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RESUMO

CAMPOS, Taynara Zamboni de. Qualidade da água em poços próximos ao
Cemitério Municipal de Paracambi - RJ. 2012. 39f. Trabalho de Conclusão de Curso
(Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental) - Faculdade de Educação
Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro- FAETERJ, Paracambi, 2012.

A contaminação por cemitério se configura como fontes potenciais de impactos
ambientais, pois a localização e a operação inadequadas de necrópoles em meios
urbanos podem provocar a contaminação de mananciais hídricos por poluentes e
microrganismos que proliferam no processo de decomposição dos corpos e de urnas
funerárias. A contaminação pode atingir as águas subterrâneas através do necrochorume
transportado pela chuva, infiltrada nas covas, ou pelo contato dos corpos com a água
subterrânea. O objetivo deste trabalho foi avaliar a contaminação da água subterrânea
em poços próximos ao Cemitério Municipal de Paracambi - RJ. Foram amostrados 6
poços residenciais. Foram analisados parâmetros físico-químicos, biológicos e teores
totais de metais pesados. Para os parâmetros analisados, verificou-se que os poços PI ,
P2 e P3 apresentaram contaminação por coliformes totais e bactérias heterotróficas e o
poço P6 apresentou teor de manganês acima do valor máximo permitido. Os poços P4 e
P5 não apresentaram alteração para os parâmetros avaliados.

Palavras-Chave: Contaminantes; Impacto ambiental; Necrochorume.



M Pfoc.:SÍÍ-GUANOUOl

ABSTRACT

CAMPOS, Taynara Zamboni de. Water quality in wells near the Municipal
Cemetery of Paracambi - RJ. 2012. 39 pp. Final Paper (Superior Technology Course -
Environmental Management) - Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio
de Janeiro, Paracambi, 2012,

The contamination by cemetery is confígured as potential environmental impacts,
because inappropriate location and operation of cemeteries in urban área can cause
contamination of water sources from pollutants and microorganisms that proliferate in
the process of decomposition of the bodies and funerary urns. The contamination can
reach the groundwater through necrochorume transported by rain, infiltration into the
holes or by contact of bodies in the groundwater. The objective of this study was to
evaluate the groundwater contamination in wells near to the Municipal Cemetery of
Paracambi - RJ. Were sampled six household wells. Were analyzed physico-chemicals
and biologicals parameters and total contents of heavy metais. For the parameters
analyzed, it was found that the wells PI, P2 and P3 showed total coliforms and
heterotrophic bactéria and well P6 presented content of manganese above the maximum
value allowed. The wells P4 and P5 no showed change to the parameters evaluated.

Keywords: Contaminants; Environmental impact; Necrochorume.
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1. INTRODUÇÃO

O município de Paracambi fica localizado na região noroeste da Região

Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ), onde o mesmo está totalmente inserido na

Bacia Hidrográfica do Rio Guandu, sendo um dos municípios que participa do Plano

Estratégico de Recursos Hídricos (PERH Guandu). O município representa 12,8% de

toda área da Bacia, a qual tem sua grande importância por ser responsável pelo

abastecimento de 80% da água da RMRJ (ALVES et ai, 2007 e SOUZA, 201 1).

A água, recurso natural este que é usado como abastecimento da população,

tem se tornado cada vez mais escassa, pelo manejo inadequado da mesma. Em vista

disso, a utilização da água subterrânea como fonte de abastecimento vem se mostrando

relevante e sendo uma alternativa viável para a construção de poços (CAPUCCI et ai,

2001).

Devido a essa relevância e ao crescimento da demanda do uso da água

subterrânea, deve-se ressaltar a potabilidade como um parâmetro de grande importância,

pois nele é estabelecido o padrão de qualidade da água para consumo humano. Referido

a isso, a mesma, por não conter um tratamento adequado, pode oferecer riscos a saúde

de seus consumidores.

A preocupação com a qualidade da água se torna maior quando esta pode estar

comprometida, devido à sua contaminação. Dentre as fontes de contaminação que

ocorrem na cidade de Paracambi, pode-se citar as indústrias têxteis, os esgotos

domésticos, os resíduos de peixaria e cemitério.

Se referindo ao setor têxtil, sabe-se que a água é urn dos elementos básicos para

o processo de produção desta indústria. Devido a isso substâncias químicas são

liberadas desse processo nos efluentes líquidos, provocando alterações na qualidade da

água utilizada (SANTOS, 1997).

A contaminação por esgotos domésticos constitui expressiva carga de

organismos patogênicos excretados por indivíduos infectados no meio ambiente.

Portanto, são reais os riscos de contaminação de pessoas pelo contato direto ou indireto

com o efluente contaminado (GONÇALVES, 2003).

Segundo Trazzi et ai. (2010), os resíduos de peixaria podem ser constituídos por

cabeças, vísceras, nadadeiras, peles, escarnas e espinhos. Esses tipos de resíduos podem

ser classificados segundo a NBR 10.004 (ABNT, 1987) como resíduos de Classe I -

Perigosos e Classe II -Não Inertes.



E por fim a contaminação por cemitério, que se configuram como fontes

potenciais de impactos ambientais. A localização e a operação inadequadas de

necrópoles em meios urbanos podem provocar a contaminação de mananciais hídricos

por poluentes e microrganismos que proliferam no processo de decomposição dos

corpos e de urnas funerárias (CARDOSO et ai., 2010).

Após a morte, o corpo humano sofre putrefação, que é a destruição dos tecidos

do corpo por ação de bactérias e enzimas, com o rompimento dos tecidos, ocorre

liberação dos gases, líquidos e sais para o meio ambiente. A contaminação pode atingir

as águas subterrâneas através do necrochorume transportado pela chuva, infiltrada nas

covas, ou pelo contato dos corpos com a água subterrânea. Esta água, por sua vez,

frequentemente acaba sendo utilizada pelas populações vizinhas ao cemitério através da

escavação de poços como reserva alternativa de água (CASTRO, 2008).

Segundo Matos (2001), o necrochorume é o líquido liberado intermitentemente

pelos cadáveres em putrefação, que também pode conter organismos patogênicos. Trata-

se de uma solução aquosa rica em sais minerais e substâncias orgânicas degradáveis, de

cor castanho-acinzentada, viscosa, polimerizável, de cheiro forte e com grau variado de

patogenicidade.

Além de conter organismos patogênicos, no processo de putrefação contém

também gases funerários (H^S, CO2, mercaptanas, CH4, NHa, PFh), óxidos metálicos

lixiviados dos acessórios dos caixões (Ti, Cr, Cd, Pb, Fe, Mn, Hg, Ni e outros),

formaldeído, metanol usado em embalsamações, resíduos de tratamentos

quimioterápicos e compostos orgânicos (SILVA e MALAGUTTI FILHO, 2008).

Alguns estudos têm sido realizados no Brasil para avaliação da contaminação da

água subterrânea por necrochorume, tendo sido reportado que na maioria das necrópoles

construídas não são levados em conta os estudos geológicos e hidrogeológicos, e muito

menos o risco de contaminação das águas subterrâneas (MARINHO, 1998; HIRATA,

SUHOGUSOFF, 2004 apud CARDOSO et ai, 2010). Devido às poucas informações e

relatos na literatura sobre os impactos ambientais causados pelo necrochorume em

cemitérios, desta forma, faz-se necessário a elaboração de mais estudos que possam vir

a contribuir com a literatura.

Em Paracambi, o Cemitério Municipal se localiza no alto de uma colina, onde no

sopé da mesma existem residências que fazem o uso da água subterrânea, por meio de

poços construídos próximos as residências.



A presença do cemitério traz como consequências o desmatamento e a

diminuição da permeabilidade do terreno, provocada pelas construções, desfavorecendo

a uma alta infiltração da água, já que o cemitério municipal é região receptora da carga

pluvial (SCHUELER, 2005). Com parte da drenagem proveniente do cemitério

escoando superficialmente pela encosta da colina e chegando até as casas pode ocorrer

infiltração e contaminação da água dos poços, ou ainda a lixiviação de contaminantes

que podem chegar até a água subterrânea.
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1.1 Objetivos

1.1.1 Geral

Avaliar a contaminação da água subterrânea em poços próximos ao Cemitério

Municipal de Paracambi - RJ.

1.1.2 Específico

Avaliar as características físico-químicas, biológicas e os teores totais de metais

pesados presentes nas amostras de água dos poços próximos ao Cemitério Municipal de

Paracambi - RJ, de acordo corn a Portaria 2.914 de 2011 do Ministério da Saúde.
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2. MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi realizado no Município de Paracambi-RJ, nas ruas Juiz Emílio

Carmo e Alziro Zarur, onde foram coletadas amostras de águas dos poços de residências

próximas ao Cemitério Municipal de Paracambi-RJ (Figura l e Tabela 1). Em vista

disso, foram feitas visitas domiciliares, com coletas de dados, onde as pessoas

residentes das casas utilizavam da água de poço para o abastecimento particular de suas

residências.

Figura l - Localização das casas em que foram realizadas as coletas nas ruas Juiz
Emílio Carmo e Alziro Zarur. Fonte: Google Earth, 2012.

Tabela l- Coordenadas dos poços avaliados.

Poços

2.1 Entrevista

Latitude Longitude
PI 22°36'54,30"S 43°42'43,89"O

P2 22°36'56,22"S 43°42'44,67"O
P3 22°36'54,93"S
P4 22°36'52,83"S
P5 22°36'48,79"S
P6 22°36'44,56"S

43°42'45,23"O
43°42'43,08"O
43°42'41,75"O
43°42'3S,90"O
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No momento da coleta da água, foram realizadas entrevistas com os moradores

das respectivas residências sobre a situação atual dos poços e das pessoas que

consomem a água proveniente dos mesmos (Figura 2).

As entrevistas continham perguntas sobre os poços que envolviam questões

relacionadas à caracterização dos poços, uso da água e saúde pública (Apêndice).

Figura 2 - Entrevista realizada no ato da coleta de água nas
residências próximas ao Cemitério Municipal de Paracambi.

2.2 Coleta e Análise de Agua

Foram visitadas 6 casas para a coleta de amostras de água dos poços. Nos poços

l, 4 e 5, a água foi coletada diretamente nas torneiras, a qual é retirada dos poços por

bombas, que captam a mesma antes de abastecer os reservatórios. Nos poços 2, 3 e 6, as

amostras de água também foram coletadas diretamente das torneiras, porém a água do

poço captada pela bomba abastecia o reservatório para posteriormente ser liberada nas

torneiras (Figura 3).
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Figura 3 - Coleta de água. a) em garrafa de l ,5L e b) em garrafa de 500 mL.

Para as análises físico-químicas foram utilizadas duas garrafas de água mineral

de 1,5 L para cada amostra (Figura 3). Essas garrafas foram lavadas com a própria água

que foi coletada, não havendo necessidade de serem esterilizadas.

Para as análises micróbio lógicas foram coletados 300 mL de água para cada

amostra, em garrafas de vidro esterilizadas, fornecidas pelo LAAB-Rural (Laboratório

Analítico de Alimentos e Bebidas), localizado na Universidade Federal Rural do Rio de

Janeiro.

No ato da coleta utilizaram-se luvas de látex descartáveis e estéreis. A torneira

foi aberta deixando a água escoar de 3 a 5 minutos e em seguida foi fechada.

Posteriormente os recipientes foram posicionados na torneira, que tinha um filete de

água saindo com pouca intensidade, para que os mesmos fossem preenchidos. Em

seguida as amostras foram identificadas de acordo com os seus dados, colocadas

individualmente dentro de um saco plástico cada uma e acondicionadas sob

refrigeração, dentro de uma caixa isotérmica com gelo reciclável.

As amostras de água foram enviadas para o Laboratório Analítico de Alimentos

e Bebidas (LAAB-Rural), onde forarn analisados parâmetros físico-químicos e

biológicos, sendo eles:

- Físico-Químicos: pH (potencial hidrogeniônico), dureza, sólidos totais

dissolvidos, cloretos, sulfates e turbidez.

- Biológicos: coíiformes totais, coliformes termotolerantes e contagem de

bactérias heterotróficas.

Esses parâmetros foram determinados segundo os métodos descritos pela

American Public Health Assocition (APHA), American Water Works Association
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(AWWA) & Water Environment (WEF): Standard Methods for the Examination of

water and wastewater, 21 st Edition, 2005.

Para as análises de metais pesados e condutividade elétrica, a coleta foi realizada

em garrafas de água mineral de 500 mL que foram, previamente, lavadas com a própria

água a ser coletada (Figura 3). Ern seguida as amostras de água foram enviadas para o

Laboratório de Fertilidade (LABFER), no Departamento de Solos/Instituto de

Agronomia, localizado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde foram

analisados:

- Metais pesados: ferro, cobre, zinco, manganês, níquel, chumbo, cádmio e

crómio. Para constatar os teores de metais pesados na água, a análise foi realizada com

três repetições por um espectrômetro de absorção atómica, modelo Varian - 55B.

- Condutividade elétrica foi avaliada através de um condutivírnetro.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Caracterização dos poços

Na tabela 1 são apresentadas algumas características dos poços avaliados,

segundo informações prestadas pelos usuários dos poços durante as entrevistas.

A água dos poços avaliados é utilizada para todos os fins das residências, pois

não há abastecimento de água pela rede pública. Todos os entrevistados afirmaram não

ter conhecimento da obtenção de doenças por veiculação hídrica.

Tabela 2 - Caracterização dos poços avaliados .

Profundidade (metros)

Tempo de uso (anos)

Análise da água3

PI

14

<2

não

P2

54

2-5

não

P3

15

>10

não

P4

11

5-10

não

P5

30

2-5

sim

P62

12

2-5

não

Tratamento da água presente ausente presente presente presente ausente4

Tipo de tratamento filtração - filtração filtração filtração

utilizado na água

Informações prestadas pelos usuários dos poços.

2O poço abastece mais outras duas residências além da residência para a qual foi

construído.

3Avaliação da qualidade da água para consumo pelo responsável.

4A água utilizada para beber é comprada.

Somente um poço teve sua água analisada, porém, segundo informação do

responsável, não foi encontrado nenhuma alteração que inviabilizasse a utilização da

mesma para o consumo. O tratamento que é feito na água dos poços PI , P3, P4 e P5 é a

filtração para ingestão.

O tratamento da água tem por finalidade melhorar a qualidade da água de

abastecimento, atendendo diversas finalidades, tais como: higiénicas, estéticas e

económicas (SAEE, 2006). Segundo Portaria 2.914 de 2011 do Ministério da Saúde a

água tratada é água submetida a processos físicos, químicos ou combinação destes,

visando atender ao padrão de potabilidade.
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A água dos poços amostrados é destinada ao abastecimento para consumo

humano, porém não foi possível enquadrá-los na classificação dos corpos de água,

segundo Seção I - Das Aguas Doces da Resolução CONAMA n° 357 de 2005, pois os

consumidores não fazem nenhum dos tipos de tratamentos mencionados nesta

Resolução.

3.2 Características Físico-Químicas

Todos os poços apresentaram os valores de acordo com a Portaria 2.914 de 2011

do Ministério da Saúde, a qual dispõe sobre os procedimentos de controle e de

vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade

(Anexo).

O pH da água (Figura 4) em todos os poços analisados apresentou-se dentro dos

valores permitidos para o padrão de potabilidade, disposto pela Portaria (Anexo).

Sanches (2010) ao fazer um estudo de caso de impactos ambientais causados

por cemitério em Miguel Pereira/RJ observou que na maioria dos poços próximos ao

cemitério possuíam também normalidade em seus valores de pH, e por isso não poderia

afirmar a influência de necrochorume em poços que apresentaram acidificação, devido a

outras prováveis fontes de contaminação.

. « r pH

Min

Máx

PI P2 P3 P4 P5 P6

Figura 4 - Valores de pH da água de poço das residências próximas ao
Cemitério Municipal de Paracambi.
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O valor do pH influi na solubilidade de diversas substâncias, nas formas que os

compostos químicos se apresentam na água (livre ou ionizada) e em sua toxicidade

(SAWYER et ai, 2003 apudFINEZA, 2008 ).

As características do solo ou a presença de ácidos húmicos, podem contribuir

para a redução natural do pH e é assim, que águas subterrâneas podem apresentar pH

baixo (BASTOS et ai, 2003 apud FINEZA, 2008).

A dureza da água (Figura 5), em todos os poços apresentou-se dentro do VMP

para o padrão organoléptico de potabilidade, disposto pela Portaria (Anexo). A dureza é

um índice que mede a concentração de íons cálcio e magnésio. A maior fonte de cálcio

na água é proveniente de carbonato de cálcio ou por meio de depósitos de minerais de

sulfato de cálcio (Brasil, 2008 apudNElRA et ai, 2008).
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Figura 5 - Valores de dureza da água de poços das residências próximas ao
Cemitério Municipal de Paracambi.

Segundo Saywer et ai. (2003) apud Fineza (2008) a dureza pode ser classificada

em graus de dureza em relação aos ânions associados aos cátions metálicos (dureza

carbonato, ou não carbonato).

Os valores de dureza para as águas subterrâneas estão geralmente situadas entre

10 e 300 mg.L"1, podendo atingir 1.000 mg.L"1 e, em casos excepcionais, 2.000 mg.L"1.

As águas subterrâneas podem ser classificadas em termos de dureza (mg CaCOs L"1)

como "branda" (< 50 mg CaCO3 L'1), "pouco dura1' (50-100 mg CaCO3 L'1), "dura"

(100-200 mg CaCO3 L"1) e "muito dura" (>200 mg CaCO3 L'1) (FRANCA et ai, 2006

apud TERRA et ai, 2008).
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A tabela 3 apresenta a classificação da água dos poços em relação à dureza

conforme a classificação sugerida por Franca et ai., 2006 apud Terra et aL, 2008.

Tabela 3 - Classificação da água dos poços ern relação à dureza.
Poços Dureza

PI
P2
P3
P4
P5
P6

Branda
Pouco dura

Branda
Dura

Pouco dura
Dura

Fineza (2008) afirma que não são conhecidos efeitos deletérios da dureza da

água sobre a saúde humana, que o padrão de potabilidade brasileiro estabelece um

limite padrão unicamente por motivos económicos e por conferir a água sabor pouco

agradável.

Os poços P2, P4 e P6 apresentaram os maiores valores de condutividade elétrica

na água (Figura 6). Isto provavelmente pode ser devido as suas profundidades, onde as

águas subterrâneas podem ter tido mais tempo de contato com a formação geológica

(BRASIL, 2007). Entretanto Migliorini (2004) apud Campos (2007) concluiu em uma

pesquisa realizada em dois cemitérios de Cuiabá - Mato Grosso, que a presença dos

cemitérios contribuiu para o aumento da condutividade elétrica nas águas subterrâneas,

a qual pode ter origem no necrochorume.

0,40 n

'£
Condutividade
elétrica

0,10

0,00 -

PI P2 P3 P4 P5 P6

Figura 6 - Valores de condutividade elétrica da água de poços das
residências próximas ao Cemitério Municipal de Paracambi.
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A condutividade eíétrica é a medida da facilidade da água subterrânea de

conduzir corrente eíétrica em função da dissociação de cátions e ânions (BRASIL, 2007

e FINEZA, 2008).

As mesmas amostras (P2, P4 e P6) também dispõem dos maiores valores de

cloretos (Figura 7), porém dentro do permitido para o padrão organoléptico de

potabilidade, disposto na Portaria (Anexo). Segundo Schueler (2005) a condutividade

eíétrica se mostra um bom indicador quanto à variação de concentração de cloreto, que

quanto mais elevados os valores de condutividade eíétrica, mais elevados são os valores

desse íon.

250 n

200

100

50

O

PI

Cloretos

VMP

P2 P3 P4 P5 P6

Figura 7 - Valores de cloretos da água de poços das residências próximas ao
Cemitério Municipal de Paracambi.

Os cloretos são geralmente sais solúveis e quase sempre se apresentam nas

formas sódica e potássica. Sua presença nas águas subterrâneas se deve à água marinha

armazenada no interior dos sedimentos, da dissolução do sal comum e dos minerais

afins que existem nos evaporitos, dos cloretos existentes na água de chuva, da mistura

corn águas marinhas em regiões costeiras do mundo e resíduos industriais (LIMA,

2008).

Segundo Batalha e Parlatore (1993) apiid Lima (2008), altas concentrações de

cloreto conferem sabor à água e efeitos laxativos em pessoas que estão acostumadas a

consumir água com baixas concentrações.

E baseado nos estudos realizados em águas subterrâneas por Espindula (2004), o

mesmo afirma que os ânions como, cloretos e sulfatos são os que possuem maior



o

Rubrico:

ocorrência em água e estes são íons que podem estar relacionados a proximidade do

cemitério.

Na figura 8, observa-se que nenhuma das amostras ultrapassou o valor máximo

permitido recomendado pela Portaria (Anexo), apesar dos valores de sulfato na água dos

poços PI e P6 se apresentarem um pouco mais elevados comparados ao restante das

amostras.

Os sulfatos são sais moderadamente a muito solúveis, exceto sulfates de

estrôncio e de bário. A presença de sulfato nas águas está relacionada à oxidação de

sulfetos nas rochas e à lixiviação de compostos sulfatados (Feitosa e Manoel Filho,

1991 apud BRASIL, 2007).

Em relação a altos valores de sulfato para saúde humana, o mesmo deve ser

controlado, mantendo-o no padrão de potabilidade, pois o mesmo em alta concentração

possui odor fétido, palatabilidade ruim e ação laxativa conferida pelos sulfatos de Mg e

Na (COETZEE, 2005 apud SOARES, 2010).
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Figura 8 - Valores de sulfatos da água de poços das residências próximas ao
Cemitério Municipal de Paracambi.

Os sólidos totais dissolvidos (STD) são o peso total dos constituintes minerais

presentes na água, por unidade de volume e representa a concentração de todo o

material dissolvido na água (volátil ou não) (BRASIL, 2007).

Os valores de sólidos totais dissolvidos na água de todos os poços (Figura 9) se

encontram dentro do permitido para o padrão organoléptico de potabilidade disposto

pela Portaria 2.914 de 2011 do MS (Anexo).
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Figura 9 - Valores de sólidos totais dissolvidos da água de poços das
residências próximas ao Cemitério Municipal de Paracambi.

Os poços P2, P4 e P6 apresentaram os maiores valores de STD (Figura 9) e de

CE (Figura 6), o que pode estar relacionado. Rhoades et ai. (2000) apud Fineza (2008)

afirma que a condutividade eíétrica está associada à concentração de sólidos totais

dissolvidos (STD) e à salinidade.

Avaliando a turbidez da água (Figura 10), todos os poços se apresentaram dentro

do VMP do padrão organoléptico de potabilidade disposto na Portaria (Anexo).

Magalhães et aí. (1999) apud Campos (2007) demonstraram dados de águas

subterrâneas e não encontraram problemas que pudessem ser associados à presença de

produtos de decomposição e justificam alterações de turbidez às condições de

amostragem ou da característica natural da água. Nesse estudo, o mesmo não pode ser

afirmado, pois seriam necessários estudos mais à fundo, entretanto esses podem ser

alguns dos motivos para justificar, principalmente, o valor de turbidez da amostra de

água do poço PI , em relação aos outros valores de turbidez das amostras de água dos

poços avaliados.
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Figura 10 - Valores de turbidez da água de poços das residências próximas
ao Cemitério Municipal de Paracambi.

A turbidez é uma expressão da propriedade ótica que causa a dispersão e

absorção da luz, ao invés de sua transmissão em linha reta através da água. Na água a

turbidez está relacionada à presença de materiais em suspensão, tais como: argila, silte,

material orgânico e inorgânico finamente dividido, compostos orgânicos coloridos e

solúveis, plâncton e outros organismos microscópicos (LIMA, 2008).

Segundo Goldstein (2000) apudLlma (2008) encontrou associação entre índices

de turbidez e admissão hospitalar por doenças gastrointestinais, entre a população de

idosos na Filadélfia, Estados Unidos, no período 1992-1993.

3.3 Metais Pesados

Na avaliação do teor de metais pesados nas amostras de água dos poços, todos

os metais analisados (Tabela 4), foram avaliados de acordo com a Portaria n° 2.914 de

2011 do Ministério da Saúde que dispõe sobre os procedimentos de controle e de

vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade

(Anexo).

O manganês (Tabela 4), no poço P6, apresentou valor além do valor máximo

permitido (0,1 mg.L") para o padrão de potabilidade de substâncias químicas que

oferecem riscos à saúde humana (Anexo).

Segundo Schueler (2005) o conteúdo de manganês pode ser derivado do solo e

das rochas, que seu teor é extremamente variável, de 0,002 a 4 mg.L"' e seu transporte é
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favorecido, principalmente, pelas variações do pH. Em solo ácido, circula na forma

livre, podendo atingir águas subterrâneas.

Estudos realizados para avaliar a qualidade em águas subterrâneas no aquífero

Piranema relataram concentrações naturais elevadas de manganês na água.

(ELETROBOLT, 2003 e TERRABYTE, 2000 apud ANA, 2006). Entretanto, Silva e

Malagutti Filho (2008), afirmam que óxidos metálicos podem ser lixiviados dos

acessórios dos caixões, e o manganês está entre eles.

De acordo com Prianti Júnior (2006), a presença de manganês, dependendo das

concentrações, pode acarretar um sabor amargo e adstringente à água.

Tabela 4 - Teores totais de metais pesados na água dos poços próximos ao Cemitério
Municipal de Paracarnbi - RJ. 2012.

Poços

PI
P2

P3

P4

P5

P6

Mn

0,000

0,001

0,009

0,005

0,018

0,385

Fe

0,074

0,028

0,001

0,051

0,091

0,018

Zn

0,009

0,004

0,003

0,004

0,007

0,137

Cu

&

0,008

0,004

0,013

0,014

0,012

0,265

Ni

T "'

0,012

0,008

0,006

0,018

0,024

0,008

Pb

nd

nd

nd

nd

nd

nd

Cr

nd

nd

nd

nd

nd

nd

Cd

0,003

0,001

0,002

nd

nd

nd

nd = não detectado

O ferro e o zinco (Tabela 4), analisado nas amostras água dos poços (Tabela 3),

apresentaram-se dentro do valor máximo permitido para o padrão organoléptico de

potabilidade, de acordo com a Portaria (Anexo).

O teor de ferro encontrado contraria os resultados de estudos realizados por

Costa et ai. (2002) no Cemitério da Saudade - Minas Gerais, em que houve a

constatação de ligeiro excesso de ferro, chumbo e alumínio nas águas subterrâneas

locais. Porém segundo Schueler (2005) a disponibilidade do ferro também pode estar

relacionada à influência do pH da água e do potencial redox do meio.

A deficiência de ferro leva o indivíduo à anemia, alteração do metabolismo

muscular e a disfunção do sistema imunológíco e o excesso pode levar à pigmentação

da pele, lesão pancreática com diabetes (diabetes do bronze), cirrose hepática, carcioma
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hepático, atrofia das gônadas distúrbios endócrinos e cardiovasculares (SCHUELER,

2005).

Em relação ao zinco, em estudos realizados em águas do Piauí, através de

coletas em poços, Acciolly e Neves (1976) observaram que este elemento apresentou-se

dentro do valor máximo permitido pela Organização Mundial de Saúde, que é 5 mg.L".

Segundo Macedo (2004) apud Neira et ai. (2008), dentre as diversas fontes de

contaminação das águas subterrâneas por necrópoles, as principais são as sepulturas

com menos de um ano e localizadas nas cotas mais baixas, próximas ao nível freático,

em torno de 4 metros, levando ao aumento das concentrações de alguns metais, e zinco

é um deles.

Em relação aos efeitos à saúde o zinco pode causar náuseas, vómitos, diarreias,

cólicas, além de gosto metálico na boca, caso o indivíduo apresente uma intoxicação

crónica de zinco (KLAASEN, 1985 apud BEREZUK e GASPARETTO, 2002).

O cobre e níquel (Tabela 4) não apresentaram valores além do permitido para o

padrão de potabilidade de substâncias químicas que oferecem risco á saúde humana, de

acordo com a Portaria (Anexo).

Campos (2007) afirma em seu estudo de análise das pesquisas realizadas em

cemitérios por vários autores, valores de metais que excederam o valor máximo

permitido e crómio está entre eles, e de acordo com os resultados de suas pesquisas esse

valores excedidos de metais são oriundos das composições de caixões.

Por outro lado o teor de cobre depende também das características da água,

como pH e dureza, e corrosão interna de tubulações de cobre. E o teor de cobre na água

potável está entre 0,005 e acima de 30 mg.L"1. Níveis acima de l mg.L"1 causam

manchas em louças sanitárias e acima de 2,5 mg.L"1 confere gosto amargo. A ingestão

de água contendo altas concentrações do metal pode produzir náusea, vómito, dor

abdominal e diarreia. A exposição prolongada a concentrações elevadas do metal em

alimentos ou água pode causar dano ao fígado de crianças (CETESB, 2012).

Os níveis naturais de níquel encontrados na água doce variam de 2 a 10 rng.L"1.

Forma compostos inorgânicos solúveis, como os hidróxidos, sulfates, cloretos e

nitratos, e insolúveis, como os óxidos e sulfetos. Também pode formar carbonila de

níquel, um composto orgânico volátil e incolor (CETESB, 2012). E Silva e Malagutti

Filho citados anteriormente, mencionam também esse metal como um dos óxidos

metálicos que podem ser lixiviados dos acessórios dos caixões.



Rubrica:

O chumbo e o crómio não foram detectados na análise realizada nas amostras de

água dos poços avaliados (Tabela 4).

Segundo Pacheco e Matos (2006) apud Gonçalves (2009), contaminações por

chumbo e outros metais em águas subterrâneas no cemitério podem ser por sepulturas

mais recentes, com menos de um ano, e mais próximos do nível freático, pois parece

haver aumento das concentrações de metais nas águas próximas das sepulturas, e entre

esses metais está o chumbo.

O chumbo forma numerosos sais, óxidos e compostos organometálicos.

Compostos de chumbo são tóxicos por inalação ou ingestão devido aos efeitos

cumulativos (PORFIRIO, 2006). A contaminação em ser humano pode causar

problemas musculares, dor nas articulações e degeneração do sistema nervoso

(MARECEK, 1986 apudMALUF, 2009),

O crómio não detectado na análise realizada nas amostras de água dos poços

avaliados contraria Migliorini et ai. (1994) apud Campos (2007), onde o crómio foi um

dos metais constatados que excedeu o valor máximo permitido de água para consumo

humano em estudos realizados no Cemitério de Vila Formosa — São Paulo, e concluiu

que provavelmente esse excesso era proveniente de desprendimentos de tintas, vernizes

e guarnições dos caixões, corroborando com Silva e Malagutti Filho (2008) que

afirmam que crómio é um dos óxidos metálicos que podem ser lixiviados de acessórios

do caixão.

O crómio pode estar presente na água na forma solúvel e insolúvel. As formas

solúveis encontram-se como Cr(VI) e complexos de Cr(III), Em fase aquosa o Cr(III)

ocorre como partícula sólida adsorvida a materiais argilosos, orgânicos ou a óxidos de

ferro. Os compostos de Cr(VI) podem provocar efeitos nocivos na pele, no trato

respiratório e nos rins, já o Cr(III) é menos tóxico (SCHUELER, 2005).

O teor de cádmio (Tabela 4) permaneceu dentro valor máximo permitido para o

padrão de potabilidade de substâncias químicas que oferecem riscos à saúde da Portaria,

nas amostras de água dos poços PI, P2 e P3. Enquanto, nos poços P4, P5 e P6 não

foram detectados teores de metais na análise realizada (Anexo).

Silva e Malagutti Filho (2008) afirmam que o cádmio também pode ser lixiviado

dos acessórios dos caixões.

O cádmio encontra-se em concentração muito variável tanto na forma dissolvida

como em particulados. O potencial redox tem pouco efeito na especiação. A sorção em

sólidos em suspensão tais como argila é o processo dominante.
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Em relação aos efeitos danos causado à saúde há a ocorrência de disfunções

renais devido ao acúmulo de cádmio nos rins. Também pode provocar náuseas, vómitos,

salivação e câirnbra e, em casos mais severos, injúrias no fígado, convulsões, choques e

depressões cardiopulmonares podendo levar a morte (SCHUELER, 2005).

3.4 Características Microbiológicas

Os parâmetros micróbio lógicos analisados (Tabela 5) foram avaliados de acordo

com o padrão microbiológico de água para consumo humano disposto na Portaria n°

2.914 de 2011 do Ministério da Saúde que dispõe sobre os procedimentos de controle e

de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade

(Anexo).

Tabela 5 - Características micróbio lógicas da água dos poços próximos ao Cemitério
Municipal de Paracambi - RJ. 2012.
Poços

PI
P2

P3

P4

P5

P6

Coliformes

Totais

8

170

8

Ausente

Ausente

Ausente

Coliformes

Termotolerantes

-fNPM/lOOrní ^

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Contagem de bactérias

heterotróficas

(UFC/mL)

>2,5xl0 3

1,1 x IO3

>2,5xl0 3

50

<25

3,lx IO2

NPM/lOOmL = Número Mais Provável por 100 mililitros de amostra

UFC/mL = unidades formadoras de colónia por mililitro de amostra

Ausente = resultado <2,0/100mL

As amostras de água dos poços PI, P2 e P3 apresentaram coliformes totais

(Tabela 5), o que não está de acordo com a Portaria, a qual assume a ausência de

coliformes totais em 100 mL (Anexo). Almeida et ai. (2006) também encontraram

contaminação por coliformes totais em poços residenciais próximos ao Cemitério da

Várzea em Recife - PE.



A classificação dos coliformes segundo Silva (1997) apud Geus e Lima (2008),

apresenta o grupo de coliformes totais que inclui as bactérias na forma de bastonetes

Gram-negativos, não esporogênicos, aeróbios ou aeróbios facultativos, capazes de

fermentar a lactose com produção de gás, em 24 a 48 horas a 35°C. Apresenta-se cerca

de 20 espécies, dentre as quais encontram-se tanto bactérias originárias do trato

intestinal de humanos e outros animais de sangue quente.

Em relação a coliformes termo tolerantes todas as amostras de água dos poços

(Tabela 5) estão dentro do padrão estabelecido pela Portaria, o qual é ausência de

coliformes termo tolerantes em 100 mL (Anexo). Rodrigues et ai. (2003) apud Born

(2011) apontaram indícios de contaminação da água subterrânea expresso pela presença

de coliformes fecais.

Os coliformes termo tolerantes ou fecais são capazes de fermentar a lactose com

produção de gás, em 24h a 44,5-45,5°C. Esse grupo inclui três géneros: Escherichia,

Enterobacter e Klebsiella, sendo as cepas de Enterobacter e Klebsiella de origem não

fecal. E. coli é a espécie mais conhecida, sendo seu habitat o trato gastrintestinal ela é a

indicadora de contaminação fecal (SILVA, 1997 apud GEUS e LIMA, 2006).

Os coliformes termo tolerantes ou fecais têm sido um dos indicadores de uso

mais frequente na avaliação da qualidade de água. A maior vantagem é que os

coliformes termo tolerantes não têm demonstrado condições de desenvolvimento no

meio aquático, diferindo dos coliformes totais, sobrevivendo tempo suficiente para ser

um indicador útil (BARROW, 1977 apud MARTINS et ai, 1991).

Coliformes termo tolerantes ou fecais são bactérias utilizadas como indicadores

de poluição da água por matéria fecal. Embora não sejam patogênicas a presença dessas

bactérias na água indicam que ela recebeu matéria fecal e pode, portanto, conter

microorganismos patogênícos (BRAGA et ai., 2005).

Segundo Pacheco (1986) apud Silva et ai. (2006), os microorganismos podem se

propagar num raio superior a 400 metros além cemitério e são responsáveis por doenças

de veiculação hídrica. Em geral, estas doenças causam fortes distúrbios gastrintestinais

corno vómitos, cólicas e diarreias. No Brasil, as principais doenças de veiculação

hídrica são a hepatite, a leptospírose, a febre tifóide e o cólera, podendo ainda ocorrer a

contaminação da poliomielite.

Para a contagem de bactérias heterotróficas, na água dos poços PI, P2, P3 o

valor máximo permitido foi excedido, de acordo com a Portaria. Matos e Pacheco

(2000), em um trabalho realizado no aquífero freático no Cemitério Vila Nova
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Cachoeirinha - SP verificaram que os índices de bactérias heterotróficas estão

relacionados com a contaminação da água, pois apesar de as bactérias não serem

patogênicas, requerem um ou mais compostos orgânicos como fonte de carbono, e

estavam sendo usadas como indicadoras de contaminação por sepultamentos. Mas em

contrapartida, segundo a Portaria 2.914 de 2011 do MS, utilizada neste trabalho, a

determinação de bactérias heterotróficas deve ser realizada como um dos parâmetros

para avaliar a integridade do sistema de distribuição (reservatório e rede).

As bactérias heterotróficas são responsáveis pela formação de biofilmes nas

redes de distribuição de água, que, por sua vez, fornecem a proteção para

microrganismos (TEIXEIRA e LEAL, 2002), que estes por sua vez, podem causar

várias doenças com distúrbios gastrintestinais como foi explicado anteriormente por

Pacheco (1986) apudS'úva et ai. (2006).
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4. CONCLUSÕES

As amostras de água dos poços P I , P2, P3, P4, P5 e P6 não apresentaram

contaminação para todos os parâmetros físico-químicos e metais pesados avaliados,

com exceção do manganês no poço P6.

Os poços PI , P2 e P3 apresentaram contaminação por coliformes totais e

bactérias heterotróficas.

No entanto, não se pode afirmar que não há contaminação da água dos poços em

função da presença do cemitério. Desta forma, são necessários estudos geológicos,

hidrogeológicos e outros parâmetros físico-químicos na área onde se localiza o

cemitério e os poços para uma avaliação mais precisa.
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Ministério da Saúde.

Organoléptico

pH

Dureza

Condutividae Elétrica

Cloretos

Sulfato s

Sólidos Totais Dissolvidos
Turbidez

Ferro

Zinco

Unidade
-

mg.L'1

mS/cm

mg.L-1

mg.L"1

mg.L'1
UT

mg.L'1

mg.L-1

VMP
6 à 9

500

-

250

250

1000
5

0,3

5
Substâncias químicas que representam risco à saúde

Cobre

Manganês

Níquel

Chumbo

Cádmio

Crómio

mg.L-1

mg.L-1

mg.L"1

mg.L"1

mg.L-'

mg.L-1

2

0,1

0,07

0,01

0,005

0,05
Microbiológico

Coliformes Totais
Coliformes Fecais

-
-

Contagem de bactérias heterotróficas UFC/mL

Ausência em 100 mL
Ausência em 100 mL

500
Fonte: BRASIL, 2011.
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APÊNDICE - QUESTIONÁRIO PARA TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Avaliação da qualidade da água de poços próximos ao Cemitério Municipal de
Paracambi - RJ

l. Qual o uso que você faz da água do poço?
( ) Limpeza ( ) Beber ( ) Cozinhar
( ) Outro __^__

2. Há quanto tempo você utiliza a água do poço?
( ) Menos de 2 anos ( ) 2 - 5 anos ( ) 5-10 anos
( ) Acima de 10 anos

3. Qual a frequência do uso da água do poço para consumo?
( ) Muita ( ) Média ( ) Pouca

4. Qual a profundidade do poço?

5. Você acha que já pode ter tido alguma doença de veiculação hídrica relacionada
ao uso da água do poço?

( ) Sim ' ( ) Não

6. Já houve algum tipo de análise da água do poço?
( )Sim ~ ( )Não

7. Você utiliza de algum método para tratar a água antes de consumi-la?
( )Sim " ( )Não

8. Caso a resposta acima tenha sido afirmativa, qual é o método utilizado?

9. Você prefere usar qual tipo de água?
( ) Poço ( ) Rede de abastecimento

10. Referindo a questão acima, qual o motivo da preferência?


