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Esta pesquisa teve'o objetivo de caracterizar a qualidade da água

subterrånea influenciada por fossas sépticas e comuns no Bairro Recanto

Mônica, Município de ltaquaquecetuba (Sp), quanto aos aspectos químicos e

m icrobiológicos.

Trata-se de um bairro onde residem aproximadamente 750 famílias de

baixo poder aqujsit¡vof sem saneamento básico. A água subterrânea é captada
pelos moradores através de poços rasos (cacimbas) e o esgoto sanitário
gerado é disposto em fossas. A maìor¡a das fossas cadastradas (95o/o) é do

tipo comum, sem criténos técnicos construtivos e com características

sanitárias precárias. Deste total, cerca de I/4 são fossas negras, em contato

direto com a água subterrånea local.

O bairro Recanto Mônica apresenta um relevo acidentado, com altitudes
que variam de 700 a 800 m acima do nível do mar. O manto de intemper¡smo
(solo) que recobre a área possui cerca de 10 a 15 m de espessura; a part¡r

dessas profundidades, ocorre rocha alterada derivada de gnaisses graníticos

(Complexo Embu, Grupo Açungui).

O aqüífero local é do tipo l¡vre ou freático, constituído pelo material de

alteração intempérica (solo e rocha alterada), cuja condut¡vidade hidráulica

calculada é da ordem de 10-a cm/s. A velocidade média da água subterrânea

local é de 25 m/ano, variando de 10.3 a 38,6 m/ano, em função de diferentes
gradientes hidráulicos da área, associados à amplitude do relevo.

A qualidade da água subterrânea fo¡ monitorada regularmente em 15

poços/ utilizados para abastecimento doméstico (cacimbas), durante 01 ano

hidrológico. A definição dos pontos de monitoramento foi em função do

sent¡do de fluxo da água subterrânea e da ìocalìzação das fossas existente

(fontes de contaminação).

Foram monitorados poços de montante, de posição intermed¡ár¡a e de

jusante em relação a 05 vertentes topográficas, onde existem diversas fossas

instaladas. As amostras de água coletadas foram analisadas em campo e em

laboratório.

RESUMO
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Em relação ao monitoramento microbiológico, foram detectadas elevadas

concentrações de coliformes fecais e totaìs na água subterrånea (bactérias),

além de colifagos (vírus indicativo de contaminação fecal) e Cryptospor¡d¡um

(protozoário). Também foram detectados coliformes fecais e totais em

elevadas concentrações em 02 córregos monitorados. Cryptospor¡d¡um foi

detectado no material aquoso de 02 fossas analisadas, atestando que este

protozoério provém do efluente das fossas e paras¡ta o ¡ntest¡no humano. Não

foi detectada a bactéria Salmonella nas amostras analisadas.

Em relação às anál¡ses químìcas, o íon mais importante que foi detectado

nas amostras de água subterrânea é o nitrato, por ser prejudlcial à saúde,

pr¡ncipalmente às crianças, quando ingerido acima de 10 mgll. Foram obtidas

concentrações muito elevadas, até 604,94 mg/L.

A sazonalidade (precipìtação pluviométrica) e o posicionamento dos

poços nas vertentes topográficas (influência de fossas) foram fatores que

influenciaram a variação das concentrações das diversas subståncias

dissolvidas na água subterrânea. Os aspectos sanitários e a densidade

populacional do bairro Recanto Mônica, com características heterogêneas,

também ¡nfluenciaram as concentrações dos paråmetros monitorados.

A incidência de doenças relacionadas à ingestão de água contam¡nada na

população do bairro, de acordo com dados do Posto de Saúde local, é ma¡or no

veräo. A principal enfermidade é a diarréia causada por parasitas, que, quando

não tratada, pode ocasionar complicações mais sérias, como a desidratação'

Nos meses mais frios e menos chuvosos, ocorrem, principalmente, doenças

respiratórias (bronquite e pneumonia).

Como medida de saúde preventiva, foi desenvolvido um programa

informativo sobre métodos adequados de desìnfecção da água para consumo

junto à população do bairro Recanto Mônica, principalmente àquelas famílias

que foram regularmente visitadas durante os trabalhos de campo para coleta

de amostras de água. Também foi proferida uma palestra na escola pública do

bairro, para cr¡anças de diversas idades, onde foram d¡scutidas questões sobre

a pesquisa desenvolvida, métodos de saúde preventiva e higiene.
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The aim of this research was to investigate the influence of domestic
septic system on the chemical and microbiological quality of groundwater in

the Recanto Mônlca Dlstrldt, Itaq uaq Lrecetu ba -l"own, Såo paulo State.

The aproximately 750 lower class families who reside in the area do not
have access to basic sanitation. The groundwater is explo¡ted by the
inhabitants through shallow wells (cacr'mbas) and the domestic sewage is

discharged into sept¡c system. Most of the recorded sept¡c system are of the
common type (95o/o), i.e., whitout constructive cr¡teria and showing precarious

sanitary conditions. From this total amount, about % are wet septic system, in
direct contact with the local groundwater.

The relief in the Recanto Mônica Distr¡ct is rough, w¡th altitudes ranging
from 700 to 800 m above sea level. The weathering layer (soil), which covers
the area, is about 10 to 15 m thick; beneath those depths there occurs the
weathered rock originated from gran¡tic gne¡sses (Embu Complex, Açungu¡

Grou p).

The local aquifer, composed by the weathered materíal (soil and
weathered rock), is a non-artesian one, whose calculated hydraulic

conductivity is situated around .10-a cm/s. The local groundwater medium

velocity is 25 m/ano, ranging from 10,3 to 38,6 m/ano, as a function of
different hydraulic gradients and relif amplitude in the area.

During one hydrologic year, the groundwater quality was monitored in 15

wells used for domest¡c water supply (cacîmbas). The definition of the
monitor¡ng po¡nts has taken into account the direction of the groundwater flow

and the location of the exist¡ng septic system (contamination sources).

The position of the controlled wells has been decided as a function of f¡ve

topograph¡c slopes where many septic system are installed, having been

studied wells upgradient, in intermediate positions and downgradient. The

water samples were analised in the field and in the laboratory.

The microbiologic monitor¡ng has detected high fecal and total coliforms

concentrations in the groundwater (bacter¡a), as well as colifags (an indication
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of fecal contaminat¡on) and cryptospor¡dium (protozoan). High fecal and total
coliforms concentrations have also been found in two creeks. cryptospor¡d¡um
has been detected in the aqueous mater¡ar from two septic systems, attesting
that this protozoa comes from the septic effluent and is a paras¡te in the
human ¡ntestine. The bacteria salmonelta has not been found in the anarysed
samples.

considering the chemicar analyses, the most important ion detected ¡n
tl'ìe groundwater samples was the nltrate, which can be harmful. ma¡nly to
children, when ingested above 10 mgll. very high concentrations have been
obtained, up to 604,94 mgll.

The sazonality (pluviometr¡c precipitation) and the positioning of the
wells in the topographic slopes (septic system ¡nfluence) were the factors
responsible for the concentration var¡ation of the different substances
d¡ssolved in the groundwater. The sanitary aspects and the heterogeneous
populat¡on density in the Recanto Mônica Distr¡ct also influenced the
concentrat¡on of the monitored parameters.

According to data from the local Health Centre, the occurrence of
contaminated water-related diseases tn the d¡strict population ¡s h¡gher ¡n the
summer. The main disease is diarrhea caused by parasites, that can result in
more serious complication if not properly treated, for example dehydration.
During the colder and less rainy months the main diseases are respiratory
ones (bronchit¡s and pneumonia).

As a measure of preventive medicine, an informative program has been

developed with the inhab¡tants of the Recanto Mônica Distr¡ct, mainly those
which had been regularly visited during the water sampling period, focusing on

adequate methods of water disinfection for human consumption. A public

lecture has also been carried out for children at the district school, when
questions involving the present research, methods of preventive medicine and

hygiene have been discussed.
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I. rNTRODUçÃO

Em 1984, no relatório do Senado Amer¡cano .protegendo as Águas
subterrâneas", foram l¡stadas mais de 30 fontes potenc¡ais de contaminação
divididas em 06 categorias pr¡ncipais, As fossas sépticas aparecem, entre
outras, na Categoria l, como fontes d¡mensionadas para descarregar
substâncias (Fetter, 1993).

Nos Estados unrdos,' reratórros cje inventários estaduais mostraram que
mais de metade dos estados consideram um conjunto de fontes como as mais
poluidoras, entre as quais estão as fossas sépticas (Caicedo, 1996).

Aproximadamente 22 mirhões de tanques sépticos são operados nos
Estados unidos e cerca de meio milhão de novos sistemas são instalados a
cada ano. Estes sistemas atendem cerca de 30o/o da população americana
(Fetter, op. cit. ).

o relatório elaborado em conjunto por organizações internacionais, com
destaque para a Organ¡zaçâo Mundial da Saúcle (OMS), calcula que 2,4 bilhões
de pessoas não têm saneamento básico. Mais da metacre desta popuração sem
acesso a estes recursos vivem na Ásia e na África (ABES Informa, 2000).

Ainda segundo aquele relatório, as doenças que mais afetam a população
sem água e esgoto são a diarréia, as verm¡noses e a cegueira por tracoma
(conjuntivite contagiosa). Todo ano, 2,2 milhões de pessoas morrem de
doenças diarréicas.

A situação em termos de sàneamento básico não é mais animadora na
América latina, onde uma imensa população vive à margem das políticas
sociais e, conseqüentemente/ privada daqueles recursos necessários e
indispensáveis à qualidade de vida do ser humano.

No que tange ao Brasil, para uma população super¡or a 161 milhões de
pessoas, 47,50 o/o estão conectados à rede de esgoto e 52,50 Vo não estão.
Destes, 37,32 o/o têm sistemas de saneamento in s¡tu e 15,18 o/o nâo têm
esgotamento sanitário (Cepis, 2000).

Ainda segundo o centro panamericano de Engenharia sanitária (cEpls,
2000), na cidade de São Paulo, para uma população superior a 16 m¡lhões de
Imp.rci(rs dos SisLem¿r (le s¡¡.:.nrìnro ¡ô S,¿{r f¡5 Á9Ù¿Í Srnroï¿îr(lrs,
l,1u¡ricípL() (le lLaqLr¿qlrôcotub¿ (Sp)

ÊsÞr¡.loÌÐ, 11.s (2001)
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pessoas, 88,95 o/o têm ligação dom¡ciliar e l-1,05 o/o não estão conectados à
rede de esgoto. Destes, 7,76 0/o usam fossas sépticas e 3,38 o/o outros meios.
cremos que nâo estão computadas famírias que utirizam as fossas comuns,
isto é, as fossas secas e as fossas negras, que são freqüentes não só nos
bairros pobres da região Metroporitana de são pauro, como em todas as
per¡ferias dos grandes centros urbanos brasileiros.

A contaminação das águas subterrâneas peros sistemas de saneamento
in situ - fossas sépticas, fossas secas e fossas negras, é um probrema crônico
nos países em desenvorvimento, com conseqüências muito sérias na saúde
das populações.

No Brasil, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária (ABES), no
cumprimento dos seus objetivos, entre os qua¡s está a defesa intransigente da
qualidade de vida da popuração brasireira, vem chamando de forma ¡nsistente
a atenção das autoridades para a questão seríssima, que é a farta de uma
política de saneamento ambiental adequado no país.

Acreditamos que a farta de saneamento básico no Brasir é o ma¡or
problema em termos sócio-am bienta¡s. A maioria da popuração de baixa renda
não tem coreta e tratamento de esgoto, sendo o mesmo d¡sposto no rocar
através de fossas ou lançados diretamente em córregos e rios.

Aquele quadro é responsável por problemas de saúde que afetam,
principalmente, as crianças. com efeito, onde não há esgotamento sanitário,
em geral, também não existe água tratada e encanada. como conseqüência,
aquelas fossas contaminam o aqùífero freático, que é utilizado para
abastecimento através de poços rasos, deficientemente construídos, cuja água
subterrânea é utirizada nas atividades domést¡cas, incrusive para beber. As
crianças são as grandes vítimas da ingestão de água de poço ou de rio
contaminado por esgoto lançädo in natura.

o trabalho efetuado em um bairro do município de ltaq uaq uecetu ba, na
Região Metrop-olitana de são pauro, mostra uma situação precéria em termos
sanitários, ambienta¡s e de saúde púbrica, comum no Brasir, naqueres rugares
onde vive a população pobre.

lf r"¡ l.ô. ¡.\ " .t¡Jr,r. rtrr :,.,n,.,,-nr,tt. /4 ,¡¡¡ ,, ,, 
^.1 

.,r : ,1.t,r ., ,,.f
lvlu¡rL,p,o dù lrrcìù¿,t|1ec¡riLrb¿ (5j), rrrp rúùr¡, r{,.!i (2001)
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1.1. Sistemas de saneamento in situ
o esgoto doméstico mun¡c¡pal é usualmente coletado e destinado às

Estaçöes de Tratamento de Esgoto (ETE), onde este material é processado
bioquimicamente, sob condições aeróbias. o efruente resurtante, asséptico e
com pequena carga orgânica, é então descartado no ambiente.

os sistemas de saneamento in sifu diferem do sistema convencionar
por tratar o esgoto doméstico no próprio locar de sua produção. A fossa
séptica é a pr¡ncipar representante desta técnica, muito ut¡rizada em rocais
onde não existe rede coretora de esgotos, pr¡nciparmente na zona rurar e em
áreas periféricas aos centros urbanos.

como forma arternativa de tratar o esgoto doméstico sem comprometer aqualldade das águas subterráneas, a efic¡ênc¡a das fossas sépticas está
relac¡onada a característ¡cas construtivas (ca racterísticas intrínsecas) e
propriedades do terreno onde era está instarada (ca racterísticas extrínsecas).

As características intrínsecas estão relacionadas ao projeto
construtivo da fossa séptica, como compaftimentos internos, entradas e saídas
adequadas, compartimentos de inspeção e de saída de gases, arém de suas
dimensões em função do número de usuários.

As características extrínsecas estão reracionadas às propriedades
hidrogeológicas do terreno onde está ¡nstalada, principalmente a
permeabilidade do soro e seu posicionamento em reração à zona saturada do
solo (lençol freático).

Além dessas ca racterísticas, a efic¡ência de tratamento do esgoto m sifu
depende da manutenção das fossas sépticas, executada periodicamente
pelos próprios usuários ou por empresas especializadas nestes serv¡ços. A
manutenção das fossas sépticas deve ser feita, em média, a cada ano. Nesta
operação, é removida a fração sólida acumulada neste período, a fim de ev¡tar
entupimentos e o baixo rendimento da dlgestão do esgoto.

Outro fator que pode comprometer a qualidade da água subterrånea de
uma região onde existem sistemas de saneamento ¡n situ, é a arta densidade
de fossas sépticas por unidade de área. Em geral, quanto maior o número
de fossas sépticas numa determinada região, maior será o risco de
imp¡clô5 do'r sstemðs de Sj¡ncâr¡e.ro ¡ir r¡u n¡! Á.rùrì., sl,brerráDe¡s,
l'4unicfÞ o dc Ir¡quirq!ocellrb¿ (Sp) ftpindoi¡, R.ti. (2Oot)
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contam¡nação da água subterrânea locar peros efruentes gerados, podendo
torná-la imprópria para o consumo humano sem prévio tratamento.

Em locais onde não há saneamento básico, muitas vezes as fossas
sépticas säo construídas de maneira inadequada, sem critérios técnicos, em
pos¡ção indevida em relação à zona satu rada do solo e com a lta densidade de
fossas por unidade de área. Nessas regiões, usualmente não há rede de
dlstrlbulçåo de água tratada, sendo os poços rasos (cacrmbas) a únrca opçåo
de abastecimento de água da população, Neste caso, o risco à saúde humana
é muito elevado, pois a água consumida pode conter m¡croorganismos
patogênicos e subståncias químicas tóxicas.

Dados do censo demográfico rearizado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatíst¡ca (IBGE, 1996, /n SEADE 1997), mostram um aumento
populacional das cidades periféricas às grandes metrópoles brasileiras, o que
tem piorado as condições de vida da população que migrou para estas áreas.

Nos locais com ligações inadequadas de água e esgoto ou sem qualquer
tipo de saneamento, a mortalidade infantil brasilelra é de 7g por 1OOO, quase
três vezes o observado em regiões onde há ligaçöes adequadas (29 por 1000),
o que revela uma estreita relação entre saneamento básico e saúde pública.

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) (Foster ef a/.,
1987) a interação fossa-poço gera má qualidade de numerosos poços de
abastecimento público e privado nos países menos desenvolvidos, sendo que,

no Brasil, este binômio é responsável por cerca de 7Oo/o da taxa de
mortalidade infantil.

1.2. Aspectos construtivos e t¡pos de fossas sépticas

Os projetos construtrvos de fossas sépticas são normalizados pela

Assoc¡ação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), através da NBR 7.229
(ABNT 1982).

A Figura 1.1 mostra o posicionamento de uma fossa séptica no terreno,
que recebe e processa o esgoto doméstico, elim¡nando o efluente por

infiltração no solo. Na Figura 1.2 é apresentado um detalhe da ca¡xa séptica,

local onde o esgoto doméstico é processado (Batalha, 1989).

¡r¡p¡ctos do$ 5$t.ñ¡s de 5¡¡.:¿Ìrìrlo /i:rk, n¡s Á.lr ¿G !;ùbLr!.r¿iócà!,
¡4ùn cípro dô lt¿qu¿quocot!Ìrà (5P)

r:.p ndolâ, 11.:i. (2001)
ICc/ U!ìP



Figura 1.1 - Visualização de um s¡stema de saneame nto in situ(extraído de Batalha, 1989)

Figura 1.2 - Detalhe dafossa séptica, onde o esgoto éprocessado (extraído de Batalha, 1989)



As Tabelas 1.1 e 1.2 mostram, respectivamente a eficiência de remoção
de determinados compostos químicos e as dimensões das fossas em funçâo do
número de usuários (Batalha, op. cit.).

Em função das característ¡cas intrínsecas e extrínsecas reracionadas às
fossas séptlcas, d¡scufldas no item anterior, foram dadas denominações
distintas às modalidades dos s¡stemas de saneamenr.o ¡n situ, que são:

("j Fossa séptica: construção sanitária de acordo com as normas da
ABNT e com projeto técnico executado por profissional ou empresa
habil¡tados;

(b) Fossa comum: construção sanitária que não apresenta conformidade
com as normas da ABNT, construída sem projeto técnico de
engenharia. se estiver posic¡onada na zona não saturada do solo é
denominada fossa seca; pos¡cionada na zona saturada do solo é
denominada fossa negra. A Figura 1,3 representa de mane¡ra
esquemática estas duas modalidades de fossas comuns.

1.3. Aspectos geoquímicos relac¡onados aos s¡stemas
de saneamento rn sr'fu

t,g,7. O ciclo do nitrog'ênio

o nitrogênio é o eremento químico mais ¡mportante a ser avariado em
estudos de contam¡naçäo das águas pelo esçoto cloméstico em função dos
segu¡ntes aspectos:

(a) Elevada concentração relativa no esgoto e nos efluentes derivados das
fossas sépticas;

(b) Diversidade de espécies químicas em que pode estar presente;

(c) Susceptibilidade geoquímica

característ¡cas am bientais.

lmpactos dos s¡sremðs (te !ì¡ñe¡mento tn s,tù nâs Á9üas :j!trtcrånÊiìs,
f4unrcípro cle It¿quaclLrocct!bã (Sp)

fu nção de variações das

Ë5D n(lo¿, rì.s. (2001)
Icc/ UsP



Täbela 1.1 - Estimat¡va da eficiência de uma fossa sépt¡ca (Batalha, 19g9)

I - Atca¡inidade

I Carbono orgå nico totatl--::---.'
I ctoretos
I oeo

zqq
Fosfatos

Fósforo totat 
]

witrosêniã amåniaãar 
I

N¡trogênio totat 
I

_-SótiOos gm lrsp-e¡sao I

Sót¡dos totais 
ISurtactantes 
I

Parâmetro Valor em mg/L no efluente
d.l fosca <ìÁnt i-.

390

129

95
160
?ll

1B

27

32
I90 1

I

378 I

o/o da Remoção

I >'>q,

I --rÈ 
-, -i 1ttt,,

l4l
240
o0- -- -l

Àl-.tBl
?9 __l
46 I

67 I
/,6

IrÞ¿ctos dos S stom¡s do S¡ c¿manto In Sr¡u nàs Áq.,ils
subte¡råneðç, l'lunrclpro de tr¿quàquecerubè (Sp) Espindotð, rì,S. (2001) 
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Tabela 1.2 - Dimensões de fossas sépticas (Batalha, 1989)

Dimensões i nternas

lmp¿-Los dos Srstên¿s de S¿neêmenro I¡? Sfø nas Águês 5ubre.rá.€¿s,
Mu¡rc;pro de ttãqlJ¿q!eceruba (Sp)

Largura (r¡ ) Altura (m) Caþacidade (L)

a.,.dcla, R.5. (2CC:



i sidênc¡

-i æ,7*--->---,,-----v,)
-'- /'- t" l':' .rt ./ l-r

.-,.... /, ,,./l tiquito
," //- ).-lsiiß*

E
EqsE-a

I

't

t{Á-

F¡gura 1.3 - Fossa seca (a) e fossa negra (b)
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o reservatório naturar de nitrogênio clo praneta é a atmosfera, na formade Nz(s), cerca de 3/4 da m¡stura gasosa. Os processos químicos e biológicos

;:ii.:r:jîm 
para a litosrera' hidrosrera e biosrera representam o cicro

o elemento nitrogênio é encontrado na n

ll'nî,uu'un''u' 
uu''u' de +os (No:') até -li'iäï :^iJilï î:ff::

Nos- + Noz- -> Nz(s) + NH¡* (série de reduçâo)

As concentrações naturais das espécies nitrogenadas nas águassubterrâneas e superf¡cia¡s são baixas. Entretanto/ devido à infruênciaantróp¡ca no me¡o f..
regionarmente 

",uruo"'::to' 

estas concentrações podem ser localmente ou

A induçâo de compostos n¡trogenados nas águas subterrâneas esuperficiais ocorre da segu¡nte forma:

(a) rndução natural (Hem, 19Bs). A fixação do nitrogênio pode ocorrerpela oxidaçâo do N2çn; devido a desc
procruzindo Noz- e No:.. ourra rorma ;":t;:"r".ii:nj::î:,:t"";
pr¡nciparmente por argas azuis e verdes, arém de bactérias que v¡vemem s¡mbiose nas raízes de determinadas plantas (leguminosas);

(b) Indução antrópica: As principais fontes de compostos químicosnitrogenados são os fertir¡zantes, efruentes de fossas sépticas, esgotomunicipal não tratado, efluentes ¡ndustr¡ais nitrogenados e a fraçãoorgânica dos resíduos sóridos urbanos depositados em aterrossanitários e lixöes (Domenico & Schwa
1997; Bowen, 1986). 

rtz' 7990; Alloway & Ayres'

Dentre as espécies químicas nitrogenadas, o nitrato (NO3-) é o compostomais ¡nvestigado por ser prejudic¡ar à saúde humana quando ingerido emdeterminadas quantidades. cabe referir que o nitr¡to também é prejudiciar àsaúde humana' porém este composto é muito instáver no ambiente, ox¡dando-se rapidamente a nitrato' De acordo com a portaria no 1.469 do Ministério daSaúde de 29 '72'2000, a concentração máxima permit¡da de nitrato na água

'i,iilåï ffïiiil::"'lî,ilT¡;;"*" ", "", '"., a'u.ìs s!b, rii¡.¡5, 
Es,ndo,¿, R s (2r0 , )
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potável é de 10 mgll. Ac¡ma desta concentração, o nitrato pode causarmetahemoglobinemia principalmente em crianças. Após ser ingerido, onitrato é convertido em nitr¡to (NO2-), o qual oxida o ferro ferroso (Fe2+) das
molécuras de hemogrobina em ferro férrico (Fe3+), tornando o sangue incapaz
de fixar oxigên¡o, causando anoxia e, em casos agudos, a morte.

Há 02 reações químicas princ¡pa¡s
n¡trato no ambiente aquoso e que são
(Freeze & Cherry, 1979):

(a) Desnitr¡f¡cação, onde o NO:- é reduzido a Nu(s). o nitrato pode se
. reduzir a NH4+, porém em proporções restr¡tas;

(b) Nitrificação, onde as aminãs da matéria orgânica (esgoto, por
exemplo) são oxjdadas em njtrito e nitrato.

A estab¡lidade dos compostos n¡trogenados em meio aquoso pode ser
representada em diagramas de óxido_redução, em função do pH e Eh da
água. A F¡gura 1.4 mostra um diagrama de óxido_redução (Apello & postma,
1993) com as principa¡s espécies nitrogenadas.

A partir das condições de estabiridade geoquímica das pr¡ncipais espécies
encontradas na água subterrânea, pode_se h¡erarqu¡zar as reações que
ocorrem em ambientes extremamente redutores até em amb¡entes
extremamente oxidantes. A Figura 1.5 representâ esta seqùênc¡a, incruindo a
reaçäo de desn itrif¡cação, a reduçäo do n¡trato, a oxidaçâo do amônio e
oxidação do nitrogênio gasoso.

É possíver estaberecer um zoneamento verticar de estab¡ridade de
algumas espécies quÍmicas encontradas na água subterrânea em função da
profundidade (Appero & postma, 1993). Espéc¡es químicas na forma oxidada
(oz, No¡- e so42-) ocorrem nas porções mais rasas do aqüifero, enquanto que
compostos sob a forma reduzida (Mn2.r-, Fe2r, H2S e cH4) ocorrem em
profundidades maiores, como mostrado esquematicamente na F¡gura 1,6.

que controlam a concentração de
cata lisadas por microorganismos

lr' rr.r.rñ.,,L'! . tônr.r\ ,t¡ :.¡r.rr¡ .rr t,r ,, i,,¡4u''lpl(JJ''l|dnJJ.]'¡''.....ur,ïl''.',,,' çsprndol¿, l{.s. (2001)
I{lc / usf)



Figura 1.4 - Diagrama de óxido-redução das espécies químicas
da série nitrogenada

(válido para condições dePN2 = e,7O atm a 20oC)

(extraído de Appelo & postma, 1993)
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Figure 7.9. Scqucnces of imPorttnt redox processcs tt pH 7 in nttuml systems (Stumm and Morgan'

1981, reproduced with permission of John Wìley & Sons. copyrighl l98l)'

Figura 1.5 - Seqüência de ¡mportantes processos de óxido-
redução (pH 7) em sistemas naturais

(extraído de Stumm & Morgan, 1981)
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1"3,2, Modelo geoquímico conceitual relacionado às fossas
sépticas

No campo da Hidrogeolog¡a, tanto no Brasil como no exterior, ex¡stem
relativamente poucos estudos sobre os ¡mpactos causados pelos efluentes de

fossas sépticas nas águas subterrâneas. As fossas sépticas são pesquisadas

mais freqüentemente na é re'a da Engenharia SanitárÌa, porém em estudos

relacionados aos aspectos construtivos e operacionais desses sistemas. Alguns

estudos relacionados à hidrogeolog¡a urbana incluem as fossas sépt¡cas como

fontes de contaminação química e microbiológica (Ferreira, 1999; Cavalcanti,

1996; Castro, 1994; Melo/ 1998).

Um dos estudos mais completos sobre os impactos de fossas sépticas no

sìstema hídrico subterråneo, que discute os aspectos geoquímicos das fossas

séptlcas, é cle autorla cle WIlne¡m et a/. (1994). Segunclo estes autores, há 02

regiões geoquimicamente distintas relacionadas às fossas sépticas:

(a) Tanque séptico - princ¡pa¡ compartimento da fossa séptica, no qual

ocorrem reações bioquímicas anaeróbias devido à escassez de Oz livre

(ambiente redutor). É a região onde ocorrem as principa¡s reações de

decomposição da matéria orgânica e de seus subprodutos;

(b) Dreno de efluentes - é o compartimento de saída da fossa séptica,

onde ocorre a infiltraçäo do efluente sanitário na zona não saturada do solo.

Como nesta região há Oz disponível, ocorrem reações bioquímicas aeróbias
(amb¡ente oxidante).

A Figura 1.7 mostra (a) uma representação esquemática de fossa

séptica posic¡onada corretamente no solo (aqúífero freático) e (b) as principais

reações químicas que ocorrem nas duas regiões definidas.

Wilhelm ef ai. (1994) consideram a água subterrånea (zona saturada)

uma segunda zona anaerób¡a, 'pois, ao contrário da zona não saturada do

solo, apresenta pouco Oz dissolvido. Ao ating¡r a zona saturada pela ação

gravitacional (fluxo descendente), o efluente sanitár¡o sofre novas reações

anaeróbias. A reação química principal nesta região é a desnitrificação, onde

o nitrato prev¡amente gerado é transformado em nitrogênio gasoso, podendo

ser eliminado do s¡stema hídrico subterrâneo.
¡n rrh roc'l', :¡i'Þñ.'s'14 \¿n.r,ri.,ñ //¡ 1¡r., j,' Á l'..r.'r.l'r' ji'.i ..
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As principa¡s reações químicas que ocorrem nas três regiões descritas
estão sumariadas na Tabela 1.3. cabe salientar que estas reações sâo
catalisadas por microorgan¡smos presentes naturalmente no solo. os
microorganismos patogên¡cos, eventuarmente presentes nos efruentes de
fossas sépticas, serão discutidos no ¡tem 1.4.

Na área estudada, o número de fossas, principalmente do t¡po comum, é
elevado, cerca de 750 fossas se contabilizarmos que há 01 fossa para cada
residência no bairro. Neste caso as fossas existentes podem ser classificadas
como fontes de contam¡nação difusas, por estarem disseminadas por todo
bairro.

A F¡gura 1.8 representa esquematicamente o modero conceituar do
mecanismo de contaminaçåo da água subterrânea, incluindo os diferentes
s¡stemas de saneamento existentes na área (fossas sépticas e comuns),
instalados num aqüÍfero freático ao longo de uma vertente topográfica.
Assumiu-se que a amplitude de contaminação da água subterrânea é limitada
e própria para cada vertente topográfica, com grau de contaminação
progressivo de montante para jusante. A magnitude da contaminação é função
da densidade de fossas ao longo das vertentes e das característ¡cas sanitárias
relacionadas às mesmas (aspectos construt¡vos e operac¡onais).

1.4. Aspectos microbiológicos relacionados ao esgoto
doméstico

A Microbiologia é o ramo da Biologia que estuda os organismos
microscópicos quanto à taxonomia, morfologia, reprodução, f¡siologia, e sua
interação com outros organismos e o ambiente.

A Microbiologia Ambiental estuda os m¡croorganismos presentes nos
diversos elementos do amb¡ente - solo, água e ar. Trad¡cionalmente, estes
estudos são realizados em laboratório, em me¡os de cultura e condiçöes
ambientais contro¡ados (acidez, oxigenação, temperatura, luminosidade, etc.).
Ta¡s condições são denominadas microcosmos, os quais visam reproduzir as
condições amb¡entais rea is.

lÙ'Ììr¡l¡)rrlr)r, l¡1lrr'v¡irJrì : r irl'r¡nL) /¡)rntrl,,t,,Â¡Lr. i,r Lt,! ¡,r,¡,,
lvlu¡n(,lJ)iù (1,) tr/(trtrnlÛr!otLrU¡ (:1,) ' ì rrL,lr', r(.: . (,,o1)r)

l(!! / Lrtl'



Tanque séptico - àmbiente anae¡óbio

Tabela 1.3: principais reações biogeoquímicas relac¡onadas aos sistemas sépt¡cos subterrâneos
(baseado em Wiìhelm et al., 7994)

Hidrólise das molécula org ânicas:

Proteínas + H2O + aminoácidos

cèrboidratos + H2O + açúcares simples

gorduras + Hro + ácido gr¿xo + glicerol

L¡beração do amônio:

tCO(NH3-)rlx + HzO -+ 2 NH'* + CO,

amìnoácidos * HzO -+ NH¿+ + cornpostos orgânicos

Fermentação:

añinoácrdos, açúrares + Hr, CH3OO-**, ácidos orgânicos

Oxidação anaeróbia:

Ácido graxo + Hro + Hr, CHroc

Redução do sulfato:

SO¡r- + 2 CHrO*xr( + Z H+,r HrS + 2 CO¡ + 2H:O

Metanogênese:

CHrOO-+H++CH+*COz

COz* 4l1z-+ CH+ + 2 HrO

I Zona ¡ão'éatu¡ada -- ambiente aeróbio

Oxidação da matéria orgânica;

CH:O * Oz -; CO: * HzO

Nitr¡ficação:

' [co(NH3')t = uréia

-' CH3OO' = ácido acét¡co

xxx CHrO = matér¡a orgân¡ca

NHa+ + 2 or + Noi' + 2 H+ + H2o

Oxidação do sulfeto:

HzS*2O¿-+SO4?-+2H-

solução tamPão do carbonato

H+ + HCCa -+ H2CO3

cacor + H=+ ca'?+ + Hcor-

CaCO¡ + COr + rirO - Ca')' - HCO¡'

l-::-.s Cos S,stêr.¿5 €. S¿reêmeni. J, 5¡¡r/ n¿s AEtr¿s Subler.å.Ê¿s
j:-- ::,c ¿e IteoL¿.lecêlub¿ (sPl

zona saturada - ambiente anaeróbio

Desnitrificação:
¿ NO3 + 5 CHrO + 4 H' -+ 2 N¿ * 5 COz I 7 /.zO

gsÞ,iiclê. â.S. 12!çi) C. / USP
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Nos últimos anos, vários estudos estão sendo rearizados in roco, sob
condições reais. Em estudos de contaminação do solo e da água, a
M¡crobiolog¡a tem sido útir para escrarecer a degradação de diversos
compostos, orgånicos e inorgânicos, contribu¡ndo para o aprimoramento de
técnicas de remediação de áreas contam¡nadas. por outro |ado, no campo
da saúde pública, métodos eficazes e ma¡s baratos de detecção dos agentes
patogênicos, causadores de doenças aos seres humanos, têm s¡do
desenvolvidos.

A água é um importante me¡o de transmissâo de doenças, que podem ser
de dois tipos (Sanchez, 1997):

(a) Doenças de transm¡ssão hídrica: a água atua como veículo do
agente etiológico, proveniente de excretas de pessoas ou an¡mais
infectados;

Doenças de origem hídrica: causadas por subståncias químicas
presentes na água em concentrações inadequadas para o consumo
humano, de origem natural ou antrópica (metahemog lobinemia, por
exemplo, ca Ltsacla, por nitrat:o).

(b)

7,4,r., Doenças causadas por hactérias

Dos microorganismos existentes, as bactérias apresentam o ma¡or
número de espécies conhecidas e, sem dúvida, é o grupo de organtsmos mais
importante para a manutençäo da vida em nosso planeta (Sanchez, 1997).

Por outro lado, são as pr¡ncipais causadoras das doenças de veiculação
hídrica de d¡versas fontes, pois apresentam formas variadas e aptas a

amb¡entes variados e extremos.

Pertencem ao Re¡no Monera e, morfologicamente, são organismos
procariontes, não possuindo núcleo organizado. Seu tamanho varia de 0,3 a

10pm (1pm = 1/1000mm). A Tabela 1.4 mostra as princ¡pa¡s características
morfológicas das bactérias.

As bactérias possuem variadas estruturas, sendo que as principais são
mostradas na Tabela 1.S.

I'nÞ¡ctos do¡ anstcm¡s (tc 9âne¡nlcnto tr fìflr n¡.,ÁaLr¡r Stl)tù. nnc¡s,
I'I! r cíÐo do tL¡qr¡(t!úcor|]D¿ì (Sl))

rrsÞ ñdor¡, 11.-.i, (21)ù I )
lù/l-l:il'



Tabela 1.4: Características morfológicas das bactérias

Forma j Variedades

Cocos I Estaf¡lococost.._----
t. Estreptococos
I

Extrenìidàde retct

tsacilos Extremidade curva

Dlplo_c_o_.es.-

Espir¡los

(Fonte: Sanchez, 1997)

Especificaçðes / Exèmplos

Forma de hélice

Vibrião

¿grupados em pa:es

agrupado.s_ 
:m -c.achos

agrupados cm cadeias

bac¡lo da tuberculose; bàctérias
¡ntestinais

sífi lis

Estrutura

Tabela 1,5: Principais estruturas das bactérias

Parede celular

Memtrrana celular

c::oplasma

Área nuclear

Flagelos

Rígida e porosa; de peptidogl¡cano

WbJlg cholerae

Fímbrias

Esporos

cápsula

30.40olo de lipídio e 60-700/o de prote¡na

Protélco

Sem membrana; cromossomo c¡rcular constituído por L

macromolécula de DNA
l

I

Caräcterísticas

Relac¡onados à locomoção

(Fonte: Sanchez, 1997)

Relac¡onadas à adesão (fâtor de colonização) e transferência de
material genét¡co (conjuqação)

Protélcos; formas de resistência a agentes químicos e fís¡cos;
estado latente

mÞaclG rlosSistemâ5 dc S¡ncamento,' -1r,unrs 
^gu¡5 

Subtcrá¡.as
Munlcip¡o de llaquàqueceteba (5p)

Polissacarídia; protege a bactéria dos anticorpos



A reprodução bacteriana pode ocorrer de 02 modos:

(ã) Cissiparidade (assexuada): divisão binária (bipartição), com
freqúência média de 15 a 30 minutos;

(b) conjugação (sexuada): transferência de material genét¡co - contato
físico entre organ¡smos.

A nutrição bacteriana pode ser aval¡ada quanto à fonte de energia
(luminosa ou química) e à natureza da fonte de carbono (coz ou composto
orgânico), de acordo com a Tabela 1,6.

Em relação ao crescimento em funçåo do oxigênio disponível, as
bactérias podem ser:

(a) Anaeróbias - crescem na ausência de 02 livre (exemplo: clostrídios);

Anaeróbias facultativas - crescem tanto na presença como na

ausência de 02 livre (exemplo: enterobactérias);

Microaerófilas: crescem na presença de quantidades mínimas de 02

livre (exemplos: brucelas e meningococos).

(b)

(c)

Existem diversas doenças de transmissão hídrica causadas por

bactérias. Na Tabela 1.7 é apresentada uma síntese das pr¡ncipais

doenças bacterianas, suas característ¡cas e agente etiológico.

í.4.2^ Doenças causadas par autros n7ícroorganismos

Outro importante grupo de m¡croorganismos patogênicos está

relacionado aos protozoários. São organismos unicelulares, eucar¡ontes e

pertencentes ao Re¡no Protista.

A giardíase é uma doença relativamente comum, causada pelo

protozoário flagelado Giardia lamblia, que causa infecção do intest¡no delgado
superior (Sanchez, 1997). O indivíduo ¡nfectado pode eliminar mais de 106

cistos por grama de fezes, sendo que poucos cistos ingeridos podem in¡ciar a

infecção no ser humano. Os cistos de Giardia podem sobreviver por 02 meses

no ambiente aquoso a OB"C (Sanchez, op. cit.).
lìrp¿ctos dos sjistoÍr.s de sône¿ñênro ¡r s/¡u nð5 ÁOu¡., SubteÛônÊ¿s,
l4uniciÞ o (le It¿quàquecotub¿ lspl

Espindola, R.S. (200r)
IGc/USP



FOÍOTRÓFICO
Fotolitotrófico
(autotrofico)

Tabela 1,6: Nutrição Bacteriana

Fotoorganotrófìco
(heterotróflco)

i Fonte de energ¡a i

quntloraÓrico oxidação de

Quimìolitotróf¡co comPosto orgâ nico
(a utotrófìco)

Quimiorganotrófico Oxidação de : Composto orgân¡co
(heterotrófico) co mposto orgänico

(Fonte: Sanchez, 1997)

Fonte de carbono

rm.¿.rôscos srsìef¿s cè saneåñe¡to /4 sf, ¡âs Ag!es sJar¿:¿.e:5
Nl!rrc:pic de rt¿qùac!æe¡!ba (sP)

Composto orgânico Rhodoose udom ona s

i Exemplo (gênero)

Chromãt¡um



Doença

Febre Pa ratifóide

Tabela 1.7: Principais doenças causadas por bactérias

Escher¡ch ¡a coli
e ntero invaso ras

i Agente etiológico

Escherichia coli
enterotoxigên icas

Escherichia coli
entero patogên icas clássicas

salmonellaDaratv,h¡A,BeC;ParecidacomafeÞretifóide.entretaniocaUsediarréìaeémenosletal

s. tvÐhimu um (mais comum) i

Shigeloses

Cólera

Escher¡chia cal¡

Doença infecciosa caracterìzada por febre coniÍnuê, mal estar, manchas rosadas no

troncó, tosse, pr¡são de ventre e comprometimento dos tecidos linfóides; doença

restrÌiå ao se¡ humano; taxa de mortalidade de 10o/o na ausência de tr¿tanrento

Es.her¡ch¡a cal¡

(Fonte: Sanchez, 1997)

Escherich¡a coli

Estão associadas a outros animais - há outros 2O0O sorotipos do gêneto Salmonella O

ãmfo Oe sobrevivência óe salmonella s-P na água e no esqoio é de 30 dias (20-30J'
podendo sobrevìver até 60 dìas

S. dvsenter¡ae' S. flexneri. S

baud¡¡.5. sonnei

- Þ:cos dc S si-.-¿. i. Sa¡eâ-t.lr '' 3'lr.a5 ÁaÙês Slbit:¿_æ-:
,1"i.ip. Ce li¿.:¿.rÊ.eir bê (SP)

Características

Câusam doenças ìocalizadas prÍnciP¿lmente no cólon (intestino) qÙe se m¿nifest¿ com

febre e diarréia mucóide e, muitas vezes, sanguìnolenta

Vibrig cholerae

Causam diarréia profusa e aquosa sem muco nem sangue/ que duram menos que 48

hora s

Relacionadas a surtos de diarréia em berçérÍos

Diariéia aguda que ocorre em surtos explosivos, con-ì vômitos oca-sionais, ráPida

desìdrataçio, acìdose, cãibras musculares e colapso respiratório Pode câusar a morie

em período de 48h em pessoas não tråtadas

E3o nilc¿ F S i;Ct )
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Outra doença comum causada por protozoário é a amebíase, causada
pela Entamoeba histolytica, cuja infecção são mu¡tas vezes assintomáticas
(sanchez, op.cit.). As enfermidades variam desde disenteria aguda e
fulminante até diarréia sanguinolenta e mucóide. A E. h¡stotyt¡ca é altamente
resistente à desinfecção, sobrevivendo à concentração de até 1oo mglL de
cloro.

um outro protozoário que vem sendo pesqu¡sado ma¡s intensamente nos
últimos anos é o crvotosooridíum. É um gênero da família crvptosporiid¡dae,
subordem Elmerina, subclasse coccidia. Existem 04 espécies conhecidas: c.
parvum (patogênica), C.muris, C. meleaaridis e C. bailev (Mawdsley et al.
1996).

crvptospor¡dium é um parasita protozoário capaz de causar d¡arréia
crônica persistente no ger humano. Em pacientes aidéticos ou
im unodef¡cientes, o cryptospor¡d¡um pode invadir vários órgãos, podendo ser
fatal. Atualmente, ele é considerado um patógeno emergente pelo aumento do
número de casos relatados em humanos (Gamba et at.,Igg7).

O tempo de sobrevivência do CrvÐtospor¡d¡um fora do organismo humano
não é conhec¡do. Trata-se de um protozoário resistente à desinfecção
convencional (cloro). o tratamento térmico (fervura da água) a 1oooc durante
05 mlnutos reduz a ¡nfectividade dos oocistos. A dose ¡nfectante de
crvptosporid¡um é relativamente baixa, em torno de 01 a 10 ooc¡stos (M¡ller ef
al., t9B6).

Os vírus também causam doenças transmit¡das pela água,
principalmente as gastroenterites (diarréia, vômito, desidratação e dores

abdominais) e as enteroviroses (infecções ass¡ntométicas até febre com
paral¡sia, meningites e, mu¡tas vezes, a morte). Outra doença causada por
vírus é a hepatite (A e E), cuja gravidade e mantfestações são variadas,
podendo ser leve, moderada ou grave, aumentando/ em geral, com a idade.

¡mPâctos .los s,5lem¿s.le si¡neamenro ¡d 5/¿u nðs ÁQ|¡F s( b|ûr¡¡e¡s,
t4un cip o clo Itäqu¿ctuoccrUb¡ (5p)

ÈsÞi¡dol¿, ¡.5. (?001)
¡cc/Ugt)



2. OBJETIVOS Dlt PESQUTSA

o objetivo principal desta pesquisa foi caracterizar os impactos causados
pelos s¡stemas de saneamento ¡n s¡tu nas águas subterrâneas, do ponto de
vista químico e microbioróg¡co, no ba¡rro Recanto Mônica, município de
Itaquaquecetuba.

Visou também ava lia r
sobre a concentração dos
efe¡tos na população local

comprovada a existência de contaminantes na água subterrânea acima
dos lim¡tes estaberecidos peros padrões de potabiridade, foram apresentadas
medidas preventivas de desinfecção da água consumida pera popuração do
bairro através de or¡entações aos moradores locais.

a influência do clima e dos aspectos san¡tár¡os
contaminantes nas águas subterråneas e seus

Ì¡rp¡d:o.i do.r :jr.tr)¡¡s dc :)anc¡horto l, 5/rù n¡. Á(jU¡s aìrtrfl arÌ;rs,
¡4ll¡ ciÞro de ¡r¿q!¡!llcccrrù¿ (Sr,) F,,p ùlo¡,1ì 5. (2ùlt)

lú. /'.llii'



s" Ánea DE EsruDo

3.L. Localização e acessos

A área de estudo está localizada no município de Itaq uaq uecetu ba,Região Metropolitana de Sâo paulo (RMSp).

A part¡r da cidade de São pauro, o acesso rodov¡ário é feito pera RodoviaAirton senna (sp 7o). até o trevo de ltaquaquecetuba. A área de estudo,ba¡rro Recanto Mônica, rocariza-se na região nordeste do município, d¡visa como município de Mogi das cruzes, cujo acesso interno é fe¡to pera sp Bg.
A Figura 3'1 mostra os principais acessos rodoviários e a rocarização daárea de estudo.

3. 2. Características sócio_econômicas

Um dos grandes problemas que vem ocorrendo na RMSp é a ocupação
desordenada do solo urbano, tendo como conseqüência o surgimento eaumento de faveras instaradás na beira cie córregos, várzeas de rios e nas
encostas íngremes sujeitas a desastres ambientais.

Ïerrenos púbricos e particurares são irregurarmente ocupados sem que os
municípios adotem medidas corretas no que concerne ao controre da ocupação
do espaço urbano. como conseqüência, muitas famírias não têm saneamento
básico e constata-se arto comprometimento ambientar: enchentes, erosão,
assoreamentos de córregos, cresrizamentos de terra, poruição do ar e cras
ág uas.

A carência de saneamento básico é o maior fragero da RMSp, constituída
por 39 mun¡cípios e 17.000.000 de habitantes. com a farta de saneamento
básico, muitas famílias consomem égua subterrânea captada através de poços
rasos (cacimbas) e ut¡rizam sistemas de saneamen to ¡n s¡tu para tratar o
esgoto produzido.

¡ :it) rrnni', ¡t.r',. (,,00 )
IÛL / trsi,
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Neste contexto está Itaq uaq u ecetu ba, c¡dade periférica à capitar paurista,
que ' teve crescimento demográfico acentuado num pequeno e recente
intervalo de tempo. Dados da Fundação SEADE (1997) ¡ndicam que, em 1991,
Itaquaquecetuba não figurava entre os 100 municípios ma¡s popurosos do
Brasil, sendo que, em 19g6, apareceu na Bgê posição, com crescimento anual
de 6,860/0, bem superior ao de 0,35olo observado na Capitai do Estado
(Espindola et al., 1997).

o setor industr¡ar é a principar fonte de renda do município,
compreendendo principarmente ¡ndústrias de pequeno e médio porte. A renda
salarial é baixa, em torno de 01 sarário mínimo mensar. o município também
possui diversos estabe¡ec¡mentos comerciais de pequeno porte.

o abastecimento de água atende cerca de B1o/o das economias
residenciais, enquanto a rede de esgoto at¡nge apenas 35% (SEADE, 1997). A
população que não possui saneamento básico utiriza, em gerar, fossas sépticas
mal implementadas e consome água subterrânea, captada do aqüífero freático
local através de poços rasos, muitas vezes com qualidade imprópria ao
consumo humano sem prévio tratamento/ contaminados peros efruentes
sanitários provenientes das próprias fossas.

3.3. Ca racterísticas fisiog ráficas

Itaquaquecetuba situa-se na Bacia H¡drográf¡ca do Arto Tietê, cujo rio
drena toda extensão do municÍpio. o clima da região é do tipo subtropical,
com elevado índice pluviométrico, cuja precipitação é predominante no verão
(estação chuvosa) e menos ¡ntensa no inverno (estação seca).

As características geomo'forógicas do município de Itaquaquecetuba
refletem as diferentes unidades geológicas que afloram na região. os terrenos
situados no contexto das rochas cristalinas possuem as maiores elevações e
amplitude de relevo, com drenagens de padrão dendrítico a retangu¡ar.

Quanto maior o grau de fraturamento dessas rochas, mais evidente é o padrão
retangular das drenagens¿ com cr¡stas e vales paralelos ao sistema de
fraturas. Este padrão de rerevo é denominado Retevo de Morros com serras
Restritas (IPT, 198la).

lrnp¡clos dos .\ìrst.ìmrrs (kr S;¡n.:àrerto ¡/) :ì¡¡r niì: ¡i.JLr¡.i :nrbrur r ¡ r¡:;,
f4!¡rcipro de ltaqu¡qlracetlrb¡ (:irJ)

E5f)h.jor¿, rì.5 (?0rt ì )
li. / tJ.¡r,
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As extensas áreas cobertas pelos sed¡mentos terciários da Bac¡a de São
Paulo possuem rerevo suave com pequenas ampritudes (áreas de pranícies). A
densidade de drenagens é maior em sed¡mentos argirosos e menor em
sed¡mentos arenosos, refletincro, cresta forma, a permeabiriclacre cJo soro. Este
padråo é classl'icacro coi.o Rerevo corinoso (Ipr-, op. c¡t.), collr corinas
pequenas e espigões loca is.

Os terrenos onde estão depositados os sed¡mentos recentes
(quaternários) correspondem às áreas ma¡s baixas, Iocarizadas ao rongo da
várzea do Rio Tietê e de seus princ¡pa¡s afruentes. são denominadas pranícies
Aluviais.

No ba¡rro Recanto Mônica, a amplttucle topográfica é elevada, com
altitudes que variam de 7OO a BOom acima do nível do mar.

As vertentes do bairro possuem perfir convexo a retiríneo, com cr¡stas
ma¡s ou menos arongadas nas cotas ma¡s artas. o terreno é intensamente
drenado, com diversos córregos aflorando nos vales. As cristas e os vales
possuem atitude ENE, NNW (NW) e NNE (NE), refretindo as direções da
foliação do embasamento rochoso (ENE) e dos sistemas de fraturas da rocha
(NNW e NNE).

3.4. Contexto geológico regional

As rochas que afroram em Itaquaquecetuba são dos mais variados tipos e
¡dades (IPT, 1981b). Entre as rochas pré-cambrianas, predominam os
gnaisses graníticos e miqmatjtos (Complexo Embu, Grupo Açungui),
intensamente cisalhados, incluindo gnaisses m¡lonít¡cos em zonas de intensa
movimentação tectônica. Localmente também afloram metassed¡mentos de
variada granulação (micaxistos, metarenitos, metassiltitos e filitos) e
metabas¡tos (anfibolitos, metad¡abásìo e metagabro).

sed¡mentos terciários afroram em extensas áreas e pertencem à Bacia
de São Paulo (Formações São paulo, Resende e Itaquaquecetuba).

Ao longo da várzea do Rio Tietê e seus principais afluentes, ocorrem
sedimentos quaternáraos de diversificada granuração (argira a cascarho).

l|îp¡clns dos 5j stèm¡5, (jc ..t¡n.¿¡ìe¡ro lð :.-¡ir n¡5 Árr ¡,, !, rbr)1;ù.¡s,
[4!l¡ cípio de Ii¡(ìrrqLrocorub¿ (Si)) i:.Þrr]c¡, R.!ì (tant1)

¡$c/ Lr5P
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A Figura 3,2 mostra as principa¡s un¡dades geológicas que afloram no
mun jcípio de Itaquaquecetuba.

o bairro Recanto Mônica situa-se no contexto de gnaisses graníticos,
localmente m¡gmat¡zados, que, quando preservados, exibem granulometria
fina a média. A mrnerarog¡a principar é constituída por quartzo, pragiocrásio,
feldspato potáss¡co e biotita.

Localmente, entretanto, são poucos os afloramentos de rochas,
resumindo-se a alguns matacões em cortes de estradas e afloramentos em
calha. Espesso manto de ¡ntemperismo (solo e rocha alterada) constitui o
terreno/ de granulação areno-siltosa e coloraçâo avermelhada, com freqüentes
bandamentos de coloração clara (minerais félsicos) e escura (m¡nera¡s
máficos) alternados.

¡nìpâr:1ôri (los:,.,t'ìrr¡:, (b S,¡¡rì¡¡Ùì¡to rr:irl¡r n¡r, AaLrir. :;,rl)t,J
l'4unúip$ dc li¡qu¡.lrccrtob¡ (St,)
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(Grupo Taubaté). lnclui depósitos elúvio-coluviais correlatos.

Migmatitos e gnáisses graníticos, podem achar-se cisalhados até gnaisses

milonÍticos em zonâs de movimentação tectônica intensifìcada.

Aluviões fluviais: argila, areia e cascalho.

Micaxisto e/ou mela-arenito de médio grau metamórfico, incluitambém xistos

miloníticos Êm z0nes de movimentação tectônica.

Anfibolitos, metabasilos (metadiabásio, metagabro).

Filitos e/ou metassiltitos, incluitambém milonitos em zonas de movimentaçâo

tectônica intensificada.

Rio Tietê.

rea de estudo

Mogi das Cruzes

Escala gráfica

0 5000m
r .--T-:-T-]--T.--T--;--]

Figura 3.2 - Prlnclpais unldades geológicas que afloram em
Itaquaquecetuba (baseado em IPT, 198lb)



4. METODOLOGIA

A fim de ating¡r os objetivos propostos nesta pesquisa, foram rearrzadas
07 (sete) atividades principais:

(a) CaracterizaÇão clos concl¡c¡onantes
investigada;

(b) Cadastramento de fossas e poços rasos no bairro Recanto Mônica;

Definição dos pontos de mon¡toramento;

Investigação indireta do aqúífero freático - Geofísica;

Invest¡gaçäo direta do solo - sondagens;

Ensaios de permeabilidade do solo;

Análises laboratoriais e de campo.

(c)

(d)

(e)

(f)

(s)

As metodologias empregadas em cada atividade de investigação serão
apresentadas neste ca pítu lo.

4.1. Gondic¡onantes hidrogeo!óg¡cos da área

h iclrogeológ icos da área

os condicionantes hidrogeológicos na área do bairro Recanto Mônica
estão relacionados ao relevo. As.cristas topográficas e as drenagens na
região de vales delimitam as áreas de recarga pluvial e de descarga das águas
subterråneas, respect¡va m ente.

Todas as informações cartográficas desta pesquisa foram lançadas numa
base topográfica de escala 1:5.000, a partir de uma planta confeccionada pela
Prefe¡tura Mun¡c¡pal de ltaquaquecetuba- Na Figura 4,1 são apresentados os
limites hidrogeológicos que defin¡ram a área de investigação desta pesquisa,

em função dos referidos elementos de relevo.

O l¡m¡te norte da área é delimìtado por um córrego (córrego nolte), cujo
traçado possui direçâo geral E-w e sentido leste de corrente. A região sul da
área também é delimitada por uma drenagem (córrego sul), de direção E-W,
com variação WSW no quadrante SW da área, e sent¡do de corrente para W a
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WSW, contrário ao córrego da região norte.
111.,..r .,t¡,:,.t ,n,.,,.r . t ,..¡...rn¡ .i , /¡ j ,,.J r,,, ..J ,,r , ,tr.. r. , . ",,
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os limites hidrogeorógicos reste e oeste da área também apresentam
simetria entre s¡, Nos quadrantes NE e NW da área, os limites hidrogeológicos
são definidos por drenagens (córregos) afluentes do córrego norte. os limites
hidrogeológicos dos quadrantes sE e sw são definidos por cristas topográficas
(d¡visores de ág uas).

Estes limites hidrogeológicos coincidem de maneira geral com os l¡mites
físicos do ba¡rro Recanto Mônica. Todos os pontos de monitoramento definidos
nesta pesqu¡sa encontram-se dentro deste perimetro, cuja água subterrânea
local é influenciada somente por fontes de contam inaÇão ¡nseridas nesta
reg ião.

No interior deste perímetro, foram definidas 05 vertentes principaÌs, que
representam compaftimentos hidrogeológicos dist¡ntos do aqüífero freático
local, cuja água subterrânea em cada vertente é influenciada somente por
fontes de contam¡nação posicionadas nestes compart¡mentos.

4.2. Cadastramento de fossas sépticas e poços rasos

No bairro Recanto Mônica, existem aproximadamente 750 residências.
Em geral, cada residênc¡a possui um poço raso (cacimba) e uma fossa. A
Figura 4.2 mostra o posicionamento das residências no bairro.

Para se avaliar as características construt¡vas dos poços rasos e das
fossas sépt¡cas existentes no bairro. foi definido um un¡verso de 52
residências nas quais foram avaliadas as características construtivas do
sistema fossa-poço. o critério de seleção dos poços e das fossas sépticas se
baseou nos seg u intes aspectos:

(a) distribuição uniforme pela área de estudo;

(b) localizados em todas as vertentes do ba¡rro;
(c) posicionamento distinto em 03 porções das vertentes - topo

(montante), meia vetente (pos¡ção intermed¡ária) e baixada
(jusante), alinhados entre s¡.

l¡¡ i,l(;1or, rloi, Sn5tùh¡s dc t¡¡cô¡rc¡to ln ..r¡hr r¡. 
^rìr 
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Os dois primeiros critérios de seleÇão foram definidos com a finalidade de

cobrir de maneira maìs ampla possível a área do bairro Recanto Mônica. O

terceiro critério vìsou poss¡bilìtar a comparação dos paråmetros monitorados
(carga hidráulica e concentração química, por exemplo) em função dos

diferentes compaftimentos das vertentes e na mesma linha de fluxo da água

subterrånea.

A profundÌdade do nível d'água dos 52 poços foi medida através de um

medidor eletrônico de nível d'água. Através do posicionamento topográfico
desses poços em mapa , (escala 1:5.000), foi possível calcular a carga
hidráulica em cada poço, subtraindo a profundidade do nível d'água da cota

topográfica. Através da interpolaçåo das cargas hidráulicas (cota do nível

dégua) em planta, foi possível construir o mapa potenciométrico da área e

verif¡car o sentido de fluxo da água subterrânea, verificando a inter-relação

entre os poços cadastrados.

4.3. Definição dos pontos de monitoramento

Foram monitorados 15 poços rasos (cacimbas), O2 córregos e O2

fossas sépticas. O monitoramento foi realizado durante 01 ano hidrológico,

de agosto de 1997 a julho de 1998, sob todas as estações climát¡cas do ano.

Foram realizados 03 tipos de análìses nesta pesquisa: análises
microbiológicas, análises químicas e análises físico-químicas in sifu.
Estas análises exigiram procedimentos de campo específicos (coleta e
preservação de amostras), dìscutidos nos item 4.8.

Na Tabeta 4.1 são apresentados os parâmetros mon¡torados em cada

tipo de análise e a freqüência de coleta no período monitorado.

Dentre os 52 poços cadastrados/ foram escolhidos 15 poços rasos que

foram monitorados period¡camente. Além de estarem distribuídos de forma

regular pelo bairro Recanto Môn¡ca, o princ¡pal critério de escolha foi o

posic¡onamento destes poços nas 05 vertentes topográficas delim¡tadas.

t4ufLcipio do lt¿q ! ¿qrLe.c l(¡b¡ (Str) lL-i./U:irr



Análises Microb¡oló9icas

Tipa de. análise

15 PogoS.,'. .',.' ' . .

Coliformes fecais e totais

Coliiagos i X X : X X, X j X X, X, X :

CryDtosoor¡d¡um . : X' X X):Xl
salmonellaX-XXX,

Tabela 4.1: Parâmetros analíticos e freqüência de amostragem

o2 córrcgos

Coliformes fecais e totais : I X X i X

02 Fossas

2o.c8.1997 : 16.æ.1æ7 i zt1ojæt : cs.o2.1ss : æ.c€.1999 t,23cß.1.ss8 :i t16.o4.1æs : æ61S i,1706.1.æs j z1 o.1ssq

Cryatosooridium X X

salmonelld X X 
]

Anál¡ses químicas I

___ . -____ .- _ _-____,_ |- rs;;ó,-.--- ,--i .-
-iCáÈionseânions X X X

02 córregós i ' r":' ì . ' 
I

-1Cátionseânions X : I I Y l_ __ ':_ _ _. _.____.__l
o2Fossas ,. I j '

Cátionseánioqs X ,

------.---''--'_
Análises físico-químicas 

'_-- -__---_ 
-l(poços) ;

I- : .. . - - - - . - - -. - -. , . -.. - - . - ____ _1

Eh, pH, condutividade e i X X ; X I

l"'!:ït"!: :

AlcalinidadeiXXXIXrXX,X:XXl

ÐATA ÐE COLETA (01 ANO HIDROLóGrcO}

imprc.os d.s Ssten¿s.e Sarearerre ir S'rr nas Águes Slaie.iã.e2s
tl!n.¡pro de h¿qdaq!ecêtrba ISP)

X.X XX
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Foram escolhidos O5 grupos de O3 poços rasos, cada grupo
posicionado numa das 05 vertentes topográficas. Cada grupo possui um poço

na reg¡ão alta da vertente (poço montante), um segundo poço na região

média da vertente (poço intermediário) e um terceiro poço na parte baixa

da vertente (poço jusante). Estes grupos de 03 poços apresentam-se
alinhados na vertente em que se encontram, perpend icu la rm ente às cotas

topográficas e na mesma IÍnha de fluxo da água subterrânea, considerando o

aqüífero freático homogêneo e isotrópico.

Como as fossas sépticas estão disseminadas em todas as vertentes do

bairro Recanto Mônica, assumiu-se, por hipótese, que o poço montante seja

menos influenciado pelos efluentes sanìtár¡os que o poço de meia vertente,

que por sua vez sofre menos influência que o poço jusante, em processo

conservativo e cumulativo de contaminação fecal orig¡nado pelo esgoto

san¡tér¡o coletado pelas fossas sépticas e comuns.

Na Figura 4.3 são mostrados os poços, as fossas e os córregos

mon itorados.

4.4. Investigação indireta do aqüífero freático
Geofísica

Os métodos indiretos de investigação geofísica complementam os

estudos hidrogeológicos na obtenção de dados sobre o solo e a água

subterrânea. A Geofísica é uma ferramenta auxìliar na caracterização das

dimensões do aqüífero freático, indicando a espessura de solo não saturado, a

espessura da zona saturada e a profundidade do topo rochoso (base do

aqüífero poroso).

Os métodos geofísicos, em geral, possuem ma¡ores alcances de

profundidade de investigação em comparação com os métodos de sondagem

manual (trado) e menor custo quando comparado aos métodos mecan¡zados

de sondagem.

Ìrnt¡(lo. (lo,ì :,¡.1.Ìùs .lc :¡rr.¡ù.rìlo tr :iirir ¡ir, AíjtLr.: :]lt!rl,'r i)ir!.¡.,
lvlurì,ciÞro dc lL¿¡rlaquêcctuLr¿ (liP)
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Nesta pesquisa, foi util¡zado o método da eletrorresistividade, um dos
mais versáteis da Geofísica Aplica<la. A modalidade utilìzada foi a sondagem
elétrica vert¡cal (SEV), que utiliza 02 grupos de eletrodos: 02 eletrodos de
corrente (AB) e 02 eletrodos de potencial (MN), cravados na superfíc¡e do solo
de maneira alinhada e interpolada denominada arranjo schumberger,
esq uematicamente mostrado na Figura 4.4.

Os eletrodos AB injetarn corrente elétrica (l) no solo, produzindo uma
diferença de potenc¡al (^V) registrada nos eletrodos MN centrais. A

profundidade de investigação é função direta do espaçamento dos eletrodos
de corrente, sendo que o arranjo dos eletrodos deve ser AB / 5 > MN. Com

isso, pode-se calcular a resistência elétrica média de uma determ¡nada porção

do solo em diferentes profundidades pela relação LV / I, medldos a cada

leitura em distâncias regularmente variadas de AB. o equipamento de leitura
t¡t:lllzð(lo f ol o-l-1.:C-t t{Ot "r.

Os valores obtidos podem ser expressos num gráfico, na forma de

resistividade aparente (pa) em função do espaçamento dos eletrodos de

corrente. Nesta pesquisa foi utilizado o software RFSISI.", que processa os

valores de res¡stividade elétrica x espaçamento AB a utomat¡ca mente. Este

programa constró¡ a curva de res¡stividade aparente e calcula o número de

camadas que apresentam resist¡vidades elétricas distintas e a espessura

relativa de cada uma.

A resistividade elétrica é uma grandeza física inversa à condutividade
elétrica, tendo como unìdade de medida ohm . m.

4.5. Investigação direta do solo - sondagens

Foram realizadas 06 sondagens com trado manual de 04" de diâmetro,
para caracterização geológica do solo de alteração local (descrição visual-

táctil). Foram descritos os seguìntes parâmetros: granulação, cor, mineralogia,

umidade e resistência mecânica..Também foi observado a existência de odor,

manchas ou subståncias anômalas, ¡ndicativos de contam¡nação.

|rÌrrl(¡,(j.,,1;'.1')rìr'i t| :,irn;irìL\ìrr),/rt'rrrrr,.r\ri ir firlrl' rr,., Llì rÌLrrr.llt, (,)ù0
M( ,ù1.¡,o (lo ll¡rìrr nu(!.ctLrlì.r (l.ir,) tr{ /tì:.1



Figura 4.4 - Arranjo Schumberger - sondagem elétrica vert¡cal
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Foram executadas 06 sondagens a tracro em 02 vertentes topográficas
d¡stintas/ cada vertente com 03 furos arinhados entre si ao rongo do caimento
topográfico do rerevo (montante, meia vertente e baixada). A profundidade de
investigação foi até o níver d'água rocal, início da zona saturada do soro,

A disposição desses furos de sondagem e seus respectivos resultados
visaram (1) avaliar as variações geológicas vert¡ca¡s e hor¡zontais do solo ao
longo dessas vertentes; (2) auxiriar na interpretação dos dados obtidos
através do levantamento geofísrco.

4.6. Ensaios de permeabilidade em solo
Foram realizados os ensaios de permeabiridade na zona não saturada

do solo, localizados na porção média de cada vertente topográfica investigada.
A modalidade de ensaios foi de rebaixamento acima do níver d,água (carga
variável), de acordo com a metodologia descrita pera Associação Brasireira de
Geologia de Engenharia (ABGE, 1996). Estes ensaios visaram determinar a
condutividade hidráulica (K) do solo, paråmetro importante para
caracterzar o materia¡ georógico e auxiriar no cárcuro da verocidade da água
subterrânea loca l.

Foram realizados furos de 02 metros cre profundidade com trado manuar
de 04" de diâmetro. Esta profundidade é compatíver com a profundidade
média das fossas sépt¡cas exjstentes no bairro Recanto Mônica.

o ensaio de infiltração consiste em introduzir água no furo até seu nível
superficial durante aproximadamente 10 m¡nutos, a fim de promover uma
cond¡ção de saturação do solo ao redor do furo.

Em seguida, é cessada a fonte de água e monitorado o rebaixamento da
coluna d'água em ¡ntervalos regulares de tempo, durante 30 minutos ou até
atingir 20olo da coluna d'água inicial. As lerturas de nível d,água foram feitas
através de um medidor eletrônico da marca Sotinst@,

O cálculo de K foi executado através da segu¡nte equação:

K=dh/dt.(r/R),

lmpôclo. do¡ -!slè¡ì¡s (je s¿ne¡moìro r¡r 5,¡u r¡r. Á9,r¡. :ìrl)11r r,l È¡e,
f,1! r ciÞ o de ¡tacl!¿quecerub¡ {Sp)

r:spr ìri|]l¡, n 5 (20n l)
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onde: dh = var¡ação do nível cl,água no furo durante o ensaio [L]
dt = ¡ntervalo de tempo de cluração do ensa¡o [T]
r = raio do furo lLl
R = raio cla Parábola com vért¡ce no centro do frrro, na altura clo nível cl,águ..ì

¡nic¡ai (t=0). dada peta equação R2 + R _ h = 0 (em n.ìetros) [L]

. K = condutÌv¡dade h¡dráulica [L] x [T]-t

A Fígura 4.5 mostra de maneira esquemátrca a representação do ensaio
de rebaixamento.

cada valor de K determinado foi associado à vertente onde foi realizado o
ensaio. A Figura 4,6 mostra o posicionamento dos ensaios de permeabilidade
executados.

4.7. Velocidade média da água subterrânea

A partir da condutividade hidráulica calculada em cada vertente
topográfica (item 4.6), foi calculada a velocidade média da água subterrânea
em cada um desses trechos, utilizando o gradiente hidráulico entre 02 poços

alinhados e em posições extremas em cada vertente (montante / jusante).

O gradiente hidráulico fqi calculado pela seguinte equação (Fetter, 1994):

i=dH/dx
onde: dH = diferença entre as cargas hidráulicas de do¡s poços IL]

dx = diståncia horizontal entre os dois poços IL]
¡ = gradiente hidráulico (grandeza âd¡mensional)

A velocidade média da água subterrânea foi calculada pela seguinte

eq uação :

v=K.i/n.
onde: K = condut¡vidade hidrául¡ca IL] x [T]-1

¡ = grad¡ente h¡dráulico (grandeza aclimensional)

n6 = porosidade efetiva (grandeza adimensional)

v = veloc¡dade média IL] x [T]-1

A porosidade efetiva está reìacionada à região intergranular do solo capaz

de ser preenchida pela água subterrånea, expressa em percentagem.

ir¡t)i(ro,, (lo, .¡. L'y¡j)., ¡ r) :;;)rr,ì¡'¡,¡to //ì I r/,r rì¡r. Å¡, r, ., I ¡t,. ,rû
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Figura 4.5 - Representação esquemática do ensaio de
rebaixamento (ABGE, 1996)
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4,8. Análises laboratoriais e de campo

4, B. 7, An¿í lises m icrob iológ icas

As análises microbiológicas foram realìzadas no Laboratório de

Microbiologia Ambiental do Instituto de Ciências Bioméd¡cas da

Universidade de São Paulo (ICB / USP).

Foram analisadas amostras de água subterrânea (15 poços rasos), de

água superficial (02 córregos) e de esgoto sanitário (02 fossas comuns).

Em relação aos poços rasos, as amostras de água foram cotetadas, em geral,

pelo mesmo método utilizado pelos usuários dos poços, a fim de preservar as

características da água consumida pela população.

Nos poços que possuíam bomba, a mesma era ligada minutos antes da

coleta para perm¡tir a circulação da água pela mangueira acoplada à bomba. A

mangue¡ra era então desconectada entre a bomba e a caixa d'água a fim de

coletar a água proveniente dìretamente do poço

Nos poços que não possuíam bomba, a coleta de água era feita

manualmente através de baldes acoplados a sarilhos utilizados pelos

moradores. Quando a bomba estava quebrada ou quando o balde não estava

acoplado ao sarlllro, era utilizado ur¡ coletor metálico de alumínio (fornecldo

pelo laboratório), lavado com água destilada, esterilizado com álcool etílico e

poster¡ormente flambado cada vez que era utilizado, a fim de evitar

contaminações cruzadas.

Nos córregos, a coleta era felta diretamente com os frascos fornecidos

pelo laboratório para análise dos parâmetros m icrobiológicos. Nas fossas

comuns, a coleta de esgoto sanitário foi feita com o coletor de alumínìo

esteril¡zado.

Nos proced¡mentos de coleta, foram utilizadas luvas descartáveìs de látex

e frascos descartáveis apropriados para cada paråmetro analÍtico'

Nos itens seguintes, serão discutidos os paråmetros microbiológicos e as

técnicas analíticas emPregadas.

lÍìÞ¡clo. dos Srrlcl¡¡r dn 5¡¡.r¡nrrñlo in '1,1, D¡5 aij(r¡! iì rl)te riifr'!¡s'
l¡!f cíÞro do lt¡q!¿qlccclub¿ (Sfr)

L.Ì)úú)l¡, l{.:,. (,rl'¡ 1)
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4.8.1.1. Coliformes Tota¡s e Fecais

Os coliformes são bactérias indicadoras de contaminação fecal, pois

ocorrem no intestino humano e podem persistir por determinado tempo no

ambiente aquático.

Segundo Sanchez, (1997), coliformes são bacilos gram negatìvos,

aeróbios ou anaeróbio facultativos, não formadores de esporos' que

fermentam tactose com produção de gás em 24 a 48 horas a 35" C. Estão

incluídos os gêneros EscherîÇhia, Enterobacter, Citrobacter e Klebsîella.

Entretanto, 95olo dos col¡formes fecais são da espécie Escher¡chia col¡'

Ex¡stem alguns requ¡sitos para que um microoganismo seja indicaclor de

contaminaÇão fecal (Sanchez, op. cit.):

(a) Presentes no intestìno humano ou de animais de sangue quente e'

conseqÜentemente, no esgoto domést¡co;

(b) Sua densidade populacional deve ter relação direta com o grau de

contaminação fecal (há proporção de 300.000.000 de organismos por

grama de fezes);

(c) incapazes de se multiplicar no ambiente aquático ou, pelo menos, não

mais que as bactérias entéricas;

(d) Serem mais resistentes que os patÓgenos;

Serem quantificáveis por métodos simples, rápidos e eficientes de

laboratório.

(e)

A técnica analítica utilizada foi a dos Tubos Múltiplos, que consiste na

inoculação de volumes decrescentes de uma amostra previamente

homogeneizada em meio de cultura adequado ao crescimento dos

microoganismos pesquisados, sendo cada volume ¡noculado em uma série de

tubos. Através de dìluições sucessivas da amostra, são obtidos inóculos cuja

semeadura fornece resultados negativos em pelo menos um tubo da série. A

combinação de resultados positivos e negativos permite a obtenção de uma

est¡mativa da densldade orig¡nal da população, expressa em NMP - Número

Mais Provável (Sanchez, oP. cit.)'

lÌrt)¡dó1 (kr. :,,r1 r)r¡¡! rl4 :'¡rnì¡úû)lt tu :.rrrr I ri'

taLl ì cirr o di lL¡çu¡nlrr.cLtrlr:l (51)
t¡rìrl(,¡, (.!. {,JùL)1 )
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Em relação à coleta, as amostras de água (aproximada mente 100 mL)

foram armazenadas em frascos plásticos, estéreis, acond¡cionados em caixa

térmica sob refrigeração até serem entregues ao laboratório. O prazo máximo

de armazenamento das amostras foi de 24 horas.

^ 
to 1 -t ¡--.-t^--^-:-¡:..--r¡crr ¡.ra.r !r ylrlvÐ¡r!.rr r(¡¡1¡rrr

A técnica analítica empregada foi a concentração por floculação de 10 L

de amostra de água com carbonato de cálcio. As amostras coletadas em

campo, armazenadas em balão volumétrico, foram posterìormente

alcalinizadas em laboratór'io com hiclróxiclo de sódio, em toTno cle pl-l 10, no

mesmo dia da coleta. A adição de carbonato de sódio gera uma precipitado

que é posteriormente fiìtrado. Este material foi analisado pelo teste de

im unoflorescênc¡a para verificar a presenÇa deste patógeno.

4.8.1,3. Salmonella

Para aval¡ar a presença de Salmone-lla,5¿2, 05 L de água são filtrados em

campo através de uma membrana de celulose de 0,45 pm de abertura. Esta

membrana é colocada em me¡o de enriquecimento seletivo, Selen¡to C¡stina, e

incubada até 05 dias. Uma alíquota é plaqueada em me¡o agar X.L.D. (Agar

Xilose-Lisina- Desoxicolato), cujas colônias de coloração negra são isoladas

para identificação b¡oquímica e sorológica.

4.4,1,4. Colifagos

Esta técn¡ca está baseada no fato de que colìfagos (vírus) infectam e se

multipl¡cam em células de E. col¡. Como as células são lisadas, áreas

v¡sivelmente claras, conhecidas como placas de lise, indicam a presença do

colifago. O resultado é obtido pela soma destas placas de lise e é expresso em

colifa gos / 100 m L.

4. B. 2. Aná I ises q uím icas

Ao longo do monitoramento das águas subterrâneas e superficiais, foram

realizadas 03 campanhas de coleta de água para análises químicas, de acordo

com a freqúência mostrada na Tabela 4.1.

l r.' j ,, t"tt. tt t
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Nas duas primeiras campanhas, as amostras foram analisadas no

Laboratório de Hidroquím¡ca II clo Centro cle pesquisas de Águas

Subterrâneas (CEPAS) do IGc / USp. Os paråmetros analisados, as

metodologias empregadas e os equjpamentos utilizados estão descritos na

Tabela 4.2.

As análises químicas da terceira campanha foram realizadas num
laboratório pafticular (CEIMIC Análises Ambientais S/C Ltda,). Neste

monitoramento, foram analisadas espécies químicas da série n¡trogenada e o
ânion cloreto. A Tabela 4.3 mostra os parâmetros analisados, as

metodologias e sua descrição.

O amônio e a amônia foram analisados como nitrogênio amoniacal. Suas

concentrações foram calculadas pelas segulntes equações (proporções

estequiométricas):

) 
n.,n, = Nnmoniacal ,1,22

N Ha+ = [\¡.on'u cal , L ,29

As amostras de água foram coletadas em frascos plást¡cos descartáveis

de 150 mL de capacidade. As amostras coletadas foram acondicionadas em

caixas térmicas sob refrigeração (04 "C) até a entrega ao laboratório

responsável.

Nos frascos que receberam amostras para análises de cátions, foi

previamente adicionado ácido concentrado (cerca de 0,2 mL) para facilitar as

coletas de campo.

De cada poço raso, foram coletadas 03 alíquotas: um frasco de amostra

preservada em ácido sulfúrico (pH 02) para análise de sódio e potáss¡o; um

frasco de amostra preservada em ácido nítr¡co (pH 02), para análise dos

demais cátions; um terceiro frasco de amostra sem preservante para análise

dos ånions. A ad¡ção de ácido nas amostras foi utilizada para manter os íons

em solução nas amostras de água coletadas, evitando sua precipitação

(CETESB, 1991).

¡r¡ìr)¡1lr/,(irr. 1iìrl, ,¡¡,. (lr' :ì;'rr'¡Dtr,,'1,) tr ri,/r, ri''. irr r-.'r,',r,i'','., i.r, r¡,).r, 1"ì.(,rùnll
t¡Lrì, t',,1,¡11 !j ,r,!,f 'l ,(,r') li ,r¡



Tabela 4.2 - Parâmetros, metodologia e equipamentos analíticos
(Laboratór¡o de Hidroquímica II - CEPAS)

Paråmetro Analítico

F-, Cl-, NOr-, NO:-, Br', PO¿Z'

e SO¿2-

Cu2*, Pb2*, Zn2*, Fe,o¡u¡,

Cr¡o1o¡, Mn2*, N¡2*, Ba2*, All'
Sr2*, ca2' g ¡'4g z'

Metodologia

Cromatografia ìíquida

Fotometria de chama

Espectrofotometr¡a

Parâmetro Analít¡co

Tabela 4.3 - Parâmetros e metodologia analít¡ca
(CEIIYIC Aná lises Ambientais)

Equipary¡ento

DIONEX 2O1O J

Fotômetro B 262 M icrona I

Apa relho de a bsorção
atôm¡ca CGAA 7000 BC

ct-

NO:

ttlf
NH:rçrl

standard M:lhoal as00 ø C!

EPA 353 3 NO3

EPA 350.2 N-Amoniacal

EPA i50.2 N-Amon¡acal

Metodologia

lmpaclos .los Sirfomas ¿k! Sanciìmcnto /, S¡tLr nàs Á!u¡s Strblcrráneas,
f4unìcípo cle lt¿quaqLrècotLrba (5P)

Método Titrimétrico

Método Colorimétrico

Método Titrimétrico

Método Titrimétrico

Descrição

r sÞnrlol¡, rr.:. (200t)



4,8,3, Análises físico-químicas in situ

As análises físico-químicas ¡n situ foram realizadas durante a coleta de

amostras de água para análises químicas, como mostrado na Tabe¡a 4'1' Os

pa rå m etros analisados foram :

(a) pH: potencial hidrogeniônico;

(b) Eh: potencìal de redução, expresso em mV;

(c) Condutividade elétrica, expressa em ps/cm;

(d) Temperatura (o c).

Na Tabela 4.4 säo clescritos os equlpamentos utilizados para medição

desses parâmetros em campo.

A alcalinidade, outro parâmetro determinado ¡n s¡tu, foi avaliada

durante todas as coletas. Este parâmetro representa a capacidade que uma

solução possui de neutralizar ácidos num dado pH de viragem, utilìzando

métodos titu lométr¡cos (Hipólito, 1996)

Nesta pesquisa foi determinacla a alcaliniclade total ou completa, onde

são calculadas as concentrações c1e l-lCOg-, CO:2-, e OH-, para pH ligeiramente

ácido e até 05. Para realizar a titulação, foi ut¡lil¡zado o indicador misto,

mistura do vercje de bromo cresol 0,1olo e vermelho de metila o,2o/o, na

proporção de 3:1. O pH de viragem é 5,1 (pH < 5,1, cor vermelha; pH > 5,1,

cor verde). A titulaçäo foi feita com ácido sulfúrico 0,10 N. o cálculo da

alcalinidade total pode ser expresso pela seguinte equação:

m¡co; (mg) = NH,so4 . V¡t,soo (mL) - 6I,OI74 ' 1O:r / Vumostru (mL)

onde: m = molar¡dade

v = volume

Como usualmente a alcalinidade é expressa em ppm de CaCo¡,

multiplica-se o valor de mHCo3- pelo fator O,8202:

[CaCO:J (PPm) = mHCo3- .0,8202

Itrrr)¡(lo! (k). i,i.rlc¡r¡í ¡. :;¡nc¡h.,no /D :.rrrr ìr¡' r"lL ¡. !' 'lt' 'r!r¡'
l"l!r¡r-iÞ o .lc lt¡(l!L¡.tùc..LLrl¡ (5lJ)
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Tabela 4.4 - Equipamentos r¡tilizados para análises físico-químicas in situ

pH,

Eh :

HANNA Instruments - Watercheck

ORP Testr," OAKTON

HANNA Instruments - Watercheck

Termômetro Jenaer Normalglas JUMO

Espr¡.j.i¿, R.S. (2NC1j



5. R.ESI.JLTADOS

5. 1. Características sanitárias

A partir do cadastramento das 52 resldências djstribuídas pelo bairro

Recanto Môn¡ca (item 4.2), verificou-se que os poços rasos (cacimbas)

possuem 1,0 m de diâmetro interno, revestidos com manilhas de concreto em

pelo menos 1/3 de sua extensão. A profundidade média dos poços cadastrados

é de 11,5 metros.

Usualmente os poços possuem proteção sanitária, construída com

tijolos na sua porção superior (1,10 m de diâmetro externo), sobressalente

O,5O m acima do solo e lacrada com tampa de concreto, para impedir a

entrada de águas pluviais.

Em 7 5o/o dos casos, a captação de água é feita através de bomba de

pequena potência; 25o/o das famílias cadastradas captam a á9ua

manualmente, através de baldes acoplados em sarilhos

Quanto à desinfecção da á9ua, em 42o/o dos casos a água era cìorada

irregularmente e em Bolo de forma permanente, enquanto que em 50o/o não

havia tratamento. Quando efetuada, a cloração era fe¡ta nos próprios poços,

nas caixas e/ou filtros d'água. Este levantamento estatíStico foi realizado no

início da pesquìsa, juntamente com o cadastramento dos poços. No decorrer

do estudo, a população foi lnformada sobre procedimentos corretos de

ciesinfecção cla água, corn obrjetivo de reverter este quadro, dÍm¡nuindo a

incidência das doenças causadas pelo consumo de água contaminada. Este

assunto será apresentado e discut¡do no capítulo 6'

Em relação aos s¡stemas de saneamento in situ, 95,12o/o das

residências cadastradas possuem fossas comuns/ sendo 17,07o/o fossas

negras (lençol freático aflorante), e 78,O5o/o do tipo fossas secas' Apenas

4,BBo/o das residências possuem fossas sépticas rudimentares, construídas

com padröes próximos aos estabelecidos pelas normas da ABNT'

AF¡gura5'lmostraadistribuiçãodospoçosefossascadastrados.No
casodasfossas,sãoapresentadassuascaracteríSticassanitárias'

lDrfr¡dô. (ios :nrlc ìr¡s (lc :,¡rtr¡ ìùrl. /], ::,rrr rìi ! r\'ì r¡í :l l)l!'r'rrrrlr"
r,lun cbo cl. Il¿,qlr¡q uccc( b¡ (5í))
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5,2. Canacterísticas potencionrétricas locais

A Tabela 5'1 apresenta a profundidade dos poços cadastrados e a

profundidade do nível d'água avaliada durante a fase de cadastramento, no

início desta pesquisa. A cota dos poços foi obtida a partir do mapa topográfico

(escala 1.:5.OOO) cla PrefcitLlra Municipal de Itaquacluecetuba, corn isso, fo¡

possívet calcular a carga hidráulica de cacla cle poço em relação ao nível do

mar.

Comoreferidonoitem4.2,aparlirdovalordacargahidráulicados
poços, foram interpoladas curvas equipotenciais, resultando no mapa

potenc¡ométrico, mostrado em planta na Figura 5.2. Supondo o aqÙífero

homogêneo e isotrópico, o fluxo da água subterrânea (setas azuis do mapa) é

aproximadamente perpendicular às l¡nhas equ¡potencia¡s' O sentido de

movimento da água subterrânea ocorre do maior para o menor potencial

hid rá u lico.

omapapotenciométricomostraqueasmaìorescargashìdráulicasestão

localizadasnaregiãosuldobairro,coincidindocomasmaioreselevações
topográficas.Naregiãonorte,porém,ogradientehidráulicoémaior,
refletindo uma seqúência de vales e morros em relevo acidentado'

Na região sul, em direção paralela e próxima aos poços 02 e 40' ocorre

um divisor de água local, sendo que a su| deste divisor ocorrem 02 sentidos

distintos de fluxo da água subterrânea:

(a) fluxo de sentido SE, entre PO2 > POB, P51 -> P04 e P05 + P14;

(b) fluxo de sentido SW, entre P4O -> P42 e Po6 -> P43'

Estes 02 sentidos de fluxo da água subterrânea coincidem de forma

aproximada com o gradiente topográfico do relevo daquela região'

,AselevadascargashidráulicasdaregiãosuldobairroRecantoMônicase

projetam na região norte na direção NNE, alinhada de maneira aproximada

com os poços 13, 27, 37, 26 e 34'

lrnf)i!.IÛ,dos:;rrl..Ùrù5.1{ii:ir¡()nrrrrlo//r:1rrrr¡ r\'jr:r':¡ù)ltr"!);f '"t'' ''*')ììl¡
f¡!nLciD o dc It¡ (ilr¡qlro.otr Lr¡ (!if')



Tabela 5.1 - Características hidrául¡cas dos poços cadastrados

Poço
P 01

P02
P03
P04

Profundidade (m)

P05
P06
P07
POB

B,O

P09

9.5

P 10

18,0

P 11

2,O

Pt2

13,0

Nível d'água (m) Cota (m)

P 13

22,O

Pt4
I15
P 16

6,0
3,0

6,0

PTl

7,8

B,O

P1a
P19
P20
P27

!g,6 I 77!o!o

o,s I zoo,o

11'9

. 2O!O

9,0

6,0
20,o

10,0

15,0

19,2

P22
P23

1,6

780,0

P24
p2s
rl 26
P27

4,5

775,O

6,0
3,li
(ô,(
B.O

Caroa H¡dráulicâ lml

18,0

747 ,O

P2a

t3,2

780,0

P29

B,O

16,0

4,5
1q, s

|'o
2,4

763,O

P!q
P 31

764,O

20,o
16,0

?,!,9
14,0

796!O

.772..O
765,O

ils,o

P32

774,O

, rsa!-,-,
759,5

P 33

767,2

2,5

t 2,l)
5,6
7,O

72,5

P34
P 35

l-19
P37

9,0

777.O

777,O

B,O

773,O
l74,O
7690
706,O

760.A

5,0
6,0

I 7O2,O

I 6qB. o

,/ -t 2 ,ll
I 713!0

720,O

727 ,O

P38

754,3

P39

762,4

3 1,0

18,5
15,0
20,.1

P40

79!.7

79s,,9

22,O

P 41

13,0

P42

7,5
6,0

2,O

.. - .2.9..

. - l!.,9
........... .2,0-,9

.1?,9
. 0,1

4,5

P43

757,O

5,0

P44

763,4

!7 ,O

3.2

764 11 ... .

7s! !s

tó1:t-

P45

8,0

P- 19
P47
P48

L7 ,O

745,0 
|738,0 
i

/4 /,O 
]

l48,O

27,O

14,0

P49

695,5
/ 19,1,

7o7 ,.1
7r?lo
714,5

B,O

?19
P 51

2,O

724,O

17 tO

721,O

P 52

75,7

't77 
,O

t\4lo
756!9
7r:s,:o. . .

722.!O.....

7 14,O

708,0

I zo,o
4,O

3.7

3,0
15,0

t4,4

4'o 
I0,8 
I

726,5
7 ),3 ,O

l.l6.2
734,2

19,5

B,O

I zrs.o
1 71r ,l

'7)6 î

I zao,o

1 7\3,e

L .79],!

1 1,3

I

I

25,O

723,O

14,0

752,O

L

777,8

0,3

77LO

1,8
L1,B
3.9

735,O

780,0
770,O

L

18, B

2,2

76_!,o
757,O

l

19,0

758,0

I

3,6

723,O

736,3

l

7 t3,O
730,o
7 75,O

707.3

I

720,6

I

7 60,5

I

779,O

764,O

754,7
7..s7.,9

756,2

796,O
7 5A,O

744,O

7L!!2
l1a.!?.
711,L

I

199,2
767.4
777,O

754,4
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Os poços 34 e 37 possuem as maiores cargas hidráulicas desta região

Entre os poços 34 e37, a oeste, o fluxo cla ágUa subterrânea é convergente,

da mesma forma que ocorre entre os poços 37 e 44. Este padrão de flUxO está

relacionado aos vales topográficos que ocorrem naquelas regiões'

As linhas de fluxo entre P34 - > P31, P34 --> P1B, P34 > P19, P34 -> P36'

apresentam padrões divergentes de fluxo, da mesma forma que entre P44 -J

P46 e P44 -> P39, refletindo as característ¡cas locals do relevo'

5.3. Características geológicas locais

Na região do bairro Recanto Mônica, quase inexistem afloramentos de

rocha sã. Em alguns cortes de estrada, é visível o bandamento gnáissico da

rocha alterada conferido pela cor contrastante dos minera¡s de alteração

(bandas claras e escu ras).

Alguns pequenos e d¡spersos blocos de gnaisse ocorrem no bairro' com

minerais de granulação fina a médta, constituídos por qUartzo (30o/o),

plagioclásio(25o/o),feldspatopotássico(40olo)ebiotita(05o/o).obandamento

da rocha é milìmétrico, predom inantemente '

Em relação aos aspectos estruturais/ a rocha apresenta pronunciada

foliação gnáissica, de direção N63E a NB1E e mergulho méclio de 59'5"' o

plano de foliação contém lineações de est¡ramento mineral e dobras

intrafolìais. Pelo menos dois sistemas de fraturas são evidentes' sendo um

principal. A Tabela 5.2 resume os dados estruturais coletados em campo'

Para caracterizar o manto de alteração de rocha local, foram executadas

o6sondagensatradoem02Vertentestopográficasdistintas,comodescrito

no item 4.5. Três sondagens foram executadas na região norte do bairro' ao

laclo clos poços 21-20-19'(S21., S2O e S19) o outro grupo de sondagerrs foi

executado ao lado clos poços 5I-49-04 (S51, S49 e S04)'

A profundidade de investigação foi até o nível d'água local' início da zona

saturadadosolo.AFigura5.3apresentao2seçõesgeológicasesquemáticas'
construídas a partir dos dados de sondagem '

lÍì D¡clÒ. .lo.r :; 5ûrqùs .ie a'¡Þ¡Ûti ìto I¡ì:i/! r¡'rAi¡r¡':lrrlJlLìr ¡rìui)

l.îÌrrrcûrro cl.r ll.¡q u.q! c..L! b¡ (5rì)



Tabela 5.2 - Dados geo!ógico-estruturais medidos em campo

Foliação principal (bandamento gnáissico) rN70E/72NW, N81E/67Nw, N53E/80NW, ¡i7sE/84Nw,

, N72E/80NW, N63E/45NV,/, N75E/59NW, N7 7 El 42N\N,

, ¡rzre/+rruw, N68E/54NW, N71E/30Nw

Lin eação de estiramenlo mineraì

S¡stema de fratura p r¡ncipa I+

Sistema de fratu ra secundário*+

l-F¿rcs dcs Srsigr¿s ie S¿¡e3r¡€nto 1, sìrtu .:s Á9!.: S!þie..á.€es
Þl jn:c¡ê,o de ltèq!¿.!¿.e.!b: íSP)

Posicionamento espacial

" a densidade de fratutas é de aproximadamente 1,5m; o rcje¡to náxima cbservado é de lcm,
há preench¡mento de quartzo e óxido de manganês

'- maiot densidade de f!-aturas, quando presente (1cm)

s82Wl22', S84W/28" AtSlE/|7', N87\¡t /24",

s79W 123"

N07E/55SE, N35W/84NE, N26W/86NE

N04E/74NW, N 15W/55NE

E:: 'a: ?, i S {11::
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Foramdefinidas03unidadesgeológicasdistintas,apaftirdosdadosde

sondagem (do topo Para a base):

(a) Solo superficial silto-argiloso, com pouca areia fina, castanho/ com

matéria orgânica e restos vegetals (raízes);

(b) Solo argilo-s¡ltoso, com pouca areia fina, vermelho e com

estrutura maciça;

(c)Rochaalterada(alterita)constituídapormater¡alsiltosocomargila
e areia fina, presença de minerais residuais (quartzo' feldspato

alterado e poucb bìotita), vernrelho-a rroxeado' corÌì estrutura

residual da rocha original (bandada)'

Próximo ao nível d'água. foi evidenciado solo saturado com evidência de

contaminação fecal, com folte odor e coloração clnza -esverdea da '

principalmente nas sondagens de posição jusante (S19 e S04)

5.4. Resistividade do sol¡¡

De acordo com os procedimentos relatados no item 4'4' loram realizadas

06 sondagens elétricas vefticais (SEVs) no bairro Recanto N4ônica O

posicionamento das SEVs é mostrado na Figura 5'4' Os resultados'

processados pelo programa RESISI" encontram-se no Anexo A'

A Tabela 5.3 sintetiza os resultados obtidos e mostra para cada SEV o

númerodecamadascompropriedadesgeofísicasdistintas'suasespessurase

os valores de resistividade elétrica Para cada camada' foi associada uma

interpretação geológica correspondente'

Usualmente, num perfil geofísico idealizado' há 03 camadas com

resistividades elétricas contrastantes. A prtmeira está relac¡onada à zona não

saturada do solo, que apresenta, em geral' elevados valores de resistìvidade

elétrlca. A segunda camada corresponde à zona saturada' com valores

relativamente baixos de res¡stividade elétrica cjevido à água que preenche os

poros intergranulares. A terceira camada corresponde ao substrato rochoso'

identificado pelo aumento da resistividade elétrica em relação à camada

sobrejacente '

lml)¡.lo.i dos l)rilcnr¡. dr 1'¡'r
l¡ !r,t¡, rr.5. (,rOùL)

ìi{ , !l:il
f4LLnrcíÞ1o d.r lt¡tl!ðq!qolr þ¡ (1'l')
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Tabela 5.3 - Síntese dos resultados da investigação geols¡ca

B'dã c¿ñada Espessura (m)

Espessurã (m)

sEv - sÒn¿egÙ ééÙica vet'eal
NA = ,tve1 {àguê

inÞâltos io5 sß!eñ¿5 d. san.àñ.ñb 7¡ 5,'¡! n¿s À4Ù¡sSLb!'r¡ån'¡s'
MJnrcie o dè lbcu¿qu<¿tub¿ (se)

ssuã (m) Resfst¡vldad€ (rhm m)

:É -x.¿ rl.terêdè e/ou

Éñb¿s¿mêric de i-:õ (¿lteredê

InterPrètâcão seoló9ícå

^ic¿ e/ou è rmidè¿e ì

InterÞretação 9êológle
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Em perfis geológicos reais, o número de camadas com resistividades

elétricas contrastantes é quase sempre maior que três. Das regiões descrÌtas

no perfil geológico ideal, a primeira (zona não saturada) é a que mais

apresenta variações das proprieåades geofísicas, em função dos diferentes

horizontes de solo que podem existir no perfil.

os resultados apresentados na Tabela 5,3 permitiram identificar 03

unidades hidrogeológicas com resistividades elétricas distintas em função da

profundidade.

A zona não saturada do solo variou de 1,9 m (SEV 6) a I4,4 m (SEV 2)

de espessura, com propriedades geofísicas distintas'

A camada mais superficial, variando de 1,0 m (SEVS 3,5 e 6) a 2'4 m

(SEV 2) apresentou reststividades menores, de 170 ohm'm (SEV 1) a 650

ohm,m (SEV 6), com exceção da SEV 4 (1100 ohm'm)' Os valores de

resistividade maìs baixos desta camada devem estar associados à unidade

superficial do solo e/ou ao conteúdo de matéria orgânica, usualmente maiores

no primeiro metro de solo.

As SEVs t, 2, 5 e 6 apresentaram uma segunda camada de solo não

saturado em água com elevada resistividade elétrica, de 1000 a 2000 ohm'm'

Nas SEVS 3 e 4, a unidade não saturada inferior do solo mostrou-se

heterogênea, subdividida em 02 ou 03 camadas com resistiv¡dades elétricas

distìntas, variando de 300 a 10OO ohm'm A existência de camadas com

propr¡edades geofísicas distintas deve estar relacionada a granulação do solo

residual de alteração - horizontes mals arenosos conferem resistÌvidade

elétrica maior ao 5olo, aO contrário dos hOrizontes argilosos que retém maÍs

água na sua estrutura' Solos derivados de gna¡sses parcialmente

migmatizados possuem vartações de granulação em diferentes escalas

(m¡limétricas a métricas)

A zona saturada do solo é facilmente detectada no perfil geofísìco devido

àdiminuiçãobruscadovalordaresistivìdadeelétricaapaftirdedeterminada
profundidade (nível d'água). Os valores cle resistividade elétrica desta unidade

variaram de 130 a 450 ohm'm.

Irnr¡dù. doÍ:;.i.rrn¡s a!r li¿lvi¡ûnvìto ln
Mr;ì clr)io .l¡ lL¡qu¡.rrtxcLL|L. (51')
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o substrato rochoso do aqüífero freático possui maior resist¡vidade
elétrica que a un¡dacle saturada sobrejacente (solo). os valores, entretanto,
são bastante variados, dependendo do grau de arteração da rocha e do grau
de fraturamento. Quanto maior o fraturamento e/ou grau de alteração da
rocha, maior será a quantidade de água na massa rochosa e, por
conseqüência, menor será sua resistividade elétrica.

Nas sEVs 3. 4, 5 e 6, a resistividade elétrica associada ao em basamento
variou de 300 a 700 ohm.m, pouco superior à unidade saturada sobrejacente,
indicando que o substrato rochoso local apresenta-se alterado e/ou fraturado,
com expressiva quantidade de águ.t intersticial.

5.5. Perrneabilidade do solo

Os dados dos ensaios de permeabilidade em solo, ciiscutidos no item 4.6,
são apresentados na Tabela s.4, iuntamente com os parâmetros de cálculo e
os resu ltados obtidos.

Os valores de rebaixamento do nível d,água (níveì dinâmico) em função
do tempo são apresentados graficamente na Figura S.5. A localização clos

pontos ¡nvest¡gados é mostrada na Figura 4.6 (ltem 4.6).

A condutividade hidráulica (K) calculada é da ordem de 1O-a cm/s,
variando de 1,1 x LO-a a 2,O x 10-a cm/s. Estes resultados correspondem à
permeabilidade do soìo não saturado até 02 metros de profundidade (seçâo

invest¡gada), cujos valores são relativamente homogêneos. Geologicamente,

correspondem a materia¡s siltosos, silto-arenosos, areno-siltosos ou argilo-
arenosos (Fetter, 1994), como aqueles determinados em campo a partir das

sondagens realizadas.

5.6. Velocidade média da água subterrânea

O cálculo da velocidade méd¡a da á9ua subterrånea local é apresentado

na Tabela 5.5. A velocidade média foi calculada para cada vertente
investigada, a part¡r dos valores de K determinados e do gradiente hidráulico

entre 02 poços alinhados na mesma vertente topográfica,

lrìÞ¡.1:o. (lo. a 1t(Jf¡:i .l¡r 1r¡n.ì¡Ûì!)rló /Ò ri,¡!
Nlr ñ(íllo dc Il¡(n,¡|!,).-L)L|L)¡ (rj¡)l



Tempo (min)

SONÞAGEM 1

0,0

0,5

1,0

N D (cm)

1,5

Tabela 5.4 - Ensaios de Permeabilidade em Solo
Plodalidader Rebaixa.nento acima do.ivel d'água (ce.9e varíável)

(A8GE, 19-c5)

2,0

0,0

3.0

24,O

4,0 ì 65,5

31,0

Teñ po

5,0

39,0

SONDAGEII 2

6,0

45,0

(min), N D(cm)

0,0

8,0

55,0

0,5 : 77,A

10,0

r,0

t2,a

74.5

t4,o

83,0

2,A , 32,5

6,0

0,0

93,A

3,0 37,4

I8,0

100,0

4,A 4A,S

20,0

26,4

Tempo (min) ì ¡l D (cm)

10,0

5,0 45,O

22,O

30,0

112,O

SON DAGE''I 3

6,0 45,5

24,A

0,0

8,0 48,5

5,C

26,0

70,o 51,5

0,5 2 4,0

28,0

9,0

1,0 3i,a

12.O 55,5

2.5

30,0

14.0 59,0

1,5 12,4

5,5

2,A !7,0

16,0 61,0

9,4

0,0

3,0

L8,C 65,0

2,A

2O,A 66,0

4,0

fempo (min)

in9èclos Cos s.srenès de S¿nê¡me.tô ¡D s,¡û ¡às aç!ãs sLbrêrå¡êas,
Yu^i.'oio ¿e IÞ.!a.c<eiùba (s?)

22,A 67,0

5,0

6,5

1,68-C2

SONDAGEM 4

6,0 5:,Ò

24,A 7O,A

0,0

5,1

26,0 72,4

8,0 a-:,0

10t,0

0,5

28,û 74,O

0,0 a7,0

¡;.c

2,64-C3

d! = ¿uraç¡o ¿o ens¿io

Â:+R-h=o (eñ ærcs) K = (dh / dt) . (. / R)1

chldt (crls) = 4,2E a2

30,0 76,0

,0

2,OÉ-O4

N D (cm)

i4,0 l !.0

r kñ) = s,1

2,0

i 6,0

0,0

3,0

! 8,0

28,0

írlR)l = 2,6Ë-43

é c 6-1.0

20,0

39,0

K (cmls) = i r,tE 04

Temoo lmin )

:.0

22,0

,0

45,0

SONDAGEM 5

6,0 ) 7A,O

2,1,0

54,0

0,0

8,0 t 13,O

26,0

60.5

1C0.0

0,5 ' 28,0

|C,O ) 16,4

,0

18,0

cor¿urvaêae ô,¡.i!licâ

72,A , 79,0

L,O

a. tc- (.n/s) = :
30,0

68,0

N D (cm)

14,0 i 81,5

1,5

,c

2,O

15,0 I 64,0

a

0,0

3,O

18,0 8ó,0

,0

zl,0 89,0

4,0

,0

39,0

K (cñ/s) = r,3e-o4

5,0

22,4 9r,5

,0

46,O

=-r2

24,0 93,0

6,0

56,0

2e.n 95,0

8,0

61,0

10,0

28,0 98,0

65,5

c¡/- :-/s) = 5,6!-02

t2,a

34,0 i 100,0

69,0

!4,A

t 7,o

r6,0

14,O

r8,0 I 89,0

78,0

20,0 I 91,0

80,5

22,O 94,5

83,5

24,4

86,0

5,1

26,O

10c,0

28,O

dh/dl (cñls) = i 5,88-02

30,0 105,0

1,4E-O4

r lch) =

96,0

98,0

101

¡
K(cmls)= I 1,5E-o4

5

100,0

2,6E-03
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Tabela 5,5 - Cálculo da velocidade média da água subterrânea nas
O5 vertentes estudadas

em

K2

Poços 
]

IPsl -P04 
i

K3

K4

P20-P79

K5

P26-P30 I

P44-P46 i

dH (m)

17 (

P40-P42

24,0

dx (m)

1l o

onde: dH = dÌferençê entre cargãs hidráulicas IL]
dx = diståncia horizontal IL]
ì = grèdiente hidráulico (adimensional)
K = condutividade hidráulica IL] . [T]-1

nè = porosidade efetiva (adimensional)

v = velocidade média [L] . [T]-1

300

32,8

t70

Imp¿ct.s dos Srstemas de Sêneè.lì€nro ¡r sr.u n¿s Áquês Subrerráneès
l'1unì.ipio de lrêqu¿quecerub¿ (Sp)

'7 tr,

180

0,058

?qn

0,!4I

K (cm/s)

230

0,066

2,OE-04

0,131

1 1tr-n¿

0,033

1,3E-04

ne

t,4Ê.-04

l

v (cm/s) ì v(m/ano)

1,5E-04

0, 15

v = - k .i / n"

onde: i= dH/ dx

(o sinal negat¡vo ind¡ca o sentido dè águe subterrâneê
Co maior para o menor potencial h¡dráulico)

7,BE-05 24,5

1,0E-04

5,7E-05

Esrr.d.l¿, R.S. (200r1

r,2E-O4

32,6

3,38-05

18, 1

38,6

10,3

=. 
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A velocidade média é diretamente proporcional à condutividade

hidráulica e ao gradiente hidráulico. cabe salientar que a condutividade

hidráulica calculada nò item 5,5 corresponde à seção do solo até 02 metros de

profundidade. Entretanto, para efeito de cálculos hidrod¡nåmicos, foi

considerado que o aqüífero freático estudado seja considerado homogêneo e

isotrópico em toda sua extensão.

Como os valores de K calculados são próximos, a variação das

velocidades méclias ocorreu de maneira mais significativa em função do

gradiente hidráulico nas vertentes investigadas. o gradiente hidráulico é

diretamente proporcional à diferença de carga hidráulica entre 02 poços (na

mesma linha de fluxo) e inversamente proporcional à dlstância entre eles.

A velocidade média da água subterrânea local variou de 10,3 (vertente

dos poços 4O-4t-42) a 38,6 m/ano (vertente dos poços 20-21-19), com valor

médio aproximado de 25 m/ano.

5.7. Análises laborator¡ais e discussão dos resultados

A abordagem interpretativa dos resultados laboratoria¡s foi feita em

funçãodotempo(períodomonitorado)comrelaçãoa03aspectosprinc¡pais:

(a)Sazonalidade,queestárelacionadaàvariaçãoclimáticaaolongodo

ano hidrológico monitorado;

(b) Poslcionamento de poços numa mesma vertente, envolvendo 01 poço

montante, 01 poço intermediário e 01 poço jusante em relação

às vertentes determinadas;

(c) Comparação dos resultados entre as 05 vertentes definidas'

relacionando os aspectos sanitários e a densidade populacional

nas diferentes regiões do bairro Recanto Mônica '

5. 7. 7, Aná lises m icrobiológicas

os resultados das análises de coliformes fecais e col¡formes totais,

realizadas durante O1 ano lridrológico nos 15 poços previamente selecionados'

sãoapresentadosnaTabela5'6.osresultadosqueevidenciaramapresença
de coliformes fecais estão em destaque naqueìa tabela '

lù4i¡{.1o. (lor t¡rlrirìrr!,1,':,:!ùì)rrLìnl() j/r:nr¡' rLi 
^1ir 

r r¡rlrlLr rtr

t¡u¡,.iÞD (lc lt¡irr¡qucrclrrb¡ (1ììr')



Tabela 5'6 - Resultados analíticos de coliformes fecais e totais dos 15 poços monitorados - o1 ano hidrológico (NMpr/loomL)
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>1600 >1600

nd

CF

I

nd

500 900

i¡Êô-êt dos sr!.ñ6 4 b¿.ñèiÌc I¡tu n6 Áç!.,5-.r-i.a:.4
vln.;Þ'r ¿e IØ-à*el@.Sp\

nd

4 >1600

nd

nd f7O

900

4

220 >1600

22

ct

7

nd

nd

t7 >1600

900 >1600

nd

23.03.1998

> 1600 > 1600

I >1600

17

170

nd I 500

2,20

CF

23 23

50 > 1600

nd > 1600

13 | Z4O

4

nd

30o i >1600

nd

17 | 240

cr

217

nd >1600

> 1600

sol+

23

16.O4.1998

nd > 1600

900

1600

cF cf

13 I >1600

1600

> 1600

130 >1600

nd

nd

> 1600

nd i eoo

nd nd

7t300

nd

> 1600

30

9oo : 1600

5@

433

o8.05.1998

L7

300 1600

8

CFICT

2 >1600

> 1500

4

nd

4 900

900 >1600

> 1600

nd

280 >1600

nd 1600

nd

130

2 1 >1600

L70

1600

II

27

17.06.1 9S8

nd

130

300

CF

nd I 1600

nd > 1600

> 1600

80

1600

nd

22

nd >t6oo

> 1600

50

> 1600

nd

nd

CT

nd

900

> 1600

8

nd 11O

9@

850

2 1.07.1 998

> 1600

nd

300

l IU

70

cF cf

nd 130

nd

21900

1600

>1600 ' >1600

2

nd

nd

> 16@

50

nd

1600 >1600

nd

nd

> 1600

nd 22O

5æ

1600

1sois0

280

2

r4

nd

50

ncl

13

22 140

nd

130

nd

> 1600

7

nd

2

nd

500

nd

70

900

2

300

nd

> 1600

L7

nd

130 >1600

nd nd

z

4

130

nd nd

80

4

nd 11

1600

nd

t7

130 >1600

70

500
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A F¡gura 5.6 mostra graficamente a concentração de coliformes fecais
ao longo do período monitorado. Os resultados mostraram que há grande

influência sazonal na qualidade da água subterrânea.

Entre os meses de outubro a abril (primavera e verão), as concentrações

de coliformes fecais foram elevadas, chegando a ultrapassar o limite super¡or

da escala quantitat¡va (>1.600 NMP/100 mL). Naquela época, todos os poços,

incluindo os de posição montante (com exceção do pS1), apresentaram
contam¡nação fecal.

Nos meses de outono e inverno, a amplitude e magnitude da

contaminação foram menores. Naquele período, determinados poços, mesmo

em posição de baixada, não apresentaram coìiformes fecais nas amostras

analisadas em determinados meses, como é o caso dos poços 04, 42,46, Ig e
lo.

Os resultados das anélises de coliformes fecais também mostraram que a

qualidade da água subterrânea no bairro Recanto Mônica varia ao longo das

vertentes monitoradas.

Este fato é nitidamente observado nos qráficos da Figura 5,6 entre os

poços 26-29-30 / 20-21-Lg / 57-49-04. A contaminação fecal aumentou ao

longo da vertente, de montante para jusante, em função da existência de

fossas séptrcas e comuns disseminadas no terreno. Na época de chuvas, a

ordem de grandeza do aporte de coliformes fecaìs chegou a ser de 1,000

vezes ao longo da mesma veftente (poços 26-29-3O / 20-2I-19). Esta

observação corresponde ao modelo conceitual de contaminação fecal

apresentado na F¡gura 1.,8.

Cabe ressaltar que na vertente dos poços 44-45-46, o padrão da

concentração de coliformes fecais é diferente em relação às demais vertentes.

Ao lado do P44, existe uma criação de cavalos, onde há muita matéria fecal

no solo, que é Iixiviada e deve produzir um percolado contendo alta

concentração de microorganismos e íons diversos, como o n¡trato e cloreto,

como veremos mais adiante. Este ponto monitorado difere de todos os outros,

por apresentar, em posição de montante, um aìto aporte de contaminantes.

l..l,,rLn,¡, rì.:, (¡L)ù11
l(t. / L.rsil



Figura 5.6 - Variação da concentração de coliformes
fecais nos poços monitorados
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os poços que apresentaram maiores índices de contam¡nação fecal estão
localizados na porção norte do bairro Recanto Mônica (pzo-pzr-pß / p44-
P45-P46 / P26-pZ9-p3O). A região norte, apesar de menos povoada (Figura
4.2)' é a região mais pobre do bairro, com menos estabelecimentos
comerciais, acesso mais difícir em função da decrividade e condições de
conservação das ruas e evidências mais freqüentes de esgoto a céu aberto.

como discLrtido no item 5.1,. menos de 05o/o das residênclas cadastradas
possuem fossas séptìcas rudimentares, construíclas sob critérios próxrmos aos
estabelecidos pela ABNT, as qua¡s se localizam na região sul do bairro. A
maior¡a das fossas cadastradas são comuns, mesmo aquelas localizadas na
região sul do ba ìrro.

Outra observação feita durante os trabalhos cle campo foi que as
condições de higiene e limpeza das residências, incluindo a higiene
pessoal, são mais precárias na população da região norte. Em mu¡tos casos/ o
mau cheiro, presença de moscas e doenças foram freqüentemente
observadas naquelas residêncìas. Além disso, a água dos poços da região
norte era visualmente de menor qualidade, ocorrendo, de forma não
excepcional, odores e colorações anômalas.

A contaminação induzida da água subterrânea não deve ser
negligenciada. Em 25olo das residências cadastradas, a forma de captação da

água é manual, através de balde acoplado em sarilho. Daqueles casos, quase

a totalidade foi registrada em residências da região norte. A captação manual
oferece maior risco de contaminação induzida, através da manipulação direta
da água e do balde exposto na superfície e freqüentemente adicionado no

interior do poço.

Entretanto/ embora as fossas existentes na região sul também sejam do

t¡po comum quanto aos aspgctos construt¡vos, observou,se, em geral, um
padrão de higiene e limpeza mais sat¡sfatórios naquelas residências,

comprovado pela menor concentração de coliformes fecais na água
subterrânea naquela reglão, mesmo no período de maior precjpitação

pluviométrica (Figura 5,6).

A população da região sul possui um padrão aquisitivo relat¡vamente
mais elevado, possuindo estabelec¡mentos comerciais próprios, como

..rr' 1,, ,.,. t,r1' ì



padarias, depósitos de construção, rojas, mercados, sarões de cabereireiro, e
drogaria. Há também uma escola pública de ensino fundamental e médio,
além de um posto de saúcle.

A F¡gura 5'7 mostra graficamente a concentração de coriformes totais
ao longo do período monitorado. os resurtados mostraram que há infruência
sazonal na ocorrência de coliformes totais, porém menos intensa (menor
amplitude) quando comparada aos coliformes fecals.

A magnitude das concentrações de coliformes totais fo¡ maior em
relação aos coliformes fecais, muitas vezes ultrapassando o limite superior da
escala quantitativa (>r.600 NMp/100 mL), principarmente nos meses de maror
precipitação pluviométrica (primavera e verão).

A variação das concentrações de coliformes totais dentro clas vertentes
monitoradas não fo¡ tão marcante quando comparada à variação de
concentração de coliformes feca¡s. Ao contrário, alguns poços de montante
apresentaram concentrações maiores quando comparados aos poços
lnterr¡ecllários ou cle jusa'rr[c, na trcsrna vcr Lcnt.c topográfica.

Da mesma forma que ocorreu em relação aos coliformes fecais, a

concentração de coliformes totais no poço 44 foi anômala, mantendo-se
elevada em todos os meses monitorados, ìncrepenclente c1a época do ano,
cujos mot¡vos foram aqueles já d¡scutidos.

Em relação à qualidade da água subterrånea nas diferentes regiões do
bairro Recanto Mônica, os poços mon¡torados na regiâo sul apresentaram
concentrações um pouco menores de col¡formes tota¡s, ev¡denciada
principalmente na vertente dos poços 51-49-04. Na vertente dos poços 4O-41-
42, a diferença foi pequena em relação aos poços monitorados na região
n o rte.

A Tabela 5,7 mostra os resultados das análises de colifagos,
relacionadas à água dos 15 poços rasos monitorados durante o ano
hidrológico, Na F¡gura 5.8, os resultados obt¡dos são mostrados graficamente
em função do tempo para cada vertente investigada.

lùrÞ¿cros do:r 5.lc;|¡.r rJr) :;rn.r¡ur to /D :j,/Ù |ir. /i.l¡:ì lUtrt.r r;i r,¡.
lvl! Dt-ìno (|ì ll¡qu¡(ìuù1trl)n (:il))
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Col¡f. lott¡s
(NMP/100 mt)

Figura 5,7 - Variação da concentração de coliformes
totais nos poços monitorados



Tabela 5.7 - Resultados analíticos de colifagos em 15 poços monitorados (01 ano hidrológico)

Poço

P 20 montante

Posição

P 2L ¡ntermediária

P 19 jusante

P 44 montante

P45

20.08.1997 16.09.7997 27.10.7997 09.02.1998 02.03.1998

P 46 jusante

P 40 montante

nd

interrrìediária

P4T

nd

P 42 jusante

nd

nd 25

P 51 montante

nd

intermediária

nd

nd 50

P 49 interrnediária

nd

P 04 jusante

nd

P 26 montante

nd

nd

nd

P 29 intermediár¡a

nd

nd

COLIFAGOS (placas/1OO mL)

P 30 jusante

nd

nd

nd

nd

25 nd

nd

nd nd nd nC

85

nd

nd

nd

1 560

lmpàctos dos S¡stêrus de Sàneàmento.fd Sltu nàs Á9u¿s Subtêrråneas,
MunicÍpio de lÈ¿qu¿quêcetub¡ (Sp)

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

23.03.1998 I 16.04.1998

nd

15

nd

nd

nd

nd

t45

nd

nd

nd = não detectado

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

620

205

nd

nd

nd

nd

nd

08.05.1998 17.06.1998 21.07.1998

nd

nd

nd

nd ¡ 670

nd

nd

nd

nd

nd

15

nd nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

5

nd

nd nd

nd

nd

nd

nd5

nd

nd nd

nd

nd

45

nd

nd

40

10

nd

nd

nd 20 85 nd

nd

nd

nd

nd

nd

60

nd

L25

nd nd nd nd

nd

nd

nd

__--------------
330 nd

nd

Êspindolà, R.S. (2001)

nd

nd

5

nd

75

nd

nd

nd nd

nd

nd nd

nd

25

nd

145

285 nd

nd

nd

nd

IGc / USP
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Figura 5.8 - Variação da concentração de colifagos
nos poços monitorados
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Os colifagos, util¡zados como indicadores de contaminação fecal, foram

menos eficientes quando comparðdos aos coliformes fecais. Foram detectados
principalmente nos meses de maior precipitações pluviométricas, porém, na

ma¡or¡a das vezes, não ocorreram quando a concentração de col¡formes fecais

era elevada,

Também não mostrou correlação entre poços localizados na mesma

vertente, ocorrendo de forma lsolada, apesar de mostrar uma pequena

tendência de ocorrer mais freqüentemente em poços ìntermediários e de

posição jusante.

Em relação à sua ocorrênc¡a nas diferentes regiões do bairro, os col¡fagos

foram detectados principalmente nos poços monltorados na região norte (P26-

P29-P30 / P20-P2I-P[9 / P44-P45-46), confirmando as condições sanitárias

mais precá rias daquela região.

Foram monitorados 02 conjuntos de 03 poços, localizados na região norte

do bairro Recanto Mônica, em relação a Salmonella e Crvptosporidium. Foram

monitorados os poços 20-27-19 e 44-45-46 em 04 épocas d¡stintas. Os

resultados são apresentados na Tabela 5.8. Os métodos analít¡cos

empregaclos são qual¡tativos, inclicando a presença ou ausência daqueles

m¡croorganismos nas amostras de água.

Não foi detectado 5alnpnella nos 06 poços monitorados. CryPtospor¡dium

foi detectado em quase todos os poços, principalmente nos meses mais

chuvosos, acompanhando a tendêncìa dos coìiformes fecais. Nas amostras de

água do P20 (montante) não foram detectados Crvotosporidium. Por outro

lado, as amostras de água do P44, também de posição montante, embora

influenciado localmente por uma fonte de contaminação fecal já discutida,

apresentaram Crvptospor¡d¡um em quase todos os monitoramentos,

mostrando que há correlação entre aqueles protozoárìos e as fezes de animais

(cavalos).

lrrr)¿.rô..1.s :l:rtèùr¡s .i. :i¡ne¡rneiìlo f¡r :n¡r rr¡). Á!irr¡. :,r l)frirìiìnr¡!,
t4u¡ clÞ o d. Il.xß ¡(lLr..etub¡ (5i))

Þ rì¡ìo¡, lì.::i. i2oLrl )
l!.,/-l:ì:



Tabela 5.8 - Resultados analíticos de Salmoneila

P 19 jusante

Ausente Ausente

Ausente ] presente

Imp¡cbs d6 Sistemôs dc S¡naañento ]' Sllu nas Águas Subterråncas
Municipio d. Itàquâquecet!bå (Sp)

e Cryptosporidium em 06 poços mon¡torados

Ausente Ausente

Ausente Presente

Ausente Ausente

Ausente presente

08.05.1998

Espindo¡â, R.S (2001)

Ausente Presente

Ausente Presente

Ausente I presente

IGc / USP
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Na Tabela 5.9 são apresentaclos os resultados das análises de coliformes

fecais e totais em amostras de água de 02 córregos localizados na região

norte do bairro Recanto Mônica, monitoraclos em O3 épocas dist¡ntas. A

localização dos pontos monitorados é mostrada na Figura 4.4. Os pontos

monitorados são influenciados pelas vertentes dos poços 20-2t-79 e 44-45-
46.

Amostras de água dos 02 córregos apresentaram elevada concentração

de coliformes fecais e totais, ultrapassando o limite quantitativo da escala

(>1.600 NMP/100 mL). Estes organismos nas águas superficiais podem ser

derivados da descarga da água subterrânea contaminada e/ou induz¡dos

diretamente pelos efluentes de fossas de residências mais próximas (fundo de

va les) .

Na Tabela 5,10 são apresentados os resultados analíticos de Salmonella

e Crvptosporid¡um de amostras do esgoto coletado nas fossas 19 e 21, cujo

posicìonamento é mostrado na Figura 4,4.

Näo foi detectado Salmonella em ambas as fossas. Crvptosporid¡um

ocorreu nas duas fossas monitoradas, comprovando que este protozoário está

presente nas fezes de moradores do bairro.

Os laudos laboratoriais das análises m¡crobiológicas encontram-se no

Anexo B.

5. 7. 2. Aná I ises q uírn ica s

Para facil¡tar a apresentação e discussão dos resultados das anállses

químicas, os mesmos foram subdivid¡dos em 02 seçöes, ânions e cátions,

a presentados a seguir.

5.7.2,1". Monitoramento dos ânions

Na Tabela 5.11 são apresentados os resultados do primeiro

monitoramento químico (16.09.1997) em relação às concentrações de ânions

na água subterrânea dos 15 poços monitorados. Na Tabela 5.12 são

apresentados os resultados do segundo monitoramento químico (02.03.1998).

lrnÞiclor (los :jrltrùr¡5.1c :,¡nrì¡rn. tó l¡)
14! r ciD o dc lt¿ a u¿rolrocot! b. (Sl))



Tabela 5'9 - Resultados analíticos de coliformes fecais e totais
em O2 córregos monitorados

Córregos

Córrego 1 (C1)

Córrego 2 (C2)

(NMP/100mL), INMP/1oomt \

16.09.1997

çF

> 1600

> 1600

Impactos dos Sistemas de Saneamento ln S¡tu nas Águas Subterråneas,
Município de Itaquaquecetuba (Sp)

CF = coliformes fecais

CT

>1600

>1600

CF
f NMÞ/l O0rnl \

o2.03.1998

> 1600

CT = coliformes tota¡s

> 1600

CT
lÀtM E /.r ô^-

>1600

> 1600

(NMP/100m1) (NMp/100m1)

08.05.1998

CF

> 1600 >1600

> 1600 i >1600

CT

Espindola, R.S. (2001)
IGc / USP



Tabera 5.10 - Resurtados anaríticos de sarmonera eCryptosporidÍum em O2 f¡rccr. n^_:

satmone@
(em lLt I (em lL)
Ausente I presente

16.04.1998

Impactos dos Sistemas de Sane
Município ;;Ë;oi:.äilË;Tento i" siru nas Áeuas Subterråneas,

O2 fossas mon¡toradas

sat^one@
- 

(gm lL) /Áñ .r r \

17.o6.1998

Ausente f eresente

Espindota, R.S. (2001)

lGc / USp



labela 5,11- Concentra
,","j::::1Tto.1"-1u água subrerrânea dos 1s poços mon¡toradosrrora mento e 6. A9. rggT ) _ Resu ttados 

"rn-rn-7f 

-*

D1<, .v rnontante I,4I
P 29 .n"'"-u"*"nìJ_- ; 

. --. '.-. . -. -' _-
- --- -,53 o,o4
P 30 bð¡xada tl-_.-Æo,z+ iis6..'-

rt_
P 45 I mei¿-vertente

o,o3 i o,ee l---* l-

38,28 0,11 56t ,

Lim¡te de porabitidade ;l
* P,ottâr: n" 1469 de 2g.12.20\o do t4¡nistér¡o da Saúdend -- não detectadô

il:ï;:: ::Ë'ñî:11ï;""",".îenrô J, s/r, nas Áeuês sûbreîãnees,

o,o1 I o,o+ -l¡e6-

Esprn¿otê, R.S. (2Ð01)



Tabera 5'12 - concentração de ânions na água subterrânea dos 15 poços mon¡torðdos2o monitoramento ¡oz.os,rééã¡ _ nesuttaoos em mgll

Poço pos¡cão 

-P 45 I me¡a-vertente 
-l ,!,

P 41 r -",u-u"rtunt" I-j3,gl

,ll'.:;ï ::iil:ï:l:ï:ïes¿¡e-!,.¡¡ s,J n¿. a..¿s s_o,erè_Fdç.

L¡mite de potab¡t¡däd;;l

4 P:rtat: n6 u6g de 29.12.2000 do M¡nistér¡o da saúdend = não detectado

0,03 't 0,0? t o,Z7

EsÞhdot¡, R S. (2001)
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Em ambas as taberas/ foram destacados os resurtados que ultrapassaramo Iim¡te de potabilidade estabelecicio pera portaria n" 1.469 de 29.12.2000 doMinistér¡o da saúde. Nos o2 primeiros monitoramentos, foram anarisadoscloreto, fluoreto, n¡trato, nitrito, bromo, fosfato e sulfato.
A Tabela S,13 mostra os resultados do t

(17.06.1ee') em reração às concenrraçu", o" ri:i:ilïT:ï:Ï:;:"ï::
15 poços monitorados. Neste úrtimo monitoramento foram anarisados €loreto,n¡trato, amônio e amônia. O amônio é um cátion e a amônia um gás, porémforam incruídos naquera tabera por se tratarem de espécies químicasnitrogenadas, as quais serão discutidas juntamente com o nitrato.

A Figura S.9 mostra a variaçâo das concentrações de cloreto na águasubterrânea, nos 15 poços anarisados em 03 períodos de monitoramento. oaspecto ma¡s evidente
dstrbução ao ronso ï":"tff"::":'::ïrr,ï.:: "::î"å:::::il"',:
crescente ao longo de todas as vertentes monitoradas, de montante parajusante' como se trata de um ânion rerativamente inerte, é um bom indicativodo crescente aporte de soruto derívado das fossas ao rongo das vertentes.

As concentrações de cloreto apresentaram amplitude variada, de 0,81mg/L (p2O) até 47,g mgll {p19). As majores concentrações ocorreram nasvertentes p20-p2 1_p19, p4O _p4L_p42 e p51 _p49_p04.

A Figura 5'10 mostra a variação das concentrações cie fruoreto na águasubterrånea' nos 15 poços anarisados em 02 períodos de monitoramento. Asconcentrações determinacras 
'oram 

rerativamente baixas, variando de näodetectado (p51) até 0,33 mg/L (p21). As ma¡ores concentrações ocorreram
nas vertentes p26_p29_p3}, p2O_p2I_pIg e p4}_p4:_p42.

A Figura S,L1 mostra a variação das concentraçöes de nitrato na águasubterrânea, nos 15 poços anarisados em 03 períodos de monitoramento.
Ass¡m como o croreto, o aspecto ma¡s evidente no padrão de distribuiçåo donitrato se refere à sua clistribuição ao rongo das vertentes topográficas. Damesma forma que o cloreto, esperava_se no ¡níc¡o da pesquisa que suaconcentração fosse crescente por toda extensão das vertentes investiaadas.

I\D ì.rn¡ rì.!i l:)ù01)
k¡ / r(.r j



Tabera 5'13 - concentra_ção de ânions na água subterrânea dos 15 poços mon¡torados30 monitoramenro (16.06,1é;ãf- aesuttaaos em mgll

. ¿o rnohtânt€ I ? r

P 2! ."¡u-u".t.nt"---_--- - --- = ---1 1

-- - --==_- j3,1 rs,7

montante 15,6

-i;::li åiiillìÌå.Xî,iïË¿menb:n s rù nês ae-ds suo¡e-r¿¡e¿s

P 47 rn"i"-u"*"nt" -i -
, ¿¿.7

P 42 barxadà - -.ãì--)r,v 7z Ê

L¡m¡tedepotabitidaìei-

4 P,oftar: na 1469 de 29.12.2000 do tç¡ínistéfia da saúdend = nãa detectado

5,45

26,8

38,2

Êspr¡doiê, R S (2C01)



Figura 5.9 - Variação da concentração de cloreto
nos poços monitorados



3 ¡-iì-23

Figura 5.1O - Variação da concentração de fluoretonos poços monitorados

IEÈe-.4;



Figura 5.11 - Variação da concentração de nitrato
nos poços monitorados
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porém, as concentrações Åáximas de r
posição i'rermediár¡a das veftenres. A parrÍr jj',::."t""ff,.J;"î 

åïll#sensivermente' Este padrão somente nâo ocorreu na vertente p44-p45-p46, 
aquar apresentou erevadas concentrações de nitrato já no poço de montante(P44) ' em função de ex¡st¡r neste ,ocar uma criação de cavalos, com matériafecar sobre o soro, influenciando a quaridacle cJa água subterrênea rocal.

o ånion nitrato, ao contrário do croreto, sofre grande infruência dasvariações do ambiente aguoso. Ere se torna instáver em ambientes redutores,quändo' por exempro, a presença de oxigênio dissorvido dim¡nui (queda deEh)' Neste caso, podem surgir espécies nitrogenadas mais estáveis nestascondições' como é o caso do amônio e da amônia. Anarisando a Tabeta 5,13,verifica-se que estas espécies aparecem em alguns poços de posiçãointermediária e de jusante, ¡ndicando que este processo de redução deveocorrer.

A ampritude da concentraçâo de nitrato fo¡ erevada em todas asvertentes/ variando de não detectado até concentrações muito artas (604,94mgll no p2g), urtrapassando o rimite estaberecÌd. pera portaria no 1,46g de29.I2.2O0O do Minjstério da Saúde (10 mgll).
A Figura 5'!'2 mostra a variação das concentrações cie brometo na águasubterrånea, nos 15 poços anarisados em 02 períodos de monitoramento. Asconcentrações determinadas foram rerativamente baixas, variando de nãodetectado (p20, p26 e p2g) até 0,47 mg/L (p42). As maiores concentraçõesocorreram nas vertentes p2O_p21_p1 g, p44_p4}_p46 e p4l._p41_p42. 

Aamplitude das concentrações de brometo seguiu o mesmo padrão do cloreto,aumentando de montante para jusante em reraçåo às vertentes monitoradas.
A F¡gura 5.13 mostra a variação das concentrações de fosfato na águasubterránea, nos 15 poÇos anarisacros em 02 períocros cie nronirorarnento. Asconcentrações determ¡nadas foram relativamente baixas, variando de O,O1mg/L (P29 e p42) até O,7B mg/L (p26). As ma¡ores concentrações ocorreramnas vertentes p26-p2g-p30, p2o-p2r-p7g e p51-p49-p04. A ampritude ciasconcentrações de fosfato em relação às vertentes não seguiu um padrãodefinido, apresentado concentrações mais elevadas tanto em poços demontante, quanto intermediários e de jusante.
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Figura 5.12 - Variação da concentraçäo de brometonos poços monitorados
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Figura 5.13 - Variação da concentração de fosfato
nos poços monitorados
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'A F¡gura 5.14 mostra a var¡ação das concentrações de surfato na água
subterrånea, nos 15 poços anarisacios em 02 períodos de monitoramento. As
concentrações determinadas foram rerativamente baixas, variando de 0,23
mg/L (P29) até 19,87 mg/L (p19). As ma¡ores concentrações ocorreram nas
vertentes p26-p2g-p30, p4o-p4r-p42 e p51-p4g-p04. Nestas vertentes/ a
amplitude das concentrações de surfato segu¡u o mesmo padrão do croreto,
aumentando de montante para jusante em reração às vertentes monitoradas.
Nas demais vertentes, as concentrações foram baixas e com pouca variação.

No segundo monitoramento quÍmico, foram monitorados 02 pontos de
córregos (mostrados na Figura 4,3), cujos resultados são apresentados na
Tabela 5.12, Em geral, os ånions apresentaram valores compatíveis com a
média da concentração das águas subterråneas, com exceção do nitrato, que
apresentou varores menores quando comparados àqueres observados nos
poços mon¡torados. Entretanto, o nitrito, nunca detectado na água
subterrânea, ocorreu nos O2 pontos monttorados nos córregos. Este fato
evidencia que o ambiente aquático nos córregos deve ser redutor, devido à
provável quantidade de matéria orgânica existente e, conseq ü entemente,
baixa oxigenação cla água, o c¡ue favorece a ocorrência de espécies
nitrogenadas na forma reduzida (nitrito) e baixa ccl'centração cie nitrato.

5.7,2.2.Monitoramento clos cátions

Na Tabela 5.14 são apresentados os resultados do prime¡ro
mon¡toramento químrco (16.09,1gg7) em reração às concentrações de cátions
na água subterránea dos 15 poços monitoracros. Na Tabera s.15 sào
apresentados os resultados do segundo monitoramento químìco (02.03.1gg8).

Em ambas as taberas, foram destacados os resurtados que urtrapassaram
o lim¡te de potabil¡dade estabelecido pela portaria n. 1.469 de 29.12.2000 do
Ministério da saúde. Foram anarisados sódio, potássio, cárcio, magnésio,
ferro total, manganês, alumínio, bário, estrôncio, níquel, chumbo,
cobre, zinco e cromo total.

rnf)¡(.Ìo,i (k¡. 5ì.,1ùr¡,ì .J. :i¡rr,¡¡ìr.rìto ,r tnr¡r rrn: 
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Figura 5.14 - variação da concentração de surfato
nos poços monitorados



P 25 T1i"," , _ll0g 3,oo

a 29 n e¿ ve enle 8,20 2,gC

P 30 baixaclã 15,5 23A

Tabela 5"3.4 - concemtração de cát¡ons na áEcra subterrânea dos ls poços rnonít@rados
1o rnon¡toramento (16.09.1997) - Resultados em mglL

¡nei¿ ver enle 8,00 2,2A 8,60

båi¡dc¿ 5,90 1,90 3,30

P::2 baix¿rda 21,0 3,Bo 9,00 , 1,85 0.15 0,05 o,E1 o,o9

3,90 I 0,95 o,2o

J,Õ) .1.54 naJ

30,6 I !,25 0,08

P 5: lontdrre :.7A 0,30

F 49 nea-venen,e i5,C 0,90

- 04 o¿rxèod 25,0 3,OO

¡-¡mite de pûtab¡lidède vi ; 2O0

Fe totar Mn2- Al3t Ba2*

. taiaiè û" J469 de 29.12.2OAO da ttt¡nisaério da Saúde
nd = nãa deiectado

iñr¡.¡ee i.j S,s:¿ñèr ¡€ 3èñÉèñei:ô
r'!,ì:.ip,c.:l: irèqu¿.!ec€r!!ô (5F)

0-,1e 0,0e , i4i . _id
0,08 0,44 0,08 nd

9,75 C,25 nd nd I 0,08 a,O+ . O,CZ

u5 lrso , 941 - nd : 7,27 o,os nd

s,ûs t,to , ata o,oz l.is - ã,ou - c,rã

Sr2t N¡2- pbz- €r¡2* zn2" C¡- tota¡

0,3 0,1 ô,2 0,7

0,01

nd

nd



Poço

P26

P29

Tabela 5,15 - Concentração de cátions na água subterrânea dos 15 poços mon¡torados
2o monitoramento (02.03.1998) - Resultados em mg/L

P 30 baixada 20,0 2,2A

Pos¡ção Na* K+

P2r

montante 4,lo

me¡a-lerte.ìte 8,80 3,50 3,80

p 44 i montante - 
i 5,40 5,50 4,30 3,50 O,O9

P 45 meia-vertente 7,8O 2,5O 7,60 O,7O 1,72

P 46 baixada !0,4 2,7O 1,25 0,30 0,03

P 19

montante 1,80 2,2O 5,25 2,OO 0,02 nd

meiå-vertente 24,5 6,10 7,9O 4,2O nd A,12

ba¡xada 35,0

P 40 montante

3,20 8,20 1,OO 0,51 o,O1

P47

ca2* I Mg2* Fe tot"r Mn2t Al3*

P42

P 51

meià-vertente

P49

P04

28,8

20,0 63,5 4,75 nd

baixada

montante

? )E

meia-vertente

2,10 0,60 I 13,4s

Limite de potabil¡dade * .¿qO

r.05 0,o7 0,10 ì 0,03

Córrego 1 fO,2 4,lO

28,0

" Poftar¡a n' 1469 de 29.12.2000 do l4¡n¡stéria dà Satide

nd = não detectedo

Ihpè.tos dos Sistenðs de s¿nê¿mento ir sl¡, trêsrrquassùbleú¿neès,
Mhrc'Þio de !tècùaa!ecetubè {SP)

baixada 38,0 5,00 13,80

Córrego 2 6,8 | 3,4O

51,0 9,60 18,10

nd

3,30 0,60

9,80

30,0 1,90 I 4,80

a,o2

8:,.V9

17 ,ro

0,03 I 0,73

Ba2* i srz* N¡2+ Pb2* I cu2+

0,10 a,t7

24.60

0,03 0,10 _
' :s jj ì ,1;11r 'ì

0,09 I 0,11 nd nd I nd

0,08 0,03 o,t2

1,55 0,04 0,02

0,0 3
--:-:.-::-_
'r 9;39 '

0,03

3,55 0,11 0,11

0,26 O,2! , nd nd I 0,01

0,35 i 0,13 nd

, ,g;25 ] 0,34 r o,o9 nd nd nd : o,o1

a¡, OP8 tPt .d "d "d o"ot

o¿O O¡Z OPt "d - oPt nd

10

rqn

0,06

3 
" 

2,3O

6,05 I 1,45 | .4:i27' t..QiZ8

2,25 : 0,O4 0,11 j 1;64

nd

0.08 nd nd

0,11 nd I nd

0,03 a,o3 | .'2,44

nd

Q.;34

O,34 nd

s;09

3,16 I . 1rO1

nd

)2q

a,o4 0,13

0,08

0;

0,10 0,28 nd nd

3

zn2+

O,l2 0,13 nd nd

nd

0,03 0,28 nd nd 0,01

nd O,o1 nd

nd 0,03 0,01

o,

û,1

0,46

nd nd

01

a,ß

Cr total

nd

7.08

0, 10

nd

0,02

0,01

fr,2

0,06 0,09 nd nd

0,05 nd nd I nd

0,01

0,09 0,08

0,09

o,o2

nd

o,7

0.02 0.02

0,01 , 0,02

nd

_9,t'
__?,02

0,01

nd

nd

nd

nd

0,0 2

0,01

nd

0,01

nd : 0,09

0,03

oli¡ìt r1. ¿;Or l:. :5r0

0,01

nd

nd

o,o2

nd nd nd

0,01

nd

0,01

0,02

nd
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A Figura 5.15 mosl:r-a .t varinç.ïo cl¡q corrccntraçr5es cle sóclio na zlc¡tra

subterrânea, nos 15 poÇos analisaclos em o2 períoc.los cle mon itor-arrìer'ìto. As

concentrações var¡aram de 1,60 mqll (p20) até 51,0 mg/L eal. As maiores

concentraçöes ocorreram nas veftentes p2]-p2l-p19, p4]-p4l-p42 e p51-

P49-P04. Ern todas as vettentes, a arnpìitucle das concentrações de sóc1io

seguiu o mesmo padräo do cloreto, aumentando de montante para jusante.

A Figura 5,16 mostra a variação das concentraçöes cle potássio na

água subterrânea, nos 15 poços analisados em 02 períoclos cle

monitoramento. As concentrações variaram de 0,30 mg/L (p51) até 20,0 mg/L
(P19). As maiores concentraçöes ocorreram nas vertentes p20-p21-p19 e p40-

P41-P42. Nestas vertentes e na vertente P51-P49-P04, a arrrplitucle das

concentrações de potássio seguiu o mesmo padrão do cloreto, aumentando de

montante para jusante. Na vertente P44-P45-P46 a concentraÇão de potássio

foi maior no poço de montante, provavelmente influenciado pela presença da

criação de cavalos no local, como discutido anteriormente.

A Figura 5.17 mostra a variação das concentrações de cálcio na água

subterrânea, nos 15 poços analisados em 02 períodos de mon¡toramento. As

concentrações var¡aram de 0,75 mqll (Pa9) até 63,5 mgll (P19). As maiores

concentraçöes ocorreram nas vertentes P26-P29-P30 e P20-P21-P19. Nestas

vertentes e na vertente P40-P4L-P42, a amplitude das concentrações de cálcio

segulu o mesmo padrão do cloreto, aumentando de montante para jusante.

A F¡gura 5,18 mostra a variação das concentrações de magnésio na

água subterrânea, nos 15 poços analisados em 02 períodos de

monitoramento. As concentrações variaram de 0,10 mgll (P40) até 4,80 mg/L

(P19). A magnitude das concentrações de magnésio foj relativamente

uniforme, ligeiramente maiores na vertente P20-P27-PI9 e menos ¡ntensas na

vertente P51-P49-P04. A amplitude das concentrações nestas vertentes e na

vertente P40-P4L-P42 seguiu o mesmo padrão do cloreto, aumentando de

montante para jusante. Na vertente P44-P45-P46, a concentração de

magnésio foi ma¡or no poço de montante, provavelmente ¡nfluenciado pela

presença da criação de cavalos no local.

Imp.drr. (b.. 5:lem¡. .j¡: 5¡nc¡mûrto ld :nru ¡¡.: l\oLr¡! :ì rl)tei ¿ì¡ìû¡.,
I'lu r cíp o dc ll<rqu¡.ì! cco1.(ll)¿ (iìJr)

l-.rp rr¡ol), i1.1;. (2001)
I!" ,/ L rî,r
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Figura 5.15 - Variação da concentração de sédio
nos poços monitorados
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Figura 5,L7 - Variação da concentração de cálcio
nos poços monitorados



Figura 5.18 - Variação da concentração de magnésio
nos poços monitorados
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A Figura 5.19 mostra a variação das concentrações de ferro total na

água. subterrânea, nos 15 poços analisados em OZ períodos de

monitoramento. As concentrações varraram de não detectado (poços 51. 19,

2I e 29) até I,72 mglL (PaS). A concentração de ferro total ultrapassou o

limite de potabilidade estabelecido pela Portaria n' 1.469 do lVinistério da

Saúde (0,30 mgll) em 16.09.1997, no P45 (0,88 mg/L), e em 02.03.1"998, no

PM 26 (0,51 mg/L) e no P45 (7,72 mg/L). A amplitude da variação de ferro

total ao longo das vertentes não apresentou um padrão definido, cujas

anomalias ocorreram de forma isolada naqueles poços.

A Figura 5,20 mostra a variação das concentrações de manganês na

água subterrånea, nos 15 poços analisados em 02 períodos de

monitoramento. As concentrações varìaram de não detectado (poços 20,26'

40, 49 e 51) até 0,20 mg/L (P45). A concentrações de manganês ultrapassou

o lim¡te de potabilidade estabelecido pela Portaria no 1.469 do M¡n¡stério da

Saúde (0,10 mg/L) no P45 (0,20 mq/L). A amplitude de variação da

concentração de manganês ao longo das vertentes seguiu o paclrão do ânion

cloreto em todas as veftentes, com exceção da vertente 44-45-46, devido ao

valor anômaìo detectado no p45.

A Figura 5.21 mostra a variação das concentrações de alumínio na

água subterrânea, nos 15 poços analisados em 02 períodos de

monitoramento. As concentrações varìaram de 0,03 mg/L (poços !9,20,29 e

30) até 5,09 mg/L (P41). A concentrações de rnanganês ultrapassou o lìmite

de potabilidade estabelecido pela Portaria n" 1.469 do Ministério da saúde

(0,20 mg/L) em diversos poços, tanto no 1o monitoTamento (poços 04, 21,40'

47, 42 e 49) quanto no 2o monitoramento (poços 04, 2L, 26, 40, 4L, 42 e 49)'

A amplitude da variação de alumínio ao longo das vertentes não apresentou

um padrão defìnìdo, em função das anomalias ocorridas'

A Figura 5'22 mostra a variação das concentrações de bário na água

subterrånea, nos 15 poços analisados em 02 perÍodos de monitoramento. As

concentrações varìaram de O,O3 mg/L (P51) até 1,11 mg/L (P21) A

concentrações de manganês ultrapassou o limite de potabilidade estabelecido

pela Portaria no 1.469 do M¡nistério da Saúde (0,70 mg/L) no P21, nos 02

monitora mentos executados.

tnlp¡clÒs dos Srll¡tr¡¡s do 1ì¡nc¡monlo l¡ :trrl rr¡'i /\iltr¡! lr Itc r¡rrì¡
lvlr rciÞro ria lt¿q!¡qric.clib¿ (:,1')

¡::rl!n.iú ¡, l(.:r. (,r {¡r 1
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Figura 5.19 - Variação da concentração de ferro
nos poços monitorados
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Figura 5.22 - Variação da concentração de bárionos poços monitorados
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A ampl¡tude da variação de alumínio
àpresenLou r-rm paclrélo clefjrriclo. 

ao longo das vertentes não

A Figura 5,23
ásua subterrânea, i:i-,; "rï::" :::::::ï,.:ï",.:" ;".,,,"ï:" ;:monitoramento. As cc
a ré o, 3 4 m s/ L ( p 1 e ) i :i i.,',ä _" ;:,:; : : : i: "i:ï,..:rï 

.j: 
:il nïilongo das vertentes seguiu o padrâo clo ânion cloreto apenas nas vertentesP26-p29-p3O e p2O,p21_p19. Nas demais Ic,ef.inido. 

- .4r'. ¡rcrJ uerna¡s vertentes, não houve padrão

Níquel e chumbo nâo foram detectados nas amostras de águasubterråneas analisadas. Cobre foi detect¡

;ï:"ïi;,'::::;* em 04 poços no 'un'n':;;i".:ffiJ,,;;,îï,
esra be,ec do o",u oonu.lu ::i ff :"îi*i; î: ;î j*::. inî,î 

o,i,o"o"

O zinco foi detectado apenas no 2o monitor
com concenrração máxima de o,'e mglr ocor.¡;TnTo"oi:i:il: :::ï:::limite de potabir¡dade estaberec¡go pera portaria no 1.469 do M¡n¡stério daSaúde (5,0 mgll).

O crorno total qçs¡¡su principalmente no 2" mon¡toramento, emconcentrações variáve¡s entre O,O1 e O,O2 mgll, abaixo do lim¡te depotabilidade estabelecido pela portarja no 1.469r.,-',s/L). 
v 

',src¡ 
rur Ldria n- 1 469 do M¡nistér¡o da saúde (0,0s

No segundo monitoramento químico, foram mon¡torados 02 pontos decórregos (mostrados na Figura 4,3), cujos resurtados såo apresentados naTabela 5' 15' com exceção do ferro, manganês, alumínio, os demais cátÌonsapresentaram' em gerar, varores compatíve¡s com a média cra concentraçãodas águas subterrâneas. Estes 03 cátions citados apresentaram varoresligeiramente ma¡ores que a média geral de concersubterråneas. 
. u ,¡rc\r,o vcr di ce concentração detectada nas águas

os laudos laboratoriais das análises químicas encontram-se no Anexo c.

fljlnn{jol¿, ¡1.:t. ( 7(rO ll
lG./l.ltrp
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Figura 5.23 - variação da concentração de estrôncíonos poços monitorados



A Tabela S.16
tem peratu ra ." rr,ï ",i11":il:":'î j;.::' il ;:J':: ":jff ;ï1.".:monitoramento químico dos 15 poços selecionados.

A Figura 5'24 mostra graf¡camente os varores de pH das amostras deágua subterrånea coretadas nos 15 poços anarisados durante o período demon¡toramento químico. Nas vertentes dos poços 26_2g_3'e 20_21_19, o pHteve um pequeno aumento de montante pa.u ¡usante. --.-;;;;, a*poços 40-41-42 e 57-49-04, ocorreu o ¡nverso, o pH diminuiu de montantepara jusante' Na vertente dos poços 44-45-46, os varores foram maisregulares.

A F¡gura 5'25 mostra graf¡camente os varores de Eh c,as amostras deágua subterrânea dos poços mon¡torðdos. Em gerar, ouve diminuição dosvalores de Eh ao rongo das vertentes, podendo estar associado ao progressivoacréscimo de efruente de fossas de montante para jusante, dim¡nuindo adispon¡b¡l¡dade de oxigênio na água, tornando o me¡o mais redutor.
A Figura 5.26 mostra graficamente os valores de condutividadeelétrica ¡/l-tr \ .r-- ---\uL,, \ro5 c¡rrostras de água subterrânea. Este parámetro mostrouuma forte tendência de aumento ao longo das veftentes, assoc¡ada aoaumento da concentração de íons dissorvrdos na água subterrânea provenientedos efruentes das fossas' o aumento da condutividade erétrica seguiu omesmo padrão de variação do ånion cloreto, ¡nclusive na vertente dos poços44-45-46' cujo poÇo 44, na pos¡ção de montante, é infruenciado rocarmentepela criaçåo de cavalos nas suas proximidades (fezes animais).

A Tabera 5'17 mostra os varores de alcarinidade da água subterrênea,
mon¡torada nos 15 poços durante todo o ano hidrorógico. os resurtados sãoapresentados graficamente . na Figura S,Z7. O padrão de variação daaicalinidade ao .ongo das vertentes foi simirar ao de pH. Nas vertentes dospoços 26-29-30 e 2O_21_l-9, o a alcalinidacle aumentou de montante parajusante' Nas vertentes dos poços 4o-4r-42 e 51-49-04, ocorreu o inverso, aalcalinidade diminuiu d€ montante p¿¡ra jusante. Na vertente cros poços 44-45-46, os valores foram mais regulares.

5, 7. 3. Aná lises físico_ q u ím ica s
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P 20 ; monranre

Tabela 5'16 - Resurtados dos parâmetros Físico-euímicos Analisad os rn sìtu(1s poços)

P 21 i ¡nternediár¡å

P 44 ; moôtante

p 45 ; ¡nrermediária

pH 'Eh(mv), cE , r1"c¡
: (uslcm) 

:

6,7 , 240 , s0 rs,s

16.O9.1997

P 41 ì ¡nrermediária

5,5 ' 265 1oo , 2o.o

P 42 , jusante

5,8 : 225 r 200 19,5

5,3 290 50 : 20,0

5,8 l 155 50 rS,S

P 04 : jusante

5,4 , 770 50 rs,o

P 26 ¡ monrante

p 29 i intermeoìãria

P 30 : jus¿nte

5,3 , 290 100 t 9.0
6,2 315 , 50 1Rn lc-i Jtt +ru 70 2I,O
A ¿ ?-7t)/) luu 19,5 , q,z 47c ---t;; ";;-;-

_ ¡ JU ¿¿tJ4,j 360 roo 1s,o - Tl- .rrs - t3t - , ,i-.-

PH 
i 

Eh 
!mv) Ì

CE = condut¡v¡dade 
"létr¡c" i-= t"mo"ratrr"

_ 5,4 355 40 23,0

s,6 380 1so i=,o

Ê)u¡J IõU 5U 1R q

s,B zss so i lõ,;-..-'- -'. .:
6,5 225 100 18,0

o.r_ 3¿5 32A 25,0
q o 1r^r..> z ru /A 22.0

cE : rcci
(!S/cn).

6:9 220 70 1 25,5
5,2 200 50 i 23,0

6,2 280

5,1 25t
4 q )-7 ñ

pH i Eh (mv) i CE T ("c)i , (ps/cm)

Â(\ 1r c
¿LJJ

240 )) L

6,2 i 195 70 izt,o

17.o6.1998

f,,þ ¿35 2I0 22,0
o,u ¿35 240 2I,O

6,1 255 2oo ì 23,0

5,5 t 245 100

5,6,195:70
5,3 180 40

i ço
t;;
'î--- ---- -j s,l i

9_q_ _
4,8

Es.i...'., ;,.5.,.2.r. )

280 ' 110 , 20,5

375 430 ,, 2o,o

6,7 150 180 )1 q

20,5 j

- -----J20,5 j

---j
27,0 i
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Figura S.26 - Variação da condutividade elétricanos poços monitorados



Tabela 5'17 - variação da alcalinidade nos 15 poços monitorados durante or ano hidrológico

P 21 intermedtária

P 19 jusante

P 45 i¡iteírediária

20.08.1997 i 16,09.1997 ) 27.ra.ßg7 09.02.1998

P 4t. iniennediári¿

P 42 jusañte

25,02 ¡ ZS,OZ

20,02 i 20,02 30,03 1s,oi

3s,03 I s5,0s 20,02

25,02 4o.o4 . rcn,

20,02 I ro,or 10,01

lhpð(b. ¿.s srsÉm¿e dè sÈi¿è_{
foiEipro dè lÞqu¡qu<èruba (sr)

1s,01 i ro,or I ro,or
30,03 ' +a,o<

o¿.0:.rsge z:.c:.rgge i ro.c.:=r, i orffi

20.A2 < n1

30.03 ).r ^) r),ul : :,01

_..vr jj -j 55,05 35,03

25.A2 1r n?

10,01 r¡ .t

25,02 25,02

JJIU 3 ¿5,A4

10.01 .i ô1

20,A2 I 15,01

_"."r :__ 10,01 5,OO 10,01

10,01 i 10,01

901 lro,or fro¡,
15.01 Ì 15,01

25,a2 I :o,o:
5,00 I rO,Or

3s,03r40,04)+s,a+
15,01 I rnnr



Figura 5.27 - Variação da alcalinidade
nos poços monitorados



6. CONSÏÞER.AçÕES Frn Ars

Para efeito de comparação dos resultados analíticos obtidos com as
principais doenças que afetam a população do bairro, foi realizada uma
pesqu¡sa junto ao posto de Saúde rocar (unídade Básica de saúde Recanto
Mônica).

o Posto de saúde entrou em funcionamento em dezembro de 1gg2 e
atende pr¡nciparmente pessoas que residem no bairro. Atende também
pacientes de outras rocaridades, como Jardim Nápores, Marengo, vira Augusta,
Piatâ I e II, Pium, Jardim Marcelo, Jardim Novo Horizonte e Terra prometida.

D¡ariamente, são atendidas, em média/ 120 pessoas com consultas
agendadas, 30 pessoas para inaração e B0 pessoas para apricação de vacinas,
curat¡vos, medição cle pressão e odontologia. Desse total, 9Oo/o das pessoas
aten d id as são crianças.

A principal dificurdacre do revantamento das croenças que afetam a
¡ropulação local 1'oi o I'at:o clo posl.o clc S¿¡rirJc rråìo possLr¡r registro estatístjco
das enfermidades criag nosticadas. Desta forma, a chefe da seção
Administrativa da unidade, sra. Ana Lúc¡a Limä costa, reportou verbarmente
a¡gumas considerações visanclo esclarecer estas lacuncrs.

Há uma nítida diferença nas doenças que ocorrem nos períodos de
inverno e veräo. No verão, a principar enferm idade é a diarréia de origem
hídrica, causada por bactérias e protozoários (ameba e giárdia). No inverno
ocorrem principalmente doenças respiratór¡as, com destaque para bronquite
e pneumonia.

A diarréia, associada a vômito e, em alguns casos, desidratação, at¡nge
pr¡ncipalmente as crianças, sendo menos freqüente em adultos. De 2O

crianças atendidas, aproximadamente 15 apresentam estes s¡ntomas.

As verm¡noses também são comum em crianças, princ¡palmente
ascaridíase e esqu istossomose.

Þermat¡tes também são freqüentes, incrusive a escabiose (sarna).
Pac¡entes com outras doenças coriro hepatite, reptospirose, raiva e tubercurose
são mais raros. Quando ocorrem, são encamÍnhaclos ao Hospitar Municipar de

I 1n.rjôìò, ii :,. (r0t) 1)
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Itaq ueq uecetu ba, pois o posto de saúcle local não possur instrurnentos e
med¡camentos específicos para tratamentos ma¡s complexos.

Desta forma, há concordåncia entre a princ¡par enfermidade manifestada
pelos pac¡entes (diarréra) com os microorganismos detectados nas amostras
de água subterrânea do bairro. A grande maior¡a dos poços invest¡gados
apresentou ocorrência de collformes fecais e, em alguns casos, presença de
Cryptospor¡d¡um. Tais organìsmos, quando ¡ngeridos, podem ocasionar
dia rréia de gravidade diversa.

Outra concordåncia é que, no verão, aumenta a concentração de
microorganismos na água subterrânea e também aumentam os casos de
diarréia na população local, sugerindo uma possÍvel relação de causa e efeito.

Como as condições de saneamento básico do bairro Recanto Mônica são
precárias e a população local sofre com a péssima qualidade da água que
consomem¡ foram rearizadas ações de saúde preventiva, com ob¡etivo de
minirr¡zar a jncidência cle doenças de transm¡ssão hídnca.

.Neste sentido, em todas as casas cujos poços e fossas foram
m on ¡to rados/ca dastra dos, os moraciores foram orìentados a realizar a
desinfecção da água antes de consumi-la, Eles aprenderam a adicionar
corretamente cloro (hipoclorito) na água, cerca de 02 gotas (O,lOmL) para
cada litro d'água como foi identificado cryptospor¡dium em diversos poços do
bairro, foi sugerido que a água também fosse fervida durante o5 minutos, po¡s
este protozoário é resistente à simples cloração. para retirar partículas em
suspensão, foi orientado que eles sempre filtrassem a água cle consumo.

Além disso, fo¡ falado sobre a importância da higiene pessoal como
medida complementar na prevenção de doenças.

Várias pessoas pediram informações sobre aspectos construtivos de
poços e fossas, além do melhor pos¡cionamento desses eiementos no
terreno. Foram dadas dicas sobre proteção sanitária dos poços e rimpeza de
seu entorno, a f¡m de evitar a contaminação induzida pelos próprios usuários.
Moradores que estavam com problemas em suas fossas ou que queriam
construir novas fossas, foram orientados a procurar auxílio junto aos
engenheiros da prefeitura para o planejamento e instalação clas mesmas.

lfrl);¡ r,,:, ilL,,, !,'., Lr ¡¿ìr, ,r,) l,¿, ¡,¡¡(r ì () r) :,jrì, rì¡.r /iflr ir, .j,L l)L,r ,.r ìrrr:,f,lt ìcipn (lo ltiqL,¡.tr.r.orrL,¡ (:ìt') rrr!¡ilor¡ ll.t (,)ùn t)
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Outra dica importante que a população recebeu foì sobre a forma e a

freqüência correta de limpeza da caixa d'água, a fim de evitar a degradação,

ainda maior, da água para consumo.

Foi realizada uma palestra para alunos da escola pública do bairro, onde

foram reunidas crianças de d¡versas idades. Nesta palestra, foram

transmitidas noções básicas das doenças causadas por diversos parasitas, a

forma de transmissão e mane¡ras de prevenção, tudo em lìnguagem simples e

direta. Foram dadas noções sobre meio ambiente (solo e água) e como o ser

humano pode alterá-lo e contaminá-lo. No f¡nal, foi solicitado aos alunos que

fizessem perguntas e que esçrevessem ou desenhassem o que mais acharam

importante na palestra,

Esta palestra foi ideallzada pensando que as crianças têm maior

facilidade de assimilar ìdéias e conceitos, além de transmiti-los aos pals e

amigos, disseminando os conhecimentos adquiridos e colocando-os em

prática.

Notamos, ao longo dos trabalhos de campo, que a população aos poucos

se conscientizou dos problernas sanit¿1rios que viviam, cobrando do poder

público municipal, através de representantes da Assoc¡ação de Bairro, a

extensão da recle coletora de esgoto e rede de dìstribuição de água tratada. A

partir do segunclo semestre de 1999, foram iniciadas as obras no bairro'

A principal rua que corta o bairro Recanto Mônica de norte a sul foi

asfaltada, facilitando o tráfego de automóveis e do ônibus que circula no local'

Neste período, tarnbém foram iniciadas obras de instalação de tulrulações para

a coleta do esgoto, primeiramente na zona sul do bairro. Hoje, a rede de

esgoto já está instalada em toda esta região e em parte da zona norte. Da

mesma forma, a rede de água foi estendida para o bairro, servindo grande

parcela daquela comunidade.

ESta pesquisa serviu, entre outras coisas, para conscientizar aS peSSoaS

sobre a importância de consumir uma água limpa, somente conseguida

através de condiÇões sanitárias adequadas, que deve ser oferecida pela

prefeitura através do saneamento básico, que é um direito da população e um

dever das autoridades Públicas.

Itrf)¡.Lo.rlo!l'Jr)rìiÌ:r(1'rl;l¡,'¡trììlol/i:i/¡trLì¡rri!ùr¡l liLnrr'¡r¡'r'ì lrrr¡¡(l' ) rt:' \¡o\rl
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7. CONCLUSöES

A área estudada, bairro Recanto Mônica (itaq uaq uecetu ba, Sp), até o
término das atividades de campo, era desprovida de saneamento básico. R
população utilizava poços rasos (cacimbras) para captação da ágr-ra

subterrânea para o uso doméstico e para consumo.

o esgoto sanitário produzido era destinado a fossas. A ma¡oria das fossas
cadastradas (95olo) é do tipo comum, sem critérios técnicos construtivos e
com características sanitárias precárias. Deste total, cerca de y4 são fossas
negrasr em contato d¡reto com a.água subterrânea.

O bairro é delimitado por córregos e, em algumas partes, por cr¡stas
topográficas (SW e SE), que serviram conro cond¡Ções de contorno
hidrogeológico para delimitação física cla região investigada. Foram

delim¡tadas 05 principais veftentes, nas qua¡s foram cadastrados 52 poços
para definição dos sentidos de fluxo da água subterrånea local.

Durante 01 ano hidrológico, foram monitorados 15 poços (cacimbas)

distribuídos regularmente no bairro, ao longo das 05 vertentes topográficas,
para caracterizar a qualidade química e microbiológica da áçua subterrånea,
¡nfluenciada pelos efluentes das fossas.

O aqüífero local é do tipo livre ou freátìco, constituído pelo solo residual

de alteração (que localmente possui de 10 a 15 m de espessura) e pela rocha

alterada. A condut¡v¡dade hidráulica calculada é da ordem de 10-a cm/s. A

velocidade média da água subterrânea local é de 25 m/ano, variando de 10,3

a 38,6 m/ano, em função de diferentes gradìentes hidráulicos da área,

assocìados à amplitude do relevo, que localmente var¡a de 700 a BO0 m de

altitude.

A sazonalidade (precipitação pluviométrica) e o posicionamento dos

poços nas vertentes topográficas (influência de fossas) foram fatores que

influenciaram a variação das concentrações das diversas substâncias

dissolvidas na água subterrânea. Os aspectos sanitários e a densidade
populacional do bairro Recanto Mônica, com características heterogêneas,

também influenciaram as concentrações dos paråmetros monitorados.
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Em relação ao monitoramento microbiológico, foram detectadas elevadas
concentrações de coliformes fecais e tota¡s na água subterrånea (bactérias),
além de colifagos (vírus indicativo de contaminação fecal) e cryptospor¡d¡um
(protozoário). Também foram detectados coliformes fecais e totais em

elevadas concentrações em 02 córregos mon¡torados. cryptospor¡dìum foi
detectado no mater¡al aquoso de 02 fossas analisadas, atestando que este
protozoário provém do efluente das fossas e parasita o intestino humano. Não

foi detectada a bactéria Salmonella nas amostras analisadas.

Entre os paråmetros microbiológicos analisados, os coliformes fecais

apresentaram resultados mais seguros quanto à indìcação de contam¡nação

das amostras de água, quando comparados aos colifagos. Cryptosporidium

foram anal¡sados com menor freqüência, porém apresentaram resultados

similares aos de coliformes fecais, embora a metodoìogia empregada na

detecção daqueles protozoários tenha s¡do de caráter qualitativo.

Os resultados das análises de coliformes fecais também ¡ndicaram que os

aspectos sanitários tiveram uma influência maior na qualidade da água

subterrårrea do que a densidade de fossas na mesrna região. A reg¡ão norte do

bairro, apesar de nîenos povoada, apresentolr ínclices de contaffìinaçäo da

água maiores do que observado na região sul, em função das características

sanitárias maìs precárias. A contam¡nação induzida, que pode ocorrer através

da captação manual da água dos poços, també¡n deve contribuir para

diminuição da qualidade da água subterrânea.

Em reìação às análises químicas, o íon mais importante que foi detectado

nas amostras de água subterrânea é o nitrato, por ser prejud¡c¡al à saúde,

principalmente às crianças, quando ingerido acima de 10 mçll. Foram obt¡das

concentrações muito elevadas, até 604,94 mg/L.

A maioria dos cátions e dos ånions detectados nas amostras de água

subterrânea aumentou de montante para jusante ao longo das vertentes,

mostrando que ocorre progress¡vo aporte de solutos provenientes dos

efluentes das fossas.

O nitrato, ao contrário da maioria das demais espécies químicas, teve um

aumento de concentraçäo até a regìão intermediária das vertentes e, em

seguida, apresentou uma diminuição de concentração, detectada nos poços de
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jusante' o progressivo aþorte de efruentes de fossas, faz com que a
disponibiridade de oxigênio diminua (varores de Eh menores), de¡xando o me¡o
aquoso mais redutor, o que desestabiriza o n¡trato, transformando_o em outras
espécies químicas, como o amônio e a amônia.

A incidência de doenças reracionadas à ingestäo de água contaminada napopuração do bairro, de acordo com dados do posto de saúde rocar, é ma¡or noverão A principar enferricÌacre é a cri.rrréia causacla por parasitas, que, qua'cro
nåo tratada, pocJe ocasionar comp¡icaçöes rnais sérras, como a c.residrataçäo.
Nos meses mais fr¡os e menos chuvosos, ocorrem, principalmente, doenças
respiratórias (bronqu ite e pneumon¡a).

Estas observações confirmaram os resu*acros anaríticos, pr¡nc¡parmerìte
em relaçâo aos varores de coriformes fecais, que apresentaram uma marcante
influênci¿ sazonal sobre os resultados.

Como medida de saúde preventiva, foi desenvojviclo um programa
informativo sobre métodos adequados de desinfecção da água para consumojunto à população do bairro Recanto Mônica, principarmente àqueras famírias
que foram regurarmente visitacras durante os trabarhos de campo para coreta
de amostras de água. Também foi proferida uma parestra na escora púbrica do
bairro, para crianças de diversas ¡dades, oncie foram discutidas questões sobre
a pesquisa desenvolvida, métodos de saúde prevent¡va e hig¡ene.

O efeito prát¡co desta pesqu¡sa foi a consc¡entização da população do
bairro sobre as precárias condições de saneamento em que v¡viam¡ com
influência direta sobre a saúde. Àtravés de pressões cada vez maiores sobre o
poder público, a pa'-ir do segundo semestre de 19gg foram iniciadas obras
para estender a rede coretora de esgoto e de água tratada para a popuração
local. Atualmente, grande parte das famírias no bairro Recanto Mônica possui
saneamento básico.
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DADOS GEOFÍSICOS PROCESSADOS PELO
PROGRAM A RESISTTM

ANEXO A
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LAUDOS LABORATORIAIS DAS ANALISES
MICROBIOLóGICAS

ANEXO B



São Paulo,20 de agosto cle 1997

Universidade de São Paulo
lnstituto de Ciências Biomédicas
Departamento de Mtcrobiologia
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Universidade de São Paulo
lnstituto de Ciências Biomédicas
Departamento de Microbiologia
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Universidade de São pauto
Instituto de Ciôncias Biomédicas
Departamento de Microbìologia
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Universidade de São paulo
lnstituto de Ciências Biomédicas
Departamento de Microbiologia
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Sào Paulo, 02 de rnar.ço clc lgq8

Universidade de São paulo
lnstituto de Giências Biomédicas
Departamento de Microbiologia
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Universidade de São paulo
lnstituto de Ciências Biomédicas
Departamento de Microbiologia
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Instituto de Ciências Biomédicas
Departamento de Microbiologia
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São Paulo, 08 cle rnaio rte 1998

Universidade de São paulo
lnstituto de Ciências Biomédicas
Departamento de Mrcrobrologia
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Instituto de Ciências Biomédicas
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LAUDOS LABORATORIAIS DAS ANÁLISES
QuÍMrcAs

ANEXO C



CEPAS

UNIVERSID^'DE DE SÃO PAULO
INSTII'UTc) DE GËOCIÊNCI,AS

CENT;?o DE PESQU¡SAS DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

LABORATÓRIO Dtr I.IIDROGEOQUÍMICA II

Ilmissão: 21108197

BOLETIM DE ANÁLISÐ

Resultado das análises dos ânions lj-, Cl-, NOz-, lì--, NO:', IrO+r- e SO+r-
realizadas pelo processo de cromatogr.afia líquida no aparelho DIONEX 2010i,
dos cátions Nate K+ r'ealizadas pelo processo de fotometria de chama
clcscrrvolviclo no fòtônrctro 3 2(t2 da Micr.o¡tal c dos c¿itiolrs Ct?*, pb2+, Z,n2r,
Iìetot¿ì1, Cl.Ldrl, Mn2', Ni2*, Ba2', A[3', S12t, Ca2u e Mg2' rcalizadas pelo pro""rro
cle espectrofbtornetria desenvolvido no Aparelho de Absorção Atômica CG
A..A7000 BCe referente às arnostlas de água P.4; P.l9;P.20;P.21;p.26; p.29;
P.30; P.40; P.4l; P.42; P.44; P.45; P.46; P.49 e P.5 I , coleradas em 26109197
nas unidades de monitoramento instalaclas no Município de Itaquaquecetuba
(RMSP)-SP., área onde se desenvolve o Projeto de Pesquisa ,.Lnpacto 

das
Fossas no Aquífero Fl'eático" e encaminhadas a este Laboratório pelo pós-
graduando Rodrigo dos Santos Espínola sob or.icntação do prof. Dr.. Alberto
Pacheco, 1ìnanciaclo pela FAPESP.

Técnico responsável
ia Flelena da Silva

Prof. Dr. Uliel Duarte
Coordenador dos Laboratórios/CEPAS

ctDADE uNtvERstrÁRtA - cAtxA posrAL 20.899 - cEp
tEL. A13 A777 - TELEX 11 82564 - UVSr BR

OI49B - SAO PAULO - BRASIL
FAX 155 1t) 210 4958
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AÌuDo: Rodrigo dos S¿ntos Espínola
Pesquisâdor Rcsponsár'el: Prof. Dr. Alberto Pâchec0
Instiûrto ou Centro de pesquisâs: CEPAS Departame¡to: DGE
Projeto de Pesquisa: "Impacto das Fossas no Aquífero Freático',.
Pr0cedênciâ: Município de Itaquaquecetuba (RMSP) - SP. Nq de D€rerminações: 105
Obænaçðes: Coleta realizàda em26109197. Ãnátlises feitas por espcctrofotometria de Chama(Absorção .á.tômicâ), fotometria
(Fotômetro da Micronal) e cromatografia líquida aoiônica (DIONEX 2010Ð
Data de Entrârlâ: 09/97
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CEPAS

UNIVERSID,ADE DE SÃO PA,ULO
INSTITUTO DE GEOCJÊNCIAS

CENTRO DE PESQU¡SAS DE AGUAS SUBTERRÂNEAS

I.ABORATÓRIO DE I.IIDROGTOQUiMICA II

Resultado das análises dos ânions F-, Cf, NO2-, Br-, NO3-, poa3- e SOa2-
realizadas pelo processo de cromatografia líquida no aparelho oioNEx zotdi,
dos cátions Na''e K' r'ealizadas pelo prócesso clo fotornetr.ia dc chama
desenvolvi<lo no fotômetro B 262 da Micional e dos cátions çrrz+. p6z+ ).ii
Fe'o"'|, c.'n'ol, Mn2*, Ni2'n, Ba2'', ,rrl3*, sr2n, Caz* 

" 
r"rÀt r""ii.ã¿ã, pàr" p.å"*rJ

de espectroftrtometria desenvolviclo no Aparerho ãe Absorção'Atôåica cG
A.47000 BCe referente às amostras de água dos poços p.4; p.19; p.20;p.21;
l>..26;lt.29; P.30; P.40; p.4l; t,.42; tr.44; p.451 fi.4O; p.¿q c p.5l c l¡¡ira <los
córlcgos I c 2, colctàd¿rs crrr 0210-1l9ll nas uritl¿xlcs do rnonito;;ì¡ìrcrìto
instaladas no Municipio de Itaquaquecetuba (RMSp)-Sp., área onde se
desenvolve o llojeto de Pesqrrisa "lmpacto das Fossas no Aquífero Freático', e
encaminhadas a este l,abolatório pelo pós-graduanclo Roàrigo clos santos'I-ispfnola cnl 08/05/98 sob oricrrtação tlo ll.ol. Dr.. Albcrto l)aclõco. lìnanciaclo
pela FAPESP.

BOLETIM DII AN.ÁLISE

Emissão: 20101/98

tú.i""H"l"n" d; Sil"a
Técnico responsável

Þõaõt'. Ur"iet Du".r" ¿/o. .'_
Profa. Dra.Annkarin A.K. e Silva
Coordenador dos Laboratórios/CEPAS

Rua do Lago, 562 (Cidade Universitária) CEP 05508-900 São Pauto, SP-Brasit
FAX: (01 l)818 - 42O7 -E-mail: cepas@edu.usp.br

Caixa Postal, 11.348 - CEP 05422-970 Såo Paulo, SP - Brasit



AIuro: Rodrigo dos Santos Espinolâ
Pesquisador Responsável: Prof. Dr, Alberto Påcheco
Instituto ou Centro de pesquisas: CEPAS Departamento: DGE
Projeto de Pesquisâ: "Impåcto das Fossas no Aquífero Freático'.
Procedência: Município de Itaquaquecetuba (RMSP) - SP. Nq de Dèterminações: 153

Obsen'ações: Coleta realizada em 02103/98, An¡íìis€s f€itas por espectrofotometria de Chama(Absorçã0 -{.tômica), fot0metria
(Iotômetro dâ Micronâl) e cromâtografiâ líquidâ miônica (DIONEX 2010i)
Dâtâ rìe Entrâdâ: 08/05/98
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Aluno: Rodrigo dos Saltos Espínola
Pesquisador Responsárel: Prof. Dr. Aìberto Pâcheco
Instituto ou Centro de pesquisas: CEPAS Departamento: DGE
Projeto de Pesquisa: "Impact0 das Fossas no Aquífero Freático"'
Procedência: Município de Itaquaquecetuba (R\ÍSP) - SP. N9 de Determinações: 201

Obsen-âções: Coleta realizada ero 02i03/98. Análises feitâs por espectrofotometria de Cha¡na(Absorção Atômica), fotometria
(Fotômetro da Micronal) e cromatografia líquida aniônica (DIONEX 2010Ð
Dâtâ rlê Iinfrlrìâ: lìRÍ)í/gf
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ANEXO D

ANEXO FOTOGRÁFICO



Fotografia 01 - coleta de água no poço 40 (montante), através de bomba
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Fotografia 02 - Coleta de gua no poço 41 (posição intermediária), através de coletor ester¡¡¡zado
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Fotografia 04 - Poço 44 (montante), onde, ao tado, existe uma criação de cavalos



Fotografia 05 - Coleta de água manual, através de balde (P 44)
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Fotografia 06 - coleta de amostra de água para análise de
Cryptosporidium (P 44)



Fotografia 07 - P 45, em condições sanitárias precárias
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Fotografia 09 - coreta de água no.poço 51 (montante), através de bomba(amostra para anál¡se de coì¡formes e para teste de alcalinidade)
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Fotografia 13 - coleta de água para análises de cryptosporidium (p 19, jusante)



Fotografia t4 - Detalhe do suporte para filtragem de oocistos de Cryptosporidìum



Fotografia 15 - Armazenarnento do filtro utilizado para retenção de oocistos de Cryptosporidium



Fotografia 16 - Residência onde está localizado o P 29 (posição intermediária). Condições precárias de morad¡a



Fotografia L7 - Local de coleta de água superficial (Córrego 1)
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Fotografia 1B - Local de coleta de água superf¡c¡al (córrego 2)
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Fotografia 19 - Córrego afluente ao Córrego 2. Notar assorearnento de seu leito em função
da ocupação desordenada do solo montante



Fotografia 20 - Posto de saúde do bairro Recanto Mônica
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Fotografia 2L - Exposição de rocha alterada (no local também corre
esgoto a céu aberto)
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Fotografia 22 - Sondagem a trado (ST 21)



Fotografia 23 - Sondagem a trado (ST 04)



Fotografi a 24 - Detalhe do solo ... evidência de contaminação (influência da água subterrânea contaminada)
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