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Sub-produtos de desinfecção de águas potáveis:  

antigos e novos desafios 

Resumo 
 
 A desinfecção de águas naturais por cloração é um processo que é conhecido há exatamente um sécu-
lo, sendo extensivamente usada na produção de água potável e um dos grandes responsáveis pela       
melhoria nas condições de vida experimentada pelas populações urbanas desde sua disseminação. Entre-
tanto, em 1974 descobriu-se que a ação do cloro e outros oxidantes adicionados à agua sobre matéria or-
gânica dissolvida ou em suspensão podia gerar traços de compostos organoclorados, como os trialome-
tanos, potencialmente perigosos à saúde. Atualmente são conhecidos cerca de 600 subprodutos de desin-
fecção, sendo que alguns deles são sistematicamente monitorados 
para a aferição da potabilidade de água potável. Discutimos aqui a 
Química Analítica desses subprodutos de desinfecção de águas, 
com ênfase ao papel da Cromatografia Gasosa e das demais téc-
nicas de separação analítica em sua descoberta, determinação e 
identificação. 
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Abstract 
 
 The disinfection of surface water by chlorination has been known for exactly one century, being    
extensively employed on the production of drinking water and one of the principal causes of the improve-
ment on living conditions experienced by urban population since its popularization. However, in 1974 it 
was found that the action of chlorine and other oxidants added to water over dissolved or suspended organic 
matter could result on trace amounts of potentially harmful organochlorine products, such as                   
trihalomethanes. Presently some 600 disinfection by-products are 
known, and some of them are systematically monitored to check 
the potability of drinking water. We will discuss here the        An-
alytical Chemistry associated to these disinfection by-products, 
with focus on the paper of Gas Chromatography and other analyt-
ical separation techniques on their discovery, determination and 
identification. 
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1 Introdução 

 
 A expressão “a água é a fonte da vida” é 
dos chavões característicos da literatura popular e 
dos anúncios publicitários das manhãs de sábado. 
A despeito da aparente obviedade desse conceito, 
ele nem sempre foi verdadeiro; pelo contrário, a 
água pode ser um dos principais vetores das doen-
ças infectocontagiosas que afligem a humanidade. 
Mesmo quando aparentemente consumível – isen-
ta de cor e materiais suspensos a olho nu e inodora 
– ela pode conter quantidades apreciáveis de bac-
térias, vírus e protozoários patogênicos. Alguns 
desses micro-organismos são especialmente peri-
gosos e potencialmente letais, como as bactérias 
Salmonella typhi (agente da febre tifóide), Vibrio 
cholerae (cólera) e os vírus causadores das hepati-
tes A e C, e podem ser transmitidos a seres huma-
nos tanto por ingestão de água contaminada quan-
to pelo seu simples uso para higiene pessoal. Mi-
cro-organismos menos ameaçadores, que em indi-
víduos saudáveis causam não mais que uma indis-
posição digestiva, podem ser fatais para pessoas 
debilitadas, idosos e recém-nascidos. Ainda que a 
combinação água contaminada + doenças infecci-
osas seja normalmente associada à pobreza e ao 
subdesenvolvimento, isso não é necessariamente 
verdade. Um surto de gastroenterocolite aguda 
afetou mais de 400.000 pessoas na região metro-
politana de Milwaukee, Winsconsin (EUA) em 
1993, tendo sido registrados 69 óbitos. A causa foi 
determinada como sendo a contaminação do su-
primento municipal de água potável por oocistos 
do protozoário Cryptosporidium parvum (1), re-
sultante de problemas em um filtro na estação de 
tratamento. Em maio de 2000, uma contaminação 
da água distribuída da pequena cidade de Walker-
ton, Ontário (Canadá), por uma cepa especialmen-
te virulenta da bactéria Escherichia coli afetou 
cerca de 2300 dos seus 5000 habitantes, resultan-
do em sete óbitos, um número não determinado de 
vítimas com sequelas incuráveis e uma crise polí-
tica de âmbito nacional (2). 

Até meados do século XIX, o contágio 
por doenças como peste e lepra era associado aos 
chamados “miasmas” – vapores venenosos oriun-
dos de matéria em decomposição e de indivíduos 
adoecidos. Foi em 1854 que o médico inglês John 
Snow (em colaboração com o Reverendo Henry 
Whitehead) determinou que a contaminação por 
vibriões de uma bomba que fornecia água potável 
foi a causadora da epidemia de cólera que assolou 
o distrito londrino do Soho, causando 616 vítimas 

fatais. A origem dessa contaminação foi determi-
nada como uma fossa séptica de uma residência 
próxima à bomba, onde um recém-nascido havia 
contraído cólera de outra fonte (3). O trabalho 
pioneiro de Snow e Whitehead sugeriu que a de-
sinfecção dos suprimentos de água potável podia 
ser um fator-chave na erradicação dessas patologi-
as, até então endêmicas nas grandes cidades. En-
tretanto, apenas em 1902, um procedimento de 
desinfecção de água potável, ao mesmo tempo 
eficiente e praticável em larga escala, foi descrito. 
O então Major (futuramente Brigadeiro-General) 
Carl Rogers Darnall, cirurgião e professor de Quí-
mica da Escola de Medicina do Exército dos EUA, 
descobriu que cloro anidro liquefeito podia ser 
efetivo para a eliminação de micro-organismos 
patogênicos – a princípio, para aplicação no supri-
mento de água para tropas em combate (4). Ele 
patenteou em 1910 um dispositivo para cloração 
de águas que é base de equipamentos similares 
ainda usados. Em 1915, outro oficial da mesma 
Escola, Major William Lyster, mostrou que hipo-
cloritos de cálcio ou de sódio (que em solução 
aquosa gera cloro elementar) também são efetivos 
como desinfetante de água potável, e também são 
exaustivamente aplicado para essa finalidade nos 
dias atuais. A prática de desinfecção de água potá-
vel, por cloração ou por outros agentes, pode ser 
considerada como um dos grandes avanços em 
saúde pública do século XX: por exemplo, nos 
EUA, ela contribuiu para reduzir a incidência de 
cólera em 90 %, de tifo em 80 % e de disenterias 
de origem amebiana em 50 % (5). Ainda assim, 
estima-se que 1,1 bilhão de pessoas no mundo 
ainda não tenham acesso a fontes de água potável 
de qualidade (6). Ainda que outros agentes, como 
ozônio; outros compostos de cloro, cloraminas e 
dióxido de cloro; radiação UV e até mesmo cam-
pos eletromagnéticos sejam eventualmente usados 
na desinfecção de água para consumo humano, a 
cloração (tanto usando cloro líquido, mais empre-
gado em grandes estações de tratamento, quanto 
hipocloritos de sódio ou de cálcio, que são mais 
convenientes em operações de menor escala) é o 
método mais disseminado. 

 
 

 
2 Química analítica e a cloração de águas  

 
 Em solução aquosa, o cloro elementar, o 
ânion hipoclorito e o ácido hipocloroso coexistem 
em equilíbrio, e as concentrações relativas  depen- 
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dem do pH do meio:  

Cl2 + H2O → HOCl + H
+
 + Cl

-
 

HOCl → OCl
-
 + H

+ 

 
Cloro elementar, ácido hipocloroso e hi-

poclorito são espécies oxidantes bastante fortes 
em meio aquoso: 

Cl2 + 2 e
-
 → 2 Cl

-
 ∆E

o
 = +1,36 V 

HClO + H
+
 + 2 e

-
 →  Cl

-
 + H2O  ∆E

o
 = +1,48 V 

ClO
-
 + H2O + 2e

-
 →  Cl

-
 + 2OH

- 

 

 

 

A ação germicida dessas espécies decorre 
exatamente de sua capacidade de oxidar proteínas 
e outras biomoléculas constituintes de micro-
organismos patogênicos, causando sua morte. En-
tretanto, a ação do cloro não é específica, e qual-
quer espécie presente na água, tanto inorgânica 
quanto orgânica, também poderá ser oxidada, de-
pendendo de seus potenciais-padrão de redução e 
de suas concentrações. Em alguns casos, esse efei-
to colateral pode ser benéfico: defensivos agríco-
las, como aldicarb, podem ser total ou parcialmen-
te destruído e inorgânicos, como manganês (II) e 
arsenito, serão convertidos a formas mais facil-
mente removíveis posteriormente. Entretanto, nem 
sempre isso é verdadeiro. Por exemplo, os poten-
ciais-padrão dos ânions brometo e iodeto: 

 

Br2 + 2 e
-
 → 2 Br

-
 ∆E

o
 = +1,09 V 

I2 + 2 e
-
 → 2 I

-
 ∆E

o
 = +0,54 V 

 

indicam que esses ânions são passíveis de oxida-
ção pelo cloro, dependendo de suas concentrações 
relativas. Como a dosagem de cloro para ação de-
sinfetante prolongada e eficiente (segundo reco-
mendações da Organização Mundial de Saúde 
(OMS), suficiente para uma concentração residual 
de 0,4 mg L-1 a 0,5 µg L-1) (7) é muito maior que 
as concentrações típicas de brometo e de iodeto 
em águas superficiais (dezenas de mg L-1 de      Br
- (8) e alguns ng L-1 (9) de I-), esses ânions são 

quantitativamente convertidos em suas formas 
elementares oxidadas. Em adição às espécies inor-
gânicas, concentrações apreciáveis de compostos 
orgânicos estão normalmente presentes em águas 
superficiais e, em especial, os chamados ácidos 
húmicos e fúlvicos (misturas complexas, não-
definidas, de compostos orgânicos de alta massa 
molar provenientes da decomposição de matéria 
orgânica). Considerando a reatividade, o poder 
oxidante e a concentração de cloro livre na água 
tratada (e, em menor escala, do bromo e iodo for-
mados secundariamente) em presença de compos-
tos orgânicos facilmente oxidáveis, como os áci-
dos húmicos e fúlvicos, não seria surpresa a for-
mação de compostos organoclorados na água po-
tável tratada. Porém, a despeito dessa possibilida-
de, mais de 70 anos se passaram entre a adoção 
rotineira da cloração no tratamento de águas e a 
detecção de compostos organoclorados em águas 
potáveis formados como subprodutos desse pro-
cesso. A descoberta desses subprodutos de desin-
fecção (DBP, do inglês disinfection by-products) 
somente aconteceu quando equipamentos de Cro-
matografia Gasosa confiáveis, com sensibilidade e 
poder de separação suficientemente elevados para 
identificação e quantificação dessas espécies se 
tornaram disponíveis. 

Dentre os avanços em Cromatografia Ga-
sosa que possibilitaram a descoberta dos DBP, o 
primeiro e mais importante foi a invenção do De-
tector por Captura de Eletrons (ECD, Electron 
Capture Detector) por James E. Lovelock (10) em 
1957. Esse dispositivo possibilitava a detecção de 
quantidades extremamente baixas de compostos 
organoalogenados e outros analitos eletrofílicos, 
com sensibilidades várias ordens de grandeza mai-
or que aquela de equipamentos contemporâneos. 
O impacto da aplicação sistemática de GC-ECD, 
especialmente em amostras de origem ambiental, 
foi enorme e transcendeu os limites da Química 
Analítica. Em 1962, a bióloga Rachel Carson pu-
blicou o livro Silent Spring (11), em que acusava 
o uso indiscriminado de defensivos agrícolas per-
sistentes (notadamente organoclorados como 
DDT, 1,1,1-tricloro-2,2-di(4-clorofenil)etano) co-
mo a principal causa da mortalidade de aves e ou-
tros animais selvagens (o que, segundo o livro, 
resultaria na extinção dessas espécies e na 
“primavera silenciosa” do título). Além disso, e 
talvez mais sombriamente, ela chamava a atenção 
para os riscos aos quais seres humanos que consu-
missem água e alimentos contaminados com essas 
espécies estavam expostos. Essa obra foi republi-
cada  em  partes  no  popular  magazine The  New  
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Yorker e teve grande repercussão na opinião pú-
blica norte-americana. Tanto o livro quanto sua 
autora foram violentamente atacados pelo lobby 
da indústria química dos EUA. O principal motivo 
que impediu o descrédito de Carson foram os re-
sultados obtidos por cientistas e pesquisadores que 
já estavam usando os GC-ECD, detectando, de 
forma inequívoca, traços de DDT e outros organo-
clorados em amostras tão diversas quanto leite 
humano e gelo ártico (12). Esses trabalhos confir-
maram as premissas de Silent Spring e forneceram 
subsídios para legisladores banirem o uso de DDT 
e outros defensivos persistentes nos EUA e em 
outros países, assim como para a regulamentação 
sistemática da produção e uso de organoalogena-
dos. Paralelamente à popularização de ECD, o 
emprego de sistemas de Cromatografia Gasosa 
com Detecção Espectrométrica de Massas       (GC
-MS) em análises ambientais começou a se tornar 
comum, ao menos em laboratórios de pesquisa 
acadêmica.  

Além do uso de um detector seletivo para 
organoalogenados altamente sensível como o 
ECD, a detecção dos DBP em águas dependeu de 
avanços nas técnicas de amostragam, extração e 
pré-concentração aplicadas a análises cromatográ-
ficas, que até então eram extremamente rudimen-
tares, trabalhosas, pouco confiáveis e absoluta-
mente inadequadas à monitoração de rotina 
(especialmente de contaminantes voláteis). Um 
exemplo característico de abordagem usada na 
época era o método de extração em carvão ativo / 
clorofórmio (CCE, carbon chloroform extract), 
descrito no Standard Methods for the Examination 
of Water and Wastewater da Associação America-
na de Saúde Pública (APHA, American Public 
Health Association) e exemplificado na sua apli-
cação por Kleopfer e Fairless (13) em análises de 
água potável de Evansville (Indiana, EUA). Por 
três dias, 2320 L de água do suprimento público 
foram percolados por uma coluna de 23 mm x 7 
mm recheada com carvão ativo 20 – 40 mesh. Em 
seguida, o recheio da coluna foi transferido para 
um aparelho de Sohxlet e extraído com clorofór-
mio por 17 h sob refluxo. O extrato em clorofór-
mio foi seco sobre o sulfato de sódio anidro, con-
centrado por evaporação em um concentrador de 
Kuderna-Danish, separado em frações ácidas, neu-
tras e básicas e cromatografado em sistemas    GC
-MS, -FID e -ECD. Foram detectados diversos 
hidrocarbonetos aromáticos, cloroalcanos e éteres 
clorados. Ainda que duas espécies, hoje reconhe-
cidas como DBP típicos, também fossem encon-
tradas – bromodiclorometano e dibromodicloro-

metano – elas não chamaram a atenção dos auto-
res, e todos os contaminantes detectados foram 
atribuídos como sendo originados de descargas de 
poluentes no Rio Ohio, de onde a água era coleta-
da para tratamento. 

Em 1971, Johannes J. Rook, químico-
chefe do serviço de abastecimento de água de Rot-
terdam (Holanda) estudou a contaminação por 
compostos orgânicos voláteis de água potável, por 
meio da análise cromatográfica do seu headspace. 
Seu objetivo inicial era identificar contaminantes 
responsáveis por odores e gosto desagradável na 
água potável distribuída na cidade, um problema 
sério, considerando que a coleta para abastecimen-
to era feita no poluído Rio Reno. Porém, ele de-
tectou sistematicamente clorofórmio na água potá-
vel em concentrações maiores que aquelas presen-
tes na água não-tratada. Ele atribuiu a presença 
desse composto à reação entre o cloro usado na 
desinfecção e os ácidos húmicos na água do rio 
(14), sendo essa a primeira vez em que um conta-
minante em água foi inequivocamente determina-
do como sendo um DPB oriundo da cloração.  
Além de clorofórmio, outros trialometanos (THM, 
trihalomethanes), como CHCl2Br e CHClBr2, 
também foram detectados e sua presença atribuída 
à formação de Br2 causada pela oxidação de traços 
de Br- presentes na água não tratada, acima descri-
ta. 

Em um primeiro momento, o fato não 
causou maior alarme, já que as concentrações 
eram significativamente menores que as associa-
das à intoxicação aguda por clorofórmio (LD50 de 
120 mg L-1); além disso, CHCl3 vinha sendo em-
pregado há décadas como constituinte de xaropes 
para tosse sem maiores problemas. O uso de análi-
se de headspace estático empregada por Rook (em 
que a fase vapor em equilíbrio com a amostra é 
diretamente injetada) já era prática corrente desde 
o início dos anos 60 (15), especialmente para 
amostras forenses, de alimentos e de bebidas. Ela 
é uma técnica bastante efetiva para isolar consti-
tuintes voláteis de matrizes incompatíveis com 
introdução direta em GC (como é o caso de amos-
tras de água e esgotos, que podem danificar colu-
nas e são incompatíveis com o funcionamento de 
ECD), mas não existe efeito de pré-concentração, 
e a sensibilidade e detectabilidade obtidas podem 
ser insuficientes para detecção de muitos contami-
nantes. Assim, além dos THM, poucos outros ha-
logenados foram inicialmente identificados como 
DBP, o que, em adição à percepção limitada de 
risco    associado à sua presença em água potável,  
fez  com  que  o   impacto   inicial   dessa   desco-
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junto à comunidade científica fosse pequeno. 
Ao mesmo tempo, Thomas Bellar 

(especialista em poluição atmosférica da EPA) 
desenvolveu a chamada análise dinâmica de he-
adspace (ou purge & trapping, P&T): analitos 
voláteis de amostras aquosas e sólidas são conti-
nuamente arrastados por uma corrente de gás iner-
te percolando essas amostras, coletados em tubos 
recheados por adsorventes e posteriormente des-
sorvidos diretamente na ponta da coluna cromato-
gráfica (16). Sendo uma técnica de extração e pré-
concentração exaustiva, em que ocorre a transfe-
rência para o sistema cromatográfico da massa 
total das espécies contidas na alíquota de amostra 
processada, a sensibilidade e detectabilidade obti-
das são usualmente diversas ordens de grandeza 
superiores àquelas proporcionadas pela manipula-
ção estática de headspace (em que as massas de 
analito efetivamente cromatografadas são limita-
das pelas suas concentrações em equilíbrio com a 
fase vapor da amostra). Bellar detectou concentra-
ções de até 127 µg L-1 de clorofórmio e outros 
THM em águas potáveis servidas em Cincinatti, 
Ohio. A aplicação sistemática dessa nova técnica 
a amostras coletadas em todo o território america-
no indicou a presença sistemática de THM em 
águas cloradas. Em paralelo à descoberta da ubi-
quidade dos DBP, o Instituto Nacional do Câncer 
dos EUA publicou estudo que apontava a carcino-
genicidade do clorofórmio em cobaias (17); além 
disso, estudos independentes demonstraram que 
resíduos orgânicos presentes em água potável  
eram potencialmente mutagênicos para bactérias e 
vertebrados (18). 

As evidências da produção de DBP no 
processo de cloração de águas e do potencial ris-
co, a longo prazo, no consumo de água potável 
contaminada por essas espécies chegaram ao co-
nhecimento público por meio de matérias como a 
série entitulada “Is the Water Safe to Drink?”, 
publicada pela revista Consumer Reports entre 
junho e agosto de 1974 (19). Essas e outras repor-
tagens levaram o problema ao conhecimento do 
público norte-americano, que pressionou o gover-
no dos EUA a acelerar as providências já tomadas 
com relação ao assunto e, em dezembro de 1974, 
foi promulgado o chamado Safe Drinking Water 
Act (SDWA) (20). Essa lei determinou que a EPA 
estabelecesse padrões para a qualidade da água 
potável distribuída por todos os sistemas públicos 
de abastecimento dos EUA, incluindo os limites 
para concentrações de contaminantes orgânicos 
(DBP e outros) e as metodologias analíticas para 

as suas determinações. Paralelamente e de forma 
independente, ou inspirada pela iniciativa norte-
americana, muitos outros países iniciaram progra-
mas de qualidade de água potável, incluindo a 
monitoração de DBP. No Brasil, ainda que o pa-
drão nacional de potabilidade tenha sido definido 
inicialmente pela Portaria 56/1977 do Ministério 
da Saúde, apenas em 1986 foi criado um Progra-
ma Nacional de Vigilância da Qualidade da Água 
para Consumo Humano, com as finalidades de 
“efetuar a revisão da legislação federal afeta ao 
tema; capacitar tecnicamente os profissionais das 
SES e definir estratégias para garantir o apoio la-
boratorial necessário ao cumprimento da legisla-
ção quanto ao padrão físicoquímico e bacterioló-
gico da água” (21). O padrão nacional de potabili-
dade foi revisto em 1990 (Portaria MS 36/1990) e 
em 2004, originando a Portaria 518/2004 (22), ora 
vigente. A regulamentação norte-americana atual 
estabelece limites para duas classes de DBP: além 
do total em trialometanos (máximo de 80 µg L-1), 
é prescrito o máximo de 60 µg L-1 para os ácidos 
haloacéticos totais (HAA, haloacetic acids = áci-
dos monocloroacético, dicloroacético, tricloroacé-
tico, monobromoacético e dibromoacético). A 
norma brasileira apenas se refere aos THM totais 
(100 µg L-1), não mencionando HAA, ainda que 
no balanço de massas típico dos organoalogena-
dos produzidos na cloração de águas naturais a 
sua contribuição seja de aproximadamente 13% 
do total (23); o mesmo acontece no padrão pres-
crito pela União Européia (24). No âmbito supra-
nacional, a OMS (WHO, World Health            
Organization) sugere limites máximos individuais 
– e não por classes - para diversos DBP em água 
potável: clorofórmio (300 µg L-1), ácido tricloroa-
cético (50 µg L-1), 2,4,6-triclorofenol (200 µg L-1) 
e outros (7). 

As normas acima também definem as roti-
nas analíticas para a detecção e quantificação dos 
contaminantes: no caso brasileiro, métodos cons-
tantes no manual Standard Methods for the Exa-
mination of Water and Wastewater (SMEWW), 
publicado pela Associação Americana de Saúde 
Pública (American Public Health Association,  
APHA) e, nos EUA, métodos desenvolvidos pela 
própria EPA, além de métodos APHA (em muitos 
casos, os métodos EPA e APHA são equivalentes 
ou até mesmo idênticos). Todos esses métodos 
envolvem uma etapa preliminar para extração e 
pré-concentração dos analíticos, seguida de sua 
determinação por Cromatografia Gasosa. Para os 
THM, os métodos mais antigos adotam para essa 
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EPA 502.2 e 524.2, que são aproximadamente 
equivalentes aos métodos 6200C e 6200B do 
SMEWW): alíquotas de 5,0 mL de amostra aquo-
sa são purgadas com gás inerte e os contaminantes 
volatilizados coletados em tubos contendo adsor-
ventes (Tenax, carvão ativo e sílica-gel). O analíti-
cos coletados são dessorvidos termicamente dire-
tamente na ponta da coluna cromatográfica; qual-
quer coluna capilar com dimensões e fase estacio-
nária que tenha seletividade e eficiência adequa-
das para a separação dessas espécies pode ser usa-
da. No método 502.2, que é genérico para conta-
minantes orgânicos purgáveis, é prescrito o uso de 
cromatógrafos equipados com dois detectores co-
nectados sequencialmente: um detector por fotoio-
nização (PID, photo ionization detector, adequado 
para compostos aromáticos e não destrutivo) e um 
detector por eletrocondutividade (ELCD,         
electroconductivity detector). Este último detector 
é altamente sensível e seletivo para organoaloge-
nados como os THM. No método 524.2, adota-se 
a detecção espectrométrica de massas tanto para a 
identificação dos analitos (no método anterior, 
feita por simples comparação de tempos de reten-
ção) quanto para sua quantificação. Além desses, 
também é listado como método oficial pela EPA 
um procedimento genérico para contaminantes 
halogenados (método 551.1, similar ao 6232B do 
SMEWW), incluindo os THM, outros DBP não-
regulamentados, mas regularmente monitorados 
em água potável (haloacetonitrilas, hidrato de clo-
ral, cloropicrinas e cloroacetonas), solventes e 
pesticidas clorados. Nesse método, é empregada 
extração líquido-líquido convencional (LLE,    
liquid-liquid extraction), usando metil-tert-
butileter (MTBE) ou n-pentano como solventes 
extratores e Cromatografia Gasosa com Detector 
por Captura de Eletrons (GC-ECD) para a separa-
ção e detecção dos analitos. Ainda que relativa-
mente simples, essa metodologia está sujeita às 
limitações       características associadas a procedi-
mentos que usam extração líquido-líquido, como 
aqueles decorrentes dos riscos ocupacionais asso-
ciados à manipulação de solventes e da geração de 
grandes volumes de solventes para descarte. 

 A determinação dos HAA é mais compli-
cada: sendo espécies ionizáveis em solução aquo-
sa, sua determinação direta por GC é difícil. Os 
métodos oficiais para sua determinação em águas 
– referências EPA 552.0 a 552.3 – incorporam 
uma etapa de derivatização dessas espécies, con-
vertendo-as em seus ésteres metílicos (que são 
mais facilmente cromatografáveis em virtude de 
sua volatilidade e da menor tendência à adsorção 

sobre superfícies ativas do cromatógrafo em com-
paração com os HAA livres). No método 552.0, os 
HAA são isolados por LLE, usando MTBE como 
solvente, metilados com diazometano e separados 
e detectados por GC-ECD. Porém, além dos in-
convenientes já citados associados ao uso de LLE, 
existem problemas sérios associados à manipula-
ção de diazometano (elevada toxicidade e risco de 
explosão). Para contornar esses problemas, no 
método 552.2, a esterificação dos HAA é feita 
com metanol em meio ácido e, no método 552.1, 
além da derivatização com metanol na pré-
concentração, a LLE é substituída por extração em 
fase sólida (SPE, solid phase extraction), usando 
resina de troca aniônica como fase extratora. A 
última das metodologias recomendadas pela EPA 
para esses analitos (522.3) é mais recente que as 
demais, tendo sido revisada em 2003, e a etapa de 
isolamento adota um procedimento baseado em 
Microextração Líquido-Líquido (LLME,          
liquid-liquid microextraction) – técnica mais ami-
gável sob o aspecto ambiental (por usar volumes 
reduzidos de solvente extrator). Porém, ainda que, 
quando comparada aos métodos anteriores, seja 
empregado um volume reduzido de solvente ex-
trator (MTBE ou tert-amilmetileter, TAME: 4 mL 
para uma amostra de 40 mL de água potável acidi-
ficada até pH = 0,5) não se trata exatamente de um 
procedimento de “microextração” como habitual-
mente referido, o qual, via de regra, emprega vo-
lumes de solvente extrator muito mais reduzidos 
(muitas vezes, da ordem de microlitros (25)). 

 
 

 
3  Poluentes emergentes e os “novos” DBP. 

 

Desde os trabalhos iniciais de Rook e Bel-
lar, a formação, distribuição e efeitos biológicos 
dos DBP têm sido exaustivamente estudados tanto 
por órgãos oficiais como no meio acadêmico: em 
2007, cerca de 600 espécies químicas já haviam 
sido reportadas na literatura como DBP, muitas 
delas presentes tipicamente em concentrações da 
ordem de ng L-1 (26). Ainda assim, o somatório 
das concentrações dos DBP identificados normal-
mente representa menos que a metade da concen-
tração total de organoclorados formados em pro-
cessos de cloração de águas, o que indica que ain-
da resta um número muito grande de DBP haloge-
nados a detectar e identificar. 

Em  virtude de sua concentração reduzida, 

Scientia Chromatographica Vol.2, N°1, 59-69, 2010 



 65 

em comparação com os THM e HAA, muitos dos 
demais DBP detectados não foram considerados 
relevantes para serem monitorados em análises de 
rotina de águas de abastecimento e, muito menos, 
para serem considerados no estabelecimento de 
padrões legais de potabilidade. Entretanto, o avan-
ço considerável tanto nas ferramentas analíticas 
disponíveis (especialmente nas técnicas cromato-
gráficas e de espectrometria de massas) como nas 
metodologias para avaliação de toxicidade, muta-
genicidade e genotoxicidade dessas espécies têm 
paulatinamente atraído a atenção para esses conta-
minantes, antes ignorados. Ainda que a presença 
de muitos deles no conjunto de organoalogenados 
formados na cloração de águas já seja conhecida 
há muito tempo, eles têm sido referidos na litera-
tura como “novos” DBP e são uma das muitas 
classes dos chamados “poluentes emergentes”. 
Dentre os chamados poluentes emergentes, são 
incluídas categorias tão amplas – e muitas vezes 
mal definidas –  como fármacos (antibióticos, be-
tabloqueadores, psicotrópicos), disruptores endó-
crinos (ftalatos orgânicos, bisfenol), compostos 
usados em formulações cosméticas e outras. To-
das elas são espécies químicas ou grupos de espé-
cies químicas que foram apenas recentemente de-
tectadas em águas e outras matrizes ambientais, 
ou então analitos já conhecidos, mas cuja toxici-
dade humana ou à flora e fauna tenha sido reavali-
ada (27). 

Alguns dos “novos” DBP mais importan-
tes serão apresentados e discutidos a seguir. Essa 
listagem não é exaustiva, e os exemplos foram 
selecionados para ilustrar a gama de funcionalida-
des químicas possíveis, além dos aspectos relacio-
nados às suas toxicidades, suas detecções e deter-
minações cromatográficas. 

 3.1. Halonitrometanos (HNM) Formal-
mente, os halonitrometanos CClxBryHz(NO2) (em 
que x, y e z = 0 a 3 e x+y+z = 3) podem ser consi-
derados análogos aos THM, com substituição de  
–H ou halogênio por –NO2. O primeiro deles a ser 
detectado como resultado de sua cloração foi a 
cloropicrina CCl3(NO2) (28); a bromopicrina CBr3

(NO2) foi posteriormente detectada em água potá-
vel com altos teores de brometo (29). Os demais 
compostos da família apenas foram encontrados 
em água tratada em ensaios simulados de cloração 
e ozonização em laboratório. Um estudo extensivo 
e de âmbito nacional feito pela EPA, amostrando 
água de doze estações de tratamento distribuídas 
nos EUA, encontrou concentrações de HNM em 
água potável variando de 0,1 a 5 µg L-1, com mai-

ores níveis de bromopicrina (30). Ensaios in vitro 
mostraram que todos os HNM apresentam elevada 
citotoxicidade aguda e crônica e genotoxicidade 
para mamíferos, sendo os derivados bromados e 
os trialogenados os mais tóxicos (29); já os estu-
dos de carcinogenicidade foram inconclusivos. 

Dependendo das concentrações presentes, 
a determinação analítica dos HNM em águas pode 
não ser trivial. Nas etapas de extração e pré-
concentração, diversas técnicas tem sido emprega-
das: LLE, purge & trapping (31), análise de he-
adspace estático (32) e microextração em fase 
sólida (SPME, solid phase microextraction) (33), 
com posterior detecção e separação por GC-MS, 
GC-ECD ou GC-NPD (nitrogen phosphorus de-
tector, detector de nitrogênio e fósforo). Porém, os 
HNM – e especialmente os bromados – podem 
sofrer decomposição térmica antes e durante a 
separação cromatográfica (34), formando bromo-
fórmio e outros THM a partir da abstração de pró-
tons de solventes como acetato de etila ou aceto-
na. A geração de THM como artefatos pode ser 
um inconveniente adicional em análises para mo-
nitoração de potabilidade. Além disso, também é 
reportada a decomposição pós-coluna nas linhas 
de transferência aquecida de sistemas GC-MS, e 
os espectros obtidos são misturas daqueles dos 
HNM e seus produtos de decomposição. Mesmo 
na ausência de degradação, os espectros de massas 
dos HNM são incomuns pela possibilidade de rea-
ções de transferência de prótons em fase gasosa 
entre os fragmentos iônicos, resultando em espec-
tros contaminados por íons com razões massa/
carga aumentadas de uma unidade. Recomenda-se 
limitar a temperatura do injetor a 170 °C e das 
linhas de transferência a 225 °C para minimizar 
esses problemas (29). 

3.2. Iodotrialometanos e outros compostos 
organoiodados. Como discutido anteriormente, em 
águas que contêm iodeto, a cloração gera iodo 
elementar, o qual por sua vez pode oxidar e ser 
incorporado ao material orgânico em suspensão, 
da mesma forma que o bromo e o cloro, formando 
compostos organoiodados. Os DBP iodados mais 
estudados são os iodotrialometanos, ITHM: diclo-
roiodometano, bromocloroiodometano, dibro-
moiodometano, clorodiiodometano, bromodiiodo-
metano e iodofórmio têm sido detectados em água 
potável como resultado de cloração ou outros pro-
cessos de desinfecção química desde 1975 (35). 
Ainda que nas concentrações totais de até           
15 µg  L-1 tenham sido encontradas em um caso,   
o  levantamento  extensivo  da  EPA  acima citado 
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(30) mostrou que os níveis típicos dos ITHM em 
águas são, como esperado, muito menores que os 
dos THM clorados ou bromados. Quando presen-
tes, as concentrações são da ordem de ng L-1, sen-
do o dicloroiodometano o congênere mais comum 
e usualmente em maior concentração. 

Ainda que a presença dos ITHM em água 
potável seja conhecida há quase tanto tempo quan-
to a dos demais THM devido à sua baixa concen-
tração, eles nunca foram considerados como rele-
vantes sob o aspecto toxicológico. O único proble-
ma relacionado à sua presença em água potável 
era associado às propriedades sensoriais: o odor 
de iodofórmio, descrito como medicinal, já pode 
ser percebido em concentrações a partir de          
20 ng L-1 e pode provocar rejeição da água por 
parte dos consumidores (36). Porém, tal quadro 
tem sido reavaliado nos últimos anos: assim como 
compostos organobromados tendem a ser mais 
tóxicos que seus análogos organoclorados em vir-
tude de sua maior reatividade, o mesmo pode 
ocorrer com os compostos organoiodados,  que 
são ainda mais reativos (26) e, portanto, potencial-
mente muito perigosos mesmo em concentrações 
muito baixas. Estudos teóricos que empregam mo-
delos baseados em QSAR (Quantitative           
Structure-Activity Relationship, relações quantita-
tivas estrutura-atividade) sugerem que os ITHM 
podem ser agentes carcinogênicos bastante pode-
rosos; porém, isso ainda carece de confirmação 
experimental sistemática (37). Em especial pela 
não-disponibilidade de padrões comerciais dos 
ITHM, apenas o iodofórmio já passou por estudos 
de citotoxicidade, que se mostrou alta em células 
de mamíferos (38) e de mutagenicidade, que foi 
demonstrada em bactérias (39). 

Ainda que muito menos problemática que 
a do HNM acima discutida, a alta reatividade e 
decorrente estabilidade química limitada dos    
ITHM recomenda cuidados na sua detecção e 
quantificação. O uso de GC-ECD (cuja sensibili-
dade para organoiodados é extremamente alta, 
sendo algumas ordens de grandeza maior que para 
organoclorados) é quase universal, sendo eventu-
almente adotada GC-MS com monitoração de íons 
selecionados. Para o seu isolamento da água, o 
uso de LLE com MTBE como solvente extrator e 
GC-ECD na separação e detecção foi demonstra-
do como sendo adequado para determinação de 
concentrações entre 0,5 µg  L-1 e 10 µg  L-1 dos 
ITHM individuais (40). Porém, devido à alta vola-
tilidade e baixa estabilidade desses compostos, o 
uso de HS-SPME na pré-concentração parece ser 

uma estratégia mais adequada devido às caracte-
rísticas dessa técnica (condições brandas de extra-
ção, não-uso de solventes). Mesmo assim, em 
comparação com aplicações convencionais, são 
recomendados cuidados adicionais em virtude da 
reduzida estabilidade dos analitos. Frazey et al. 
(41) desenvolveram uma metodologia combinan-
do HS-SPME e GC-ECD para determinação de 
DBP resultantes de desinfecção de água por iodo 
– procedimento adotado pela NASA (National Air 
and Space Administration, Administração Nacio-
nal do Ar e Espaço dos EUA) para a reciclagem 
de água usada em missões espaciais. Observou-se 
que usando temperaturas do injetor maiores que 
150 °C para a dessorção dos analitos sorvidos nas 
fibras, o iodofórmio coletado se degradava for-
mando mono e diiodometano; além disso, esse 
analito não era dessorvido se a temperatura fosse 
inferior a 120 °C, sendo que o mesmo acontecia a 
outros DBP iodados mesmo a 150 °C. Foi ne-
cessário o uso de um injetor com temperatura pro-
gramável para que fosse possível a determinação 
de todas as espécies relevantes sem degradação 
térmica. 

Além dos ITHM, outro grupo de compos-
tos organoiodados determinados como sendo DBP 
são os iodoácidos, já tendo sido detectados como 
tal os ácidos iodoacético (CH2ICOOH), bromoio-
doacético (CHBrICOOH), 3-bromo-3-
iodopropiônico (CBrI=CHCOOH) e 2-iodo-3-
metilsuccínico (HOOCCI=CCH3COOH) (26). 
Assim como os ITHM, eles são formados em con-
centrações de até alguns µg L-1, especialmente 
quando a cloramina (produto da reação de cloro 
com amônia) é usada na desinfecção da água. A 
presença, mesmo de pequenas concentrações des-
ses iodoácidos em água potável, é um risco poten-
cial em virtude de sua elevada toxicidade crônica. 
Em estudos com bactérias, o ácido iodoacético foi 
determinado como tendo um potencial mutagênico 
mais de quinhentas vezes superior ao do ácido 
cloroacético (29). Além disso, o seu potencial te-
ratogênico (i.e., indução de deformações em em-
briões) também já foi bem estabelecido (42). As-
sim como para os ITHM, a detecção e quantifica-
ção dos iodoácidos pode ser complicada em de-
corrência da sua instabilidade, além de sua eleva-
da polaridade e capacidade de ionização. Becalski 
et al. (43) demonstraram que é possível a detecção 
de concentrações de alguns µg L-1 desses analitos 
usando um procedimento baseado no já referido 
método padrão EPA 552.3 (LLE usando TAME 
como solvente extrator), com detecção e quantifi- 
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cação por GC-MS em modo de monitoração de 
íons selecionados. 

3.3. Halofuranonas. Em 1984, foi reporta-
da a detecção de 3-cloro-4-(diclorometil)-5-
hidroxi-2(5H)-furanona, conhecida pela sigla MX 
(Figura 1) dentre os DBP formados na cloração de 
efluentes de indústria papeleira (44). A seguir, 
outras halofuranonas – incluindo isômeros de MX, 
suas formas oxidadas e reduzidas e os análogos 
bromados– também foram encontrados em águas 
desinfetadas por cloração (45, 46, 47). Ainda que 
as suas concentrações sejam extremamente baixas 
– no máximo, da ordem de centenas de ng L-1 – o 
risco associado às halofuranonas é extremamente 
alto: elas estão entre os mais potentes agentes mu-
tagênicos conhecidos (“MX” é abreviação de   
Mutagen X). Em alguns ensaios, foram apontados 
como sendo os maiores responsáveis pelo poten-
cial mutagênico de extratos de águas potáveis clo-
radas (48) e pelo elevado potencial carcinogênico: 
demonstrou-se que doses diárias de 400 µg kg-1 
são suficientes para induzir múltiplos tumores em 
roedores (49). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Estrutura da 3-cloro-4-(diclorometil)-5-
hidroxi-2(5H)-furanona, MX. 
 
 

A determinação cromatográfica de MX e 
seus análogos podem ser bastante problemática: 
em adição à concentração extremamente baixa 
tipicamente encontrada, eles são relativamente 
instáveis e altamente polares e ácidas devido ao 
hidrogênio ionizável na hidroxila da posição 5 do 
anel furanônico. Assim, usualmente uma etapa de 
derivatização (trimetilsililação) deve ser incorpo-
rada às metodologias para possibilitar a eluição e 
detecção dessas espécies. Rezemini et al. (50) 
desenvolveram um método para determinação de 
MX em águas combinando LLE (usando dicloro-
metano como solvente extrator) após clean-up das 
amostras por percolação em cartuchos para SPE 
C18, derivatização (trimetilsililação), usando bis-
trimetilsililtrifluoroacetamida (BSTFA) como sili-

lante e determinação por GC-MS com monito-
ração de íons selecionados. O método foi aplicado 
a amostras de água de abastecimento público e de 
estações de tratamento coletadas no município de 
São Paulo, tendo sido encontrados até 21,6 ng L-1 
de MX. Posteriormente, os mesmos autores modi-
ficaram o procedimento desenvolvido, substituin-
do a extração líquido-líquido por SPME (usando 
fibras recobertas por poliacrilato) (51). 

 
 

4  Considerações finais  

 
O principal aspecto a ser comentado aqui 

é a contribuição dos avanços instrumentais e me-
todológicos das ciências de separação e, especial-
mente, da Cromatografia Gasosa sobre o conheci-
mento dos subprodutos de desinfecção. A associa-
ção entre desinfecção por cloração e produção de 
organoalogenados só ocorreu após disponibiliza-
ção no mercado de cromatógrafos a gás robustos e 
dotados de detectores sensíveis e seletivos como o 
ECD; tão importante quanto isso foram os desen-
volvimentos de técnicas de extração e pré-
concentração confiáveis, rápidas como purge & 
trapping. Além disso, a demanda de dezenas de 
laboratórios de análise de águas por equipamentos 
e técnicas capazes de serem empregadas em moni-
toração de rotina de concentrações de µg L-1 , ou 
mesmo dos DBP, criou uma demanda por instru-
mentos e insumos que certamente contribuiu para 
a capitalização das empresas envolvidas, para o 
barateamento do custo desses instrumentos e sua 
consequente popularização e incentivou a pesqui-
sa básica para o desenvolvimento de instrumenta-
ção analítica. 

O estudo da formação, toxicidade e deter-
minação dos subprodutos de desinfecção de águas 
está longe de ser encerrada; pelo contrário, mesmo 
considerando os mais de 600 DBP já conhecidos, 
eles representam metade da concentração total de 
organoalogenados produzidos por cloração ou 
outros processos de desinfecção de águas. O caso 
das halofuranonas é emblemático: mesmo espé-
cies aparentemente irrelevantes quando considera-
das suas baixas concentrações podem representar 
um risco considerável sob o aspecto epidemiológi-
co. Obviamente, seria inviável a inclusão de todo 
e qualquer DBP dentre as espécies determinadas 
em procedimentos de rotina para inspeção da qua-
lidade  de água de  abastecimento:  a alocação dos 
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recursos materiais e humanos necessários seria 
impraticável para qualquer órgão público de abas-
tecimento. Assim, necessariamente, apenas um 
subconjunto relativamente pequeno do universo 
dos DBP conhecidos pode (e deve) fazer parte dos 
padrões de regulamentação de água potável. Isso 
não significa que estudos sistemáticos e mais 
completos sobre a presença desses contaminantes, 
como aqueles periodicamente realizados pela EPA 
e outros órgãos, sejam desnecessários. 
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