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I. Introdução 
 
 É de conhecimento público que 99,9% dos efluentes de hospitais no Brasil não recebem nenhum tratamento e 
alcançam um córrego e/ou rio, que os transportam para mais longe. 

A OMS recomenda o uso de encanamentos padrão e bem conservados, como drenos de banheiro selados, 
válvulas de retorno e retorno em pulverizadores, registros para impedir a entrada de matéria fecal em aerossol no sistema 
de encanamento ou ventilação, juntamente com o tratamento padrão de águas residuais (WHO/UNICEF, 2020).  

Um encanamento defeituoso e um sistema de ventilação de ar mal projetado foram implicados como fatores 
contribuintes para a disseminação do coronavírus SARS em aerossol em um prédio de apartamentos em Hong Kong em 
2003 (WHO/UNICEF, 2020). A referida transmissão fecal da Sars infectou centenas de pessoas na urbanização Amoy 
Gardens, como citada em Hong Kong, em 2003. Uma pluma de ar quente, originária nos banheiros, contaminou vários 
apartamentos e foi transportada pelo vento para edifícios adjacentes no complexo. 

Existem preocupações semelhantes que foram levantadas sobre a propagação do vírus COVID-19 de banheiros 
com defeito em arranha-céus de edifícios de apartamentos.  

Se as unidades de saúde estiverem conectadas a esgotos, uma avaliação de risco deve ser conduzida para 
confirmar que as águas residuais estão contidas no sistema (ou seja, o sistema sem vazamento) antes de sua chegada a 
um local de tratamento ou disposição, ou ambos. Riscos relativos a adequação do sistema de coleta ou os métodos de 
tratamento e disposição devem ser avaliados seguindo uma abordagem de planejamento de segurança, com pontos 
críticos de controle priorizados para mitigação (WHO/UNICEF, 2020). 

Estudo feito na China e publicado na revista especializada JAMA analisou 1.070 amostras biológicas de 205 
pacientes infectados que, em média, tinham 44 anos de idade. A maioria apresentava febre, tosse seca e fadiga. Eles 
estavam internados em hospitais nas províncias de Hubei e Shandong e na cidade de Pequim. O vÍrus vivo foi detectado 
nas fezes, o que implica que o Sars-CoV-2 pode ser transmitido pela via fecal”, disseram os cientistas (WANG, HU, HU, et 
al., 2020). 

O SARS-CoV foi transmitido pela inalação de gotículas infecciosas (tosse, espirro), pelo contato com sangue ou 
excreções de pessoas infectadas (fezes, urina, vômito, suor etc.) e pelo consumo de água ou alimentos que foram 
contaminados com fezes ou secreções. Na época, a Organização Mundial da Saúde (OMS) constatou que o vírus nas 
fezes das pessoas infectadas com diarreia permanecia estável por até quatro dias. Isso contribuiu para o fato de que uma 
carga viral considerável tenha sido canalizada para um sistema de esgoto deteriorado, o que contribuiu significativamente 
para a disseminação da doença (DW, 2020). 

 
 
II. A proposta de pré-oxidação com KMnO4 e o processo de pré-desinfeção com derivado clorado 

orgânico (ácido tricloroisocianúrico) nos efluentes in natura de unidades de saúde 
 
 Não existindo dúvidas de que o coronavírus SARS sobrevive em efluentes com fezes e pode ser transmitido por 
aerossóis dos efluentes sanitários, que a imensa maioria dos hospitais não possui qualquer tipo de tratamento dos 
efluentes, a forma de tratamento indicada nessa emergência como solução de implantação imediata é uma pré-oxidação e 
a pré-cloração dos efluentes brutos. 
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II.1- A indicação do derivado clorado orgânico ácido tricloroisocianúrico (ATIC) 
 

O ácido tricloroisocianúrico, assim como a 1,3-dicloro-1,3,5-triazina-6-oxo-2,4-diona (NADCC) (dicloroisocianurato 
de sódio) são N-cloroaminas orgânicas utilizadas no processo de desinfecção de água de piscinas e de água para 
abastecimento público, ou na indústria de alimentos, nos processos de desinfecção das águas de resfriamento, de 
superfícies de alimentos, de tubulações e equipamentos, e de ambientes, pisos e paredes (CUNHA, PAIXÃO, SOUZA, 
FERREIRA, 2006). 
 

C3Cl3N3O3 
 
MM = 232,41 g/mol 
 
Fonte: MACEDO, 2016, 2019, 2020. 

 
Estrutura Química do ATCI. 

 
Os diversos números de identificação e alguns nomes para o derivado clorado orgânico, são apresentados a 

seguir. 
 

00407 (CA DPR Chem Code); 081405 (US EPA PC Code); 87-90-1 (CAS Number); 1,3,5-trichloro-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione; 
trichloroisocyanuric acid, 1,3,5-Trichloroisocyanuric acid; ACL 60; BX 94; Trichloro-s-triazinetrione; 1,3,5-Trichloro-1,3,5-triazinane-2,4,6-
trione; Symclosene, TCICA. 

 

 A escolha do derivado clorado orgânico o ácido tricloroisocianúrico é função dos seguintes fatores: 
- Baixa formação de THM´s dos derivados clorados orgânicos 
- Baixa a toxicidade dos produtos do processo de hidrólise 
- Já utilizado no tratamento de água potável 
- Estabilidade das soluções e fácil manuseio  
- Facilidade de aplicação pela utilização de cloradores (pastilhas) 
 
 

II.1.1- Baixa formação de THM´s 
 
 A sustentação da escolha do derivado clorado orgânico o ATIC se faz com base em referências bibliográficas de 
autores e épocas diferentes.  

A pesquisa de PASCHOALATO, DI BERNADO, FERREIRA, SOARES, LATANZE, et al. (2003), utilizou o derivado 
clorado Tricloro S-Triazina-Triona (99%) (ácido tricloroisocianúrico - ATIC) para o preparo de uma solução com 193 mg/100 
mL. A água do estudo foi preparada utilizando-se água subterrânea de um poço artesiano, coletada antes do processo de 
cloração, à qual foi adicionada um volume de extrato de substância húmica (SH), para obtenção de água de estudo com 
cor aparente entre 90 – 100 uC. 

Observou-se na pesquisa que a dosagem de ATIC acima de 10 mg/L forneceu uma demanda aproximadamente 
constante. No trabalho optou-se por uma dosagem de 10 mg CRL/L e 20 mg CRL/L acima da demanda obtida, para 
observação do potencial de formação de sub-produtos. 

O Quadro 1 mostra os resultados obtidos na formação de clorofórmio (THM) (µg/L) por cromatografia gasosa por 
substância húmica oxidada por cloro (ácido tricloroisocianúrico - ATIC) em água de cor 100 µC, a 25ºC, com cloro (ATIC) e 
permanganato de potássio (KMnO4) em função do tempo. 
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QUADRO 1- Resultados obtidos na formação de clorofórmio (THM) (µg/L) por cromatografia gasosa por substância húmica 
oxidada por cloro (ácido tricloroisocianúrico - ATIC) em água de cor 100 µC, a 25ºC, com cloro (ATIC) e 
permanganato de potássio (KMnO4) em função do tempo. 

Tempo de contato  
(h) 

Dosagem de ATIC 
10 mg/L 

Dosagem de ATIC  
20 mg/L 

Pré-oxidação 
Dosagem de KMnO4 3,5 mg/L 

0,5 <5 <5 <5 

2 7,88 12,40 <5 
6 15,63 16,61 <5 

12 17,09 17,36 <5 
24 18,75 18,08 <5 
30 16,65 25,58 <5 
42 15,89 23,59 <5 
120 36 43,60 <5 

Padrão misto de calibração de 100 µg/L – valor obtido 107 µg/L 
Fonte: Adaptado PASCHOALATO, DI BERNADO, FERREIRA, SOARES, LATANZE, et al., 2003. 

 
 

A Figura 1 corresponde ao gráfico obtido dos resultados no experimento, quando se compara o tempo de contato, 
a concentração de CRL (Cloro Residual Livre) com a formação de THM’s (Quadro 1).  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THM = trihalometano  ATCI = Tricloro S-Triazina Triona, Ácido Tricloroisocianúrico     mg CRL / L = mg Cl2 / L 
*** Resultados da pesquisa realizada por PASCHOALATO, DI BERNADO, FERREIRA, SOARES, LATANZE, et al., 2003. 

Fonte: MACEDO, 2004, 2007, 2016. 

 
FIGURA 1- Gráfico com os resultados obtidos no experimento quando se compara o tempo de contato, a concentração de 

CRL (Cloro Residual Livre) com a formação de THM’s. 

 
Afirma PASCHOALATO, DI BERNADO, FERREIRA, SOARES, LATANZE, et al., 2003 na conclusão: “Não houve 

formação significativa de trihalometanos com uso de permanganato de potássio, tendo resultado valores inferiores a 
5 µg/L para todas amostras analisadas”. 
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De acordo com os resultados obtidos, consideramos que existem duas hipóteses para a baixa formação de THM’s 
quando se usa o ATIC:  

i) que as substâncias húmicas originadas de solo turfoso apresentam baixo potencial de formação de subprodutos; 

que é a conclusão dos pesquisadores, ressalta-se que, não foi realizado nenhum teste com derivado clorado inorgânico para 

uma comparação, essa conclusão, é colocada em dúvida nos parágrafos à frente por pesquisa na qual participam alguns dos 

mesmos pesquisadores; 

ii) o derivado clorado orgânico, ácido tricloroisocianúrico (ATIC), utilizado no experimento, não leva à formação 

de THM em níveis considerados significativos. A segunda hipótese tem como base a conclusão dos próprios pesquisadores 

PASCHOALATO, DI BERNADO, FERREIRA, SOARES, LATANZE, et al. (2003) de que a dosagem em excesso de 

cloro, nesse experimento, não interferiu no potencial de formação THM’s. O que se comprova através da velocidade ou 

taxa média de formação (Vm) de THM’s, que é inversa  às concentrações CRL (intervalo:6-24h), ou seja, para a maior 

concentração de CRL (20 mg/L) encontrou-se a menor taxa de formação de THM´s (Veja Quadro 2). A “Vm” para 10 mg/L 

(< conc.) foi 112% maior que a “Vm” para 20 mg/L (>conc.). 

 

A pesquisa realizada por PASCHOALATO, DI BERNADO, FERREIRA, SOARES, LATANZE, et al. (2003), utilizou 
as soluções do trabalho de SANCHES, DI BERNARDO, VIEIRA (2003), no qual se preparou a água de estudo de cor 100 
uH para os ensaios de demanda com cloro e de permanganato de potássio, realizados no equipamento jar-teste, tendo 
variado o tempo de contato e a dosagem do oxidante. As demandas de cloro e de permanganato de potássio encontradas 
após duas horas de contato foram, respectivamente: 9 mg.L-1 e 3,5 mg.L-1. 

A explicação para a baixa formação de THM’s na pesquisa de PASCHOALATO, DI BERNADO, FERREIRA, 
SOARES, LATANZE, et al. (2003) e que as substâncias húmicas originadas de solo turfoso, apresentam baixo potencial de 
formação de subprodutos, pode estar vinculada a constituição da matéria orgânica turfosa que tem como um dos principais 
constituintes, a lignina, que é difícil de ser decomposta, mas o processo utilizado de extração em meio alcalino e posterior 
filtração em meio (ácido clorídrico) separou apenas o ácido fúlvico para uso na pesquisa, pois os ácidos húmicos são 
solúveis em álcali e precipitam por acidificação [STEVENSON (1982) apud ROCHA, ROSA, 2003], o que contesta a 
afirmação de que foi o solo turfoso que reduziu a formação de THM’s. 
 Se comprova que a baixa de formação de THM (clorofórmio) é função apenas da utilização do ácido 
tricloroisocianúrio (ATIC). 

Os resultados da pesquisa de PASCHOALATO, DI BERNADO, FERREIRA, SOARES, LATANZE, et al. (2003) – 
Quadro 1, permitem calcular a velocidade ou taxa média de formação (Vm) dos THM’s (Quadro 2). 
 

QUADRO 2- Cálculo da velocidade ou taxa média de formação de THM’s com base nos dados da pesquisa de 
PASCHOALATO, DI BERNADO, FERREIRA, SOARES, LATANZE, et al. (2003), para intervalo de 6 a 24h. 

 10 mg Cl2 / L 20 mg Cl2 / L 

Variação da concentração de THM’s 

(C= Valor máximo – Valor mínimo) 

 

C = 18,75 – 15,63 =  

3,12 g / L 

 

C = 18,08 – 16,61 =  

1,47 g / L 

Variação de tempo (T) 24 – 6 = 18 horas 24 – 6 = 18 horas 

Velocidade ou taxa média de formação 

( Vm = C / T) 

Vm = 3,12 /18 = 

0,1733 g.L-1.h-1 

Vm = 1,47 /18 = 

0,0817 g.L-1.h-1 

Todos os dados utilizados neste cálculo estão na pesquisa de PASCHOALATO, DI BERNARDO, FERREIRA, et al. (2003). 
Fonte: MACEDO, 2004, 2007, 2016. 

 

A velocidade média (taxa de formação) obtida  para as duas concentrações, 10 mg Cl2/L (0,1733    g.L-1.h-1) e 20 

mg Cl2/L (0,0817 g.L-1.h-1) para o intervalo de 6 a 24 horas, tem valores inversamente proporcionais a concentração de 
CRL. Pesquisas mostram que, quanto maior a concentração de CRL espera-se uma maior taxa de formação de THM´s. Se 

compararmos os valores obtidos de 0,1733 e 0,081 g.L-1.h-1 com a pesquisa realizada por FIGUEIREDO, PARDO, 

CORAUCCI FILHO (1999) que obteve o valor de 0,78 g. h-1.L-1, os menores resultados obtido por PASCHOALATO, DI 
BERNADO, FERREIRA, SOARES, LATANZE, et al. (2003) se justificam pelo pH das soluções do ácido tricloroisocianúrico, 
que são menores em função da característica ácida e um pH mais baixo dificulta a reação halofórmica característica da 
formação de THM’s. 

Outra pesquisa foi realizada por PASCHOALATO, WIECHETECK, LATANZE, TRIMAILOVAS, DI BERNARDO 
(2005) utilizando hipoclorito de cálcio 70% (massa/massa) e permanganato de potássio KMnO4

  
P.A., com tempo de 

contato variando de 30 minutos a 24 horas. A água de estudo foi preparada utilizando-se água subterrânea de um poço 
artesiano coletada antes da adição de cloro, à qual foram adicionadas substâncias húmicas (SH), extraídas de solo turfoso 
com hidróxido de sódio e diálise em ácido clorídrico, até ausência de cloretos. Para a obtenção da água de estudo com cor 
aparente próxima a 200 uH, foi necessária a adição de aproximadamente 10 mL de extrato de SH para cada litro de água 
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de estudo preparada. Os ensaios de demanda forneceram os seguintes valores de dosagem para serem aplicados na 
etapa de pré-oxidação: 5,0 mg/L de cloro e 3,5 mg/L de permanganato de potássio. Veja resultados no Quadro 3. 
 
QUADRO 3- Resultados obtidos em µg/L de subprodutos após pré-oxidação com hipoclorito de cálcio (5 mg/L) e com 

permanganato de potássio (3,5 mg/L), coagulação com sulfato de alumínio, filtração e pós-cloração.  

   Pré-oxidação HPC (5,0 mg/L)     Pré-oxidação KMnO4 (3,5 mg/L)   

   Tempo de contato (h)     Tempo de contato (h)   

COH 0,5 2 6 12 24 0,5 2 6 12 24 

THM 31,17 35,20 36,30 45,65 48,32 21,92 22,77 24,71 30,39 30,78 

CHD 14,77 14,94 17,57 23,30 27,32 13,38 13,55 18,46 19,88 20,99 

DCA 3,60 4,31 5,31 7,46 7,21 1,94 2,33 2,45 3,12 3,26 

TCP 2,42 3,83 3,00 3,61 3,38 1,50 1,67 1,63 1,88 2,00 

AHA 38,28 49,40 55,01 55,38 86,59 5,32 14,71 6,45 24,78 19,35 

ToCl 90,24 107,6 117,1 135,4 172,8 44,36 70,36 53,7 80,35 76,38 

HPC = Hipoclorito de cálcio 
COH = Compostos Orgânicos Halogenados    THM = trialometanos     CHD = Cloro hidrato   DCA =  dicloroacetonitrila 
TCP = 1,1,1-tricloropropanona                          AHA = ácidos haloacéticos 
ToCl = TOTAL DE ORGANOCLORADOS FORMADOS 

Fonte: Adaptado de PASCHOALATO, WIECHETECK, LATANZE, TRIMAILOVAS, DI BERNARDO, 2005. 
 

Deve ser ressaltado, que os resultados apresentados no Quadro 1 quando comparados com os resultados do 
Quadro 3, permitem afirmar que o derivado clorado orgânico, ácido tricloro isocianúrico (em concentrações de 10 e 20 
mg/L de cloro residual) forma 2,6 vezes menos THM´s, num tempo contato de 24 horas, quando comparado com 
hipoclorito de cálcio (5 mg/L de cloro residual livre), nos chama a atenção que o derivado clorado orgânico utiliza 
concentrações de cloro residual de duas a quatro vezes maior que o hipoclorito de cálcio.  

Se compararmos os resultados após o uso da pré-oxidação com KMnO4 a menor capacidade de formação de 
THM´s do derivado clorado orgânico fica mais evidente, pois no tempo de contato 24 horas o hipoclorito de cálcio forma 
30,78 µg/L e o ácido tricloroisocianúrico <5 que µg/L, apesar da concentração de ácido tricloroisocianúrico ser 4 vezes 
maior (20 mg/L). 
 Outra pesquisa que permite comparações quanto à formação de THM´s com o ATIC e com hipoclorito de cálcio é 
de OLIVEIRA, FERREIRA FILHO (2003) (Quadro 4). 
 
QUADRO 4- Resultados obtidos para total de THM’s na oxidação de matéria orgânica com pré-oxidação com KMnO4 e 

com hipoclorito de sódio, complementadas por intercloração e pós-cloração. 

mg Cl2/L 
na pré-oxidação 

 
Total de THM’s 

mg/L KMnO4 

na pré- oxidação 
 

Total de THM’s 

0,5 55,4 0 54,8 

1,0 60,3 0,5 48,9 

1,5 60 0,8 47,9 

2 58 1 50,1 

3 64 1,5 54,5 

Outras especificações do experimento:  Derivado clorado: hipoclorito de sódio 
Intercloração fixa de 1 mg Cl2 / L  Pós-cloração  fixa  de 2,5 mg Cl2 / L 
Tempo de contato (pós-cloração) = 24 horas // Água bruta: turbidez = 3,1 uT; Cor = 40 uC; pH = 7,96 

Fonte: OLIVEIRA, FERREIRA FILHO, 2003. 

 
 
Deve ser ressaltado que no experimento PASCHOALATO, DI BERNADO, FERREIRA, SOARES, LATANZE, et al. 

(2003) a cor da água corresponde a mais de duas vezes ao valor do experimento de OLIVEIRA, FERREIRA FILHO (2003). 
A concentração de KMnO4 é 2,0 vezes maior, quando comparado com o experimento realizado por OLIVEIRA, FERREIRA 
FILHO, (2003), ou seja, no primeiro existe mais matéria orgânica e na mesma proporção, maior quantidade de oxidante 
(KMnO4), resultado esperado, era que os níveis de THM’s fossem maiores no experimento realizado por PASCHOALATO, 
DI BERNADO, FERREIRA, SOARES, LATANZE, et al. (2003), em função dos níveis de CRL utilizados na pesquisa serem 
quase 6 vezes maiores, ou seja, neste experimento utiliza-se níveis de até 20 mg/L, enquanto que, o máximo utilizado no  
experimento OLIVEIRA, FERREIRA FILHO (2003) é 3,5 mg/L (1 mg/L na inter-cloração e 2,5 mg/L nas pós-cloração).  

Mas, os resultados obtidos são inversos quando comparadas as duas pesquisas, em 24 horas de contato, na 
pesquisa realizada por PASCHOALATO, DI BERNADO, FERREIRA, SOARES, LATANZE, et al. (2003) apesar de dobrar a 
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concentração de CRL, obteve valores praticamente iguais, 18,75 µg/L (10 mg CRL/L) e 18,08 µg/L (20 mg CRL/L); na 
pesquisa de OLIVEIRA, FERREIRA FILHO (2003) obteve-se, com 3 mg CRL /L na pré-oxidação, valores para TTHM’s de 
64 µg/L (sem pré-oxidação com KMnO4) e 54,5 µg/L (com pré-oxidação com KMnO4). 

Estas concentrações correspondem em média de 3 a 3,5 vezes valores maiores que os valores obtidos para 
TTHM’s na pesquisa de PASCHOALATO, DI BERNADO, FERREIRA, SOARES, LATANZE, et al. (2003), o que confirma 
que os derivados clorados de origem inorgânica, no caso o hipoclorito de sódio, é um agente oxidante, em média, no 
mínimo 3 (três) vezes mais eficiente que o derivado clorado de origem orgânica (ácido tricloroisocianúrico) no processo de 
oxidação de matéria orgânica, ressaltando a diferença de origem da matéria orgânica dos experimentos. 
 A pesquisa de AGRISSI (2011) utiliza dois agentes oxidantes o permanganato de potássio e o hipoclorito de cálcio 
em sua pesquisa, o agente clorado de desinfeção é também o hipoclorito de cálcio. 
 Os resultados apresentados referem-se ao manancial vinculado ao Rio Sahy, localizado no munícipio de Aracruz 
(ES). 
 Observa-se que a formação de TTAMs (Total de Trialometanos) no Rio Sahy foi maior na rota que se utiliza o 
hipoclorito de cálcio, no processo de pré-oxidação e no processo desinfecção, tanto no tempo de 30 minutos quanto após 
24 horas, alcançando valores de 141,85 e 294,61 µg.L-1, esse último valor é quase 3 vezes o valor máximo permitido (100 
µg.L-1). 
 Os valores obtidos para o TTAMs na rota sem pré-oxidação, utilizando o hipoclorito de cálcio somente na etapa de 
desinfecção, alcançaram níveis de 108,47 e 182,93 µg.L-1, que correspondem a segunda maior concentração obtida. 
 O menor valor encontrado foi na rota que se utiliza na pré-oxidação o KMnO4 e o hipoclorito de cálcio no processo 
de desinfecção, alcançando valores de 97,28 e 162,49 µg.L-1. 

A Figura 2 apresenta a comparação entre as concentrações de TTAMs obtidas no tempo de 24 horas nas 
diferentes rotas de tratamento da água bruta do Rio Sahy, com a utilização de oxidantes KMnO4 e Ca(ClO)2 e com o 
Ca(ClO)2 como agente de desinfecção. 
 
 

 
 
 
 
Fonte: AGRISSI, 2011. 

 
 
 
 
 
 
FIGURA 2- Comparação entre as concentrações de TTAM obtidas no tempo de 24 horas nas diferentes rotas de 

tratamento da água bruta do Rio Sahy, com a utilização de oxidantes KMnO4 e Ca(ClO)2 e com o Ca(ClO)2 

como agente de desinfecção. 
 
 
A Tabela 1 apresenta resultados obtidos de TTAMs das amostras de água do Rio Sahy frente a diferentes rotas de 

tratamentos. 
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TABELA 1- Resultados obtidos de TTAMs das amostras de água do Rio Sahy frente a diferentes rotas de tratamentos, 
utilizando o hipoclorito de cálcio e permanganato de potássio como agente oxidante na pré oxidação e o 
hipoclorito de cálcio como agente de desinfecção. 

Amostras CHCl3 CHCl2Br CHBr2Cl CHBr3 TTAMs 

R-SPO 30’ 97,84 10,83 - - 108,47 

R-SPO 24 h 164,58 18,35 - - 182,93 

      

R-KMnO4 30’ 87,15 10,13 - - 97,28 

R-KMnO4 24 h 146,93 15,56 - - 162,49 

      

R-Cl2 30’ 132,63 9,22 - - 141,85 

R-Cl2 24 h 276,53 18,08 - - 294,61 

      

R-SE 30’ 71,66 7,38 - - 79,04 

R-SE 24 166,78 14,77 - - 181,55 

      

AB-30’ 190,74 9,96 - - 200,70 

AB-7 dias 844,25 30,92 - - 875,17 

      

ETA 30’ NR NR NR NR NR 

ETA 24h NR NR NR NR NR 

Notas: NR – Ensaio não realizado, devido a perda acidental das amostras.  
As concentrações de trialometanos estão em µg.L-1.    Cloro = Hipoclorito de cálcio     TTAMs = total de trialometanos 

LEGENDA 

R-SPO 30’ = Amostra submetida ao tratamento convencional sem pré-oxidação, o cloro adicionado na desinfecção agiu por 30 
minutos. 

R-SPO 24 h = Amostra submetida ao tratamento convencional sem a etapa de pré-oxidação, o cloro adicionado na desinfecção agiu 
por 24 horas. 
 

R-KMnO4 30’  = Amostra submetida ao tratamento convencional com a etapa de pré-oxidação usando permanganato de potássio, o 
cloro adicionado na desinfeção agiu por 30 minutos. 
R-KMnO4 24 h = Amostra submetida ao tratamento convencional com a etapa de pré-oxidação usando permanganato de potássio, o 
cloro adicionado na desinfeção agiu por 24 h. 
 

R-Cl2 30’   = Amostra submetida ao tratamento convencional com a etapa de pré-oxidação usando cloro (hipoclorito de cálcio), o cloro 
adicionado na desinfecção agiu por 30 minutos. 
R-Cl2 24 h = Amostra submetida ao tratamento convencional com a etapa de pré-oxidação usando cloro (hipoclorito de cálcio), o cloro 
adicionado na desinfecção agiu por 24 h 
 

R-SE 30’ -= Amostra submetida ao tratamento convencional em rota semelhante à maioria das ETAs, usando sulfato de alumínio na 
coagulação e cloro (hipoclorito de cálcio) na pré-oxidação em dosagens diferentes, o cloro adicionado na desinfecção agiu por 30 
minutos. 
R-SE 24 -= Amostra submetida ao tratamento convencional em rota semelhante à maioria das ETAs, usando sulfato de alumínio na 
coagulação e cloro (hipoclorito de cálcio) na pré-oxidação em dosagens diferentes, o cloro adicionado na desinfecção agiu por 24h. 
 

AB-30’     = Amostra de água bruta que recebeu uma dosagem excessiva de cloro, ficando em contato com o mesmo por 30 minutos. 
Referente à determinação do Potencial de Formação de Trialometanos. 
AB-7 dias = Amostra de água bruta que recebeu uma dosagem excessiva de cloro (hipoclorito de cálcio), ficando em contado com o 
mesmo por 7 dias. Referente à determinação do Potencial de formação de Trialometanos. 
 

ETA 30’  = Amostra de água tratada coletada diretamente da ETA, o cloro adicionado na desinfecção agiu por 30 minutos. 
ETA 24h = Amostra de água tratada coletada diretamente da ETA, o cloro adicionado na desinfecção agiu por 24 horas. 

Fonte: Adaptado AGRISSI, 2011. 

 
 Na Rota AB-30’ e AB-7 dias, a água bruta foi exposta as dosagens de 10, 12, 15, 20 mg Cl2.L-1 (ou 10, 12, 15, 20 
mg CRL.L-1), para o Rio Sahy a única concentração que resultou residual de cloro superior a 3,0 mg CRL.L-1 foi a 
concentração de 20 mg CRL.L-1, que alcançou valores para TTAMs de 200,70 a 844,25 µg.L-1 quando na utilização do 
hipoclorito de cálcio como agente oxidante. 
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 No estudo da demanda de cloro livre afirma AGRISSI (2011) que houve a necessidade de preparar a solução de 
hipoclorito de cálcio periodicamente, devido a sua instabilidade. Nos ensaios referente a demanda de cloro foi necessário 
filtrar a solução em algodão, devido seu aspecto turvo, antes de passar o seu conteúdo para o frasco âmbar. 
 Considera AGRISSI (2011) que na pesquisa o KMnO4 representou uma boa alternativa como pré-oxidante a ser 
empregado nas águas do Rio Sahy quando se analisa a menor formação de THM´s, visto que a sua rota produziu cerca de 
2,3 vezes menos TAMs do que a Rota R-Cl2 que utilizou o hipoclorito de cálcio na pré-oxidação e na desinfecção. 

O aumento da utilização de derivados clorados de origem orgânica, principalmente o dicloroisocianurato de sódio 
(DCIS) tem crescido em função da baixa formação de subprodutos, principalmente THM´s (trihalometanos), ou seja, em 
níveis pouco significativos, quando comparados aos derivados clorados inorgânicos (MACEDO, 1997). 
 A comprovação dessa baixa oxidação de matéria orgânica pelos derivados clorados orgânicos, que implica na 
menor formação de THM´s, se comparados com os clorados inorgânicos, se confirma com a pesquisa de MACEDO (1997), 
também confirmada pela pesquisa APREA, BANCHI, LUNGHINI, et al (2010), cujos resultados mostram que a formação de 
TTHM´s pelos derivados clorados orgânicos varia de 1,5 a 5 vezes menor quando comparada com a formação de TTHM´s 
pelos derivados clorados inorgânicos. A referência BELEZA (2014), ressalta que, com o uso de DCIS a concentração de 
THM´s é quase 4 vezes menor. 

Segundo CLAUDI, OLIVEIRA (2015) apud PEREIRA, TARGINO, OLIVEIRA, et al. (2018), o uso do DCIS consiste 
em aplicações com a liberação lenta e constante de cloro, em baixas concentrações, não apresenta formação de 
trihalometanos. 

A pesquisa de ROSALÉM, AGRIZZI, CARDOSO, COELHO (2013) teve como objetivos identificar e quantificar 
trialometanos em água de abastecimento, a partir da água coletada do manancial Santa Maria da Vitória, com a intenção 
de simular as etapas de tratamento de água, inclusive a etapa de pré-oxidação com cloro ativo [com hipoclorito de cálcio – 
Ca(ClO)2] e permanganato de potássio (KMnO4). 

Como citado, os oxidantes utilizados foram permanganato de potássio, KMnO4 (99,0% de pureza), e hipoclorito de 
cálcio, Ca(ClO)2 (65% de pureza). A dosagem escolhida de KMnO4 foi de 0,25 mg.L-1 para a pré-oxidação em um tempo de 
contato de 10 min, fornecendo um residual de 0,15 mg.L-1. Após o estudo de oxidação com o Ca(ClO)2, a dosagem 
escolhida para a etapa de pré-oxidação foi de 1,0 mg L−1 em um tempo de contato de 10 min, que gerou um residual de 
0,08 mg.L−1 de cloro ativo (ROSALÉM, AGRIZZI, CARDOSO, COELHO, 2013). 

A partir dos resultados obtidos, pode-se constatar que a maior formação de TAMs ocorreu quando a água foi 
tratada com pré-oxidação utilizando o hipoclorito de cálcio, obtendo-se um valor igual a 57,5 μg.L−1. Quando o tratamento 
foi realizado sem a etapa de pré-oxidação, a concentração de TAMs formada foi igual a 48,5 μg.L−1. A menor concentração 
de trialometanos detectados ocorreu na rota de tratamento utilizando-se permanganato de potássio, 26,5 μg.L−1. A 
formação de trialometanos totais foi 2,2 vezes maior no processo de tratamento utilizando hipoclorito de cálcio na pré-
oxidação em relação ao tratamento utilizando o permanganato de potássio. Para o rio Santa Maria da Vitória, em todas as 
rotas de tratamento realizadas, a formação das concentrações de TTAMs foram abaixo do limite estabelecido pela 
legislação específica da época, Portaria 518/2004, que é de 100 µg.L-1 (ROSALÉM, AGRIZZI, CARDOSO, COELHO, 
2013). 

O potencial de formação de trialometanos foi 3,1 vezes maior no processo de tratamento utilizando o hipoclorito de 
cálcio na pré-oxidação em relação ao tratamento utilizando o permanganato de potássio. A formação de trialometanos foi 
1,4 vezes maior quando o hipoclorito de cálcio foi utilizado na pré-oxidação, em relação ao tratamento sem pré-oxidação. A 
quantidade de trialometanos formados quando o tratamento foi realizado sem pré-oxidação foi 2,3 vezes maior do que no 
tratamento realizado com pré-oxidação utilizando o KMnO4. 

Com os resultados obtidos, foi possível comparar a formação dos trialometanos após o tratamento realizado com 
os dois oxidantes, revelando os benefícios do permanganato de potássio em relação ao cloro e, além disso, reforçando a 
ideia de que o permanganato de potássio representa uma boa opção de substituição (ROSALÉM, AGRIZZI, CARDOSO, 
COELHO, 2013). 

Devido à tendência mundial de estabelecimento de padrões de qualidade da água mais restritivos e, considerando 
o menor valor limite encontrado na literatura para trialometanos, é o estabelecido pela Itália de 30 μg.L−1, a rota de 
tratamento utilizando a pré-oxidação com permanganato de potássio foi a única que forneceu resultados de trialometanos 
com valores inferiores a este, demonstrando que para esse manancial o permanganato de potássio é uma alternativa de 
pré-oxidante que pode ser utilizada na etapa de pré-oxidação, substituindo os derivados clorados, como o hipoclorito de 
cálcio, sem que haja comprometimento da saúde humana. Esses resultados mostraram que o permanganato de potássio 
pode substituir os derivados clorados na etapa de pré-oxidação e assim, reduzir as concentrações de matéria orgânica 
natural antes da etapa de desinfecção (cloração) (ROSALÉM, AGRIZZI, CARDOSO, COELHO, 2013). 

Na pesquisa de ALBANO (2014) as amostras do efluente da lagoa facultativa de Itirapuã, situada no município de 
Itirapuã – SP foram coletadas individualmente para cada teste, em datas distintas, e submetidas a concentrações de cloro 
residual total obtido através do ácido tricloroisocianúrico. A vazão média da ETE de 4,42 L/s, considerada para 
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dimensionamento do clorador, foi medida na Calha Parshall e com esta vazão, o tempo de detenção calculado pelo volume 
do tanque de contato é de aproximadamente 108 minutos.   

A Tabela 2 apresenta a média dos resultados dos 5 testes realizados para avaliação da formação de TAMs no 
processo de desinfecção do efluente da lagoa facultativa, com ácido tricloroisocianúrico. 
 
 
TABELA 2- Formação de TAMs no teste de desinfecção do efluente da lagoa facultativa, com ácido tricloroisocianúrico, 

média dos resultados. 

Teste CHCl3 (µg.L-1) CHBrCl2 (µg.L-1) CHBr2Cl (µg.L-1) CHBr3 (µg.L-1) TAMs (µg.L-1) CRT (mg.L-1) 

1 1,4333 0,0167 0,000 0,0333 1,4833 1,9733 

2 1,5514 0,0143 0,000 0,0071 1,5371 2,87 

3 1,6556 0,0333 0,000 0,0111 1,7000 4,03 

4 1,4417 0,0333 0,000 0,0167 1,4417 1,38 

5 1,7631 0,0154 0,000 0,0077 1,7862 4,21 

Fonte: Adaptado de ALBANO, 2014. 

 
 
O produto clorado ATCI tem sua ação desinfetante baseada nos mesmos mecanismos de outros produtos 

clorados e a similaridade dos resultados descrita anteriormente confirma esta informação. Portanto, o diferencial da 
desinfecção com o ATCI é a facilidade operacional, a aplicação sem uso de energia elétrica e a possibilidade de não formar 
subprodutos, conforme previsto por MACEDO, BARRA (2003) apud ALBANO (2014). 

A reduzida formação de TAMs, sempre menor que 3,0 µg/L, que ocorreu no efluente tratado da lagoa facultativa 
de Itirapuã, pode ser atribuída à presença de elevadas concentrações de amônia, mas, é necessário uma pesquisa com um 
derivado clorado inorgânico nas mesmas condições para avaliar a formação de TAMs e se essa influência também ocorre. 

A desinfecção com clorador de pastilhas utilizando o ATCI é viável do ponto de vista operacional, tendo como 
vantagens a praticidade, a eficiência, a flexibilidade e a dispensa de energia elétrica. Entretanto é fundamental o 
acompanhamento do sistema para evitar falhas de dosagem (ALBANO, 2014). 

O conhecimento da capacidade de dosagem do clorador, com a utilização de água tratada para dissolução das 
pastilhas, é função da variação da vazão e tamanho da área molhada de ATCI.  

O clorador de pastilhas é um dispositivo que promove a dissolução das pastilhas cloradas pela passagem de água 
ou esgoto, formando a solução clorada que é utilizada na desinfecção. Há duas maneiras de se alterar a dosagem de cloro 
no sistema, uma através da vazão de entrada, aumentando ou diminuindo a vazão; e outra pelo tamanho da área molhada, 
obtida alterando-se a altura dos furos laterais do tubete. O tamanho desta área determina a quantidade de pastilhas 
cloradas expostas à dissolução, e consequentemente, quanto de cloro é liberado pelo sistema. Assim, quanto mais alto 
estiverem os furos laterais no tubete, maior a extensão da área molhada e maior a dosagem de cloro (ALBANO, 2014). 

A reduzida formação de TAMs, sempre menor que 3,0 µg/L obtida neste estudo concorda com os resultados de 
SILVA (2008) e SUNDEFELD (2012), pois resultam de pesquisas realizadas em condições semelhantes e também 
concorda com o observado por MACEDO, BARRA (2003) que a probabilidade de formação de trialometanos é muito 
pequena ou nula no caso de cloração utilizando ATCI (ALBANO, 2014). 

 
 

II.1.2- Baixa a toxicidade dos produtos resultantes do processo de hidrólise do ácido tricloisocianúrico 
(ATIC) 

 
 Estudo realizado por HAMMOND, BARBEE, INOUE, et al. (1986), relata a baixa toxicidade do cianurato e dos 
seus derivados clorados e indica o seu uso no processo de desinfecção de piscinas, participando deste estudo a Monsanto 
Company, Olin Corporation, Nissan Chemical Ind. Ltd., Shikoku Chemicals Corp., ICI Américas Inc. e FMC Corporation 
(MACÊDO, 2003, 2019). O Quadro 5 apresenta os valores da DL50 para o derivado clorado orgânico ácido 
tricloroisocianúrico e o produto de sua hidrólise (ácido cianúrico) (ACI). Veja também Quadros 6, 7. 
 
QUADRO 5- Toxicidade oral e dérmica, LD em ratos e coelhos, para AC90-Plus e Ácido cianúrico. 

Substância Toxicidade oral –DL em ratos, mg /Kg Toxicidade Dérmica –DL em coelhos, mg / Kg 

ACL 90 – PLUS 600 7600 

Ácido Cianúrico >10000 >7940 

ACL 90 – PLUS = Ácido tricloroisocianúrico           Fonte: ACL, 1998. 
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QUADRO 6- Toxicidade oral e dérmica, LD em ratos e coelhos, para AC90-Plus, ACL56, ACL60 e Ácido cianúrico. 

Substância Toxicidade oral –DL em ratos, mg /Kg Toxicidade Dérmica –DL em coelhos, mg / Kg 

ACL 90 – PLUS 600 7.600 

ACL 56 700 6.000 

ACL 60 600 7.600 

Ácido Cianúrico >10.000 >7.940 

ACL 90 – PLUS – Trichloro(iso) cyanuric acid   ACL 56 -  Sodium dichloro-(iso)cyanurate dihydrate   ACL 60 - Sodium dichloro-(iso)cyanurate 

Fonte: Adaptado OCCIDENTAL, 1998; OCCIDENTAL, 2018. 
 

QUADRO 7- Toxidade oral aguda, DL50, para ratos, coelhos, gatos e toxicidade dérmica, DL50, para coelhos, para o 
cianurato de sódio.  

 
 

Substância 

Toxicidade oral 
aguda com ratos, DL 

50, mg / Kg 

Toxicidade oral aguda 
com coelhos, DL 50, 

mg / Kg 

Toxicidade oral aguda 
com gatos, DL 50, mg 

/ Kg 

Toxicidade Dérmica 
DL 50 em coelhos, mg 

/ kg 

Dicloroisocianurato de sódio 1.670 2.000 - 5.000 

Cianurato de sódio >7.500 >20.000 21.440 >7.940 

Fonte: BAYER, sd. 

 
A Figura 3 apresenta a hidrólise do ácido tricloroisocianúrico e as formas tautoméricas. 
 

 
 
 

Ácido isocianúrico 
(forma ceto) 

 
 
                Ácido tricloroisocianúrico 

 
 

Ácido cianúrico 
(forma enol) 

 
 
 

 
Fonte: CLEARON, 1997. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: WAHMAN, 2018a. 
 

FIGURA 3- Reação de hidrólise do ácido tricloroisocianúrico e formas tautoméricas. 
 
 

A Figura 4 apresenta a sequência de equações que mostram o equilíbrio do ácido cianúrico (ACI) com os 
cianuratos clorados no processo de hidrólise e dissociação com a presença de CRL na forma de HClO.  
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Fonte: WOJTOWICZ, 2001; WAHMAN, 2018. 
 

FIGURA 4- Equilíbrio do ácido cianúrico (ACI) com os cianuratos clorados no processo de hidrólise e dissociação com a 
presença de CRL na forma de HClO. 

 

 Outra comprovação incontestável de que o produto da hidrólise de clorados orgânicos não são tóxicos, o ácido 
cianúrico (ACI), se prende ao fato de que o monitoramento da ingestão de água por usuários de uma piscina é realizado 
pelo teor de ácido cianúrico na urina, esse composto surge no meio aquoso após da hidrólise dos clorados orgânicos 
(Figura 3). 

As pesquisas para avaliação da água ingerida nas atividades de natação utilizaram como referência o ácido 
cianúrico, que tem a função de estabilizar o cloro residual livre (CRL). Também se comprovou que o ácido cianúrico não é 
absorvido pela pele e, se engolido, passa pelo corpo sem metabolizar (EVANS, WYMER, BEHYMER, DUFOUR, 2006). 

As referências de BRIGGLE, ALLEN, DUNCAN, PFAFFENBERGER (1981) e ALLEN, BRIGGLE, 
PFAFFENBERGER (1982) iniciaram as pesquisas para avaliar absorção e excreção de ácido cianúrico (ACI) através da 
urina após atividades de natação em piscinas cuja água é tratada por dicloroisocianurado de sódio. 

Nesse estudo de ALLEN, BRIGGLE, PFAFFENBERGER (1982) foram realizados uma série de experimentos para 
mostrar que o ácido cianúrico poderia ser usado para medir a ingestão de água pelos nadadores. Na pesquisa, dois 
nadadores voluntários beberam água contendo uma quantidade conhecida de ácido cianúrico (ACI). Conseguiu-se 
determinar que mais de 98% de ácido cianúrico ingerido poderia ser recuperado em amostras de urina em 24 horas. Além 
disso, em outros cinco voluntários que nadaram em uma piscina cuja água foi tratada com DCIS (dicloroisocianurato de 
sódio), o acumulado de ácido cianúrico foi completamente excretado em cerca de 20 horas. Além disso, a absorção 
dérmica do ácido cianúrico mostrou ser insignificante em cinco nadadores que se molharam na água da piscina por 2 horas 
(ALLEN, BRIGGLE, PFAFFENBERGER, 1982; SUPPES, 2013). Em dois voluntários humanos que receberam uma solução 
de ácido cianúrico de concentração não especificada, > 98% do cianurato foi recuperado inalterado no urina após 24 h. 

Os estudos realizados para determinar se os clorisocianuratos poderiam ser tóxicos para os nadadores 
demonstraram, de forma inequívoca que não existia nenhum risco de toxicidade e que o ácido cianúrico ingerido 
passou pelo organismo sem metabolização. Com base nesse fato determinou-se a quantidade de água engolida 
durante a atividade de natação. 

Segundo a referência bibliográfica WHO (2006) a pesquisa com maior coerência foi o estudo piloto de DUFOUR, 
EVANS, BEHYMER, CANTÚ (2006). Como já citado, a pesquisa usou análise de amostras de urina, coletadas após 24 
horas, fornecida por nadadores. Também coletou amostras da água da piscina com processo de desinfecção que utiliza 
dicloroisocianurato de sódio e analisou concentrações de ácido cianúrico (WHO, 2008).  

A pesquisa de DUFOUR, BEHYMER, CANTÚ, MAGNUSON, WYMER (2017) confirma que o volume de água 
ingerida pelos nadadores durante a natação é de grande interesse para os indivíduos que desenvolvem avaliações de risco 
usando avaliação quantitativa do risco microbiano ou abordagens epidemiológicas. Ressalta ainda, que a utilização de 
água de piscina desinfetada com dicloroisocianurato de sódio para determinar a quantidade de água engolida pelos 
nadadores durante a atividade de natação implicou em resultados significativos para a pesquisa.  

Outro aspecto inovador dessa pesquisa é que em função do tratamento, o ácido cianúrico (ACI) é considerado um 
biomarcador, que por sua vez, sendo ingerido junto com a água da piscina, passa pelo corpo para dentro da urina de 
forma inalterada, confirmando que não é metabolizado. A concentração de ácido cianúrico numa amostra de urina de 24 
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horas tem correlação com a concentração desse biomarcador na água da piscina e pode ser utilizado para calcular, de 
forma segura, a quantidade de água ingerida durante atividades de natação.  

Finalmente cabe ressaltar que a USEPA (U.S. Environmental Protection Agency) através do chamado Office of 
Research and Development Publications (Escritório de Publicações de Pesquisa e Desenvolvimento) e WHO (World Health 
Organization) reconhecem os resultados e validam as pesquisas apresentadas anteriormente. 

Segundo RAKESTRAW, NELSON, FLANERY, PABST, et al. (2004), muitos estudos de toxicidade abrangentes 
foram realizados utilizando protocolos de teste e laboratórios sancionados pela USEPA, cujos resultados coincidem com as 
conclusões de HAMMOND, BARBEE, INOUE, et al (1986) e demonstram claramente que o ácido cianúrico (ACI): 

 
1. É uma molécula muito estável e não parece ser alterada no corpo humano; 

2. Não se acumula no corpo humano. Em vez disso, todo o ácido cianúrico ingerido por nadadores da água da piscina é 

eliminado do corpo dentro de 24 horas após a ingestão; 

3. Não exibiu nenhum efeito tóxico em um estudo humano com nadadores; 

4. Não é cancerígeno em estudos com ratos e coelhos; 

5. Não apresentaram mutagenicidade aumentada em testes de curto prazo; 

6. Não demonstrou efeitos teratogênicos ou fetotóxicos em estudos com coelhos e ratos; 

7. Não interferiu com a reprodução do rato através de três gerações; 

8. Não pareceu apresentar efeitos tóxicos significativos em estudos subcrônicos e crônicos em ratos e camundongos;  

9. Formaram depósitos insolúveis (cálculos) nos caminhos urinários de ratos machos apenas quando os ratos bebiam água 

contendo 5.375 ppm de ácido cianúrico. Esse resultado foi atribuído à características anatômicas particulares do trato 

urinário do rato masculino. A formação de cálculos do trato urinário não foi observada em ratos fêmeas ou em 

camundongos machos ou fêmeas expostas cronicamente a 5.375 ppm de ácido cianúrico na sua água potável. Os depósitos 

do trato urinário não foram observados quando os ratos machos bebiam água contendo 2.400 ppm ou menos de ácido 

cianúrico. 

 
Em estudos em que o cianurato de sódio marcado com C14 foi administrado em doses múltiplas de 5 mg/kg de 

peso corporal em ratos, o cianurato de sódio foi absorvido extensivamente e excretado inalterada na urina, principalmente 
dentro de cerca de 6 h. Apenas 5% da dose administrada foi detectada nas fezes. Num estudo semelhante em cães, entre 
2% e 13% de sódio marcado com C14 o cianurato foi excretado inalterado nas fezes e o restante na urina, principalmente 
dentro de 12 h. Em dois voluntários humanos que receberam uma solução de ácido cianúrico de concentração não 
especificada, > 98% do cianurato foi recuperado inalterado na urina após 24 h. A meia-vida de eliminação foi de 40 a 60 
minutos no rato, de 1,5 a 2,0 h no cão e cerca de 3 h em seres humanos. Tanto o NaDCC (DCIS) como o cianurato de 
sódio apresentam baixa toxicidade oral aguda. (WHO, 2007, 2008). 

O conteúdo de CRT do DCIS puro é de 64,5% e do di-hidrato é de 55,5% o CRT do cloro elementar é 100% por 
definição. Assim, para produzir 1 mg de cloro disponível por litro requer 100/64,5 = 1,55 mg de DCIS anidro por litro e 
100/55,5 = 1,80 mg de DCIS di-hitratado por litro. Portanto, o desenvolvimento de 1 mg de CRT por litro, típico para água 
potável requer aproximadamente 1,6 mg de DCIS anidro / L e aproximadamente 1,8 mg DCIS di-hidratado / L (WHO, 2007, 
2008). Para o ATIC para 1 mg de cloro disponível por litro requer 100/92 = 1,08 mg de ATIC. 

A dissolução de DCIS para fornecer 1,0 mg de CRT por litro, a pH 7,0 fornece o seguinte: 48,1% CRT de ácido 
hipocloroso, 26,8% CRT de monoclorocianurato, 11,8% CRT de dicloroisocianurato, 12,8% CRT de hipoclorito e menos 
de 1% de outros clorocianuratos e ácidos clorocianúricos. A demanda oxidativa e microbiocida vai consumir CRL até que 
todo o cloro disponível tenha sido reduzido, restando apenas isocianuratos / cianurato (por exemplo, ácido cianúrico). 
Desde que seja adicionado DCIS ou ATIC na água para manter um certo nível de CRT e/ou CRL, os vários cianuratos 
estarão presentes em níveis dependentes das propriedades da água (ou seja, pH, temperatura, etc.) [OXYCHEM (1997) 
apud WHO, 2007, 2008; KUZNESOF (2003) apud WHO, 2007, 2008]. 

O teor de ácido cianúrico final corresponde a aproximadamente 26,8% CRT de monoclorocianurato + 11,8% CRT 
de dicloroisocianurato + 1% de outros clorocianuratos e ácidos clorocianúricos, perfazendo um total de 39,6%. Levando 
em consideração que 1 mg de CRT por litro requer aproximadamente 1,6 mg de DCIS anidro / L e aproximadamente 1,8 
mg DCIS di-hidrato / L (WHO, 2008) e 100/92 = 1,08 mg de ATIC.  

Podemos afirmar que o CRT (Cloro Residual Total) por 1 mg de derivado clorado, é 0,77 mg CRL/L para o DCIS 
anidro (1,6 x 0,481 = 0,7696); 0,87 mg CRL/L para DCIS di-hidratado (1,8 x 0,481 = 0,8658); 0,52 mg CRL/L para ATIC 
(1,08 x 0,481 = 0,5194). 
 O teor de ácido cianúrico será de 0,63 mg ACI/L para o DCIS anidro (1,6 x 0,396 = 0,6336); 0,71 mg ACI/L para o 
DCIS di-hidratado (1,8 x 0,396 = 0,7128); 0,43 mg ACI/L para o ATIC (1,08 x 0,396 = 0,4276). 
  

O Quadro 8 apresenta algumas características do DCIS e ATIC. 
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QUADRO 8- Algumas características do DCIS e ATIC. 

Propriedade Ácido cianúrico (ACy) DCIS anidro DCIS dihidratado ATIC 

CAS Number 108–80–5 2893–78–9 51580–86–0 87–90–1 

Fórmula Molecular C3H3N3O3 C3Cl2N3NaO3 C3Cl2N3NaO3.2H2O C3Cl3N3O3 

Massa molecular 129.07 219.95 255.98 232.41 

% Cloro Residual Total 
(teórico) 

0 65 55 92 

% Ácido cianúrico 
(teórico) 

100 59 50 56 

pH, solução 1% (salvo 
indicação em contrária) 

(3,8-4,0)** (3-4)*** 
4,8 (saturada solução) 

6,0 (6,0-7,0) 6,0 (6,0-7,0) 2,8 

Solubilidade (mg/L H2O) 2.010 (25ºC) 
(1.600-2.000) 

24.000 (20ºC) 28.000 (20ºC) 1.400 (20ºC) 

CRT (mg Cl2/L) por 
procedimento FIFRA 
(Teórico)* 

Não aplicável 0,77 (0,81 – FIFRA) 0,87 (0,69 – FIFRA) 0,52 (0,76 – FIFRA) 

Total Cianurato (mg/L) 
por procedimento FIFRA 
(Teórico)* 

Não aplicável 0,63 (0,73 – FIFRA) 0,71 (0,63 - FIFRA) 0,43 (0,46 – FIFRA) 

* Liberação de 1 mg de CRT/L de H2O.    ** SIGMA-ALDRICH   *** POOLPRO 
DCIS – Dicloroisocianurato de sódio      ATIC – Ácido tricloroisocianúrico    CRL – Cloro Residual Livre  CRT - Cloro Residual Total 
FIFRA - United States’ Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Registration Act. 
 

Fonte: Adaptado WAHMAN, 2018; Adaptado WAHMAN, 2018a; SIGMA-ALDRICH, 2019; POOLPRO, 2018. 

 
Para complementar as informações sobre a toxicidade do principal subproduto da hidrólise do ATIC, o ácido 

cianúrico (ACy), vamos calcular o volume de água necessário para que ocorra a intoxicação de alguém que ingerir o ácido 
cianúrico.  

O volume citado é função da constante de ionização do ácido cianúrico (Ka), qualquer mudança na temperatura 
ela sofre alteração e o pKa também se altera. Como primeiro passo para estender o modelo de química da água a 
temperaturas relevantes da água potável, a primeira constante de ionização ácida (K6) para ácido cianúrico (H3Cy) e seu 
primeiro produto de ionização (H2Cy–), nas temperaturas de 5 a 35°C, foram determinados por WAHMAN (2018b), pela 
primeira vez usando técnicas espectrofotométricas. O manuscrito do autor ficou disponível para o público no PMC (PubMed 
Central) (PMC) vinculada ao OSTP (Office of Science and Technology Policy) da USEPA (U. S. Environmental Protection 
Agency) a partir de 01 de janeiro 2019. 

A pesquisa de WAHMAN (2018b) cita como exemplo do impacto da temperatura (pH=7), a fração “H2Cy” do 
cianurato total (soma de H3Cy e H2Cy-) efetivamente dobra de 5 para 35°C. Em função da dependência da temperatura a 
constante K6 foi estabelecida e estudos podem ser conduzidos para atualizar o modelo químico da água existente 
vinculada a dependência da temperatura, permitindo a simulação da concentração de cloro em sistemas de água potável 
com ácido cianúrico presente WAHMAN (2018b). A falta de informação sobre a constante de ionização fica clara quando 
autores diferentes propõe valores de diferentes para a mesma temperatura, por exemplo, a 25ºC o pKa é 6,97 ou 6,94; a 
30ºC o pKa é 6,87 (WAHMAN, 2018b). 
 O pKa é o pH em que 50% das moléculas do ácido cianúrico estão ionizadas. 

A manutenção do pH num sistema ao qual se adiciona ácido ou base se deve a ação-tampão de um equilíbrio 
ácido-base. Vamos considerar, por exemplo, uma solução que contém moléculas de um ácido teórico “HA”, uma solução 
deste ácido vai conter moléculas HA, íons H+ (H3O)+ e A-. O principal equilíbrio nesta solução pode ser escrito da seguinte 
maneira: 

HA + H2O                           H3O+  +  A 
Fórmula de Henderon-Hasselbach 
 
 

 
 
 
 

 Em determinada solução a concentração [HA]/[A-] é igual a 1 e o log1 é igual a zero. O pH será igual a –log K, 
chamado, no caso de um ácido, de pKA.  
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Cálculo de alguns Ka para o ácido cianúrico, partindo o pKa calculado por WAHMAN (2018b) 

 
i) pKa = 6,97 (25ºC) 

 
pH = pKa + log [HA]/[A]      ➔ pka = 6,97         pKa = - log (Ka) ➔  6,97 = -log de Ka ➔ 

Ka = 10-6,97 ➔ Ka = 1,071519 x 10-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ii) pKa = 6,94 (25ºC) 

 
pH = pKa + log [HA]/[A] ➔ pka = 6,94 pKa = - log (Ka) ➔  6,94 = -log de Ka 

➔ Ka = 10-6,94 ➔ Ka = 1,148153 x 10-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

pH 
Cianurato 

(CY1-) 
Ác. Cianúrico 

CYA 

10,97 99,990 0,010 

8,97 99 1 

8,25 95 5 

7,92 90 10 

7,57 80 20 

7,34 70 30 

7,24 65 35 

6,97 50 50 

6,79 40 60 

6,37 20 80 

5,85 7 93 

5,78 6 94 

5,69 5 95 

5,46 3 97 

5,38 2,5 97,5 

5,28 2 98 

5,15 1,5 98,5 

4,97 1 99 

4,45 0,3 99,7 

4,27 0,2 99,8 

2,97 0,01 99,99 

 

pH 
Cianurato 

(CY-) 
Ác. Cianúrico 

(ACY) 

10,94 99,99 0,01 

8,94 99 1 

8,22 95 5 

7,89 90 10 

7,54 80 20 

7,31 70 30 

7,21 65 35 

6,94 50 50 

6,76 40 60 

6,34 20 80 

5,82 7 93 

5,75 6 94 

5,66 5 95 

5,43 3 97 

5,35 2,5 97,5 

5,25 2 98 

5,12 1,5 98,5 

4,94 1 99 

4,42 0,3 99,7 

4,24 0,2 99,8 

2,94 0,01 99,99 
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iii) pKa = 6,87 (30ºC) 

pH = pKa + log [HA]/[A] ➔ pka = 6,87    pKa = - log (Ka) ➔  6,87 = -log de Ka 
➔ Ka = 10-6,87 ➔ Ka = 1,348962 x 10-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
iv) pKa = 6,78 (35ºC) 

pH = pKa + log [HA]/[A] ➔ pka = 6,78    pKa = - log (Ka) ➔  6,78 = -log de Ka 
➔ Ka = 10-6,78 ➔ Ka = 1,659586 x 10-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pH 
Cianurato 

(CY-) 
Ac. Cianúrico 

(ACY) 

10,87 99,990 0,010 

8,87 99 1 

8,15 95 5 

7,82 90 10 

7,47 80 20 

7,24 70 30 

7,14 65 35 

6,87 50 50 

6,69 40 60 

6,27 20 80 

5,75 7 93 

5,68 6 94 

5,59 5 95 

5,36 3 97 

5,28 2,5 97,5 

5,18 2 98 

5,05 1,5 98,5 

4,87 1 99 

4,35 0,3 99,7 

4,17 0,2 99,8 

2,87 0,01 99,99 

 

pH 
Cianurato 

(CY-) 
Ac. Cianúrico 

(ACY) 

10,78 99,990 0,010 

8,78 99 1 

8,06 95 5 

7,73 90 10 

7,38 80 20 

7,15 70 30 

7,05 65 35 

6,78 50 50 

6,60 40 60 

6,18 20 80 

5,66 7 93 

5,59 6 94 

5,50 5 95 

5,27 3 97 

5,19 2,5 97,5 

5,09 2 98 

4,96 1,5 98,5 

4,78 1 99 

4,26 0,3 99,7 

4,08 0,2 99,8 

2,78 0,01 99,99 
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iv) pKa = 7,07 (20ºC) 
pH = pKa + log [HA]/[A] ➔ pka = 7,07    pKa = - log (Ka) ➔  7,07 = -log de Ka 

➔ Ka = 10-7,07 ➔ Ka = 8,511380 x 10-8 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para complemento das informações a seguir apresentam-se alguns cálculos envolvendo a hidrólise dos clorados 
orgânicos e a formação de ácido cianúrico. 

O JECFA, o comitê internacional de especialistas científicos administrado pela FAO (Food and 

Agriculture Organization of the United Nations) e pela WHO (World Health Organization) concluiu que os estudos de 
toxicidade do cianurato de sódio eram adequados para avaliar a segurança do NaDCC (DCIS), porque quaisquer resíduos 
de NaDCC intacto na água potável é rapidamente convertido em ácido cianúrico em contato com a saliva. O cianurato de 
sódio não induziu nenhum efeito genotóxico, carcinogênico ou teratogênico. O NOEL (No-Observed-Effect Level) para 
cianurato de sódio derivado do estudo de 2 anos em ratos foi de 154 mg / kg de peso corporal por dia, equivalente a 220 
mg / kg de peso corporal por dia, em forma anidra NaDCC. Com a aplicação de um fator de incerteza de 100, um TDI 
(tolerable daily intake) de 0–2,0 mg/kg de peso corporal por dia para ingestão de NaDCC anidro a partir de água tratada 
com NaDCC para fins de desinfecção foi o valor determinado pelo JECFA (WHO, 2007; 2008). 

O valor de referência do DCIS para uso em água potável é no máximo de 5 mg CRL/L (valor arredondado), 
assumindo que um adulto de 60 kg beba 2 litros de água e permitindo 80% do TDI (tolerable daily intake) (usando o valor 
não arredondado de 2,2 mg/kg de peso corporal) (WHO, 2007, 2008). 

Um valor típico da CRL ou FAC (Cloro Residual Livre / Free Available Chlorine) para eficácia da desinfecção na 

água é de cerca de 1 mg CRL/L. Essa quantidade de CRL corresponde a aproximadamente 1,587  1,6 mg de DCIS 
(anidro), apresentando o DCIS 63% de matéria ativa (KUZNESOF, 2004). 

100%  ---------  1,6 mg CRL/L 
  63%  ---------    X                        X = (63 x 1,6) / 100 = 1 mg CRL/L 

 
Assumindo que, 1 mol de DCIS (219,95 g/mol) corresponderia no processo final em 1 moL de ácido cianúrico 

(129,074 g/mol). Supondo uma ingestão diária de água de 2 L/pessoa/dia, a ingestão diária de DCIS é de 3,2 mg. 
Considerando que, o ácido cianúrico é o produto final da aplicação de DCIS, a ingestão de 3,2 mg por dia indica uma 

estimativa de exposição ao ácido cianúrico (CYA) de aproximadamente 1,88  1,9 mg/pessoa/dia (KUZNESOF, 2004; 
Adaptado CROSSLEY, PETERSEN, BAINES, 2009).  

219,950       3,2 g DCIS 

------------ =  ---------------- ➔ X g CYA = (129,074 x 3,2) / 219,950  1,88 
129,074        X g CYA 

 

Em função da toxicidade do ácido cianúrico indica-se que não é observado nenhum efeito adverso quando ocorre 
a ingestão de 150 mg/Kg/dia [OECD (1999) apud WHO, 2008]. Uma criança de 3 kg poderia ingerir por dia 450 mg CYA/dia 
e uma criança de 10 kg poderia ingerir 1500 mg CYA/dia, sem nenhum risco a sua saúde. 

O pH da água variando 8 a 8,25 nessa faixa teríamos 95% na forma dissociada (cianurato) e 5% na forma não 
dissociada (ácido cianúrico) (veja gráficos em item anterior), levando em consideração os pka’s calculados por WAHMAN 

pH 
Cianurato 

(CY-) 
Ac. Cianúrico 

(ACY) 

11,07 99,990 0,010 

9,07 99 1 

8,35 95 5 

8,02 90 10 

7,67 80 20 

7,44 70 30 

7,34 65 35 

7,07 50 50 

6,89 40 60 

6,47 20 80 

5,95 7 93 

5,88 6 94 

5,79 5 95 

5,56 3 97 

5,48 2,5 97,5 

5,38 2 98 

5,25 1,5 98,5 

5,07 1 99 

4,55 0,3 99,7 

4,37 0,2 99,8 

3,07 0,01 99,99 
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(2018b), conforme o manuscrito do autor ficou disponível para o público no PMC (PubMed Central) (PMC) vinculada ao 
OSTP (Office of Science and Technology Policy) da USEPA (U. S. Environmental Protection Agency) a partir de 01 de 
janeiro 2019. 

Supondo que, a criança vá beber 2 L de água em um dia, ela estaria ingerindo 1,9 mg de ácido cianúrico, mas, 
apenas 5% do ácido cianúrico não estaria na forma ionizada. Logo, existe a ingestão de 0,095 mg de CYA/2 L de água em 
um dia, ou 0,0475 mg de CYA/ L. 

Considerando uma criança com 3 Kg, a ingestão de CYA por dia sem risco de qualquer efeito adverso poderia 
alcançar 450 mg CYA/dia [OECD (1999) apud WHO, 2008]. Facilmente calcula-se que, para alcançar essa massa de CYA 
ela teria que ingerir [(450 mg CYA/dia)/(0,095mg CYA/L)], um volume de água igual a 4.737 L por dia. 
 Em resumo para alguém se intoxicar com o ácido cianúrico, proveniente da hidrólise de derivados clorados deve 

ingerir quase 5.000 L de água por dia, o que é totalmente impossível. 

 

II.1.3- Utilizado no tratamento de água potável 
 
 
Segundo a FIFRA - United States’ Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Registration Act, o uso de DCIS 

ou ATIC para o tratamento de rotina da água potável foi aprovado pela primeira vez em julho de 2001 [KUECHLER (2009) 
apud WAHMAN, 2018a]. Posteriormente, vários fabricantes obtiveram a certificação NSF60 para a adição de DCIS ou ATIC 
à água potável. Em janeiro de 2018, a certificação NSF60 havia sido obtida por seis e sete fabricantes de DCIS e ATIC, 
respectivamente. A certificação NSF60 lista uma concentração máxima de 30 mg/L com desinfecção e oxidação como 
funções do produto (WAHMAN, 2018a). A Organização Mundial da Saúde (OMS) também fornece diretrizes para a adição 
de DCIS, ATIC e de ácido cianúrico (ACI) à água potável, onde a OMS especifica concentrações máximas de 50 e 40 mg/L, 
respectivamente [WHO (2011, 2007) apud WAHMAN, 2018a]. 

A pesquisa realizada no sistema de abastecimento de água de Guararema que é operado pela SABESP – 
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (MATTOS, 2004, 2004a), utilizou o ácido tricloroisocianúrico 
(ATIC) na planta de tratamento de água de Guararema/SP. 

O uso do ATIC mostrou vantagens significativas como: maior estabilização de residual de cloro nas etapas de 
coagulação química, floculação, sedimentação e com pequena redução nos filtros rápidos, estabilização similar na rede de 
distribuição de residual de cloro quando comparado com o agente de desinfecção cloro gás, interferência no pH da água 
bruta semelhante ao cloro gasoso possibilitando redução de consumo de produtos químicos coagulante e alcalinizante e 
atendimento ao padrão da legislação à época, Portaria 518 (BRASIL, 2004), resultou ainda em menor demanda de residual 
de cloro com o aumento de volume de lodo gerado no processo, praticamente nenhuma perda de residual de cloro no meio 
ambiente reduzindo efeitos prejudiciais á saúde dos operadores e facilidade no manuseio e reposição do material sem 
riscos de ocorrência de vazamentos de cloro. Além das vantagens ressalta MATTOS (2004, 2004a) que os custos 
estimados e comparativos com logística, materiais e equipamentos no sistema de desinfecção de água potável, na ETA de 
Guararema/SP, com cloro gás alcançou na época R$35.022,20 enquanto o sistema com ácido tricloroisocianúrico teve 
custo de R$518,00. 

No interior de São Paulo, o ATIC é utilizado no processo de desinfecção de água potável de várias cidades desde 
1996 (Quadro 9). 
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QUADRO 9- Relação das cidades que utilizam o ácido tricloroisocianúrico no processo desinfecção, a população total, a 
população abastecida e data do início da sua utilização. 

Cidades População População abastecida pelo uso do ácido tricloro 
isocianúrico 

Inicio da utilização 

Dumont 8.000 8.000 10 / 2002 

Martinópolis 25.000 25.000 06 / 2002 

Pitangueiras 55.000 40.000 01 / 2002 

Serrana 26.000 26.000 07 / 2001 

Brodowski 20.000 20.000 05 / 2002 

São Simão 14.000 10.000 07 / 2001 

Luiz Antonio 8.000 8.000 1996 

Barrinha 15.000 15.000 09 / 2001 

Motuca 3.500 3.500 1997 

Guatapará 4.000 4.000 1997 

Santa Adélia 13.000 13.000 08 / 2001 

Ariranha 7.500 4.000 02 / 2003 

Marapoama 3.500 3.500 10 / 2002 

Potirendaba 18.000 13.000 03 / 2003 

Boa Esperança do Sul 12.000 12.000 1997 

Trabiju 4.000 4.000 1997 

Itirapina 15.000 15.000 09 / 2001 

Igaraçu do Tietê 25.000 15.000 10 / 2002 

Itapuí 12.000 6.000 10 / 2002 

Mogi Mirim 80.000 5.000 10 / 2002 

Rincão 10.000 10.000 12 / 2001 

Jaú 115.000 28.000 1997 

Taiúva 3.000 3.000 07 / 2002 

Jardinópolis 25.000 3.000 01 / 2003 

Nova Europa 12.000 6.000 08 / 2002 

Gavião Peixoto 5.000 5.000 1996 

Total 538.500 305.000  

Fonte: ACQUA BOOM, 2003 apud MACEDO, 2004, 2207, 2016. 

 
 
II.1.4- - Estabilidade das soluções e fácil manuseio  
 

Os anéis heterocíclicos aromáticos de 6 membros, contendo três átomos de nitrogênio pertencem à classe de 
substâncias denominadas triazinas. 

Dentre as várias vantagens comerciais em relação aos compostos clorados inorgânicos, estão associadas ao 
ácido tricloroisocianúrico e ao NADCC a possibilidade de sua utilização na forma de pó e sua maior estabilidade no 
processo de armazenamento. O ATIC também é comercializado nas formas de bastão e tabletes. As N-cloroaminas 
possuem ainda maior estabilidade em solução aquosa, liberando lentamente o ácido hipocloroso e, consequentemente, 
permanecendo efetivas por períodos longos, mesmo na presença de matéria orgânica (CUNHA, PAIXÃO, SOUZA, 
FERREIRA, 2006). 

A dosagem de ácido tricloroisocianúrico com equipamentos de funcionamento hidráulico proporciona vantagens 
como: logística de reposição de produto químico mais simples e não requer a preparação de soluções de cloradas. 
 A estabilidade dos derivados clorados orgânicos é inquestionável em função da sua estabilização pela presença 
da tautomeria. A referência OXYCHEM (1997) apud KUZNESOF (2004) propõe o equilíbrio para as reações dos 
isocianuratos e compostos cloroisocianuratos apresentado na Figura 5. 
 
 
 
 
 
 
 



JORGE MACEDO, D.Sc.                           www.jorgemacedo.pro.br 
Bacharel em Química Tecnológica 
 

19 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: OXYCHEM (1997) apud KUZNESOF, 2004. 
 

FIGURA 5- Equilíbrio para as reações dos isocianuratos e compostos cloroisocianuratos. 
 
 

II.I.5- Facilidade de aplicação pela utilização de cloradores (pastilhas) 
 

A dosagem de ácido tricloroisocianúrico com equipamentos de funcionamento hidráulico proporciona vantagens 
como: logística de reposição de produto químico mais simples e não requer a preparação de soluções de cloradas. 

A desinfecção com clorador de pastilhas utilizando o ATCI é viável do ponto de vista operacional, tendo como 
vantagens a praticidade, a eficiência, a flexibilidade e a dispensa de energia elétrica. Entretanto é fundamental o 
acompanhamento do sistema para evitar falhas de dosagem (ALBANO, 2014). 

O conhecimento da capacidade de dosagem do clorador, com a utilização de água tratada para dissolução das 
pastilhas, é função da variação da vazão e tamanho da área molhada das pastilhas de ATCI (ALBANO, 2014).  

O clorador de pastilhas é um dispositivo que promove a dissolução das pastilhas cloradas pela passagem de água 
ou esgoto, formando a solução clorada que é utilizada na desinfecção. Há duas maneiras de se alterar a dosagem de cloro 
no sistema, uma através da vazão de entrada, aumentando ou diminuindo a vazão; e outra pelo tamanho da área molhada, 
obtida alterando-se a altura dos furos laterais do tubete. O tamanho desta área determina a quantidade de pastilhas 
cloradas expostas à dissolução, e consequentemente, quanto de cloro é liberado pelo sistema. Assim, quanto mais alto 
estiverem os furos laterais no tubete, maior a extensão da área molhada e maior a dosagem de cloro (ALBANO, 2014). 

Conclui-se que a utilização do ATCI se torna interessante devido à segurança, simplicidade das instalações e 
facilidade operacional (ALBANO, 2014). 
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III- A indicação do permanganato de potássio (KMnO4) como responsável pela pré-oxidação 
 

 Uma das utilidades do permanganato de potássio é o controle de formação de TAMs e outros subprodutos que 
podem ser formados na etapa de oxidação e na etapa de desinfecção do tratamento de água [BRYANT, FULTON, BUDD 
(1992) apud AGRISSI, 2011]. 
 As conclusões de alguns trabalhos, pesquisadores diferentes em diversas épocas, mostram de modo inequívoco 
que o KMnO4 deve ser o responsável pela pré-oxidação de matéria orgânica. 
 
➔ PASCHOALATO, C. F. P. R.; DI BERNADO, L.; FERREIRA, J. F.; SOARES, V. L.; LATANZE, R.; et al.. Demanda de cloro e 
permanganato de potássio para oxidação de substâncias húmicas e avaliação da formação de trihalometanos em água. In: 
CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, 22º. 2003. Anais...Joinville: Associação Brasileira de 
Engenharia Sanitária Ambiental. 2003. 

Conclusões:  

... 

Não houve formação significativa de trihalometanos com uso de permanganato de potássio, tendo resultado 

valores inferiores a 5 µg/L para todas amostras analisadas”. 
 

➔ AGRISSI, A. D. Avaliação da formação de trialometanos considerando o uso de cloro e permanganato de potássio como 
pré-oxidantes em águas de abastecimento. 139p. Vitória. Dissertação [Mestrado em Engenharia Ambiental] – Universidade Federal 
do Espírito Santo. 2011. 
 
Pág.89 

“...O menor valor encontrado foi na rota em que se utilizou o permanganato de potássio como pré-oxidante, mostrando 

mais uma vez sua eficiência,produzindo concentrações mais baixas de TAMs. 

 

Pág.90 

“...Além disso, o permanganato de potássio representa como boa opção de pré-oxidante nas amostras de água do Rio 

Sahy, já que as menores concentrações de TAMs detectadas foram observadas em sua rota de tratamento.” 

 

Pág.94 

“Mais uma vez, o KMnO4 representou uma boa alternativa como pré-oxidante a ser empregado nas águas do Rio Sahy 

quando se analisa a menor formação de TAMs, visto que a sua rota produziu cerca de 2,3 vezes menos TAMS do que a 

rota R-Cl2.” 

 
➔ ROSALÉM, S. F.; AGRIZZI, A. D.; CARDOSO, M. C. M. C.; COELHO, E. R. C. Avaliação de trialometanos formados na etapa de 
pré-oxidação com cloro e permanganato de potássio em água de abastecimento. Revista DAE. n.191. janeiro-abril 2013. 
 

“Com os resultados obtidos, foi possível comparar a formação dos trialometanos após o tratamento realizado com os dois 

oxidantes, revelando os benefícios do permanganato de potássio em relação ao cloro e, além disso, reforçando a ideia de 

que o permanganato de potássio representa uma boa opção de substituição.” 

 

 

IV- Determinação do consumo de oxidante na pré-oxidação 
 
 As informações desse item têm como referência bibliográfica principal a publicação de Di BERNARDO, DANTAS, 
VOLTAN (2011).  
 Esses ensaios podem ser realizados em mesa agitadora ou equipamentos de jarteste ou floteste. 
 Serão realizados testes de pré-oxidação com KMnO4  para determinação da demanda de KMnO4 para oxidação da 
matéria orgânica, ou seja, devem ser executados estudos da demanda de oxidantes, utilizando os compostos químicos 
permanganato de potássio e ácido tricloroisocianúrico para a determinação da dosagem do oxidante em relação ao tempo 
de contato para a pré-oxidação e pré-cloração. 
 
 Segundo Di BERNARDO, DANTAS, VOLTAN (2011), esses são os procedimento indicados: 

 
Realização em mesa agitadora 
1- Encher os erlenmeyers ou recipientes similares (preferência com tampa) com o efluente sanitário de estudo e 

ligar o equipamento. 

2- Adicionar nos erlenmeyers os volumes da solução de oxidante de acordo com as dosagens de oxidação 

predeterminadas para o estudo. Recomenda-se que esse procedimento seja feito o mais rápido possível para 
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que não haja diferença entre os tempos de contato do oxidante e que os erlenmeyers sejam fechados logo após 

a adição do oxidante para evitar ocorrência de perda oxidante por volatilização. 

3- Acionar o cronômetro simultaneamente à adição do oxidante. 

4- Após o tempo de oxidação, desligar o equipamento e coletar amostras.  

5- Efetuar dos parâmetros de interesse. 

 

Realização com jarteste 
1- Colocar os volumes da solução oxidante nas cubetas do suporte de dosagem simultânea.  

2- Encher os jarros com o efluente sanitário em estudo.  

3- Ligar o equipamento e ajustar a rotação no gradiente de velocidade, pré-definido. 

4- Adicionar nos 6 jarros, os volumes das soluções oxidantes. 

5- Acionar o cronômetro simultaneamente à adição do oxidante. 

6- Após o tempo de oxidação previamente definido, desligar o equipamento e coletar amostras.  

7- Efetuar as dosagens dos residuais. 
 

Obs.: Esses procedimentos deverão ser repetidos para determinar:  
i) a quantidade mínima de KMnO4 (responsável pela pré-oxidação) a ser adicionada para que ocorra a pré-oxidação e que 

ainda e se mantenha um residual previamente definido; 

 

ii) a quantidade mínima de ácido tricloroisocianúrico (responsável pela pré-cloração) a ser adicionada para que se mantenha 

um residual mínimo de cloro residual livre (CRL), por algum tempo no efluente sanitário, para inativar a maior quantidade 

possível de coronavírus. 

 

iii) Atenção: Cuidado no manejo com esse efluente sanitário, evite respingos, ele pode ter a presença de coronavírus, o 

descarte das amostras dos efluentes sanitários que sobraram dos testes deve seguir as normas de segurança. 

 

V- Conclusões 
 

Nesse caso específico os procedimentos de oxidação têm a única finalidade reduzir o máximo possível à presença 
de aerossóis com coronavírus nos efluentes sanitários de instituições da área de saúde, a níveis considerados seguros.  

É uma solução emergencial, que não substitui uma ETE, está sendo proposto somente pelo motivo que a 
construção de uma ETE tem um tempo de implantação muito alto e devemos reduzir o máximo possível os aerossóis com 
coronavírus no entorno de esgotos a céu aberto. 

É importante determinar esses residuais para definir as dosagens, ou seja, qual a quantidade mínima de oxidante 
é necessária para que se tenha oxidado a maior quantidade de matéria orgânica possível e qual a quantidade de derivado 
clorado é necessária para que se mantenha um residual de cloro livre (CRL), durante algum tempo, para garantir uma 
redução, a níveis considerados seguros, de coronavírus, nos efluentes sanitários de instituições da área de saúde.  
 Não se pode indicar nesse review qualquer valor para dosagem dos produtos químicos citados, pois para tal deve-
se avaliar a vazão dos efluentes sanitários e suas características físico-químicas. Entende-se que, cada instituição de 
saúde deverá ter um projeto de instalação personalizado, em função das características físico química do efluente e do 
volume gerado, o que vai permitir definir, por exemplo, o tamanho do clorador, e as dosagens a serem aplicadas e a forma 
de aplicação. 
 Não se pretende esgotar o assunto com esse simples review, ele é a porta para discussões técnicas sobre a 
questão da redução da presença de coronavírus em efluentes sanitários de instituições da área da saúde. 
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