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RESUMO: Este trabalho apresenta uma revisão bibliográfica sobre o uso de derivados clorados, 
de origem orgânica, mais utilizados no processo de desinfecção de água potável, tem a finalidade 
de apresentar informações sobre os produtos disponíveis no mercado, com suas características 
químicas, as reações químicas de derivados clorados em água, os subprodutos do processo de 
desinfecção e os fatores que afetam a sua formação e apresentar a nova realidade no processo 
de desinfecção de água potável para cidades de pequeno porte, que são os derivados clorados de 
origem orgânica, como ácido tricloroisocianúrico, utilizado no interior de São Paulo e o 
dicloroisocianurato de sódio que já é aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 
Resolução nº 150, de 28 de maio de 1999, sendo utilizado em Juiz de Fora, desde 1996. 
Ressalta-se que os derivados clorados de origem orgânica não formam, em níveis considerados 
significativos, os chamados os trihalometanos, que são considerados potencialmente 
cancerígenos. Apresenta ainda a informação sobre a toxicidade dos derivados clorados orgânicos 
e das suas soluções aquosas. 
 
I- Utilização dos derivados clorados 
 O uso de derivados clorados de origem inorgânica, como gás cloro, hipoclorito de sódio, 
hipoclorito de cálcio e dos derivados clorados de origem orgânica, cujos principais representantes 
são o dicloro isocianurato de sódio e o ácido tricloroisocianúrico, tem contribuído para o controle 
das doenças de origem hídrica e alimentar, do processo de desinfecção de pisos, equipamentos e 
utensílios em áreas de industriais e de residências e no tratamento de água para abastecimento 
público (ODLAUG e PFLUG, 1976; LEITÃO, 1976; DYCHDALA, 1977; BLATCHLEY III, 1994; 
ANDRADE e MACÊDO, 1996; MACÊDO, 2000).  
 O cloro foi descoberto em 1808 por Sir Humprey Davy e teve as suas propriedades 
bactericidas demonstradas sob condições de laboratório pelo bacteriologista Koch, em 1881. O 
uso do cloro  foi aprovado pela American Public Health Association (APHA), em 1886, para uso 
como desinfetante. A partir do início do século XIX, algumas regiões dos Estados Unidos já 
utilizavam este agente químico no processo de desinfecção de águas para abastecimento público 
(CHAMBERS, 1956; MACÊDO, 2000).  
 O uso contínuo do cloro só ocorreu a partir de 1902, na Bélgica, com o chamado 
refinamento da cloração, isto é, determinação das formas de cloro combinado e livre e a cloração 
baseada em controles bacteriológicos (MEYER, 1994; LAUBUSCH, 1971).  
 
II.Tipos de derivados clorados disponíveis no mercado 
 
 O Quadro 1 apresenta as estruturas químicas e o teor de matéria ativa dos principais 
compostos clorados disponíveis no mercado. 
 Dentre os produtos apresentados o mais utilizado atualmente, em função do custo e da 
disponibilidade do produto é o hipoclorito de sódio que é o princípio ativo da água sanitária, 
produto que possui de 2 a 2,5% de teor de matéria ativa. Ressalta-se que o hipoclorito de sódio é 
líquido e o manuseio do produto requer cuidados especiais para evitarmos perdas, pelo 
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vazamento na tampa do frasco, pelo uso em excesso e do contato da pele com o produto, em 
função do pH de suas soluções.  
 Por outro lado, o cloro gás, é de difícil manuseio, exigindo para seu uso, equipamento 
especial e pessoal bem capacitado. É comercializado na forma líquida, em cilindros de aço, onde 
se encontra comprimido. Do estado líquido, forma em que é 1,5 vezes mais denso que a água, o 
cloro reverte-se à forma gasosa quando liberado em condições atmosféricas (ANDRADE e 
MACÊDO, 1996). Atualmente o cloro gás é utilizado apenas em grandes estações de tratamento 
de água para abastecimento público. 
 O Hipoclorito de cálcio é utilizado em tratamento de água potável e em piscinas, a 
presença do íon cálcio facilita o processo de incrustações, como exemplo, cito a chamada “água 
dura”, que em função da presença de cálcio e magnésio provoca incrustações e entupimentos, por 
exemplo em chuveiros, em tubulações, etc., outra característica importante se prende ao fato, de 
que produtos a base de cálcio tem problemas de solubilidade, ou seja, o nível de sólidos 
insolúveis do produto é muito alto.  
 Na década de 70, surgem os chamados derivados clorados orgânicos, denominados de 
“cloraminas orgânicas”, destacando-se o dicloroisocianurato de sódio e o ácido tricloro 
isocianúrico (DYCHDALA, 1977, DYCHDALA, 1991; ODLAUG e PFLUG, 1976; LEITÃO, 1976; 
BLATCHLEY III, 1994; BLATCHLEY III e XIE, 1995).  
 Os compostos clorados orgânicos, ou seja, as cloraminas orgânicas, cujo uso tem se 
expandido no Brasil, são produtos de reações do ácido hipocloroso com aminas, iminas, amidas e 
imidas (DYCHDALA, 1991). Dentre as cloraminas orgânicas destacam-se, como já citado, o ácido 
tricloroisocianúrico e dicloroisocianurato de sódio e potássio.  
 Geralmente, os derivados clorados de origem orgânica, são comercializados na forma de 
pó, possuem uma maior estabilidade ao armazenamento do que os compostos clorados 
inorgânicos, por exemplo, os derivados clorados de origem inorgânica possuem um prazo de 
validade que varia de 3 a 6 meses, chegando a no máximo 1 ano, enquanto os orgânicos, chegam 
a alcançar um prazo de validade de 3 a 5 anos (HIDROALL, 2000a; HIDROALL, 2000b; LEVER 
INDUSTRIAL, 1991; LEVER INDUSTRIAL, 1995; BAYER, sd, HTH, 1999; GENCO, 1998). 
Também são mais estáveis em solução aquosa o que implica numa liberação mais lenta de ácido 
hipocloroso e conseqüentemente permanecem efetivos por períodos de tempos maiores, mesmo 
na presença de matéria orgânica.  
 No aspecto legal os derivados clorados de origem inorgânica possuem um prazo de 
validade máximo de 4 meses, pois a Resolução RDC nº 77 da ANVISA, de 16 de abril de 2001, 
ressalta que os produtos destinados a desinfecção de água para consumo humano, que 
contenham como princípio ativo  hipoclorito de sódio ou hipoclorito de cálcio, cujo prazo de 
validade seja superior a 4 (quatro meses), deverão ser reavaliados quanto a sua eficácia conforme 
item D.3, que preconiza a avaliação da eficiência frente a Escherichia coli e Enterococcus 
faecium, utilizando a metodologia empregada pelo INCQS/FIOCRUZ para desinfetantes para 
águas de piscinas, no tempo e concentração recomendados no rótulo do produto pelo fabricante 
(BRASIL, 2001a).  
 Para que se possa comparar a estabilidade de derivados clorados, de origens inorgânica e 
orgânica; o Quadro 1 apresenta os resultados obtidos, em pesquisa realizada por TROLLI, IDE 
NOBOYOSHI, PALHANO, MATTA (2002). A escolha da amostra do dia 22/05/2002 para 
comparação entre os produtos é função da metodologia utilizada nesta data, que utiliza 
espectrofotometria, que é mais precisa e exata, sendo indicada no Standard Methods for the 
Examination of Water and Waster (APHA, 1998). Pode-se avaliar pelo Quadro 2, que após 5 horas 
de contato o cloro gás apresentou uma perda de 72%, hipoclorito de sódio apresentou uma perda 
de 66%, o hipoclorito de cálcio apresentou uma perda de 59%, enquanto o dicloroisocianurato de 
sódio 41% do seu princípio ativo; o que comprova a maior estabilidade do derivado clorado 
orgânico.  
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QUADRO 1- Estrutura química e teor de matéria ativa dos principais derivados clorados 
disponíveis no mercado. 

Compostos clorados inorgânicos Teor (%) Fórmulas 
Hipoclorito de sódio 10-12 NaClO 
Hipoclorito de cálcio 64 Ca(ClO)2 

Gás cloro 100 Cl2 

Compostos clorados orgânicos  Fórmulas 
 
 

Ácido tricloro isocianúrico 
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N N
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OO

ClCl

Cl

 
 
 

Dicloroisocianurato de sódio 
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** Dihidratado  * Anidro 
Fonte: MACÊDO, 2003; Adaptado ANDRADE e MACÊDO, 1996; Adaptado MAIERÁ, 1999. 
 

A ação bactericida e oxidante dos derivados clorados baseia-se na liberação do ácido 
hipocloroso, em sua forma não dissociada, quando em solução aquosa (MARRIOT, 1995; WEI et 
al., 1985). 

A hidrólise dos principais derivados clorados é representada pelas equações 1, 2, 
(DYCHDALA, 1977; TCHOBANOGLOUS e BURTON, 1991;  BLOCK, 1991; MEYER, 1994; 
MARRIOT, 1995; ANDRADE e MACÊDO, 1996).  
 
 A hidrólise dos principais derivados clorados é representada pelas equações a seguir 
(DYCHDALA, 1977; TCHOBANOGLOUS e BURTON, 1991;  BLOCK, 1991; MEYER, 1994; 
MARRIOT, 1995; ANDRADE e MACÊDO, 1996; MACÊDO, 2003): 

          Cl2        +     H2O      HClO   +  HCl                   
      Gás cloro 
 

       NaClO     +      H2O     Na+  +  ClO-  +  H2O         
  (Hipoclorito  
    de sódio) 

              Na+  +  ClO- + H+  +  OH-   HClO   +  NaOH  
 

     Ca(ClO)2  +   H2O            Ca2+  + 2 ClO-  +  H2O    
  (Hipoclorito  
    de cálcio) 
 

        Ca2+  + 2 ClO-  + 2 H+  + 2 OH- 2 HClO  + Ca(OH)2 
 
 

Com a relação à hidrólise do dicloroisocianurato de sódio, deve-se enfatizar que a 
representação por duas estruturas se deve ao fato de que na produção, parte-se do ácido 
cianúrico, que pode apresentar duas formas tautoméricas: i) a forma enol denominada ácido 
cianúrico; e ii) a forma ceto, o ácido isocianúrico, cuja diferença está na posição de ligação do 
hidrogênio, que, no caso do ácido cianúrico, está ligado ao oxigênio; e no ácido isocianúrico está 
ligado ao nitrogênio (CLEARON, 1997). Fizemos a opção de utilizar o nome dicloroisocianurato de 
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sódio em função de que no Brasil todas as empresas apresentam nos seus documentos técnicos 
a estrutura química na forma com o sódio ligado ao nitrogênio. Veja as equações a seguir: 
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                                     Ácido tricloroisocianúrico                         ácido cianúrico 
 

Existem diversas pesquisas mostrando maior estabilidade dos clorados orgânicos. Para 
exemplificar para que se possa comparar a estabilidade de derivados clorados, de origens 
inorgânica e orgânica, apresentaremos resultados de duas pesquisas. O Quadro 95 apresenta os 
resultados obtidos, em pesquisa realizada por TROLLI, IDE NOBOYOSHI, PALHANO, MATTA 
(2002). A escolha da amostra do dia 22/05/2002 para comparação entre os produtos é em função 
da metodologia utilizada nessa data, que utilizou espectrofotometria, que é mais precisa e exata, 
sendo indicada pelo Standard Methods for the Examination of Water and Waster (APHA, 1998). 
Pode-se avaliar pelo Quadro 95, que após 5 horas de contato o cloro gás apresentou uma perda 
de 72%; hipoclorito de sódio, 66%; o hipoclorito de cálcio, 59%; enquanto o dicloroisocianurato de 
sódio, 41% do seu princípio ativo; o que comprova a maior estabilidade do derivado clorado 
orgânico e seu menor poder de oxidação na presença de matéria orgânica.  
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QUADRO 2- Avaliação da estabilidade de dois derivados clorados de origem inorgânica (cloro 
gás, hipoclorito de sódio, hipoclorito de cálcio); e de origem orgânica 
(dicloroisocianurato de sódio). 

   

Desinfecção da amostra com 
 

 
 

Cloro gasoso 
(residual de cloro –   

mg.L-1 Cl2) 

Hipoclorito de Sódio 
(residual de cloro –    

mg.L-1 Cl2 

Hipoclorito de cálcio 
(residual de cloro –   

mg.L-1 Cl2) 

Dicloroisocianurato de 
sódio (residual de cloro – 

mg.L-1 Cl2) 
Tempo de 

contato 
Amostra 22.05.02 Amostra 22.05.02 Amostra 22.05.02 Amostra 

 22.05.02 
Imediato 1,94 1,94 2,10 2,04 

Após 1 hora 1,22 1,31 1,32 1,64 
Após 2 horas 0,98 1,01 1,29 1,50 
Após 3 horas 0,85 0,89 1,13 1,37 
Após 4 horas 0,68 0,77 1,00 1,27 
Após 5 horas 0,53 0,66 0,87 1,20 

Fonte: TROLLI, IDE NOBOYOSHI, PALHANO, MATTA, 2002. 

 
 

 Com base nos dados do Quadro 95, traçaram-se os gráficos da “Concentração de CRL” 
versus “Tempo” (Figura 1). Depois de plotados os dados, determinou-se a reta de ajuste para 
cada derivado clorado. Com base nas equações dessas retas, calculou-se o tempo em que se 
alcança 0 (zero) ppm de CRL para cada derivado clorado. No tempo de 6,6 horas para o cloro 
gás; de 7 horas para o hipoclorito de sódio (HPCS); 8 horas para o hipoclorito de cálcio (HPCC) e 
de 12 horas para o dicloroisocianurato de sódio (DCIS), alcançou-se o menor nível de CRL. Os 
resultados mostram que o derivado clorado orgânico é mais estável, inclusive sua reta de ajuste 
possui um melhor coeficiente de correlação (R2 ≅ 90%).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     Concentração:  Cloro residual livre –  mg Cl2.L-1    
                                                           Reta de ajuste:  DCIS:  Y = -0,1554X + 1,8919  (R2 = 0,8977) 

HPCC: Y = -0,2077X + 1,8043  (R2 = 0,8007) 
HPCS: Y = -0,2326X + 1,6781  (R2 = 0,8571) 
CGÁS: Y = -0,2514X + 1,6619  (R2 = 0,8700) 

                                              Fonte: Adaptado de MACÊDO, 2003. 
 

FIGURA 1- Gráfico representativo da concentração de cloro residual livre (CRL) em função do 
tempo, para cloro gás, hipoclorito de sódio (HPCS), hipoclorito de cálcio (HPCC) e 
dicloroisocianurato de sódio (DCIS). 

 
 

Atualmente, existe, no mercado o dicloroisocianurato de sódio na forma de comprimido 
efervescente, em diversos tamanhos, ou seja, o tamanho do comprimido a ser utilizado é em 
função do volume da solução sanificante a ser preparada e da concentração de cloro residual livre 
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R2 = 0,996 

que se deseja - o que evita erros na dosagem do teor de matéria ativa e na perda do produto pelo 
consumo em excesso.  
 Outra característica que é considerada como vantagem pelo dicloroisocianurato de sódio 
para seu uso é o pH da sua solução a 1%, que varia de 6,0 a 8,0; enquanto o pH do hipoclorito de 
sódio e/ou de cálcio varia de 11,0 a 12,5, que é cáustico, o Quadro 3 apresenta os valores do pH 
para soluções dos principais derivados clorados. 
 
                    QUADRO 3- Valor do pH da solução a 1%. 

Derivado clorado pH da solução a 1% 
Hipoclorito de sódio 11,5 – 12,5 
Hipoclorito de cálcio 10,5 – 11,5 
Dicloroisocianurato de sódio 6 – 8 
Ácido tricloroisocianúrico 2,7-2,9 

Fonte:  HIDROALL, 2000a; HIDROALL, 2000b; HTH, 1999; GENCO, 1998; DYCHDALA, 2001.  
 
 
 Outra pesquisa foi realizada pela SAMA – Saneamento Básico do Município de Mauá, por 
FERRARI (2001), denominada “ensaio de estabilidade” - compara o dicloroisocianurato de sódio 
(DCIS) com o hipoclorito de cálcio (HPCC). O teste deixou um pedaço de tubo retirado da rede 
(aço com D = 75 mm que apresentava incrustações) em um becker com água onde foi colocado 5 
ppm do produto clorado. A cada período de tempo (15, 30, 45, 60, 75, 90, 120, 180, 240, 300 e 
360 minutos), retirava-se uma alíquota de 10 mL e dosou-se o teor de cloro residual livre, a cada 
tempo. Em seguida calculou-se a perda, expressa em percentagem de cloro, gráfico com 
resultados apresentados a seguir (Figura 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Laboratório da SAMA (FERRARI, 2001). 
 
FIGURA 2- Gráfico comparativo do hipoclorito de cálcio (HPCC) versus dicloroisocianurato de 

sódio (DCIS). 
  
Conclusões da pesquisa realizada no Laboratório SAMA: 
- DCIS apresenta uma maior estabilidade, tendo uma menor perda em relação ao hipoclorito de cálcio. 
- DCIS terá um comportamento mais estável nas redes de água. 
- DCIS apresenta soluções de trabalho que não alteram o pH como o HPCC (soluções alcalinas). O DCIS 
possui uma vantagem em termos de poder de desinfecção em relação ao HPCS, pois quanto menor o pH 
maior será o teor de HClO em relação ao ClO-. 
- Como ponto de partida e referência, a dosagem de DCIS que devemos utilizar é de 50% da dosagem de 
HPCS. 

R2 = 0,983 
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- A preparação da solução de DCIS para dosagem na rede, é mais rápida. O produto é solúvel e não há 
formação de resíduos. 
- Na preparação da solução de hipoclorito de cálcio temos que fazer uma limpeza e drenagem do resíduo 
que sobra no tanque a cada mês. 
 
 
II- Trihalometanos e sua correlação com a água potável 
 
 O câncer tem sido uma das patologias mais estudadas na relação dos efeitos à exposição 
de químicos específicos da água (MOTA FILHO, FREITAS, PÁDUA, 2003). Estudos 
epidemiológicos têm relacionado os trihalometanos com o aumento dos riscos de câncer de 
bexiga (CANTOR et al., 1998), colo-retal (HILDESHEIM et al., 1998) e cerebral (CANTOR et al., 
1999), podendo também resultar em problemas no sistema reprodutivo (GALLAGHER et al., 1998 
apud BORGES, GUIMARÃES, 2001) e até abortos espontâneos (WALLER et al., 1998 apud 
BORGES, GUIMARÃES, 2001). 
 A pesquisa publicada pelo EWG (Environmental Working Group) e pelo U.S. PIRG (United 
States Public Interest Research Group) em 2002, pois ressalta os riscos para mulheres grávidas 
expostas a altos níveis de subprodutos da cloração, que poderão levar a abortos ou a defeitos 
congênitos nas crianças. A U.S. EPA estima que CBP's causam mais 9300 casos de câncer na 
bexiga por ano (EWG, 1999; USPIRG, 2002; AGUAONLINE, 2002; AWWA, 2002, MACEDO, 
2002). 
 Pesquisa realizada por WINDHAM, et al. (2003), examinando o THM´s encontrou uma 
associação do clorodibromometano, ou a soma de dos THM´s bromados, que estão Incorporados 
à água de torneira com a alteração do ciclo menstrual e que a alteração é crescente com a maior 
exposição aos TTHM´s. Esses resultados sugerem que a exposição de THM pode afetar função 
ovariana e deve ser confirmado em outros estudos. 
 A partir de 1998, a EPA, reduziu em 20% os valores preconizados para TTHM ( como já 
citado) passando para o valor de 80 ug/L a concentração máxima aceitável e segundo FERREIRA 
FILHO (2001) e FERREIRA FILHO, HESPANHOL, PIVELI (2003) espera-se uma redução futura 
para 40 ug.L-1. Em 2001, no Brasil entrou em vigor a Portaria nº 1469 (BRASIL, 2001), em 
substituição a Portaria nº 36/1990, mas o nível de 100 g. L-1 como valor máximo permitido (VMP) 
foi mantido. Novamente em 2004, a Portaria 518/MS (2004) não altera o VMP de THM´s na água 
potável que é servida a população brasileira. 
 Os derivados clorados orgânicos não formam THM’s em níveis considerados  significativos 
quando comparados com os clorados inorgânicos. Os resultados obtidos na ETA de Poços 
Dantas, que utiliza o dicloroisocianurato de sódio no processo de desinfecção confirma a 
afirmação. As análises foram realizadas pela CESAMA Companhia de Saneamento Municipal de 
Juiz de Fora, no período de maio de 2000 a abril de 2004 (Quadro 4). Na mesma ETA foi 
realizada a pesquisa de MACÊDO (1997), cujos resultados são confirmados nas análises 
realizadas pela CESAMA. Nas 27 amostras (avaliadas de 2000 a 2004), em 18 não se detectou a 
presença de THM, em 7 amostras valores menores que 22,5 ug/L, os resultados  ainda mostram 
que o aumento nos nível de THM indica o momento de se realizar o processo de manutenção da 
ETA. 
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QUADRO 4- Resultado das análises de trihalometanos na ETA Poço Dantas de 2000 a 2004. 
Data da Coleta THM’s (ug/L) Data da Coleta THM’s (ug/L) 

17/05/2000 15,9 02/2002 20,4 

06/07/2000 22,3 03/2002 ND 

17/08/2000 ND 04/2002 11,7 

21/09/2000 ND 05/2002 TRAÇOS 

16/10/2000 ND 06/2002 TRAÇOS 

16/11/2000 ND 08/2002 ND 

14/12/2000 19,6 11/2002 12,90 

11/01/2001 ND 04/2003 ND 

15/03/2001 ND 07/2003 ND 

18/04/2001 ND 10/2003 ND 

18/05/2001 ND 01/2004 ND 

12/06/2001 ND 04/2004 15,50 

06/07/2001 ND   

16/08/2001 44   

13/09/2001 41,6   

Local da coleta: Caixa de partida da ETA 
Meses 10, 11, 12/2001; 01, 07, 10, 12/2002 e 01/2003 a ETA estava em processo de manutenção. ug.L-1: microgramas por litro. 
Fonte: CESAMA, 2002, CESAMA, 2004. 
 
 A pesquisa realizada por TROLI, IDE NOBOYOSHI, PALHANO, MATTA, 2002, com o título 
“Trialometanos em água tratada, após cloração com hipoclorito de sódio, hipoclorito de cálcio, 
cloro gasoso e dicloroisocianurato de sódio, utilizando cromatógrafo gasoso acoplado a 
espectrometro de massa, sistema Purge And Trap”, cuja conclusão foi: “os valores obtidos 
apresentaram boa repetibilidade de resultados de trihalometanos nas duplicatas das amostras, 
sendo obtido maior formação destes com os desinfetantes hipoclorito de sódio e hipoclorito de 
cálcio”.  Os resultados obtidos  mostram que os derivados clorados com características alcalinas, 
o hipoclorito de sódio e cálcio, formam níveis maiores em 51 e 46% de THM's quando 
comparados com o dicloroisocianurato de sódio (DCIS). O gás cloro, apesar de se um forte agente 
oxidante à matéria orgânica e com menor estabilidade, em função da sua característica de formar 
soluções ácidas, neste teste de bancada, não apresenta diferença significativa do DCIS na 
formação de THM. Esta pesquisa novamente confirma que o pH é um fator limitante na formação 
de THM's. 
 Em outro trabalho de bancada utilizou-se uma água especialmente preparada para o 
experimento, a água de estudo foi preparada utilizando-se água subterrânea de um poço 
artesiano coletada em um ponto antes da adição de cloro, à qual foi adicionado um volume de 
extrato de substâncias húmicas (SH), extraído com uso de NaOH e osmose em ácido clorídrico de 
solo turfoso, até ausência de cloretos. Para obtenção da água em estudo com cor aparente entre 
90 e 100 Uc (que deve corresponder a UT, Portaria 1469, Ministério da Saúde), foi necessária a 
adição de aproximadamente 3 mL de extrato de substâncias húmicas para cada litro de água 
(PASCHOALATO, DI BERNARDO, FERREIRA, 2003). 

Foi utilizado na pesquisa o ATCI = Tricloro S-Triazina Triona, Ácido Tricloroisocianúrico. A 
velocidade média (taxa de formação) obtida para duas concentrações, 10 mg Cl2 / L  e  20 mg Cl2/ 
L., 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. A “Vm” para 10 mg/L (< conc.) foi 
112% maior que a “Vm” para 20 mg/L (> conc.), se comprova que a concentração do ácido 
tricloroisocianúrico não influenciou na formação de THM's. 

A velocidade média (taxa de formação) obtida para as duas concentrações, 10 (0,1733 
µg.L-1.h-1) e 20 mg Cl2/L (0,0817 µg.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 
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concentração de CRL espera-se uma maior taxa de formação de THM´s. Se compararmos os 
valores obtidos de 0,1733 e 0,081 µg.L-1.h-1 com a pesquisa realizada por FIGUEIREDO, et al. 
(1999) que obteve o valor de 0,78 µg. h-1.L-1, os menores resultados obtido por PASCHOALATO, 
DI BERNARDO e FERREIRA (2003) se justificam pelo pH das soluções do ácido 
tricloroisocianúrico, que é menor que pH das soluções de cloraminas - um pH mais baixo dificulta 
a reação halofórmica (como já citado) característica da formação de THM’s.  

 DODDS, KING, ALLEN, et al. (2004), pesquisadores de uma equipe da Dalhousie 
University, de Halifax (Canadá), publicaram na Revista "Epidemiology" uma pesquisa em que 
afirmou existir uma correlação dos trihalometanos com a morte intra-uterina. O estudo foi 
realizado em Nova  Escócia e Ontário Oriental, no Canadá, para examinar o efeito de exposição a 
THM's correlacionado com o risco de nascimento de criança morta (natimorto). Na avaliação 112 
mulheres que deram à luz a natimortos, dentro de um grupo de controle; outras 398 tiveram partos 
de crianças saudáveis. Em função do elevado número de natimortos, de imediato fizeram uma 
análise da água que abastecia as casas das mulheres e constataram que aquelas expostas a 
nível de TTHM de 80 µg/L ou mais (exposição a subprodutos de cloração por ingestão e tomando 
banho) em suas residências, apresentam o risco de nascimento de criança morta 2,2 vezes maior 
quando comparado com mulheres sem exposição para THM's. Esse incremento de risco, com a 
exposição a trihalometanos, se afirma  em casos  de morte fetal por asfixia e em menor medida, 
por causas desconhecidas. 
 
III- Conclusão 
 
 O uso de derivados clorados de origem orgânica, o ácido tricloroisocianúrico e 
principalmente o dicloroisocianurato de sódio, no nosso dia a dia, no processo de desinfecção de 
água, equipamentos/utensílios, embalagens, ambientes, etc..., em função da praticidade no 
manuseio, medição, transporte e armazenamento; maior solubilidade, maior período de validade, 
dosagem mais precisa, menor risco químico (corrosividade), modernidade do produto (tecnologia, 
embalagem e ainda efervescentes), a não formação de subprodutos em níveis significativos, que 
associadas às necessidades atuais indicam que é uma questão de tempo a sua utilização em 
todos os setores. 
 Pesquisa de opinião pública, realizada pela Data Kirsten por solicitação da Bayer Saúde 
Ambiental, avaliou a preferência entre dois agentes descontaminantes usados para água de 
consumo, o hipoclorito de sódio e o dicloroisocianurato de sódio, os resultados obtidos 
comprovam nossa afirmação anterior, onde o grau de preferência pelo dicloroisocianurato de 
sódio alcançou 69,6%, contra 23,9% do hipoclorito de sódio, sendo que 6,5% dos entrevistados 
eram indiferentes (BAYER, 1999). 
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