416 0,414 0,412 
E5 0,368 0,365 0,362 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 22A – Absorbâncias médias das soluções de soroalbumina, caseína e ovoalbumina 
utilizando-se o método do Ácido Bicinconínico na incubação (iii) na amostragem de 

fevereiro/2002 
Absorbância Concentração (mg.L-1) 

Soroalbumina Caseína Ovoalbumina 
0 0 0 0 

10 0,203 0,176 0,223 
20 0,403 0,329 0,458 
30 0,600 0,443 0,625 
40 0,745 0,537 0,831 
50 0,881 0,594 0,987 
60 0,990 0,666 1,168 
70 1,137 0,754 1,357 
80 1,353 0,833 1,565 
90 1,535 0,874 1,709 
100 1,601 0,904 1,915 

 
Tabela 23A – Absorbâncias obtidas utilizando-se o método do Ácido Bicinconínico na 

incubação (iii) na amostragem de fevereiro/2002 
Estação E1 E2 E3 E4 E5 

 0,940 0,837 0,705 0,907 0,727 
 0,938 0,838 0,711 0,905 0,726 

Média 0,939 0,838 0,708 0,906 0,727 
 

Tabela 24A– Concentrações de proteínas (mg.L- 1) obtidas utilizando-se o método do Ácido 
Bicinconínico na incubação (iii) na amostragem de fevereiro/2002 

Concentração (mg.L-1) Estações 
Soroalbumina Caseína Ovoalbumina 

E1 55,9 2,5 41,7 
E2 49,9 2,2 37,2 
E3 42,1 1,8 31,5 
E4 53,9 2,4 40,3 
E5 43,3 1,9 32,3 
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Tabela 25A - Absorbâncias obtidas pelo método do Ácido Bicinconínico na incubação (iii) 
na amostragem de fevereiro/2002 

Estações  Após o experimento Após 10 minutos  Após 15 minutos  
E1 0,939 0,938 0,936 
E2 0,838 0,835 0,833 
E3 0,708 0,705 0,704 
E4 0,906 0,904 0,903 
E5 0,727 0,725 0,722 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO B 
 

Neste Anexo B estão apresentados os resultados referentes à segunda amostragem 
realizada em Maio/2002 

 
Tabela 1B – Concentrações da Demanda Química de Oxigênio (DQO) em mg.L- 1 obtidas 

durante os diferentes horários na amostragem de Maio/2002 
DQO T0 T1 T2 T3 T4 

E1 1020 - - - 1362 

E2 262 392 364 364 471 
E3S 264 334 306 279 315 

E3M 285 286 270 301 268 

E3F 305 302 332 278 295 
E4S 295 336 287 354 315 

E4M 301 290 310 351 299 

E4F 255 319 311 183 363 

E5 336 - - - 323 

 
Tabela 2B – Concentrações da Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) em mg.L- 1 nos 

diferentes horários na amostragem de Maio/2002 
Estação T0 T4 

E1 726,4 1273,4 

E2 316,8 427,7 

E3S 247,4 259,6 

E4S 255,9 298,7 
E5 222,7 309,5 
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Tabela 3B – Absorbâncias médias das soluções de soroalbumina, caseína e ovoalbumina 
utilizando-se o método de Lowry na amostragem de Maio/2002 

Absorbância Concentração (mg.L-1) 
Soroalbumina Caseína Ovoalbumina 

0 0 0 0 
10 0,032 0,039 0,037 
20 0,058 0,052 0,060 
30 0,085 0,097 0,094 
40 0,110 0,117 0,120 
50 0,135 0,153 0,155 
60 0,165 0,183 0,166 
70 0,189 0,192 0,215 
80 0,216 0,232 0,241 
90 0,241 0,245 0,276 
100 0,263 0,276 0,322 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 4B – Absorbâncias obtidas durante a variação nictemeral na amostragem de 
Maio/2002 

 E1 E2 E3S E3M E3F E4S E4M E4F E5 
To 0,185 0,128 0,109 0,101 0,101 0,108 0,105 0,107 0,103 

 0,192 0,128 0,108 0,095 0,108 0,098 0,102 0,104 0,104 
 0,184 0,133 0,108 0,103 0,113 0,111 0,102 0,109 0,108 

Média 0,187 0,130 0,108 0,100 0,107 0,106 0,103 0,107 0,105 
T1  0,122 0,103 0,113 0,111 0,124 0,116 0,12  

  0,125 0,108 0,109 0,11 0,129 0,117 0,123  
  0,123 0,106 0,109 0,112 0,126 0,115 0,121  

Média  0,123 0,106 0,110 0,111 0,126 0,116 0,121  
T2  0,15 0,114 0,108 0,115 0,108 0,114 0,118  

  0,142 0,108 0,104 0,114 0,115 0,121 0,124  
  0,148 0,111 0,105 0,117 0,112 0,113 0,117  

Média  0,147 0,111 0,106 0,115 0,112 0,116 0,120  
T3  0,129 0,119 0,104 0,108 0,115 0,126 0,123  

  0,128 0,121 0,111 0,112 0,116 0,114 0,112  
  0,129 0,122 0,107 0,11 0,113 0,115 0,113  

Média  0,129 0,121 0,107 0,110 0,115 0,118 0,116  
T4 0,234 0,125 0,095 0,095 0,105 0,098 0,099 0,09 0,094 

 0,228 0,126 0,094 0,093 0,102 0,099 0,095 0,093 0,098 
 0,23 0,132 0,098 0,096 0,105 0,103 0,1 0,103 0,109 

Média 0,231 0,128 0,096 0,095 0,104 0,100 0,098 0,095 0,100 
 

Tabela 5B – Concentrações de proteínas (mg.L-1) em T0 na amostragem de Maio/2002 
Estações  T0 Soroalbumina Caseína Ovoalbumina 

E1 0,187 69,3 66,8 60,3 
E2 0,130 48,0 46,3 41,8 
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E3S 0,108 40,1 38,7 34,9 
E3M 0,100 36,9 35,6 32,2 
E3F 0,107 39,8 38,3 34,6 
E4S 0,106 39,1 37,7 34,1 
E4M 0,103 38,1 36,8 33,2 
E4F 0,107 39,5 38,1 34,4 
E5 0,105 38,9 37,5 33,9 

 
Tabela 6B - Concentrações de proteínas (mg.L-1) em T1 na amostragem de Maio/2002 

Estações  T1 Soroalbumina Caseína Ovoalbumina 
     

E2 0,123 45,7 44,0 39,8 
E3S 0,106 39,1 37,7 34,1 
E3M 0,110 40,9 39,4 35,6 
E3F 0,111 41,1 39,6 35,8 
E4S 0,126 46,8 45,1 40,8 
E4M 0,116 43,0 41,4 37,4 
E4F 0,121 44,9 43,3 39,1 

 
 

 
 
 
 
 

Tabela 7B - Concentrações de proteínas (mg.L-1) em T2 na amostragem de Maio/2002 
Estações  T2 Soroalbumina Caseína Ovoalbumina 

E1     
E2 0,147 54,3 52,4 47,3 

E3S 0,111 41,1 39,6 35,8 
E3M 0,106 39,1 37,7 34,1 
E3F 0,115 42,7 41,2 37,2 
E4S 0,112 41,4 39,9 36,0 
E4M 0,116 43,0 41,4 37,4 
E4F 0,120 44,3 42,7 38,6 
E5     

 
Tabela 8B - Concentrações de proteínas (mg.L-1) em T3 na amostragem de Maio/2002 

Estações  T3 Soroalbumina Caseína Ovoalbumina 
E1      
E2 0,129 47,7 46,0 41,5  

E3S 0,121 44,7 43,1 38,9  
E3M 0,107 39,8 38,3 34,6  
E3F 0,110 40,7 39,3 35,5  
E4S 0,115 42,5 41,0 37,0  
E4M 0,118 43,8 42,3 38,2  
E4F 0,116 43,0 41,4 37,4  
E5      

 
Tabela 9B - Concentrações de proteínas (mg.L-1) em T4 na amostragem de Maio/2002 

Estações T4 Soroalbumina Caseína Ovoalbumina 
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E1 0,231 85,4 82,4 74,4 
E2 0,128 47,3 45,6 41,2 
E3S 0,096 35,4 34,2 30,9 
E3M 0,095 35,1 33,8 30,5 
E3F 0,104 38,5 37,1 33,5 
E4S 0,100 37,0 35,7 32,3 
E4M 0,098 36,3 35,0 31,6 
E4F 0,095 35,3 34,0 30,8 
E5 0,100 37,2 35,8 32,4 

 
Tabela 10B – Absorbâncias médias obtidas durante análise de degradação das amostras na 

amostragem de Maio/2002 

Estações  dia 1 dia 2 dia 3 dia 4 dia 5 dia 6 dia 7 

E1 0,187 0,187 0,231 0,245 0,243 0,284 0,277 

E2 0,130 0,126 0,145 0,159 0,164 0,186 0,169 

E3 0,108 0,106 0,112 0,104 0,098 0,103 0,093 

E4 0,106 0,107 0,126 0,121 0,105 0,113 0,101 

E5 0,105 0,104 0,111 0,106 0,096 0,105 0,100 
 

Tabela 11B – Concentrações de proteínas (mg.L- 1) durante análise de degradação das 
amostras na amostragem de Maio/2002 

Estações  Dia 1 dia 2 dia 3 dia 4 dia 5 dia 6 dia 7 

E1 69,2 69,2 85,5 90,7 90,0 105,2 102,6 

E2 48,1 46,7 53,7 58,9 60,7 68,9 62,6 

E3 40,0 39,2 41,5 38,5 36,3 38,2 34,4 

E4 39,2 39,6 46,7 44,8 38,9 41,8 37,4 

E5 38,9 38,5 41,1 39,2 35,6 38,9 37,0 
 

Tabela 12B – Adição de padrão à amostra E1 
Concentração (mg.L-

1) 
Absorbânci

a E1 
0 0 0,187 

10 0,032 0,217 
20 0,058 0,238 
30 0,085 0,259 
40 0,11 0,288 
50 0,135 0,304 
60 0,165 0,334 
70 0,189 0,372 
80 0,216 0,396 
90 0,241 0,423 
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100 0,263 0,442 
 

Tabela 13B - Adição de padrão à amostra E2 
Concentração 

(mg.L- 1) Absorbância E2 
0 0 0,13 

10 0,032 0,163 
20 0,058 0,18 
30 0,085 0,21 
40 0,11 0,234 
50 0,135 0,261 
60 0,165 0,287 
70 0,189 0,306 
80 0,216 0,337 
90 0,241 0,365 
100 0,263 0,403 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 14B - Adição de padrão à amostra E3 
Concentração 

(mg.L- 1) Absorbância E3 
0 0 0,108 

10 0,032 0,13 
20 0,058 0,158 
30 0,085 0,176 
40 0,11 0,203 
50 0,135 0,237 
60 0,165 0,264 
70 0,189 0,292 
80 0,216 0,316 
90 0,241 0,342 
100 0,263 0,365 

 
Tabela 15B - Adição de padrão à amostra E4 

Concentração 
(mg.L- 1) Absorbância E4 

0 0 0,106 
10 0,032 0,131 
20 0,058 0,154 
30 0,085 0,175 
40 0,11 0,201 
50 0,135 0,234 
60 0,165 0,256 
70 0,189 0,283 
80 0,216 0,315 
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90 0,241 0,339 
100 0,263 0,364 

 
Tabela 16B - Adição de padrão à amostra E5 

Concentração 
(mg.L- 1) Absorbância E5 

0 0 0,105 
10 0,032 0,135 
20 0,058 0,155 
30 0,085 0,181 
40 0,11 0,219 
50 0,135 0,234 
60 0,165 0,254 
70 0,189 0,286 
80 0,216 0,313 
90 0,241 0,338 
100 0,263 0,369 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO C 
 
Neste Anexo C estão apresentados os resultados referentes à terceira amostragem 

realizada em Agosto/2002 
 

Tabela 1C – Concentração da Demanda Química de Oxigênio (DQO) em mg.L- 1 obtidas 
durante os diferentes horários na amostragem de Agosto/2002 

DQO T0 T1 T2 T3 T4 

E1 1188 - - - 1382 

E2 359 665 376 361 374 

E3S 401 536 375 398 643 
E3M 400 533 404 392 421 

E3F 434 438 398 398 381 

E4S 382 424 563 360 413 
E4M 366 381 369 364 381 

E4F 371 361 374 356 372 

E5 377 - - - 407 

 
Tabela 2C –Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) em mg.L- 1 nos diferentes horários na 

amostragem de Agosto/2002 
Estação T0 T4 

E1 488 507 
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E2 144 149 

E3S 105 159 

E4S 154 107 
E5 138 169 

 
Tabela 3C – Absorbâncias médias das soluções de soroalbumina, caseína e ovoalbumina 

utilizando-se o método de Lowry na amostragem de Agosto/2002 
Absorbância Concentração (mg.L-

1) Soroalbumina Caseína Ovoalbumina 
0 0 0 0 

10 0,032 0,039 0,037 
20 0,058 0,052 0,060 
30 0,085 0,097 0,094 
40 0,110 0,117 0,120 
50 0,135 0,153 0,155 
60 0,165 0,183 0,166 
70 0,189 0,192 0,215 
80 0,216 0,232 0,241 
90 0,241 0,245 0,276 
100 0,263 0,276 0,322 
110 0,285 0,298 0,356 
120 0,302 0,324 0,378 

 
 
 
 

Tabela 4C – Absorbâncias obtidas durante a variação nictemeral na amostragem de Agosto 
/2002 

 E1 E2 E3S E3M E3F E4S E4M E4F E5 
To 0,209 0,127 0,164 0,153 0,143 0,176 0,150 0,161 0,170 

 0,209 0,138 0,174 0,156 0,143 0,171 0,149 0,178 0,152 
Média 0,209 0,132 0,169 0,154 0,143 0,173 0,149 0,169 0,161 

T1  0,131 0,089 0,145 0,193 0,158 0,144 0,098  
  0,136 0,115 0,145 0,204 0,168 0,172 0,134  

Média  0,133 0,102 0,145 0,198 0,163 0,158 0,116  
T2  0,113 0,149 0,154 0,137 0,160 0,139 0,117  

  0,088 0,164 0,167 0,155 0,168 0,140 0,127  
Média  0,100 0,156 0,160 0,146 0,164 0,140 0,122  

T3  0,190 0,148 0,085 0,059 0,181 0,142 0,160  
  0,167 0,156 0,078 0,067 0,173 0,191 0,164  

Média  0,178 0,152 0,081 0,063 0,177 0,166 0,162  
T4 0,292 0,129 0,122 0,148 0,142 0,185 0,191 0,160 0,137 

 0,289 0,152 0,135 0,168 0,182 0,149 0,165 0,172 0,146 
Média 0,290 0,140 0,128 0,158 0,162 0,167 0,178 0,166 0,141 

 
Tabela 5C – Concentrações de proteínas (mg.L-1) em T0 na amostragem de Agosto/2002 

Estações  T0 Soroalbumina Caseína Ovoalbumina 
E1 0,209 80,4 74,6 67,4 
E2 0,132 51,0 47,3 42,7 

E3S 0,169 65,0 60,4 54,5 



 124 

E3M 0,154 59,4 55,2 49,8 
E3F 0,143 55,0 51,1 46,1 
E4S 0,173 66,7 62,0 56,0 
E4M 0,149 57,5 53,4 48,2 
E4F 0,169 65,2 60,5 54,7 
E5 0,161 61,9 57,5 51,9 

 
Tabela 6C - Concentrações de proteínas (mg.L- 1) em T1 na amostragem de Agosto/2002 

Estações  T1 Soroalbumina Caseína Ovoalbumina 
     

E2 0,133 51,3 47,7 43,1 
E3S 0,102 39,2 36,4 32,9 
E3M 0,145 55,8 51,8 46,8 
E3F 0,198 76,3 70,9 64,0 
E4S 0,163 62,7 58,2 52,6 
E4M 0,158 60,8 56,4 51,0 
E4F 0,116 44,6 41,4 37,4 

 
Tabela 7C - Concentrações de proteínas (mg.L- 1) em T2 na amostragem de Agosto/2002 

Estações  T2 Soroalbumina Caseína Ovoalbumina 
E1     
E2 0,100 38,7 35,9 32,4 

E3S 0,156 60,2 55,9 50,5 
E3M 0,160 61,7 57,3 51,8 
E3F 0,146 56,2 52,1 47,1 
E4S 0,164 63,1 58,6 52,9 
E4M 0,139 53,7 49,8 45,0 
E4F 0,122 46,9 43,6 39,4 
E5     

Tabela 8C - Concentrações de proteínas (mg.L- 1) em T3 na amostragem de Agosto/2002 
Estações  T3 Soroalbumina Caseína Ovoalbumina 

E1      
E2 0,178 68,7 63,8 57,6  

E3S 0,152 58,5 54,3 49,0  
E3M 0,081 31,3 29,1 26,3  
E3F 0,063 24,2 22,5 20,3  
E4S 0,177 68,1 63,2 57,1  
E4M 0,166 64,0 59,5 53,7  
E4F 0,162 62,3 57,9 52,3  
E5      

 
Tabela 9C - Concentrações de proteínas (mg.L- 1) em T4 na amostragem de Agosto/2002 

Estações T4 Soroalbumina Caseína Ovoalbumina 
E1 0,290 111,7 103,8 93,7 
E2 0,140 54,0 50,2 45,3 
E3S 0,128 49,4 45,9 41,5 
E3M 0,158 60,8 56,4 51,0 
E3F 0,162 62,3 57,9 52,3 
E4S 0,167 64,2 59,6 53,9 
E4M 0,178 68,5 63,6 57,4 
E4F 0,166 63,8 59,3 53,5 
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E5 0,141 54,4 50,5 45,6 
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