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Introdução 
A quantificação da matéria orgânica (MO) nas águas 
dos rios captadas para tratamento orienta as 
concessionárias de abastecimento público na etapa 
de oxidação, onde normalmente se usa cloro. O 
aumento da poluição dos mananciais, provocou uma 
grande preocupação em se verificar os efeitos 
causados pela reação da MO com o cloro usado na 
etapa de oxidação e também de desinfecção do 
tratamento da água, gerando substâncias tóxicas 
cancerígenas na água destinada ao abastecimento 
público. Entre elas encontram-se os trihalometanos 
(THM)1. Sua eliminação da água por processos 
convencionais como aeração, somente é eficaz nos 
casos dos mais voláteis e uma vez formados, sua 
decomposição é difícil, apresentando resistência à 
oxidação, mesmo por agentes fortemente oxidantes. 
Estudos epidemiológicos contribuem com evidências 
suficientes para manter a hipótese de que a 
presença dos THM nas águas potáveis representa 
risco para a saúde humana2.  
Este trabalho trata de outro aspecto referente à 
formação de THM, de importância direta para o 
consumidor da água tratada com cloro: a 
possibilidade de formação desses compostos nos 
tanques de armazenamento de água, em função da 
má conservação dos mesmos por falta de limpeza 
periódica para retirada de MO alí acumulada.  

Resultados e Discussão 
Os THM foram determinados em amostras de água 
coletadas diretamente em tanques de 
armazenamento para distribuição a prédios em 
condomínios, ou em torneiras, quando era difícil o 
acesso ao tanque. A metodologia analítica usou 
Headspace manual, com 20 mL de amostra/solução 
padrão em viais de 40 mL, aquecidos a 80 ºC por 30 
minutos, com posterior injeção de 500 µL da fase 
vapor em CG-DCE. Coluna: Agilent DB 624 (30 m x 
0,450 mm x 2,55 µm), temperatura inicial 40 oC, com 
gradiente até 200 oC. Fase móvel: N2; detector  a 
250 oC, fluxo  de  40 mL min-1 e injetor split a 230oC 
com 20 mL min-1. Tempo total de corrida: 14 min. 
 
A tabela 1 condensa os dados obtidos com 
amostragem em três diferentes condomínios. A 
dispersão dos dados é justificada pela diferença nas  
 

 
condições de limpeza dos tanques, classificados 
neste momento apenas pelo tipo/localização. 
 
Tabela 1. Concentração de trihalometanos em 
tanques de condomínios em Salvador-BA. 
Resultados preliminares. 
 

Tipo/ 
Localização 
do tanque 

Concentração média de THM [µg L-1] 
CHCl3 

 
CHCl2Br 

 
CHClBr2 

 
CHBr3 

 

Internos, no 
topo dos 
prédios 
(n=8) 

252 
± 
57 

170 
± 
36 

105 
± 
71 

7,06 
± 

4,0 

Externos, 
ao nível do 
solo (n=6) 

150 
± 

104 

126 
± 
59 

64,7 
± 
63 

8,67 
± 

4,2 
 
Concentrações mais altas de THM foram 
encontradas referentes ao clorofórmio (CHCl3). Em 
73% dos casos a concentração deste THM já 
ultrapassa o limite permitido pelo padrão de 
potabilidade brasileiro3, o qual se refere à 
trihalometanos totais (100 µg L-1). O mesmo ocorre 
com diclorobromometano (CHCl2Br), em 67% dos 
casos e ainda com dibromoclorometano (CHClBr2), 
em 40% dos casos. A água armazenada em 
tanques externos apresentou concentrações mais 
baixas de THM, provavelmente pelo uso menos 
intenso, com menor renovação da água e menor 
quantidade de cloro livre para formar THM. 

Conclusões 
Resultados preliminares já enfatizam a necessidade 
de se propor um programa de educação ambiental 
com foco em cuidados com a água de consumo, em 
seu armazenamento, incluindo limpeza de 
reservatórios, para ser aplicado por associações de 
bairros e postos de saúde, como está previsto no 
projeto que deu origem a este trabalho. 
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