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RESUMO

Neste trabalho fo¡ estudado

o

impacto ocasionado pelã utilização de sistemas de

tratamento "in situ" de esgotos nas águas subtenåneas do bairro de Piratininga. A área
localizada na regiäo litorânea do município de Niteró¡ (RJ), não possu¡ rede coletora de
esgotos, que é tratado "in situ", em cada residência. As águas subterrâneas representam, em
92% dos casos, a pr¡ncipal fonte de abastecimento doméstico.

O objetivo do trabalho foi avaliar a qualidade das águas subterráneas, estabelecendo
o impacto gerado pelo uso de sistemas de disposição "¡h situ" de esgotos e o periodo em que
o consumo da água subterrânea possa representar algum risco para a saúde pública.

Na área de baixada se observaram altas concentraçöes de n¡trogên¡o amoniacal e
nitrato, além da presença de coliformes totais e fecais. O princ¡pal risco nestes locais é a
disseminaçåo de doenças de veiculação hídrica.
Na restinga, foram observados valores elevados de nitrogên¡o amon¡acal e em alguns
casos de nitrato. A ¡ngestão da água desses poços pode ocasionar doenças relacionadas com
os altos teores de nitrato.

Através do monitoramento da qualidade da água subterrânea, observou-se que no
período de precipitaçåo pluviométrica, a infiltraçåo de esgotos e a elevaçäo do nível d'água do

aqüífero favorecem a contaminação das águas subterrâneas, que na área de baixada atingem
fossas e sumidouros.
Recomenda-se o estudo mais aprofundado sobre a ut¡l¡zação do digestor anaerób¡o

de fluxo ascendente e da fossa séptica mais filtro anaeróbio, como altemativas para
tratamento de esgotos comunitários.

o

ABSTRACT

lmpact of "in s¡tu" treatment's system of waste water in ground-warter of Piratininga
quarter was studied. This area located in the coastal region of Niterói city, State of Rio de

Janeiro, has not sewage net and waste water is being treated in each house. On the other
side, groundwater is the main source of domestic supply.

The aim of this work was evaluation of groundwater quality, the impact of the use of "in
situ" domest¡c systems of waste water and for how long groundwater consumption would not
offer risks to public health.

ln the lower areas high concentrations of ammoniacal and nitrate n¡trogen, were
observed besides the presence of total and faecal coliforms. Main risk ¡n these locations is the
disemination of hydric veiculation diseases.

ln the sand bar, were observed high values of ammoniacal nitrogen and, in some
cases, n¡trate. Water ingestion from well have located could caused diseases related to h¡gh
nitrates concentration.

During monitoring of groundwater quality, it was observed that in rainy periods, the
elevat¡on of water table ¡nfiltrat¡on of waste water was favoured increasing contamination of
groundwater, specially in the lower areas with cesspool.

It's recommended a deeper study on the use of anaerobic digester of ascendent flux
and cesspool septic with anaerobic filter, as an alternative to treatment of community
wastewater.

1. TNTRODUçAO
É patente nas reuniões preparatórias para a 2" Conferência das Nações Unidas Sobre

Assentamentos Humanos, a Habitat 2, que ocorrerá na Turquia, de 3 a 14 de Junho de 1g96,
a preocupação com o acesso das populaçöes a condições de vida satisfatórias, como a
moradia e o saneamento básico, problemas crônicos nos países em desenvolvimento.

No caso brasìleiro, onde os serviços de água e esgotos são precários, 65% das
internações hospitalares têm como causa doenças de ve¡culação hídrica, que afetam
principalmente as cr¡anças carentes de moradia e alimento.

Os dados publicados no Catálogo Brasileiro da Associação Brasileira de Engenharia
Sanitária e Ambiental (ABES, 1992/93), mostram a precariedade dos serviços de água e
esgoto no Brasil, o que certamente explica o ressurgimento de enfermidades já erradicadas e
a incidência de óbitos provocados por doenças de veiculação hídrica.

Segundo
30,890/o

a ABES (op.cit.), num país de

146.9'17.473 habitantes (1991), apenas

têm acesso aos serviços na área de esgotamento sanitár¡o, ou seja, cerca de 45

milhões contam com esse privilég¡o, enquanto outros 101 milhões estäo expostos ås inúmeras

doenças de veiculação hídrica.

Com uma área de 43.653 Km2 e uma populaçào de 12.783.761 habitantes (1991), o
Estado do Rio de Jane¡ro, tem 78 municípios atend¡dos por sistemas de abastecimento de
água, o que corresponde ao fornecimento para 89,8olo da população, ou seja, o equivalente a
11-608.732 habitantes, em 1992 (ABES, op.cit.). Cerca de 1},2o/o da população é obrigada a

fazer uso de outras fontes de água, como as águas subtenáneas, que são captadas através
de poços tubulares profundos e poços rasos.

No que conceme ao esgotamento sanitário, o atend¡mento no Estado do Rio de
Janeiro abrange 15 municípios, atendendo a 7 .084.496 habitantes, o equivalente a S4,Bo/o da
população total, em 1992. Por outro lado, 5.844.000 pessoas v¡vem sem atendimento nessa
área. Os s¡stemas existentes alcançam 15.sedes municipais, sendo que 78,5% das sedes nåo

dispõem desse benefício (ABES, op.cit.), fazendo uso de fossas sépticas e fossas comuns,
conhecidas como sistemas de d¡spos¡ção sanitária "in situ".

Os sistemas de saneamento "in sittf , såo largamente utilizados na periferia das
cidades brasileiras, onde a rede de esgoto está incompleta ou não existe. Em termos de
saúde ambiental, esta prát¡ca, típica das populações de baixa renda, é preocupante, visto

2

de

contaminaçåo das águas subterrâneas por nutrientes, sais,
microrganismos patogênicos e outros, que säo consumidos por estas comunidades através de

constituir-se num risco
poços rasos.

Segundo

a

Organização Mundial

da Saúde (UNICEF et al., 1988), a

fossa/poço, problema crônico nos paises em desenvolvimento,

interação

é

responsável pela má
qualidade de numerosos poços de abastecimento público e causa, em grande parte, pela alta

taxa de mortalidade infantil.

O

panorama traçado

é

resultado da ¡nexistência no Bras¡|,

de uma política

de

saneamento, como ação preventiva de saúde.

É dentro deste quadro, que foi

desenvolvido

o

estudo sobre "IMPACTO DOS

SISTEMAS DE SANEAMENTO'/N S/TU' NAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS NO BAIRRO DE
PIRATININGA - MUNICiPIO DE NITERÓI (RJ)'.

2. OBJETTVOS
Este estudo teve como objetivos:

l.

estabelecer o impacto gerado pelo uso indevido de sistemas de saneamento ,',n

siÍu", indicando o período em que o r¡sco de contaminação do aqüifero é maior;
2. delimitar os setores, no bairro de P¡ratininga, onde o consumo da água subterrânea
represente algum risco para a saúde pública;

3. propor o melhor sistema de tratamento "rn slfu" dos esgotos e sua melhor locação
em função da realidade local.

3. REVISAO BIBLIOGRÁFICA

No Brasil não há muitas referências em relaçäo a estudos envolvendo os impactos
de sistemas de saneamento "rn slTu" nas águas subterrâneas.

Estudos realizados na Area Metropolitana de Natal, Rio Grande do Norte pelo
lNsTlruro DE PESQUISAS TEcNoLÓctcAS (1982) constataram zonas dentro dos

domin¡os urbanos, cujos poços estavam afetados por teores elevados de nitrato. As
contaminaçöes foram atribuídas às deficiências técn¡cas na construção das captaçöes, as
quais não dispunham de uma proteçäo san¡tária adequada.

A ACQUA-PLAN

(f 988)

e FIGUEREDO (1991), estudando essa área, conctuiram

que a contaminação por nitratos atingia um número maior de poços e, inclusive, unidades do
sistema público de abastec¡mento. A contaminação foi considerada de caráter pontual e
associada à falta de proteçåo sanitária adequada dos poços.
MELLO (1995), observou na cidade de Natal que nos setores de elevada densidade
populacional, os níveis de nitrato nas águas subterrâneas ating¡ram mais de 1OO mg/L,
enquanto que nos setores menos habitados, os teores foram inferiores a 1o mg/L. o autor
concluiu, que esta contaminação era devida à oxidação do amoníaco, proveniente do sistema
de disposiçäo local de efluentes, mediante o uso de fossas.
FERREIRA (1992), após um trabalho realizado na Favela Vila Niza, localizada no
município de campinas - sP, concluiu que a alta densidade de sistemas de saneamento ",n
srf¿/ e a proximidade fossa/poço, ocasionaram uma elevada contaminação por bactérias e por

nitrogèn¡o nitrato no aqüífero freático.

Em relaçäo à bibliografia existente sobre o baino de piratininga - RJ, destacam-se

inúmeros trabalhos relativos

à

geoquímica

de

e

alguns poucos sobre as
carac{erísticas das águas subtenáneas. Estes trabalhos realizados por um grupo de
superficie

pesquisadores do Departamento de Geoquímica da Universidade Federal Fluminense, eståo
apresentados no capítulo 4, no qual foi descrita a área de estudo.

3.I

COMPORTAMENTO

E

MOVIMENTO DOS PRINCIPAIS CONTAMINANTES EM

SUBSUPERFíCIE

3.1.1 Movimento da água e de contaminantes na zona não saturada

A zona não

saturada desempenha um papel fundamental na ação contra os
contaminantes que atingem as águas subterrâneas. lsto se deve, princ¡palmente, por seu

ambiente ser mais propício

à

atenuação ou eliminaçåo

de

contaminantes através de

atividades biológicas, processos de filtraçäo e de adsorçäo. Na maioria das vezes, o grau de

atenuação do contaminante depende do tempo de trânsito ou residência na zona não
saturada. Devido à lent¡dåo do fluxo d'água, o transporte de contaminantes nesta zona pode
demorar muitos anos antes que sejam detectados os efe¡tos de um contaminante persistente.

A água move-se de pontos de maior para pontos de menor energia potencial, O
fluxo de água subtenânea na zona não saturada é predominantemente vert¡cal. A pressão
negativa do solo, resultante de forças capilares e forças moleculares de coesão, adesåo e
adsorçäo (presentes em solos secos), é chamada tensão da água no solo. A condutividade
hidráulica vertical das åguas subtenâneas na zona não saturada é uma função do tamanho,
tortuosidade e continu¡dade dos poros e fissuras (LEWIS et a/., 1988).
Nem todos os perfis de solo (me¡o sed¡mentar ou estratos não consolidados) são
eficazes na remoção de microrganismos fecais e na redução de compostos quimicos.

Solos arenosos têm poros relativamente grandes, que drenam

a

tensöes

relativamente baixas. Os poros são representados pelos vazios entre os gråos. Este tipo de
solo apresenta uma condutividade hidráulica saturada relativamente elevada, a qual se reduz
rap¡damente com a elevação da tensão do solo.

As arg¡las experimentam pouca drenagem e umidade relativamente grande, pois
sua água fica cont¡da em poros muito finos, podendo haver a agregaçäo de partículas do solo
com a formação de vazios. Solos finos onde predominam poros pequenos, apresentam uma
condut¡vidade h¡dráulica saturada relativamente baixa, a qual se reduz mais vagarosamente

com

o

aumento da tensão. Porém,

a

chuva pode levar

contaminantes através de gretas nos solos argilosos ressecados.

a um ráp¡do transporte de

A penetração do efluente na zona não saturada pode levar à colmatação dos poros
na superfície de infiltração (fossas e sumidouros). o preenchimento reduzirá as taxas de
infiltração, levando ao represamento do líquido acima da camada colmatante e à falha do
sistema, com conseqüente extravasamento do efluente ou depuraçäo inadequada dos

mesmos.

lsto pode resultar em grave

contam¡nação

do aqüífero freático,

afetando

o abastecimento local de água. O processo de colmatação do solo e sua
relação com os tanques sépticos foi estudado por KREISSL (1978), segundo os estágios
negativamente

seguintes:

a) bactérias aeróbias decompõem diversos sólidos orgânicos filtrados a part¡r
do efluente;
b) o influxo de sólidos torna-se demasiado grande causando uma ret€nçäo dos

líquidos, levando ao surgimento de condições anaeróbias, não permitindo a
rápida decomposição da matér¡a orgânica e

c)

colmataçäo, redução

de sulfatos por bactérias anaeróbias

liberando

elementos, como sulfetos insolúve¡s sedimentados numa densa camada
negra.

Fenômenos que contribuem para o processo de colmatação dos poros:
a) bloqueio dos poros por sólidos filtrados a partir do efluente;
b) acumulação de b¡omassas a partir do desenvolvimento de microrganismos;
c) excreçåo de substânc¡as v¡scosas por certas bactér¡as;

d) deterioração e'cimentação'da estrutura do solo causada pela saturaçåo e
intumescimento dos minerais arg¡losos;
e) precipitação de sulfetos metál¡cos insolúveis sob condiçóes anaeróbias.

3.f .2 Movimento da ågua e de contamlnantes na zona saturada

Na maioria das condições hidrogeológicas as velocidades de fluxo da água são
muito baixas, inferiores a 2 mld. Ass¡m, dependendo do tipo de aqûífero pode-se aumentar a
proteçåo dos poços, aumentando a distáncia lateral destes às ¡nstalaçöes de disposição de
esgotos "ln siÍu". A proteçåo ås fontes de água potável pode ocorer por meio de uma faixa
lateral de 15 m de largura, entre as unidades sanitárias e as fontes, podendo chegar a 50 m
(LEWIS ef a/., 1988).

Enfatiza-se o risco de estabelecer distâncias fixas de separação entre a fonte de

captação de água e o sistema sanitário local. À exceção dos casos em que o aqüífero é
uniforme, as incertezas sobre o grau de heterogeneidade da permeabilidade do solo e
subsolo tornaråo este procedimento aniscado. Estudos realizados por CALDWELL (1938a),

a partir de uma fossa que penetrava o
aqüifero freático, situado em solo arenoso, atingia uma velocidade de 0,5 m/d. A poluição
observou que o deslocamento de contaminantes

química pôde ser detectada até 94 m de distância e a bacteriana a apenas 1,50 m. DyER;
BHASKARAN (1945), concluíram que fossas escavadas em solos arenosos (granulaçäo igual

ou superior a 0,2 mm) poderiam ser implantadas até 6 m dos poços de captação de água
potável. Em outro caso, RAHE ef a¿ (1978), obseNaram que o rápido movimento da água no
solo (em rocha sedimentar), era causado pelo fluxo através de antigos canais de raízes
decompostas, tocas de roedores e outros.
ROBERTSON ef a/. (1991), mostraram dentre outros elementos, teores

elevados de nitrato e baixo pH e teor de oxigênio dissolvldo sob dois pequenos sistemas
sépticos em aqüíferos arenosos, na localidade de Cambridge, em Ontá¡io, no Canadá. Os

autores indicaram que a capacidade dispersiva e, por conseguinte, a diluição potencial de
contaminantes, de muitos aqüíferos de areia e cascalho, é bem menor do que previamente se
imaginava. Foi possível detectar traços de nitrato a¡nda elevados a 2 Km de distância da
fossa.

É importante ressaltar, que a condutividade hidráulica vertical na zona saturada é,
na maioria das vezes, muito menor que o valor horizontal. Em geral, o fator dominante na
determ¡naçåo do grau de dispersão da polu¡çäo, nos casos em que os sistemas sanitários

sejam ¡nstalados próximos a fontes, será

o gradiente

hidrául¡co induzido (provocado, por

exemplo, pelo uso intensivo de poços), mais do que o natural (LEWIS ef at, 1988).

3.1.3 Mocan¡smos de atenuaçåo e de transporte de contam¡nantes nâs zonas saturada e
nåo satufada

O acesso de contam¡nantes às águas subtenâneas depende do resultado de açöes

naturais de defesa que se processam no meio poroso não saturado, em especial na zona
biologicamente ativa do solo. No caso de contaminantes persistentes e móveis, como os

nitratos, a zona não saturada é mais eficiente na redução da concentração dos contaminantes
mediante mecanismos de diluição. Todos os processos assinalados para a zona não saturada
ocorrem na zona saturada, porém com uma intensidade muito menor.

CANTER

et al. (1987), estudaram a influência dos processos

hidrodinâm¡cos,

abiót¡cos e bióticos no comportamento e transporte de contaminantes em subsuperfície:

a) Þrocessos hidrodinâmicos: envolvem a advecção e dispersäo,

A advecção é o movimento de um soluto acompanhando o fluxo das águas
subterrâneas.

A dlspersão refere-se à propagação da concentraçäo de um soluto. Esta
propagaçåo resulta na diluição da concentraçåo deste soluto principalmente

na zona saturada. Nos locais onde existe bombeamento, as próprias
captações favorecem a mistura ao se abastecerem simultaneamente de
água de d¡ferentes níveis condicionando seu movimento.

Estes dois processos não elim¡nam

o

risco de contam¡nação das águas

subterrâneas.
b) processos abióticos: incluem f¡ltração, adsorção, oxi-redução e precipitação.

A filtração de contam¡nantes pelo solo se toma ma¡s eficaz, com o inicio do
processo de obstrução dos poros do solo. Este processo de obstrução
ocorre nas superfícies de ¡nfiltraçåo do sistema de disposição "rn sÍu". A
película obstrutora, formada pelas partículas suspensas que se acumulam na

superficie do solo, funciona como um f¡ltro às partículas sólidas infiltradas
posteriormente (KRONE ef a/., I 958). O processo se toma mais efic¡ente
quanto menor o tamanho médio dos poros, e mais uniforme sua distribuição.

A

éa

capacidade que alguns materia¡s possuem para reter
quantidades express¡vas de subståncias e produtos. O tamanho
adsorção

extremamente pequeno das particulas de argila, com uma grande superfície

específica,

faz com que estes solos sejam excelentes para

adsorver

bactérias e vírus (GERBA; GOYAL, 1985).

A oxi-rcdução é um mecanismo eficaz na dim¡nuiçåo de contam¡naçäo por
produtos orgânicos e nitrogenados. Em ambientes aeróbios (com suficiente
oxigènio), a matéria orgânica é transformada em dióxido de carbono e os

compostos nitrogenados em n¡trato. Quando o ox¡gênio' é escasso ou
inex¡stente (meio anaeróbio), ocone a redução de nitratos, de sulfatos, de
compostos fénicos e de manganês. A zona não saturada normalmente é um

ambiente aeróbio e alcal¡no, mas a ocorrência de variaçöes significativas de

Eh e pH provocadas por uma suficiente carga orgânica, podem ocasionar
mudanças no comportamento de alguns contaminantes

A prec¡p¡tação é a capacidade de uma substância de se dissolver em meio

aquoso, até atingir um valor limite. Em um meio específico tal valor é
constante e é chamado de solubilidade. Geralmente, subståncias com
elevado produto de solubilidade apresentam grande mobilidade, como o
nitrato e o cloreto. A precipitação afeta principalmente o Fe*2 e o Mn*2, que
possam estar dissolvidos na água. A oxidaçåo produz Fe(OHÞ e Mn(OHþ
insolúveis. Nesta precipitação arrastam, por coprecip¡tação, ions de meta¡s
pesados como os de Cu, Pb, Zn, As, F e PO4.

A oxi-redução e a precipitação säo mecanismos de eliminaçäo de contaminantes,
enquanto que a filtração e a adsorção são processos de retenção. A retenção permite maior
tempo de permanênc¡a do contaminante, possibil¡tando que outros fenômenos depuradores,
como os de oxi-redução ou biológicos possam atuar com maior intensidade.
c) processos bióticos (biodeoradaçäo): podem ocorer em ambientes aeróbios e

anaeróbios. Estão intimamente relacionados com os mecan¡smos de oxireduçåo, atuando na transformação de substâncias orgânicas e ¡norgånicas.

Este mecanismo possibilita

a

eliminação dos contaminantes, nåo persistindo o

perigo destes atingirem a zona saturada.

3.2 INOICADORES DE CONTAMINAçÃO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

A urbanização é uma fonte geradora de contaminação, especificamente em áreas
onde nåo há saneamento ambiental e onde o esgoto é tratado "¡n sifu' por cada morador.
Nestes casos, os nutrientes

e os orgänismos

contam¡nantes (JACKSON, 1 980).

feca¡s estão entre

os principais tipos

de
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3.2.1 Bactér¡as do grupo col¡forme como ¡ndicador de contaminaçåo

Segundo FOSTER ef a/. (1986), as fezes humanas podem conter até quatro tipos
de organismos patogênicos: ovos de helmintos, protozoários, bactérias e virus. As bactér¡as e
vírus, devido ao seu tamanho, såo fac¡lmente filtrados pelo solo, podendo ser transportados

através do efluente que ¡nfiltra
domésticos em direção

a

partir do sistema de dispos¡çåo

"in

s¡tu" dos esgotos

às águas subterrâneas. O contágio ou nåo de um

indivíduo,

dependerá da concentraçäo e persistênc¡a do organismo patogênico no aqüífero e da dose
infecciosa necessária para iniciar a doença (FEACHEM et a/., 1983).
Conforme GERBA; GOYAL (1985), os t¡pos mais comuns de bactér¡as patogènicas
associadas às excretas são: Salmonella, que pode ocasionar doenças como a febre tifóide, a
paratifóide e a salmonelose; Shioella, que pode levar à desinteria bacilar; Vibrio cholerae que
ocasiona a cóleÍa e CamÞvlobacter, reconhecida recentemente devido à gastroenterite aguda
com diarréia. Entre os vírus mais de 100 t¡pos diferentes podem estar presentes nas excretas,
como é o caso do vírus da Hepatite A e o Poliovírus que transmitem a hepatite infecciosa e a

poliomielite, respectivamente.
Segundo GELDREICH (1978), as bactér¡as do grupo coliforme demonstraram ser os

organ¡smos indicadores

de polu¡ção mais adequados. Os indicadores mais comumente

util¡zados são, pr¡ncipalmente, os col¡formes fecais ou termotolerantes. Os coliformes eståo
presentes nas fezes de animais de sangue quente, não sendo, entretanto, patogênicos. Sua
presença indica a contam¡nação das águas por excretas, que podem conter microrganismos
patogèn¡co.

Um dos problemas da utilizaçåo do grupo col¡forme como indicador de patógeno

é que ele possui um tempo menor de sobrevivência no solo e em águas
subtenâneas, do que alguns destes patógeno. Contudo, a ma¡or vantagem é que os

entéricos,

coliformes fecais não têm demonstrado condições de desenvolvimento no me¡o aquático,
além de sobreviverem tempo suficiente para ser um indicador útil (CHRISTOVÃO, 1974).

3.2.1.1 Bactéúas na zona não-saturada

A

zona não-saturada possui grande importåncia na proteção das águas
subtenåneas contra a ação dos microrgan¡smos patogênicos, provenientes da disposiçåo
inadequada de esgotos em subsuperficie.
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A filtração é o principal mecanismo de retenção de bactér¡as no solo, ocorrendo
quando as bactérias såo maiores que os poros abertos do solo. Solos finos como argilas e
s¡ltes såo eficazes na f¡ltraçäo de bactérias, pois possuem poros muito pequenos. A obstruçâo
parcial dos poros, através das partículas orgânicas presentes no efluente, representa um
importante mecanismo no aumento da eficiència do processo de filtração.
BUTLER et al. (19541, estudaram a penetraçäo de bactérias coliformes em solos
arenosos utilizados para a disposição de efluentes, constatando uma reduçäo significativa de
coliformes nos primeiros 50 mm de solo, com subseqüente incremento de bactérias em níveis
inferiores. Para POYNTER; SLADE (1977), a remoção de bactérias e vírus poderia ser um
processo biológico. Postulou-se então, que os filtros lentos de areia seriam uma área povoada

por microrganismos, que removem outras bactérias, partículas pequenas

e

elementos

químicos dissolvidos. A areia seria um suporte para essa lâmina.
O período de sobrevivência das bactérias, poderia ser prolongado em solos em que
os nutrientes se encontram facilmente disponíveis, como os que recebem efluentes sanitários
(GERBA et al., 1975). No entanto, a microflora do solo também compete com as bactérias

entéricas pelos nutrientes disponíveis. MARTIN; NOOAN ( 1977), verificaram uma tendência
de sobrevivência mais longa em camadas de solos mais profundos, o que pode ser devido à

redução

do

antagonismo

da microflora natural do solo, ocasionado pelo aumento

da

profundidade.

A adsorçäo é outro mecanismo de remoçäo de bactérias. Estudos realizados por
LAMANNA; MALLETTE (1973), ind¡caram que as bactérias podem ser removidas por
adsorção em camadas de solo não consolidadas. A capacidade de adsorção de um solo
geralmente aumenta com o aumento de seu conteúdo de arg¡la. Segundo GERBA eú a¿
(1975), as bactérias são facilmente adsorvidas pela arg¡la, assim como a matéria orgånica, e
através da obstrução dos poros favorecem o processo de atenuaçäo. No entanto, a matéria
orgån¡ca quando solúvel compete com os organismos para ocupar os lugares de adsorçåo
nas partículas do solo.

A adsorção é um fenômeno reversível e os microrganismos podem se desprender
das partículas, penetrando ma¡s profundamente no solo. Este fato, provocado pelo
decréscimo no potencial iôn¡co, pode ser ocas¡onado por aumento do pH, dim¡nuição da
pr€sença de cát¡ons ou das suas valênc¡as. Demonstrou-se que bactérias previamente
adsorv¡das poderiam ser l¡beradas por pesadas chuvas. MARTIN; NOOAN (1977), observaram

que precipitaçöes pluv¡ais superiores a 50 mm resultaram na contaminação bacteriana da
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água subtenånea numa área ¡nigada por sistemas de esgotamento. BARREL: ROWLAND
(1979), atribuíram o aumento de coliformes fecais nas águas dos poços de uma vila na

à

aqüífero. provavelmente, as
chuvas intensas liberariam bactérias adsorvidas, provocando um aumento no número de
Gåmbia,

precipitaçäo que carregou material fecal para

o

microrganismos nas águas subterrâneas.
Os principais fatores ambienta¡s no controle da sobrevivência das bactérias no solo
são a umidade e a temperatura. KLIGLER (1921 ), constatou que na maioria dos tipos de solo,
algumas bactér¡as sobrevivem por 70 dias. Em solos secos, nenhuma bactéria sobreviveu
ma¡s do que 20 dias e em solos ácidos, este tempo foi reduzido a 10 dias. para GERBA ef a/.

(1975), os solos úmidos säo favoráveis a um maior período de sobrevivência, portanto as
estações chuvosas são responsáveis por períodos de sobrevivência mais longos, o que aliado
ao aumento da velocidade do fluxo pela infiltraçáo das águas (aumento da carga hidráulica
durante os períodos de recarga do aqüífero), proporcionariam uma maior penetração dos
microrganismos.

Baixas temperaturas (<4'C) favorecem

a

sobrev¡vência

de microrganismos.

Em

áreas de inverno prolongado a extinção de bactérias é lenta ou mesmo näo ocone (MIRZOEV,
1968).

KIBBEY et al. (1978), também constataram que

o

período de sobrevivêncla de

determinadas bactérias variava entre os diferentes tipos de solos, sendo geralmente mais
longo em solos mantidos sob condições de baixa temperatura e um¡dade relativamente
elevada.

3.2.1.1.'l Movimento de bactérias na zona não saturada
KLIGLER (1921), concluiu que as fossas, desde que construídas adequadamente,

não representavam um grande risco de dispersão de infeções intestinais bacterianas. As
bac{érias eram transportadas apenas de 0,9 a 1,5 m nos tipos de solos estudados. As fossas
envolveriam um risco de contam¡naçåo mín¡mo em solos arenosos e argilosos, desde que o
aqúífero freático se situasse a uma profundidade mínima de 3 a 4 m do nível do solo, ou seja,

de 1 ,5 a 2,5 m abaixo da fossa util¡zada.
CALDWELL (1938b), investigou

a

penetraçåo de col¡formes feca¡s em um solo
arenoso permeável abaixo de uma fossa seca. Fo¡ observado que a maior diståncia perconida
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ocorTeu na fossa em que artificialmente foram lançados 380L de água por dia. Sendo assim, a

penetração horizontal dos coliformes foi de 0,6 m e a vertical de 1,8 m.
Estudos realizados por ALLEN; MORRISON (1973), demonstraram que as fraturas
rochosas podem, rapidamente, conduzir águas contaminadas até aqr¡íferos freátlcos pouco

profundos, com reduzida taxa de remoçåo microbiana (apenas 12olo). SCHAUB; SORBER
(1977), detectaram a presença de indicadores até 18,3 m de profundidade em aqüíferos de
areia ou cascalho.
GILBERT et al. (1976), relataram a remoção de até 99,960/0 de coliformes fecais
após a passagem de 6 m de fina areia arg¡losa, com carga de 250 mm/dia.

Aqüíferos freáticos pouco profundos, ou que apresentem elevações sazonais de
nível d'água, também podem se relac¡onar com casos de contaminação microb¡ana (RAHE eÍ
at., 1978).
CALDWELL; PARR (1937), constataram a importáncia do processo de entupimento

dos poros como mecanismo de defesa contra a penetração bacteriana. Após o início do
processo de colmataçäo da fossa (três meses), a difusão de organismos foi inibida e num
período de sete meses a poluiçåo bacteriana havia-se restringido praticamente à área da
fossa. A contam¡naçåo química das águas subterráneas persistiu a¡nda que ligeiramente
reduzida.

Estudos norte-americanos sobre tanques sépticos sugerem que

em

solos

permeáve¡s (exceto os pedregulhosos) sem estrutura, ou seja, solos argilosos, ex¡sta pequena

probabilidade

de contaminação bacteriológica do aqüífero freático oriunda de

sistemas

sanitários de disposição "in situ", desde que se disponha de, no minimo, 2 m de solo continuo
ou camadas não consolidadas abaixo do sistema, e se possa manter uma ba¡xa taxa de carga
hidráulica (inferior a 50 mm/dia) (FOSTER et a1.,1987).

3,2.1.2 Bactérlas na zona saturada
O transporte de bactédas na zona saturada depende principalmente do fluxo das
águas subtenâneas, da concenkação in¡c¡al de microrganismos e de sua dispersão no fluxo
do aqüífero (LEWIS ef a¿, 1988). Assim, em um aqüÍfero de permeab¡lidade un¡forme bastaría
calcular a velocidade de fluxo das águas subtenáneas, para determ¡nar a distância segura

entreafossaeopoço.
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Pesquisas realizadas por BARREL; ROWLAND (1979), indicaram que a
sobrevivência de organismos entéricos deve ser maior nas águas subterrâneas de paises
temperados, do que em países tropicais, onde a temperatura da água é inferior.
O período de sobrevivência é mais longo em águas subterrâneas do que em águas

e em

função da competição por nutrientes
disponiveis nâo ser tåo intensa, Segundo FOSTER et a/. (1986), as bactérias entéricas
superficiais, em virtude da ausência de luz

geralmente suportam mal condições ácidas (pH entre 3 e 5), ocorrendo o mesmo em águas
subterrâneas salobras.

3.2.1 .2.1 Movimento de bactérias na zona saturada

A velocidade do fluxo da água subtenânea é um fator dominante na determinação
da extensão do deslocamento dos organismos fecais. Em solos arenosos, a maior velocidade
do fluxo das águas resulta em um número sign¡ficativo de col¡formes fecais deslocados a pelo
menos 24 m (CALDWELL, 1937). Em 1938, CALDWELL (1938a), constatou que a construção

de um ¡nvólucro de areia fina em torno da fossa, reduz¡u a zeto a presença de coliformes
fecais em poços de observaçäo situados a três metros de distância.
SUBRAHMANYAN; BHASKARAN (1980), concluíram depo¡s de uma revisåo de
estudos realizados na india e nos EUA, que:
a) o deslocamento de bactér¡as depende, pr¡ncipalmente da velocidade do fluxo

da água subtenånea;

b) a

penetração

das

bactérias

na zona

saturada conesponde,

aproximadamente à diståncia percorrida pela água subterrânea, num período

de quatro a sete dias, uma vez que este é o período provável de
sobrev¡vência para organismos coliformes no meio aquoso anaeróbio.
Portanto, o afastamento seguro entre uma fossa seca ou absorvente e
qualquer tipo de captaçåo de água potável deve ser pelo menos, equ¡valente
à distância percorrida pela água subtenånea num período de oito dias;

c) a dispersão dos contàminantes é reduzida quando se estabelece

uma

membrana gelatinosa sobre as partículas do solo, transformando-o num filtro
biológico real.

15

3.2.2 Os compostos n¡trogenados

O

na forma de nitrato,

é

um dos contaminantes mais comuns
¡dent¡ficados nas águas subterrâneas. O nitrogênio se apresenta na forma de nitrogèn¡o
orgânico ou em espécies de nitrogênio inorgânico (TABELA 1), que se formam em
nitrogênio,

determ¡nadas condiçöes de pH e Eh conforme ¡lustra a FIGURA 1.

TABELA 1. PRINCIPAIS ESPÉCIES DE NITROGÊNIO INORGANICO EM SUBSUPERFíCIE
ESTADO DE OXIDAçÃO

ESPECIES

SIMBOLO

N¡trato

Nos

N¡tr¡to

NOz'

+3

N¡trogênio Moleculal

Nz

0

Amônia

NHs

Amôn¡o

NH¡'

Do NITRoGÊNIo

-3

Fonte: STARR, 1988.

O nihogênio ocorre principalmente na atmosfera, nos solos e em substâncias
orgån¡cas. Os microrganismos ao desdobrarem certos compostos presentes na matér¡a
orgånica, como as proteínas e a hemicelulose, adquirem a energia ind¡spensável ao seu
metabol¡smo e liberam nitrogênio. Uma vez liberado, este pode ser sintetizado para
compostos celulares dos próprios organ¡smos transformadores ou permanece no solo sob a

foma de compostos mais simples, como por exemplo, amôn¡a.
Nas precipitações pluviométricas a concentraçåo de nitrogênio na forma de amônio

a 1,00 mg/L, e os teores de nitrato (NOi ) estão na faixa de 0,30 a 2,50
mg/1, podendo atingir até 12,00 mg/L (SCHOELLER, 1962).
(NHa* ), varia de O,O1

a presença de compostos
nitrogenados nas águas subtenâneas da Campina Amazôn¡ca, onde a principal fonte de
nitrogên¡o provém do material em decomposiçáo, chuva, água de lavagem de floresta e
produtos do metabol¡smo de microorganismos. Observou-se a presença do n¡trogên¡o
SANTOS; RIBEIRO (1975), realizaram estudos sobre
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amoniacal, como principal produto de desdobramento

do material orgânico vegetal por

microrganismos, em concentrações médias mensais de 162 pg/L (a2,1 m de profundidade) a

269 pg/L (a 2,5m de profundidade). Os nitritos e n¡tratos estiveram quase sempre ausentes
devido às condiçöes ácidas do me¡o (pH 3,0), apresentando médias de 1

a 8 pg/L de

nitrogênio nitrato e inferiores a l pgiL de nitrogênio nitr¡to. Houve variaçöes anuais e sazonais

dos compostos nitrogenados, aparecendo valores ma¡s elevados no meio do periodo seco,
devido à imobilizaçäo do aqüífero freático.

E

o -r--aMoNto -\

N,0--_-- \
:-----

t.

AGUA REDZIDA

o

i

t1

pH

FIGURA'1. DIAGRAMA DE pH-Eh DO NITROGÊN|O (Fonte: STARR, 1988).

3.2.2.1 Fontes de nltrogênio relaclonadas às afividades Dumanas
Uma das principais fontes é const¡tuída por dejetos animais e por certas práticas de

dispos¡ção de dejetos humanos. Pode-se esperar que os sistemas de saneamento "j,n s¡Íu"

ocasionem freqüentemente aumentos na concentraçåo de nitratos nas águas subtenåneas
(FTGURA 2).

NEs

Dên

FTGURA

l

liric.cåo ëm zô¡as reduror¡s E(r!)l

t^

I

2. COMPORTAMENTO DO NITROGÊN|O EM SUBSUPERFíC|E (mod¡ficado

de

FREEZE; CHERRY, 1979).

A

matéria orgân¡ca presente nos esgotos e nos resíduos vegeta¡s produzem
amoníaco ou amônia através do processo de decomposição ê mediante a participâção de
bac{érias especial¡zadas, segundo a reação:
CHrO(NHs) + Oz <Ð NH¡* + HCO.CHzO - representa matéria orgânica

A formação do íon amônio (NHr-) ou amônia (NH3) está condic¡onada ao pH da
água, obedecendo å segu¡nte reaçåo:
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NHo. +

g¡-

<+ NH3.H2O

A reação produz NH4* se o pH da água diminui, ou NH3 no caso contrário (FIGURA
5).

Segundo CANTER; KNOX (1988), o amôn¡o é a forma predominante de nitrogênio

que penetra em subsupêrficie. Ele pode ser descarregado diretamente na fossa ou ser
transformado através da conversäo do nitrogênio orgânico, pelo processo de amonificaçäo,
que ocorre dentro do sistema de disposição de esgotos, sob condições anaeróbias.
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rU FUNçAO DO pH (segundo

KLEE, 1975)

O transporte e o comportamento do amônio em subsuperfíc¡e pode

envolver,

adsorção, troca catiôn¡ca, incorporação em b¡omassa microbiana ou liberação à atmosfera em

forma de gás. A adsorção é o principal processo que afeta o transporte do amônio no solo.
Em geral há condições anaerób¡as no solo logo abaixo do sistema de infiltração, o que faz
com que os ions amônio carregados posit¡vamente, sejam adsorvidos pelas partículas do solo

com carga negativa. Depois que o solo at¡nge seu l¡m¡te de adsorção, o amônio pode se
movimentar através da zona não saturada.
Em sistemas anaeróbios, de água subteÍrânea com nível freático pouco profundo, a

m¡graçäo de amôn¡o (em vez de n¡tratos) pode ocasionar problemas locais (FOSTER ef a/.,
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1987). A ocorrência de amônio em águas subterrâneas, com teores superiores a 0,50 mg/L já
indica contaminação (CUSTÓDlO; LLAMAS, 1976)

Os nitratos resultam da

degradação m¡crobiana

de

substâncias orgânicas

nitrogenadas, como proteinas, a íons amônio (NHi), os qua¡s säo biologicamente oxidados
para nitratos através do processo de nitrificaçáo, que ocorre em duas etapas:
2 NH¿i,qt + 2 OHl"q¡ + 3 Oz(gl = 2 NOz-("qt + 2 H¡O*t"q) + 3 HzOrl

2 NO2l"q1 +

Oz(s) =

(nitrozomonas)
(nitrobácter)

2 NO¡i"ql

As duas reações såo levadas a efeito por diferentes bactér¡as as nitrozomonas e as
nitrobactérias. Ambos säo organismos aeróbios. Algumas plantas e bactérias podem reduzir
nitratos a nitritos, mas como o nitrito é facilmente oxidado para nitrato, a concentração de

nitr¡tos em águas superficiais

é

geralmente reduzida (geralmente infer¡or

a 0,3 mg de

nitrogênio nitrito/mL).

O processo de nitrificação ocorre normalmente na zona não saturada, onde são
satisfeitas as condiçöes de presença de matéria orgân¡ca e oxigênio, em quantidades
suficientes (KOMOR; ANDERSON, I 993).

O nitrato, segundo CANTER; KNOX (1988), também pode provir diretamente do
sistema de infiltração de efluentes, só que em pequenas quantidades, devido às condiçôes
anaeróbias presentes. Como os íons nitrato possuem carga negativa, eles não são atraídos
pelas partículas do solo, ou seja, não são adsorv¡dos, sendo por isso mais móveis que os íons
amônio, tanto na zona saturada, como na zona nåo saturada.

Em águas subterâneas oxidantes, o n¡trato é a fonna ma¡s estável de nitrogênio
dissolvido. Neste amb¡ente onde a estab¡lidade é alta, o principal mecan¡smo de atenuação do

contaminante

é a dilu¡ção hidráulica, que oconerá ao longo do seu transporte

(FREEZE;

CHERRY, 1979).

O aumento do potencial redutor das águas subtenâneas causa a desnitrificação.
Neste processo, as bactérias utilizam o oxigênio contido em compostos nitrogenados para sua

respiração, o n¡trato então é reduzido a óxido de nitrogênio (NzO), ou nitrogênio molecular
(N2), conforme a equação:

5CH2O6¡ + 4NO¡j"qt = 2Nz

(e)

+ SHCOir"ql + HsO*1"q¡ +

H2O1¡¡
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O NzO e o N2 não existem como espécies dissolvidas nas águas subterrâneas. Se a
água se move dentro da zona não saturada, eles podem se perder pela liberação na forma de
gases (FREEZE; CHERRY, 1979). Valores de pH ac¡ma de 7,0 favorecem a l¡beraçäo de

N2,

enquanto que valores abaixo de 6,0 favorecem a liberaçäo de NzO.

3.2.2.2 Doenças rclacionadøs å ,ngesfão de nitratos

O uso extensivo de sistemas de saneamento de disposição local de dejetos, pode

levar

a

uma elevada concentração de nitratos no aqüífero freático. As enfermidades

associadas ao consumo de água com elevadas concentrações de nitrato, são:

a) Metahemoglobinemia (cianose infantil): a toxicidade do n¡trato der¡va
de sua redução a n¡trito, um processo que pode ocorrer sob condições específicas no
estômago e na saliva. O Íon nitr¡to absorvido pelo sistema gastrintestinal reage com a
hemoglobina, oxidando o ferro das suas moléculas e transformando-o de ferro ferroso (Fe*2)
para ferro férrico (Fe*3). A metahemoglob¡na resultante torna-se incapaz de fixar o oxigênio,
levando à anoxia (falta de oxigênio) e mesmo à morte, caso a situação não seja conigida.
Esta doença, a metahemoglobinemia, afeta principalmente as crianças com menos de três
meses de idade.

b) Carcinogênese: as evidênc¡as ep¡dem¡ológicas sugerem que a elevada
ingeståo de n¡tratos pode ser um fator contr¡bu¡nte para o surgimento do câncer gástr¡co, mas
atualmente existe pouca informação disponível para poder chegar a conclusões específicas
(FRASER eú a,., '1980).

4. ÁREA DE ESTUDO

4.1. LOCALTZAçÃO E ACESSO

Os estudos foram realizados no bairro de Piratininga, ¡ntegrante do Segundo Distrito
do município de Niteró¡ (RJ), localizado na regiåo litorânea, entre as coordenadas 22' 54' 30"

e 22o 57' 30" de latitude Sul, 43' 01' 00" e 43' 06' 30" de longitude Oeste (folha Baía de
Guanabara SF-23-Q]V-4-DSG, escala 1: 50 000) (FIGURA 4),

LoCALIZAcÀo D.{ ,tRE¡.

FTGURA

4. LOCALTZAçÃO DA ÁREA ESTUDADA DE prRATrNrNGA.

O principal acesso à área de estudo é feito através da estrada de lta¡pu, que comunica

o baino ltaipu, local¡zado a leste de Piratin¡nga, com o centro de N¡terói. Outros

acessos

municipais, também asfaltados, interligam as diversas pra¡as e lagoas ex¡stentes na região.
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A área

compreende serras, uma baixada

e um cordão

litorâneo, estando este
separado da baixada pela laguna de Piratininga (ANEXO I ), Compöem ao todo uma bacia de
drenagem de 23,2 Km2, sendo o rio Jacaré seu principal tributário (FUNDAÇÃO ESTADUAL
DE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, ,1988).

4.2. CARACTERÍST|CNS GEOLÓGICAS E GEOMORFOLÓCrcNS

4.2.1 Geologia

No bairro Piratininga são identificados dois sistemas fisiográficos distintos. Num deles
tem-se o relevo formado por elevaçöes constituídas por rochas pré-cambrianas orientadas na
direção preferencial NE-SW, com falhamentos e/ou fraturamentos paralelos ao lineamento
das cr¡stas. As rochas são constituídas por gnaisses faco¡dais, aparecendo em alguns pontos
diques de diabásio e de quartzo associados às linhas de fraturas (LAMEGO, 1956).

A direçåo estrutural NE-SW, predom¡nante no Estado do R¡o de Janeiro, condic¡ona a
rede de drenagem e reflete-se no al¡nhamento de ilhas oceânicas (ilhas do pontal e do

Modesto). Tais elevações aparecem como encostas abruptas, suced¡das pelo
desenvolvimento da planície e da laguna.

No segundo sistema, de origem quatemár¡a, identifica-se o cordão arenoso, a área
lagunar e os depós¡tos flúviolacustres (FIGURA 5).

O cordäo arenoso, formado por sedimentos marinhos, lacustres, eól¡cos e fluviais,
separa o mar da laguna, sofrendo ¡nfluênc¡a d¡reta das águas de ambos os sistemas
(LAMEGO, 1945; DEPARTAMENTO DE. RECURSOS MINERAIS DO ESTADO DO RtO DE
JANEIRO, 1981 ). As areias quartzosas presentes, såo resultantes do retrabalhamento e

deposição dos sedimentos arenosos trazidos pelas descargas fluviais. Nesta área
predominam os sedimentos de cordôes de praias e dunas constituídos por areias quartzofeldspát¡cas.
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Os sedimentos lacustres apresentam-se arenosos junto as restingas e síltico-argilosos

no restante. A matéria orgânica compöe
(ENGENHEIROS CONSULTORES

d'água da laguna poss¡bilitou

do

de fundo da laguna
PROJETISTAS S/4, 1979). A diminuição do espetho
58,0olo

sedimento

a

ocupação de suas margens, fazendo com que esses
sedimentos se encontrem atualmente sob sucessivos aterros.
Na área de baixada aparecem os depósitos flúvio-lacustres, compostos de sedimentos

siltico-argilosos e material turfoso (CUNHA; FRANCISCO, 1981). Os sotos são h¡dromórficos,
sendo possível observar, no horizonte B, camadas de conchas em profundidades diferentes,
assim como var¡açöes verticais de salinidade,

4.2.1.1 Gênese da área
A laguna de Piratininga é exemplo típico do fechamento de antigas enseadas, onde as

restingas retificaram

o antigo litoral, antes recortado por profundas reentrâncias e

com

sucess¡vos espigões penetrando no oceano (LAMEGO, 1945). É a primeira, a partir da Baía

de Guanabara, de uma série de quinze lagunas compreendidas entre os Municipios de N¡terói
e Cabo Frio (LIMA ef a¿, 1988). A laguna de Piratin¡nga mantém um canal de comunicação
com a laguna de ltaipu.

Segundo LAMEGO (1956), a laguna foi formada pelo bal¡zamento natural dos pontais

cristalinos da Ponta da Galheta a oeste e a Ponta do Pé de Boi a leste. Os sed¡mentos
provenientes dos r¡os eram depositados e imediatamente retrabalhados. O processo posterior

de formaçäo do cordão arenoso, apoiado nos.pontais cristal¡nos já citados, teve como
principal causa o fenômeno de variaçáo do nível relativo do mar e das cofTentes de derìva
litorânea, considerando ainda a disponibilidade de sedimento e reentrânc¡as da costa
(SUGUIO; TESSLER, 1984). Com a última transgressão permaneceram os sedimentos
arenosos, formando um estre¡to e extenso cordão que fechou a antiga baía e deu origem ao
sistema lagunar, inic¡almente interligado ao mar. Os ventos e as correntes laterais, de oeste
para leste, proporcionaram também o acréscimo de sedimentos ao cordão avançando até o
fechamento da enseada.
Três grandes fases h¡drológicas caracterizaram o sistema lagunar P¡rât¡ninga-lta¡pu no
passado, conforme OLIVEIRA (1948). Uma fase de estagnação, que se dava com a bana

fechada para o mar estando as lagunas em equilíbrio de vasos comun¡cantes. Seguia-se a
fase de equ¡líbrio de diluiçåo, caractefizada por uma elevação do nível das lagunas, devido à
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contribuiçäo das chuvas, o que provocava a inundação dos terrenos marginais. A fase de

desequilibrio de concentração começava com

o

rompimento da barra para

o

mar, mais

freqüentemente em Piratininga, onde era escavada pelos pescadores e alargada pela pressão
das águas. Após o esvaziamento, as lagunas passavam a se submeter ao regime das marés.
Nesta fase, devido às alterações bruscas de salinidade e temperatura das águas, ocorriam
grandes mortandades de peixes, crustáceos e da vegetação aquática.

A

laguna compreende uma área

de 2,87

Km'z (FUNDAÇRO

esrRounL og

ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, 1988). Apresenta duas ilhas: a do Pontal ao norte e a do
Modesto a leste, que atualmente encontram-se unidas ao continente devido

à redução do

espelho d'água. Vem se intensificando o processo de colmatagem lagunar, princ¡palmente
pela deposiçäo de sedimentos fluviais no interior da antiga enseada, acelerado pela açäo
antrópica (despejo de esgotos e sucessivos aterros), o que provocou a formaçäo de uma
terceira ilha a oeste (CARNEIRO, 1992). A área da laguna passou a atuar como uma bacia
sedimentar submetida, principalmente, aos movimentos de circulação interna pela ação dos
ventos.

A laguna de Piratininga sofreu redução no espelho de água, com perdas expressivas
em sua área. LIMA ef a/. (1988), estimou que a perda da área foi de 35,33% entre 1960-1976,
e de 31,27o/o entre 1976-1986. Atualmente, a profundidade média é de 0,70 m podendo atingir
1,5 m em determinados locais (MARCOLINI, 1985).

4.2.1.2 Topografra
Observa-se um aumento de altitude na direçåo dos lineamentos das cristas, ou seja,
NE-SW. As zonas mais baixas (até 25 m) compõem as planícies l¡torâneas, avançando em
alguns trechos nas drenagens fluviais (rios Jacaré e Anozal). A ma¡or elevação é o Morro do
Cantagalo, com 407 m de altura. Os setores formados pelas escarpas que circundam o bairro

apresentam ¡nclinações acentuadas nos taludes. Os declives intermediários são pouco
reprêsentativos, espacialmente predominam os morros com taludes com mais de 45' e logo
abaixo, os setores de ba¡xada com valores inferiores a 10" (VALLEJO et al.,'lgg1).

4.3 CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA E HIDROGEOLOGIA

4.3.1 Climatologia

O clima da região é classificado como do tipo Aw, segundo Köppen, caracterizado
como quente e úmido com estação chuvosa no verão e seca no ¡nverno.

Dados obtidos na llha do Modesto (BARBIÉRE, 1975), em P¡ratininga, indicam um
regime pluviométrico com período chuvoso de primavera-verão, com máximas no verão, e
seco de outono-inverno, com mínimas no inverno. A estação chuvosa começa no in¡cio da
primavera, quando ocorre o maior aquecimento e avanço da massa continental em direção ao
sul, culm¡nando em Jane¡ro com chuvas de caráter torrenc¡al responsáveis pelas inundações
nas áreas de baixada. O inverno, ao contrário, se apresenta relativamente seco.

A temperatura média anual está em torno de 23"C. As temperaturas médias mensais
apresentam uma amplitude ¡nferior a 7oC, situando-se entre 26,5oC em Fevereiro e 19,6oC em
Julho (INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA, 1984).

Os valores méd¡os máximos estão próximos de 32oC em Fevereiro e a média das
mín¡mas é ligeiramente inferior a 1SoC no mês de Julho.

4.3,1,1 Balanço hídrico
Foram utilizados valores de precip¡taçåo calculados a partir da média mensal de dados
coletados na estação meteorológ¡ca da llha do Modesto (lat: 22'56'5; long: 43o 03'W; altitude:
1,59 m), complementados por dados da estaçåo meteorológica de Maricá (lal: 22" 55'S; long:

42'49'W; alt¡tude: 4,00 m), durante o período 1979-1993.

A

temperatura média compensada

de cada mês, foi obtida através das méd¡as

cl¡matológ¡cas da estação meteorológica de Niterói (lal: 22' 53'S; long: 43" 05'W; altitude:
14,om),para o período de 1931-1960.

Com base nos dados de temperatura e prec¡pitaçäo, foi feito o cálculo do balanço
hídrico segundo o método de Thomthwaite (CASTANY, 1975) CIABELA 2). Pode-se avaliar as
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disponibilidades de água no solo, caracterizando-se o período de maior infiltraçäo de água no
aqüífero e o período de maior evaporação da mesma (FIGURA 6).
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Piratininga (RJ)
160

140
120
1

ts

E

Ct)

80
60
40
20
0

r::lp

FtcuRA

6.

-#ER

cRÁFtCO REPRESENTATTVO DO BALANçO H|DRICO DO

BAIRRO

PIRAT¡NINGA (segundo o método de Thornthwaite).

Das águas de chuva que caem sobre a superficie do solo, parte se escoa, parte é
evapotranspirada e parte se infiltra no solo. A parte que efetivamente se infiltra corresponde
ao excedente de água do solo, avaliada em 35 mm.

TABELA 2. BALANçO HíDRrcO DO BAIRRO DE PIRATININGA, NITERÓI (RJ),

não Conegão Evapo- Prec¡piteção Negativo
Evapo- Deficiência Excedente
Média conegida Tabular transpireção Pluvial Saldo Acumuledo Retenção transpiração Hídrica Hídrico
Tebular
Potenc¡al
Real
EP
P
P-EP r (P-EP) RET ALT ER
DEF EXC
5
6
7
I
9
10
11
12
13

Meses Temperatura

janeiro
fevere¡ro
março
abril
ma¡o
junho
julho
agosto
setembro
outubro
novembro
dezembro
ANO

EP

26,4
26,5
25,7

,

4,5

34,8

4,5

30,3

4,0

23,6

31

,5

28,8

21,5

2,5

28,5

20,2

2,1

26,7

19,6

1,9

27,9

20,5

2,3

29,4

21,4

tq

30,0

22,6

2,9

23,6

3,3

33,0

25,0

3,8

35,1

23,0

156,6
136,4
126,0
95,0
71,2
56,1
53,0
ô7,6
75,0
94,8
'108,9
133,4
117 4

121
91
115
122
83
84
83
52
101
83
92
155

-36
45
-11
27
't2
28
30
-1ô
26
-12
-17
22

40
95
106
54
37
05
0
16
0
12
29
04

1182

90
57
53
80
92
'120
125
109
125
113
99
12't

-31
-33
4
33
12
28
5
-16
16
-'t2
-14
22

152
',114

119
95
71

56
53

68
75
95
106
133
1137

50
120
70
40
00
00
o25
00
0
00
30
00
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O ano inicia-se com um déficit hídr¡co'de 28 mm, acumulado no período de Janeiro a

Abril. Em seguida começa a infiltrar água no solo até a saturação, com excedente hídrico"
acumulado de 35 mm, num período que se estende até Setembro. A partir do mês de Agosto,
a água do solo é novamente retirada até novo déficit de 3 mm em Novembro, sendo reposta
pelas precipitaçöes do mês de Dezembro.

As informações são apenas indicativas de grandeza, já que a evapotranspiraçäo
potencial é obtida através de fórmulas empiricas.

4.3.2 Hidrologia

O bairro de Piratininga apresenta c¡nco sistemas

principais

de drenagem

que

convergem para a laguna de Pirat¡ninga, denominados: Córrego da Viraçåo, Valão do Cafubá,

Rio Anozal, Rio Jacaré e Valåo de Santo Antônio. Suas cabeceiras e altos cursos, se
enca¡xam nas linhas de fratura do relevo, enquanto que os baixos cursos se desenvolvem
sobre a área sedimentar apresentando-se retif¡cados e/ou canalizados. O desnível existente

entreabaixadaealagunaéreduzido,oqueretardaoescoamentodaságuas.Alagunade
Piratininga, ¡nterligada pelo canal de Camboatá à laguna de ltapu, está sujeita às var¡ações de
marés com fluxos e refluxos que afetam a drenagem fluvial e, possivelmente, o aqüífero.

A bacia de drenagem do Rio Jacaré é a mais importante de todas com maior área
(6,17 Km'?), densidade h¡drográf¡ca (6,48-), e de drenagem (3,07*), (VALLEJO ef a/.,
199r

).

Constitu¡ a diferença entre a evapotranspiraçáo potencial e a real.

"

Umidede do solo que excede a capac¡dade de armazenamento do solo e é drenada para
freático.

"'

""

Densidade hidrográfice = N/A (N = número de rios e A = área da bacia).
Densidade de drenagem = LUA (Lt = comprimento total dos cenais e A = área da bacia).

o

lençol
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Com exceção do Córrego da Viração, pôde-se observar que todos os cursos
apresentam um trecho íngreme e curto de escoamento (alto curso), seguido dê uma extensa

faixa de pequena declividade (baixo curso). No caso do Rio Jacaré, o curso super¡or
compreende uma extensåo horizontal de 1.150 m, para uma vanação vertical de 244 m.
segue-se um percurso de 4.52o m numa mudança de altitude de apenas 40 m (curso inferior).
Os fluxos de água são ma¡s ráp¡dos inicialmente até atingirem a área de baixada, a partir da
qual há tendência natural de transbordamento pelas planicies de inundação dos le¡tos fluviais.

A laguna de

P¡rat¡ninga nåo apresenta contato direto com

as águas

marinhas

costeiras. Seu estado h¡pertrófico, caracterizado pela presença de sedimentos ricos em
matéria orgånica, está relacionado ao aporte alóctone de nutrientes e ao alto tempo de
residência das massas d'água (KNoPPERS ef a/., 1991).

os

altos teores de nutr¡entes
registrados na bacia, refletem claramente o excesso de efluentes de origem orgân¡ca. Sendo
uma área densamente ocupada, os esgotos domésticos nåo tratados såo a parcela majoritária
da carga poluidora. A laguna de Piratininga é considerada como o sistema mais impactado do

litoral leste fluminense (CARNEIRO ef
consequência

al,

1990).

A degradação da laguna é

de intensa ocupaçäo nåo planejada,

considerada

precária infra-estrutura san¡tária e

modificaçöes fisiográf icas.

4.3.3 Hidrogeologla

Em termos gerais, há predominância de aqüíferos livres em formaçöes porosas não
consolidadas. Eventualmente, setores que se encontram nas baixadas, podem apresentar

níveis de água confinada em pequenas lentes de areias flúvio-lacustres (TUBBS FlLHo,
1994).

A explotação para uso residenc¡al predomina na região, seguido pelo comércio, postos
de gasolina, mecånicas e lava-rápido. A água é captada, na maioria das residências, do

aqüífero freático, cujo nível d'água não'ultrapassa os 8,5 m de profundidade. Na área de
baixada, próximo à laguna, observam-se profund¡dades de apenas 0,20 m.

As maiores vazóes provêm de aqüíferos fraturados, gue possuem méd¡as de cinco
metros cúbicos por hora. Em alguns locais, a super explotação levou ao esgotamento, de
alguns poços profundos.
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4.3.3.1 Vulnerabilldade do aqüífero

A vulnerabilidade à contaminaçåo de um aqüífero é uma característica intrínseca do
mesmo, que determina a sensibilidade de uma parte desse aqüifero ser adversamente
afetada por uma carga contaminante imposta (FOSTER, 1987).
Geralmente, considera-se que um meio é pouco vulnerável quando a contaminação se
propaga de forma lenta. Dizer que um terreno é pouco vulnerável a curto prazo näo garante

que o mesmo näo seja afetado a longo prazo, se o contaminante for específico ou pouco
degradável e não se diluir (CUSTÓD|O; CARRERA, l9B9). Além disso, os aqüíferos de menor
vulnerabilidade à contam¡nação, em termos gerais, têndem a ser os mais dificeis de reabilitar
uma vez contaminados.

A vulnerabilidade

relat¡va do aqüífero freático

parâmetros, classificados num intervalo de

0a

l,

foi estimada a partir dos seguintes

segundo

a

metodologia proposta por

FOSTER (r987):
o

tipo de ocorrência da ågua subterrånea;

o

caracter¡st¡cas, em termos litológicos

e grau de consolidação,

dos

estratos acima da zona saturada e

.

profundidade do nível d'água.

o Tipo de

ocorrência da água subterrånea: há predominância de aqüíferos livres em
toda a área. No entanto, a baixada apresenta localmente pequenos níveis de água confinada.
Foram atribuídos os segu¡ntes índices em relação å cond¡ção do aqüífero:
Restinga: 0,9
Baixada e restante do baino: 0,8

¡

Caracúerísticas

em termos l¡tológ¡oos: o cordão arenoso é

composto

principalmente por areias quarÞo-feldspáticas, formadas por sedimentos marinhos, lacustres,
eólicos e fluviais. A área de baixada apresenta sed¡mentos siltico-argilosos e turfosos. Foram
atribuídôs os seguintes índices em reladão à capac¡dade da zona não saturada em atenuar
uma possivel contaminaçäo:
Restinga: 0,6
Baixada e restante do baino: 0,5

J¿

. Profundidade do nível d'água: a restinga

apresentou uma profund¡dade média de 4

m, enquanto que no restante do baino o nível d'água esteve em tomo de 2,5 m (segundo as
med¡das obtidas em campo durante o período de Julho/1994 a Março/1995). A partir destes

dados foram atr¡buídos os seguintes índices:
Restinga: 0,8
Baixada e restante do bairro: 0,9

O cálculo da vulnerabilidade relativa é resultado do produto destes três parâmetros
(TABELA 3).

TABELA

3,

|NDICE DE VULNERABILIDADE RELATIVA DO AOÜ|FERO FREÁTCO
(PTRATTNTNGA-RJ).

coNDrÇÓEs
DO

SUBSTRATO

AOUíFERO LITOLÓGICO

Rest¡nga

0,9

0,6

Ba¡xada e restante do ba¡rro

0,8

0,5

PROFUNÞIDADE VULNERABILIDADE

DO NIVEL D'AGUA

0,8
0,9

0,43 - méd¡a
0,36 - méd¡a/baixa

Segundo os dados, os sedimento costeiros arenosos configuram um aqü¡fero de
vulnerabilidade média à contaminação (0,43), enquanto que a baixada lagunar e o restante do
baino conformam um aqr¡ífero de vulnerabil¡dade média/baixa (0,36).

4.3.3.2 Hidroquimica
Estudos realizados por TUBBS FILHO (1994), perm¡tiram o conhecimento preliminar
das características hidroquímicas das águas subtenáneas.

A composição quimica das águas de poços profundos é semelhante à dos poços
rasos, evidenc¡ando assim, a penetraçào de águas de menor mineraliza$o, através de
fraturas superf¡ciais. Localmente, observou-se uma heterogeneidade química na reg¡åo da
baixada litorânea, apresentando valores inferiores de diversos parâmetros (1, pH,
Condutividade elétrica, Alcal¡n¡dade, TSD) em relação a áreas próximas do interior. São águas

desmineralizadas,

às vezes com forte odor de gås sulfidrico, baixas

condutividades elétrica.

alcalin¡dades e
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Os problemas principais dos poços profundos (com profundidade média de 68 m),
estäo relacionados à super explotação e indícios de salinização. Através das relaçöes iónicas
observou-se a presença de águas levemente salinizadas, embora a constante contribulçäo de
águã doce continental venha mod¡ficando essa relação original.

Foram constatadas concentraçöes elevadas de nitrato, amônia, fosfato, ferro e
manganês, algumas bem acima dos padröes de potabilidade, demonstrando o impacto
gerado pela falta de saneamento básico e do cumprimento das normas construtivas de poços.
Os poços rasos foram os mais afetados pela presença de nitratos. A maior concentração de
fosfato foi observada num poço raso próximo à laguna de Piratininga (3,73 ppm).

A presença endêmica de ferro-bactérias na maioria das amostras analisadas é

um

obstáculo à utilização das águas subterrâneas na regiäo, já que prejudica o fornecimento de

água nos poços at¡ngidos, além de implicar em custos ad¡cionais na recuperaçäo do poço

e/ou equipamentos. Em alguns locais se faz necessária a utilização de uma estaçåo de
tratamento de água, para oxidaçåo deste íon, via aeração. Sua origem está associada a
fatores geológicos, ocorrendo em concentrações elevadas em quase todas as rochas da
região.

4.4. HISTÓR|CO DA OCUPAçÃO

Os pr¡meiros sintomas de ocupação efetiva surgiram com a construção das igrejas,
ún¡ca inst¡tuição que mantinha a autoridade direta sobre o povo, centralizando também, toda
atividade social da regiáo (LIMA et a/., 1 988). Os primeiros núcleos populac¡onais se
instalaram em tomo das capelas de Nossa Senhora de Bonsucesso em 1734, e de Nossa
Senhora da Penha em 1745.

As terras ao redor da laguna de Pirat¡ninga fizeram parte da sesmaria de ltaitinga,
passando a const¡tuir a fazenda Piratininga, propriedade particular de José Gonçalves
Malheiros, que abrang¡a inclusive, a laguna e as duas ilhas WEHRS (1984). Piratininga é um
termo de origem tupi{uarani, que significa peixe seco, e se refere às mortandade de peixes
que lá oconia em épocas antigas.
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No começo, a base de subsistênc¡a se dava em função da pesca maritima e lagunar.
Posteriormente, a agricultura tornou-se a atividade econômica básica. A fauna da laguna, pelo
gue consta, era mu¡to rica e diversificada, havendo nos rios tributários até,acarés, daí o norne
de "Rio Jacaré". A populaçäo sobrevivia também através do plantio de cana-de-açúcar, milho,
feijäo, arroz, mandioca, e outros.

No início do século XX, as terras litorâneas começaram a ser vistas como áreas
potenciais para a expansäo urbana. Em funçäo disto, melhoraram-se os acessos e em 1923,
o governo construiu a rodovia "Niterói-lta¡pu". Esta rodovia facilitou o escoamento da produção

pesqueira, atendendo ao mesmo tempo a interesses imobiliários.
Na década de 1940, o prefeito de Niterói, Sr. Brandåo Jr., encaminhava um ofício ao
¡nterventor do Rio de Janeiro contendo um projeto de urbanização para as regiões litorâneas,

chamando a atenção para

a beleza paisagística da região: "esses recarfos

atraem turistas áv¡dos de sersaçôes. Estão desafiando

a

maravilhosos

capacidade dos dirigentes e

propùetár¡os para organ¡zação de planos turísticos", segundo descrição de PALMIER (1940).
Na época foram criadas empresas, pr¡ncipalmente de caráter familiar, cujo objetivo era

o loteamento da grande extensão de terra que possuíam, onde o ma¡s importante era

a

maximizaçáo do número de lotes (aproximadamente 450 m2) dispostos de forma desordenada
(MOTTA, 1983). No entanto, a falta de infra-estrutura e de um sistema de créd¡to, dif¡cultavam

sua comercial¡zaçåo. Segundo CASADEI (1971), nessa época o interventor federal já tinha
autorizado o plano para o fornecimento de água vinda de Niterói e implantação da rede de
esgoto.
No final dos anos 40, foi promovida a obra de abertura do canal de Camboatá, ligação

e

a

NE, o que favoreceu
decisivamente os interesses dos especuladores imobiliários. Do ponto de vista hidráulico, o
artificial unindo as lagunas

de

Piratin¡nga

ltaipu, localizada

canal funcionava como elemento drenante da laguna de Piratininga para a de lta¡pu. A laguna

de Piratininga levava, então, cerca de seis meses para encher, quinze dias para esvaziar e
uma semana para tomar a fechar (ENGENHÊIROS CONSULTORES PROJETISTAS S/4,

a ev¡tar os transbordamentos periódicos da
laguna de Pirat¡n¡nga, que alagavam as áreas margina¡s. É importante destacar, que o
aumento do nível da água ocofria nas épocas chuvosas, quando os rios afluentes
1979). Essa abertura foi just¡ficada de. modo

transportavam maior volume de água. Nestes casos, a populaçåo de pescadores costumava

abrir um canal que comunicava diretamente

a

laguna com

o

mar, fac¡litando näo só o
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abaixamento do espelho d'água, como também

a entrada de

peixes

e

crustáceos, que

aumentavam a produtividade biológica, beneficiando as atividades pesqueiras.

A abertura do canal fez diminuir o espelho d'água da laguna, aumentando a extensäo
das áreas loteáveis-

Em 1949, foi iniciado o loteamento de Piratininga (CANTAR|NO, 1989). Até 1952,
diversos planos particulares de loteamento das margens da laguna foram aprovados. Estes
empreendimentos visavam atividades de lazer.
Em 1964, foi aberta uma nova estrada de ligaçåo entre Piratininga e N¡terói e em 1974,

¡naugurou-se

a

ponte Rio-Niterói,

o que acelerou considerávelmente o

crescimento

populacional da área,

Devido

à facilidade de acesso ao Rio de

Jane¡ro,

a

Veplan-Residência Cia. de
Desenvolvimento de Turismo e Territorial de ltaipu, lançou um plano urbanístico para a região

de ltaipu, que ocasionou grandes transformações ambientais na área. O plano previu

a

real¡zação de obras para a regularização do regime hidráulico da laguna através da fixação de

sua barra por enrocamento, dragagens e aterros (LIMA ef a/., 1988). Em conseqüência da
abertura permanente do canal de ltaipu em 1979 pela Veplan, a água que se acumulava na

estaçåo chuvosa em P¡rat¡n¡nga passou a escorrer continuamente para ltaipu, não
acumulando ma¡s o volume necessário para permitir a abertura da bana. Os tenenos
marginais, foram ¡nvadidos por posseiros e atenados para loteamentos.

Desde então, os atenos tornaram-se freqüentes e inúmeros projetos urbanísticos
foram implantados. A pesca e a produção agrícola que tinham grande importåncia no
passado, foram substituídas pelo uso urbano do solo, passando da at¡v¡dade produtiva
primária para a criação de reservas de valor imobiliário. O processo de ocupação do baino

sofreu uma aceleração assustadora nos últ¡mos anos. Em 1989, toda a área de baixada,
¡ncluindo setores ao fundo da laguna e a restinga, apresentava-se totalmente ocupada e com
grande adensamento populac¡onal. Tomaram-se comuns problemas como água imprópria
para consumo, esgotos correndo em valas, inundações e mosqu¡tos, (VALLEJO et a/., 1991).
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4.5. SANEAMENTO BÁSICO

Segundo a Organ¡zação Mundial da Saúde (MlNtSTÉntO OnS MTNAS E ENERGIA,
1987), entende-se por saneamento, o controle de todos os fatores do meio físico do homem
que exercem ou podem exercer efeito deletério, sobre seu bem estar fisico, mental ou social

4.5.1 Abastêc¡mento de água

O baino não dispöe de rede de abastecimento de água tratada. Cerca de 92olo dos
moradores ut¡lizam nascentes ou poços para suprir suas necess¡dades. Os restantes 8olo
utilizam outras fontes de abastecimento (precipitaçåo pluviométr¡ca, água comprada, outros) e
se concentram principalmente, na bacia de drenagem do rio Jacaré (ANEXO 2).

A maior explotaçåo de águas subtenâneas ocorre na baixada e corresponde a 660/0
das residências. Neste setor, 22o/o sdÍrcm com a falta de água no período do veråo. Este
recurso apresenta características perceptíveis de odor, cor, sabor ou outra em 890/o dos casos

(ANEXOS 3 e 4).

Estes fatos favorecem

a

consc¡entização da populaçåo sobre

a

necessidade do

tratamento da água. Apesar disto, a grande maioria (95q/o), ainda não possui a preocupaçåo
de real¡zar análises periódicas na água que consomem.
Já foram detectados pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro casos de

doenças de veiculaçåo hídrica, como o surto de febre tifóide em 1988, além de casos de
contaminação por Salmonela tvph¡ e doenças como a gastroenterite e a hepat¡te. A origem do

problema, segundo exames, apontou com Íelativa margem

de

segurança, para a

contaminação das águas subtenåneas.
Metade da população faz o tratamento da água, princ¡palmente através da cloraçåo.
Em 34o/o dos casos, optou-se pela compra de água potável.

Estes fatos, provavelmente levaram

à

dim¡nuiçäo

do número de indivíduos

que

apresentaram doenças de veiculaçåo hídrica. Somente 160/o dos moradores, afirmaram ter
contraído doenças dêv¡do ao consumo da água do poço.

ôt

4.5.1.1 Tipos de obras de captação de água subtefiânea
São utilizadas basicamente dois tipos de captaçöes: os poços tubulares, que perfazem
aproximadamente 60% do total, e os poços cacimbas.

Os poços tubulares possuem um diâmetro menor que as cacimbas e atingem
profundidades maiores, com capacidade para elevadas vazões.

As cacimbas são construçöes verticais com diâmetro aproximado de um metro,
escavadas manualmente e que atingem no máximo 15 m de profundidade. Estas obras
captam água do aqüífero freático e possuem vazões baixas ou médias.

O risco de

contaminação destas captações por atividades antrópicas depende,

principalmente, de suas características construtivas.

Segundo

as

normas construtivas (ASSOC|AÇAO BRASTLEIRA DE ÁGUAS

SUBTERRÂNEAS, f 992), os poços tubulares devem apresentar uma proteção sanitár¡a entre
o tubo de boca e a formação, feita de cimento e água (1 parte de cimento para 25 partes de

água), com espessura mínima de 3". A profundidade de cimentação deve ser proporcional à
situação geológica e geográfica que se encontra o poço. Ao redor do poço deve ser
construída uma laje de proteçåo com área mín¡ma de três metros quadrados (Decreto 32.995
de 7 de Fevereiro de 1991, do Estado de São Paulo), e com declive do centro (boca do poço)
para as bordas. A laje deve apresentar espessura mín¡ma de dez centímetros, sendo fe¡ta de
concreto e fundida no local.

No Brasil nåo ex¡stem normas para a construção de cacimbas. No

entanto,

recomenda-se que as paredes sejam revest¡das com tijolos, cimento ou tubos de concreto até
uns 3 m de profundidade, para evitar a infiltraçåo das åguas superfic¡ais. Deve ser construída
acima da superfície do solo, uma proteção de alvenaria com altura mínima de 0,50 m. O fundo

da cacimba deve ser preench¡do, de baixo para c¡ma, com cascalho, areia grossa e areia fina,
que funcionariam como filtro (UNICEF ef a/., 1988). Apenas 28olo dos poços cacimbas do
baino de Piratininga, apresentam o filtro conetamente construído.

A cacimba deve ser fechada com uma tampa de concreto de superfíc¡e l¡sa e de fácil
des¡nfecçáo. O poço deve ficar totalmente fechado, de modo a impedir a entrada de águas
pluviais e de outros contaminantes.

No baino de Piratininga, 39% dos poços tubulares náo possuem a tampa de pVC
conespondente. Nos poços cacimbas, apenas

7olo

não apresentam tampa.
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Quando a captação da água é feita através de bomba, as partes mecânicas näo
podem soltar óleos e graxas, e quando for feita por balde, o cabo que o sustenta deve ser
limpo e de preferência de material plástico.

O balde é utilizado em 21o/o das residências e pode ser cons¡derado um dos principais
veículos de contaminantes, já que na ma¡oria dos casos não apresenta os cuidados h¡giênicos
adequados.

As águas de chuvas, as águas servidas e qualquer outra fonte de contaminação
(animais e outros) deverão ser desviadas das proximidades da captação de água potável. O
em torno do poço deve estar limpo e livre das atividades que possam vir a contaminálo. A lei
Estadual nq 6.1 34 de 2 de Junho de 1988 e o Decreto Estadual ne 32.955 de 7 de Fevereiro

de 1991, estabelece um "perímetro imediato de proteção sanitária", abrangendo raio de dez
metros, a partir do ponto de captaçåo, cercados e protegidos com telas, para os casos das
obras de captação de uso público ou prigritár¡o.

Apenas 140lo dos poços do bairro apresentam

o

perímetro de proteção imediata

corretamente construído, 730lo deles não possuem qualquer tipo de proteção.

4.5.1-2 Equipamerfos e técnicas uül¡zadas para a exptotação da âgua

A técnica utilizada para a explotação de águas subterrâneas na regiåo é basicamente
a de sucção, segundo a qual a água é impulsionada para a superfície, por uma pressão
negativa aplicada através de um tubo colocado dentro do poço.

Na maioria dos casos é utilizada

a

bomba centrifuga elétrica (74%), inclusive na

técnica de deslocamento positivo submergível, onde o equipamento se encontra submerso e a
água é bombeada diretamente desde o poço por engrenagens ou rotores. A bomba centrífuga
submergível

é acionada por um motor elétrico acoplado. Quando não está fabricada

com

material inerte (aço inoxidável e tefal) seu motor pode conter lubrificantes que ocasionam
autocontam¡nação da água (FOSTER; GOMES, 1989).

A bomba inercial, utilizada apenas em 5olo dos casos, consiste basicamente num tubo
de descarga com uma válvula na parte ba¡xa que se movimenta parâ cima e para aba¡xo
através de uma palanca. A bomba inerc¡al manual é de s¡mples instalação e operação além

de econômica, podendo ser construída de forma caseira e com material inerte. Este tipo de
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bomba se concentra, principalmente, nas casas mais humildes localizadas nas proximidades
da laguna.

4.5.2 Esgotos

São conhecidos dois sistemas para a disposição dos esgotos domésticos, o público e
o individual. O primeiro caracteriza-se pelo esgotamento das águas residuárias por tubulaçöes
da rede pública até uma estaçåo de tratamento eiou d¡spos¡ção sanitária segura; o segundo é

representado por sistemas de tratamento "in situ" cuja construção fica a critério de cada
morador. Em Piratininga g4o/o das residências possuem instalações sanitárias individuais
(ANEXO 2).

Os sistemas de saneamento "rh sÍu" podem oferecer alternativas adequadas para a
disposiçåo de esgotos domésticos, principalmente em pequenas comunidades. A grande
vantagem de tais s¡stemas é que estes apresentam um custo muito más ba¡xo do que os
sistemas de tratamento convencionais. Este tipo de sistemas têm sido ut¡lizados também em
países desenvolvidos, como é o caso dos EUA.
Os sistemas de saneamento "rn srTu" quando bem desenhados, construídos e com uma

manutenção constante, oferecem uma alternativa muito eficiente e econômica para a soluçåo
dos problemas de saneamento básico. Estima-se, no entanto, que uma pequena parcelã

destes sistemas funcionem de modo correto. Uma grande preocupaçäo, em muitos locais,
ocorre quando a dens¡dade destes é maior que a capacidade da zona não saturada de
receber e depurar os efluentes antes de chegar ao aqüífero (CANTER et al., 1987).
Segundo ROSSIN; SANTOS (1987), existem vários tipos de instataçöes sanitárias que
dispõem os efluentes domésticos no próprio local de sua produção e podem ser classificadas
basicamente em dois grupos: os s¡stemas do tipo úmido (utilizam o transporte hídrico) e os
sistemas do tipo seco (dispensam um transporte hídrico).
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4.5.2.1Sistema do tipo úmido

Cerca de 99,9% da composição dos esgotos domésticos consistem em água
altamente contaminada, que necessita ser disposta em uma área do solo para infiltração. Aqui

o material sólido sedimenta sendo parcialmente digerido na fossa séptica (principal sistema do
tipo úmido). O líquido, um pouco mais clarificado, pode ser destinado a uma área de absorção
(BATALHA, 1989) (FIGURA 7). Os sólidos sedimentáveis e lodos acumulam-se no fundo da

fossa, onde pela digestão anaeróbia, se transformam em substâncias sólidas parcialmente
mineralizadas (FIGURA 8). As bactérias facultativas ou anaeróbias atuam na ausência de

oxigênio molecular, reduzindo as substâncias orgânicas a formas pouco oxidadas com
dissolução ou liquefação de alguns sólidos que podem formar gases, como o metano e o gás
carbônico. O efluente da fossa séptica é altamente contaminado.
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FIGURA 8. ESQUEMA DE UMA FOSSA SEPTICA (adaptado de BATALHA, 1989).

Aproximadamente 67% das residências de Piratininga possuem sistema de fossa. No
entanto, em 61% dos casos seu efluente é despejado diretamente na rede pluvial (ANEXO 2).
A maior parte destes casos (90o/o) ocorrem na área de baixada, que concentra também 87o/o

das residências que despejam o esgoto em valas, sem qualquer tratamento. Estes casos são
característicos onde as fossas, näo mais sépticas e sim negras, entram em contato com o
aqüífero freático, não permitindo a infiltração do efluente.

Somente 27o/o dos domicílios possuem fossas sépticas sem escoadouro. Na sua
maioria (610/o), estão localizadas no cordão litorâneo, o que indica o funcionamento correto
dos sumidouros, permitindo a infiltração do efluente.

4.5.2.2 Sisfema do tipo seco

Entre os sistemas do tipo seco, cita-se principalmente a fossa seca ou rudimentar,
utilizada por 160/o dos moradores. Do total de 471 fossas rudimentares existentes, 77% dos
casos ocorrem na bacia de drenagem do Rio Jacaré, principalmente na regiäo de baixada,
correspondendo a 30o/o dos sistemas de instalaçäo sanitária local. Este tipo de fossa

é

a

forma mais barata e simples de dispor as excretas, pode ser implantada e operada pelo
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própr¡o usuário. Os dejetos säo excretados diretamente na fossa, onde sofrem um processo
de decomposiçäo, principalmente aeróbia.

o "in s¡tu" de

4.5.2.3 O risco de contaminação das águas subferrlineas pera disposiçã
esgofos.

Em estudos, em escala regional,

é difícil determ¡nar de forma

precisa

a

carga

contaminante no subsolo decorrente da disposição "ln siÍu" de esgoto. Mas pode-se definir um

risco potencial com base na extensão da rede coletora de esgoto
populacional (segundo metodolog¡a proposta por FOSTER; HIRATA,

l99l

e

na

densidade

).

A área de trabalho não possui cobertura de rede de esgoto, portanto considerou-se

a

opção de "min¡ma (<25o/o)" em relação a este fator,
A densidade populacional é de aproximadamente 110 hab/ha na região da ba¡xada, 70
hab/ha na restinga, e pouco menos 40 hab/ha no restante do baino.

Através da class¡ficaçåo proposta (OUADRO 1), pode-se observar que

a área

de

ba¡xada tem um r¡sco potenc¡al "elevado" de contaminação das águas subterrâneas, enquanto

que no restante do ba¡rro o perigo é "moderado".
QUADRO 1. RISCO POTENCIAL DE CONTAMINAçAO (FOSTER; HIRATA, 1991)
COBERTURA DA REDE DE ESGOTO

DENSIDADE POPULACIONAL
ALTA (>75%)

PARCIAL (25-75016)

reduz¡da

moderada

moderada

MÉD|A ('too-2oo hab/ha)

moderada

moderada

elevada

ALTA (>200 hab/ha)

moderada

elevada

elevada

BAI)(A (>100 hab/ha)

Mf

NtMA (<25%)

5. MATERIAL E MÉTODO

5.1 CARACTERIZAçÃO DA ÁREA

Foi escolhida como área de estudo a bacia hidrográfica da laguna de Piratininga,
denominada neste trabalho como bairro Pirat¡ninga.

A

caracterizaçåo ¡nicial da área compreendeu

a

coleta de dados básicos sobre

crescimento urbano, ocupação e uso do solo, geologia, hidrogeologia, hidroquímica,
climatologia, e outros. os mapas temáticos ex¡stentes foram, quando necessário, atuelizados
tendo como base trabalhos de campo, relatóÍios técnicos e fotografias aéreas. A base
cartográfica para início do trabalho foram as folhas de escala 1:5 000, provenientes da folha

de escala

1:1O.O0O confeccionada

Terrafoto-Aeromapa, para

em 1976 pelo consórcio

Prospec-Cruzeiro-Geofoto-

a Fundrem, com cufvas de nível de 5 em 5 metros. Com base

nestas cartas foi elaborado um mapa topográfico-base, da bacia de drenagem com escala de
apresentação 1:1O.0OO e curvas de nível de 5 em 5 metros até 25 metros e de 25 em 25
gerais e
metros a partir desta alt¡tude. Na carta topográfica foram inseridas informaçöes
atualizados dados r€ferentes à ocupação. Para a elaboração da mesma utilizou-se o soft ware
AUTOCAD 12.

Os dados sobre as caracterÍst¡cas climáticas da área foram fomecidos pelo lnstituto
Nacional de Meteorologia, 6" Distrito do Estado do Rio de Janeiro (INSTITUTO NACIONAL DE
METEOROLOGIA, 1984), e pela secretaria de R¡os e Lagos do Estado do R¡o de Janeiro.

Para a caracterização espacial da qualidade das águas, foram locados pontos de
coleta na årea de estudo conforme a densidade demogÍáfica, o uso do solo e a estimativa da
direção do fluxo das águas subtenâneas na bacia

Visando monitorar a qualidade da água subtenânea ao longo do ano h¡drológico, fo¡
selec¡onada uma sub-área, localizada dentro da região estudada, representativa das
características geológicas, hidrogeológicas e de ocupação do ba¡no.
envolveu o seguinte Procedimento:

A escolha da

mesma
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- sobreposição dos mapas de urbanização, geológico e topográfico;
- dados referentes à ocupação e uso do solo

A área escolhida foi a micro-bacia de drenagem do rio Jacaré, visto apresentar

as

características gerais predominantes no bairro: densidade populacional crescente em direção
à área de baixada, geologia semelhante à das outras micro-bacias, declividade do terreno

variável entre

0'e 45', ocupação

de caráter permanente, agropecuária a montante e

basicamente res¡dencial a iusante.

5.1.1 Plano de amostragem

Foi realizada a coleta das águas subterrâneas de poços residenciais tubulares e
cacimbas. A coleta de amostras em cursos fluviais teve como objetivo, auxiliar na
¡nterpretação das característ¡cas hidroquimicas do aqüífero (TABELA 4)

avaliação da qual¡dade das águas subtenâneas agruparam-se os
pontos amostrados em três setores, segundo a suas características geológicas, topográficas e

Para fac¡litar

a

de ocupaçåo do solo (FIGURA 9):

'

setor

I

ou área de baixada: amostras

n'9,

10, 11,12, 13, 14' 15' 16' 17, 18'

19,23,24,25,26,27,28, 33, 34, 35 e 36;
setor 2: amostrasn'1,2,3,4,5,6,7,8,20,21,22'29' 30' 31 e 32;
setor 3 ou restinga: amostras no 37, 38, 39,40,41 e 42.
O plano de coleta envolveu duas etapas:

a) a primeira etapa v¡sou caracterizar espacialmente a qual¡dade da água Foi
feita uma rede de amostragem de 32 pontos distribuídos aleatoriamente: 27 em poços
preexistentes e 05 em cursos de águas superfic¡ais. Esta fase foi realizada em julho de 1994
(TABELA 5).

b) a segunda etapa teve como objetivo mon¡torar a qualidade das águas
subtenåneas ao longo do ano h¡drológico, na bac¡a de drenagem do Rio Jacaré. O
monitoramento ocorreu no período compreendido entre Julho de 1994 e Março de 1995
(FTGURA 9).
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TABELA 4. LOCALTZAçÃO DOS PONTOS DE COLETA DE AGUA EM PTRAT|N¡NGA
AMOSTRA-

l-atltude S

Longitude W

1 - afluente do Rio Jacaré

22" 55', 18"

2-

220 55', 17',

430 01'37',
430 01', 39"
430
41"
430 01' 40"

3
4
5
6

7

pry

- poço
- Rio Jacaré
- poço
- poço

-pry

8 - Rio Jacaré
9 - poço
10 - poço

220 55', 17',

220 55', 15',

22" 55',49'
220 55',42"
220 55' 41"
220 55', 41',

22" æ', 17',

0t

43" 02'33"
430 02',40"
430 02', 45"
430 02', 42',
430 03',25"
430 03',4/',
430 03'39'
430 03', 47"

12 - poço
13 - poço

220 æ'25',
220 æ'21"
220 æ',22"
220 56', 16"

14 - Rio Jaæré

22" 56'22',

43'03'45',

15 - poço
16 - poço

22" 56',31"
220 æ',29"

430 03' 51"
430 03',47"
430 03'54'

1f - poço

- poço
18 - poço
19 - Rio Jacaré
20 - poço
'17

2'l -pop
22- poço

220

ß',32',

22" 56'28"
220 56'35"

2t

65',1T

22r)

55'4/"

220 55',42"

23 - Rio Arrozal

22" 56'

24-poço
25- poçr.
26 - poço

27

-ww

220 æ',22',
220 æ',19"
220 æ',17"
22r)

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

- poço
- poço

220 ffi',12"
220 55',40"

- poço
- poço
- Valåo do Cafubá

22" 55',4/"

- poæ
- poço
- poæ

22" æ',48"

40 4l -

poço
poço
poço
poço
poço
poço

42-poçn

'

COORDENADAS

',t1"

æ',19',

220 56',Og"
22" 56',51',
220 æ',25"
220 æ',25"
22" 57',03"
220 57', 11"
220 57',02"
220 57',10"
220 57', 17"
220 55',19',
220 55',19',

Em azul coletas realizadas em rios.

430 03'46"

430 03' 57"
430 03', 54"
430 03' 16'
430 03'49"
430 03' 55',
430 04' 10'
430 04'07'
430 (N'05'
430 03'59'
430 04'
430 04' 16"
430
11"
430 04', ',\7',

l0'

U'

430 04', 17',
430 04' 15',
430 (X'51'
430 03'33"
430 03'

3l'

430 03',22',
430 05', 17"
430 05' lg"
430 05', 19'
430 (X' 30"
430 04'30'
430 04'35'

.

700.7062
7464.4440 -+-

/

)

z-

l-/-;

(¿

,1-----¿ (

,_"Æ'r/
i

695.O81 6

7462.e':.3

¿

+

I

ç'
LEGENDA
SETOR

T

Æ
'.

¡.AGUNA DE PIRATIN¡NGA

'\ T-3á e q
\t-g¿t -^oa.
+ "'¡Ð'-

\

I

ocE^ro
(

--J

SETOR 3

A coleta em curso d

^rr¡".1ì
0
E

ESCALA
200 400ø

BA¡RRO PIRATTNINCA, NITERdI

água

! rogo tubular e c de ordern
c-t
ç Poço cacimba e rr de ordem
\ Limite do setor

T-41

a+

T-+2

Trecho canaìizado

I

+

+

Limite atual da laguna

,Á co.ro d'igua

T:36

T-38
T-39

Limite da drea de tråbålho

Cores
( RJ

)

O Local não monitorado

MAPA HIDROLdGICO

a Locrl

monitorado

FtcuRA 9. LOCALZAçÃO DOS SETORES E SEUS RESPECTMOS PONTOS DE COLETA DE AGUA.
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TABELA s, DISTR|BUtçÃO POR SETORES DOS PONTOS DE AMOSTRAGEM DE ÁGUA.

BAIRRO PIRATININGA
AMOSTRAS

LOCALTZAçAO

Setor 1 (Ba¡xada)

coletadas um total de 15 amostras, 02 em rios e
15. 16, 17, 18, 19, 23,

Setor 2 (Outros)

no

24,25,26,27,28,33,34, 35 e 36)

coletadas um totel de 1 1 amostras, 03 em r¡os e 08 em poços, (amostras
1. 2. 3. 4. 20, 21,

Setor 3 (Restinga)

l3 em poços, (amostras

22,29, 30,

no:

31 , 32)

coletadas um totel de 06 amostras em poçosi (amostras n": 37, 38, 39' 40'
41 e 421

Foram def¡n¡dos 19 pontos amostragem, monitorados nos meses de Novembro de
.1994
e Março de 1995. Em I dos 19 pontos escolhidos (amostfas 1,2, 3, 4, 15, 16, 17, 18,
'19), o acompanhamento da qualidade ocorreu a part¡r de julho de 1994 (TABELA 6)'

A qualidade da água do rio Jacaré foi avaliada através de 05 pontos de

coleta,

distribuídos desde a nascente até a desembocadura.

TABELA 6. DtSTRtBUtçÃO POR SETORES DOS PONTOS DE AMOSTRAGEM DE ÁGUA
MONITORADOS,

BACIA DE DRENAGEM DO RIO JACARÉ

AMOSTRAS

LOCALTZAçAO

Setor 1 (Baixada)

coletâdes um total de 11 amostras, 02 em rios e 09 em poços' (emostres

no:

9, 10, 11, 12, 13,14,15, 16, 17, 18, 19)
Setor 2 (Outros)

coletadas um total de

OB

amostrâs, 03 em rios e 05 em poços, (amostras

no:

1,2,3, 4,5, 6, 7, 8)

A elaboraçäo de uma ficha de cadastro,

apl¡cada em 80 residências (ANEXO 3),

permitiu a atualização de dados sobre uso do solo, difusão de doenças de veiculação hídrica,
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s¡stemas de tratamento res¡dencial de esgoto, sistemas de explotação de água para consumo

e características do equipamento ut¡lizado com esse fim. lncluem-se nesse cadastramento, as
residências em que foram realizadas as coletas de amostras de água (ANEXO 4).

5.2.ESCOLHA DOS PARÂMETROS

A freqüência das coletas e os elementos a serem analisados, seguiram a mesma
estratégia tanto para os poços como para os rios.

Os parâmetros foram escolhidos a fim de ind¡carem a ocorrência ou nåo de
contaminaçäo por sistemas de saneamento "ln srÏu".

..

5-2.'1. Paråmetros

.J

fisico-químicos e químicos
I

Foram obtidos em campo

os

seguintes parâmetros: Condutividade

elétr¡ca,

Temperatura, Eh, pH. Problemas técnicos impediram as mediçöes de Eh durante a coleta do

i
I

l

mês de Julho, portanto estes resultados restringem-s€ às coletas realizadas em Novembro e
Março.
l

- Condutividade elétrica:dá uma medida do conteúdo iônico de uma amostra.
l

- Tempøntura: a temperatura influencia processos biológ¡cos, reações químicas
e b¡oquímicas que ocorrem na água. A condutividade elétrica é altamente dependente da
temperatura, ¡sto se deve ao fâto da viscosidade da água diminuir com o aumento da
temperatura, causando uma menor resistênc¡a ao movimento.

- Eh e pH, o Eh

indica se um determinado ambiente

é redutor ou oxidante.

Conhecendo-se o tipo de amb¡ente e as ioncentrações dos parámetros analisados pode-se
estabelecer, principalmente quanto ao grupo do nitrogênio, quais as possíveis influência do

meio no comportamento destes. O pH é o logaritmo negativo da concentração de íons de
h¡drogênio. Sua medição permite obseNar se existem relaçöes entre o comportamento dos
parâmêtros analisados, com o grau de acidez ou alcalinidade do meio.
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Foram realizadas em laboratório análises dos seguintes compostos ¡ônicos
nitrogenados: Nitrogênio amoniacal, Nitrogênio nitrito e Nitrogênio nitrato, em todas as
amostras coletadas (num total de 70). O laboratório de Quimica lnorgânica, do Centro de
Pesquisas de Águas Subterrâneas, do lnst¡tuto de Geociências da Universidade de São
Paulo, Íealizou as análises de nitrogênio nitrito e nitrogên¡o nitrato. O Laboratór¡o da
Companhia de Tecnolog¡a de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo, realizou as
análises de nitrogênio amoniacal.

- Nitrogênio amoniacal, Nitrogênio nitito e Nitrogên¡o nitrato: o grupo do nitrogênio foi
escolhido dev¡do à grande presença de material nitrogenado nas excretas. Os d¡ferentes
estados do nitrogênio podem ser encontrados naturalmente em subsuperfície, mas em
pequenas concentraçöes. Em grandes conceñtrações constituem-se um bom indicador de
contam¡naçäo de águas subterrâneas por esgotos.

5.2.2. Parâmetros bacteriológ¡cos
Foram util¡zadas as bactérias do grupo coliforme como ind¡cadoras de contaminação

de origem fecal. Procedeu-se à execução de análises de coliformes fecais e coliformes totais

em 15 amostras da terceira campanha, no laboratório de B¡ologia Animal da Empresa de
Pesqu¡sa Agropecuária do Estado do Rio de Jane¡ro/Pesagro-RlO.

- Colifomes são bac¡los gram-negativos, aeróbio ou anaeróbios facultativos,

näo

formadores de esporos, que fermentam a lactose com produçäo de ácido e gás em 2448

horasa35io,soc.

Vantagens: 1) são microrgan¡smos prevalecentes no esgoto e excretados por
animais homotérmicos;

2) säo eliminados em grande número nas fezes,

podendo ser

prontamente quantificados na água contaminada recentemente (pode

variar de horas até meses) por matéria fecal, atrâvés de métodos
laboratoriais simÞles;

3) ausência de coliformes é prova de uma água bacteriologicamente
potável.

Limitaçöes: 1) algumas espécies podem se multipl¡car em águas com alto teor
nutritivo;
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2) resultados falso-negativos podem ocorrer quando espécies de
Pseudomonas estão presentes, e resultados falso-positivos podem
ocorrer dev¡do à ação de outras bactérias;

coliformes podem ser
na vegetação, o que levou à

3) alguns dos componentes do grupo
encontrados também

no solo e

descoberta de um subgrupo de coliformes , denominado coliformes
fecais (ou termotolerantes), que se diferenciam dos coliformes totais
pela sua capacidade de fermentar a lactose em temperatura eleveda
(44,5oC).

5.3. TÉCNICAS DE AMOSTRAGEM

It

.l

i:

5.3-t Coleta de amostras
Em cada ponto de coleta, foram executadas as seguintes at¡v¡dades:
- med¡das do nível d'água do poço, através de um medidor de nível ALTRONIC;
- medida da profundidade do poço, através de uma fita graduada;

- medidas de pH e Eh, com o auxílio de um pHmetro/Ehmetro portátil DIGIMED
modelo DM-PV;

-

medidas

de

condut¡v¡dade elétrica, através

D|G|MED modelo CD-2P na primeira coleta

de um condutivímetro

portátil

e CoNDUCTIVITY CHEMTRIX (TYPE 700) da

Chemtrix lnc. Hillsboro, USA nas coletas restantes;
- medidas de temperatura do are da água, com o uso de um temômetro comum;

- preservaçåo das amostras com åcido sulfúrico (HzSO¿) ou refrigeraçåo em isopor
com gelo a 4oC aproximadamente. Quando necessário se procedeu à f¡ltragem através de
filtros milipore.

Todos os equipamentos utilizados . para as medições que tivessem contato com a
amostfEl foram devidamente lavados com água destilada, el¡minando-se assim, os
contaminantes remanescentes.
Para a obtenção dos parâmetros químicos, foram utilizados por ponto:

- dois frascos de polietileno descartável de 200 mL cada, contendo amostra de
água preservada sob refrigeração em isopor com gelo a 4oC, para análise de nitr¡to e n¡trato;

il{sTrTUTÖ nË

-

ëË0flËl'lcl/ls

lllf'Jl-lol¿04

- usF

*
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um frasco de pol¡etileno descartável, com capacidade para 1.000 mL'
contendo amostra de água preservada com ácido sulfúrico 1:1 (HzSO¿), até o pH atingir um

-

valor inferior a 2,o, pa.a análise de amônio.

os frascos de polietileno utilizados para a coleta e obtenção de parâmetros físicoquímicos foram previamente lavados na seguinte seqüênc¡a: água da tomeira e detergente,
água da torneira, solução de ác¡do muriático 1:1, água da torneira e por último água destilada
No campo os frascos foram lavados com a própr¡a amostra antes da coleta.

Com o objetivo de evitar maiores interferências das qual¡dades fisico-químicas das
águas, nos poços tipo cac¡mba as amostras foram coletadas no próprio frasco, o qual se
mergulhou com o auxílio de um peso preso à sua base. Nos poços tipo tubular a amostra fo¡
coletada diretamente da saída da bomba
Para a obtençäo dos parâmetros bacteriológicos, ut¡lizou-se por ponto:

- um frasco de vidro autoclavável de 250 mL fornecido pelo Laboratór¡o de Biologia

Animal da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Jane¡ro/Pesagro-Rio.
cada frasco cont¡nha 0,3 mL de uma solução de I 5olo de EDTA, para cada 100 mL de
amostra. Além de 0,1 mL de uma solução a 10olo de t¡ossulfato de sódio, para cada 100 mL de
amostra. Após a coleta procedeu-se imediatamente à refrigeração em isopor com gelo a 4oC.
O EDTA atua como agente quelante, reduzindo a ação tóxica de metais, o tiossulfato nessa
concentração previne a açåo bactericida do cobre. Ambos são comumente utilizados para a
coleta de âmostras de águas, suspeitas de conter concentrações superiores a 0'01mg/L de
metais pesâdos.

A coleta de amostras para análises bacteriológicas foi realizada sempre antes da
coleta para qualquer outro tipo de análise, para evitar o risco de contaminação do local de
amostragem com frascos ou amostradores não estéreis

Nos poços equ¡pados com bombas manuais ou mecånicas a água foi bombeada
durante cinco minutos aproximadamente, para el¡minar impurezas. Em poços sem bomba, a
amostragem foi feita diretamente do poço, ev¡tando a amostragem da camada superficial e
próx¡ma às Paredes do Poço.

A coleta da água superficial foi feita manualmente, evitando-se áreas estagnadas e
locais próximos à margem. Com os mesmos cuidados iniciais de assepsia, mergulhou-se o
frasco invert¡do de 15 a 30 cm abaixo da superfície da água, para evitar a ¡ntroduçåo de
contaminantes superficiais. A boca do frasco foi direcionada no sentido horizontal contrário à
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correnteza, uma leve inclinaçäo para cima permitiu a saída de ar e o conseqüente enchimento
do mesmo.
Ressalta-se

a ¡mpossibilidade, em alguns casos, de se esgotar o volume de água

preexistente no poço, para garantir a representatividade da amostra com águas da formação,
conforme recomendação de GUILHAM ef a/. (1983). lsto, devido à baixa permeabilidade do
aqüifero, o que resulta numa considerável demora na recuperação do nível de água do poço.
As amostras foram coletadas e preservadas de acordo com o guia técnico de coleta de
amostras d'água da Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental do Estado de Såo
Paulo (COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 1987).

As amostras foram identificadas adequadamente nos frascos e na ficha de cadastro,
no caso dos poços.

5.4. TÉGNICAS ÐE ANÁLEES

Determinação de coliformes totais e fêcais pelo método de fermentação em tubos
múltiplos. Sendo o NMP/L o número mais provável de organ¡smos, por un¡dade de volume.

Determ¡nação de nitrogênio amoniacal pelo método titrimétrico após destilaçäo ou
nesslerização, l¡m¡te de detecção 0,05 mg/L, sensibilidade 0,01 mg/L.

Determinação

de

nitrogên¡o nitrato

e

nitrogênio nitrito utilizando

o

equipamento

Cromatógrafo de ions DIONEX 2010i.
As técnicas de análises seguiram a metodologia descrita na 18" Ediçäo do 'Standard

Methods for the Examination
ASSOCTATTON, 1992).
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6. RESULTADOS

A

interpretação dos dados expostos

a

segu¡r

foi realizada através do estudo

das

tabelas que ilustram os resultados (ANEXO 5), bem como dos gráficos elaborados a partir
destas tabelas.
Em relação à potabilidade das águas, foram considerados os padrões de qual¡dade da

RESOLUçÃO CONAMA Ne 20, de 18 de junho de 1986 (CONSELHO NACIONAL DO ME|O
AMBIENTE, 1986). Publicado no D.O.U. de 30/07/86. Segundo seu uso preponderante, as

águas doces (salinidade igual ou inferior a 5%o de NaCl a 25"C), são classificadas em cinco
classes, as destinadas ao abastecimento doméstico sem prévia ou com simples desinfecção,
como é o caso das águas subterráneas do baino de Piratininga, são consideradas de Classe
Especial. O art¡go número três desta resolução estabeleceu o seguinte lim¡te e/ou condição:

o uso de abastecimento sem prév¡a desinfeçäo os col¡formes tota¡s deverão estar
ausentes em qualquer amostra". Para a interpretação dos outros parâmetros foram
considerados os padrões de potabilidade das águas de poço utilizadas para consumo
"para

particular, estabelecidos pelo Decreto Estadual 12.486 de

21lrcn8 (NTA 60. - São Paulo)

(COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 1987).

6.1. CARACTERIZAçAO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS
A caracter¡zaçäo espacial da qualidade da água realizada no mês de Julho, cons¡derou

a

divisão

da área de estudo em "baixada", "rest¡nga" e

"outros", sendo este últ¡mo

representante dos pontos de coleta nåo localizados nas opções anter¡ores.

A amostra 20 foi coletada com o objetivo de servir de 'background', indicando pH de
6,05, valores de condut¡vidade elétrica de 178 pS/cm e ausência de nitr¡tos. No entanto, foram

' Norma Técn¡ca Especial (de água).
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constatados teores de nitrogênios amoniacal e n¡trato relat¡vamente elevados (0,08 e 0,910
ppm respectivamente).

Temperatura da água
Ver¡f¡cou-se que a temperatura média das águas subterråneas foi de 22,6oC, com
predominância de temperaturas entre 21 e 25'C (GRÁFICO 1). Na rest¡nga, a temperatura
média foi de 23,8"C, super¡or à da ba¡xada (22,8'C) e à das outras áreas do ba¡rro (21,7'C).

Somente dois poços, localizados na baixada, tiveram valores mínimos de 20 e 18oC, enquanto

que em dois cursos d'água as temperaturas situaram-se abaixo de 20oC. Valores acima de
24oC, oconeram em quase todos os poços da restinga (83%) e nos localizados na baixada,

próximos à laguna.

GRÁFrco r - DrsrRtBurçÃo Dos vALoREs DE TEMPERATURA (JULHo/94)
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Nível d'água

O nível d'água (GRÁFICO 2), apresentou profund¡dades méd¡as de 4,4 m na restinga,
1

,2 m na baixada e 1,3 m no restante do baino. As profundidades máximas at¡ngiram 6,9 m e

7,8 m em poços local¡zados próximos ao mar. Na área de baixada estes valores diminuiram
parc 2,5 m, sendo que em 61% dos poços os níveis não ultrapassaram de 1,0 m. Na restinga,

nas proxim¡dades da laguna, observaram-se níveis d'água infer¡ores a 2,7 m (três casos),
sendo um deles de 0,7 m. A profund¡dade mín¡ma foi de apenas 0,1 m em dois poços
localizados próximos a cursos d'água.

GRÁFrco 2 - DrsrRrBurçÃo Dos vALoREs DE NivEL D'ÁGuA (JULHo/94)
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AIMOSTRA

pH

As amostras coletadas, apresentaram valores de pH relat¡vamente ácidos (GRÁFICO
3), enke 5,34 e 6,78, com média de 5,94. Tiveram pH inferior a 6,0Q,73o/o das amostras
coletadas na área de baixada e os poços da restinga próximos à laguna.
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As águas

subterrâneas apresentaram valores

de pH dentro dos padrões

de

potabilidade recomendados, entre 5,00 e 10,0.

GRÁFtco g - DtsrRtButçÃo Dos vALoREs oE pH (JULHo/94)
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Condutividade elétrlca

A condutividade elétrica (GRÁFICO 4), apresentou valores médios de 2o7ps/cm. A
média mais elevada ocorreu na restinga (245¡.S/cm) e a menor, de 170¡,S/cm, na região da
baixada. Verificou-se que os rios possuem valores relat¡vamente inferiores aos das águas
subterrâneas, tendo em média 154¡,S/cm. Um dos poços localizado na restinga, próximo ao

mar, apresentou o valor máximo de 470p,S/cm, enquanto que o mín¡mo, de 124pS/cm, foi
obtido na desembocadura do rio Jacaré (amostra 19). No restante do ba¡rro apenas três poços
tiveram valores superiores a 200pS/cm.
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GRÁFrco 4
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DrsrRrBurçÃo Dos VALoRES DE coNouflvtDADE ELÉTR|CA (JULHo/94)
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Nitrogénio amoniacal

O íon amônio (GRÁFICO 5), apresentou concentraçåo méd¡a de 10,97 ppm. Na área
de ba¡xada este valor aumentou pa'a 21,46 ppm. Na restinga, um poço próximo à laguna,
com 36,00 ppm de amôn¡o, elevou a méd¡a do local de 0,30 para 6,25 ppm. Na baixada,
princ¡palmente nas proximidades

do rio Jacaré, estão os maiores valores de

nitrogênio

amon¡acal nas águas subterråneas, são os poços 15 (36,00 ppm), 16 (120,00 ppm), 18 (58,00

ppm), e 26 (15,00 ppm). Na desembocadura do rio Arrozal (amostra 23), a concentração
atingiu 66,00 ppm. No restante do baino os valores foram relat¡vamente uniformes, com média
de 0,18 ppm.

Do total de 31 amostras anal¡sadas, apenas duas (19

e

20),

apresentaram

concentrações do íon amônio inferiores a 0,08 ppm, valor máximo permissível para consumo
humano (VMP).
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GRÁFtco 6 - DrsrRrBurçÃo DA coNcENTRAçÃo DE NtrRoGÊNto AMoNtAcAL (JULHo/941
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Nitrogènio nitrito
Apenas na amostra 26,localizada na baixada, detectou-se a presença do íon nitrito. A
concentraçåo de 0,1 ppm, ultrapassou o teor máx¡mo de 0,02 ppm (VMP).

Nitrogênio nitrato
A concentraçåo méd¡a do íon n¡trato no bairro foi de 1,860 ppm, na baixada esteve em

tômo de 1,445 ppm e na rest¡nga de 5,733 ppm. O restante da área apresentou valores
menos express¡vos (GRÁFICO 6), com média de 0,312 ppm. Na baixada, o valor mais elevado

foi o do poço 25 (9,170 ppm), observaram-se teores entre 0,800 e 4,507 ppm de nitrato, em
outros tÉs poços próximos a ele, local¡zados próximos ao r¡o Arrozal. Na desembocadura do
rio Jacaré (amostra 19), as águas at¡ngiram

1

,580 ppm.

Foram encontrados teores de nitrato superiores

a 6,00 ppm (VMP), nos poços

40

(9,697 ppm), 41 (16,7O9 ppm) e 42 (7,379 ppm), que estão localizados na restinga e no poço
25 (9,170 ppm), localizado na baixada. Em apenas 4 amostras não se detectou a presença do
íon.
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GRÁFrco 6 - DrsrRrBUrçAo DA coNcENTRAçÃo DE NrrRoGÊNro NrrRATo (JULHo/941
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6.2. MONIÎORAMENTO DAS CARAGTERISTICAS DAS ÁGUAS

Fo¡ mon¡torada

a

qualidade das águas subtenâneas

e

superficiais

da bacia de

drenagem do rio Jacaré, nos meses de Julho/94, Novembro/94 e Março/95.
Na representação gráfica, as amostras foram agrupadas segundo sua localização em
relaçäo ao r¡o Jacaré e em cortes perpend¡culares ao curso d'água.

Temperatura da água
A temperatura das águas subterrâneas, não apresentou grandes variações durante o

ano, mantendo valores médios anua¡s de 25,3oC, com média mínima mensal de 24oC em
Julho e máxima de 25,8oC em Março (GRÁFICO 7).

As principa¡s variações ocorreram no rio Jacaré, onde se observou um aumento
gradual de temperatura desde sua nascente até a desembocadura, com diferença aproximada

de 2'C nos meses de Julho e Novembro, e de 8oC em Março. Neste cálculo a amostra 1 fo¡
descons¡derada, em funçåo da área se encontrar contomada e tampada por uma proteção de
c¡mento, o que favoreceria o aumento da temperatura. A temperatura média do rio foi de
26,3"C, com mínima de 22oC em Julho e o máx¡ma de 33oC em Março.
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GRAF¡CO 7 - DISTR|BUIçAO DOS VALORES DE TEMPERATURA
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O nível das águas subterrâneas, na bacía do rio Jacaré, apresentou profundidade
média anual de 2,7O m aproximadamente, com variação sazonal em tôrno de 2 m. Os dados
indicaram níveis mais próximos à superfície no mês de Julho, com profundidade média de
1,10 m (GRÁFICO 8). Em Novembro ocorreram os maiores valores, com máxima de 7,00 m e
média de 3,20 m.

Os menores níveis de águas subterrâneas foram observados nos poços localizados
nas proximidades do rio e da laguna.
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pH

As águas suberrâneas apresentaram valores de pH relativamente ácidos (GRÁFICO
9), entre 5,60 e 6,87, com média de 6,06. Nos poços monitorados, o pH se apresentou
relativamente homogêneo ao longo das três coletas, com valores médio de 6,00 em Julho, e
6,11 em Março.

As águas subterrâneas apresentaram valores de pH dentro dos padrões

de

potabilidade recomendados pela legislação estadual, entre 5,00 e 10,0.

O rio Jacaré teve grandes variações de pH na área de baixada, entre os meses de
Novembro e Março. Os valores de pH passaram de alcalino (7,45), para ácido (3,93), no ponto

de coleta 14; e de ácido (6,25), para alcalino (7,69), na desembocadura. A
apresentou um mínimo de 5,50 em Julho, com aumento gradativo a jusante.

nascente
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GRAFICO 9 - DISTRIBUIçAO DoS VALORES DE pH
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Eh

As medições de Eh realizadas nas águas subterrâneas da bacia de

drenagem,

indicaram em média o valor de 0,047V. No entanto, é possivel visualizar uma queda gradativa
nos valores de Eh em direção à área de baixada (GRÁFICO 10). O meio inicialmente oxidante

nas áreas a montante, tôrna-se redutor nas proximidades da laguna, atingindo o mínimo de -

0,131V na amostra 18, em Março. Neste mesmo mês 640lo da amostras denotaram uma
diminuição do valor de Eh em relação à coleta anterior.

O rio Jacaré apresentou a maior variaçäo de Eh no mês de Novembro, passando de
0,247V próximo à nascente (amostra 4), para -0,232V na desembocadura (amostra 19),
mantendo-se redutor nos pontos de coleta localizados na baixada. No mês de Março, as
águas do rio mostraram uma diminuição do valor de Eh, à exceção da desembocadura, onde
o meio que era redutor passou a ser oxidante.
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cRÁFrco ro - DrsTRrBUrçÃo Dos vALoREs DE Eh
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Cond utividade elétrica

Os valores de condutividade elétrica não apresentaram grandes variações nas
amostras coletadas em Julho, mantendo a média de 164¡,S/cm. Os meses de Novembro e
Março tiveram médias mais elevadas, de 890 e 744vSlcm respectivamente, com um aumento

gradativo em direção à área de baixada (GRÁFICO 11).

No mês de Novembro, as águas subterrâneas apresentaram os maiores valores de
condutividade elétrica. Todos os poços coletados na baixada tiveram condutividades
superiores a 750pS/cm, a máxima de 1780pS/cm foi observada na amostra 15. Neste mês as

águas de quatro poços (12, 13, 15, 18) foram consideradas "salobras" por apresentarem
valores superiores a

5o/oo,

segundo padröes de potabilidade da Resolução CONAMA (1986).

Em Março, três amostras ultrapassaram o limite para a "água doce".

O rio Jacaré teve um comportamento similar ao das águas subterrâneas, com um
aumento considerável das condutividade elétrica na þaixada, principalmente em Novembro. O

valor médio desse mês foi de 596pS/cm,
respectivamente.

e o mínimo e

máximo de 230

e

1150pS/cm
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Nitrogênio amoniacal
As concentraçöes do íon amônio em Julho foram relativamente baixas, 0,19 ppm em
média, desconsiderando os valores mais elevados obtidos em três poços localizados próximos

à laguna, säo as amostras 15 (36,00 ppm), 16 (120,00 ppm) e 18 (58,00 ppm) (GRÁFICO 12).
No mês de Novembro, observou-se um aumento na média das concentrações do íon.
Esse cálculo foi realizado desconsiderando os valores extremos, que atingiram 70,00 e 29,00

ppm em poços e 68,00 e 63,00 ppm no rio Jacaré, todos localizados na área de baixada
(amostras 17, 18, 14 e 19 respectivamente).

Os teores diminuiram consideravelmente em Março, mas ainda se mantiveram muito
elevados nas amostras 14 (19,00 ppm) e 19 (15,00 ppm), enquanto que as amostras 2 (25,00

ppm), 12 (9,00 ppm),
poços.

e 18 (4,80 ppm) apresentaram os maiores valores

encontrados em
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Em 260/o das amostras analisadas em Novembro, as concentrações de nitrogênio
amoniacal foram igual ou inferior a 0,08 ppm (VMP). Em Março esta percentagem aumentou
para 37o/o.
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Nitrogênio nitrito
A presença do íon nitrito näo foi detectada nas amostras coletadas em Julho.
Somente em cinco amostras constatou-se a presença de nitrito, quatro coletadas em

Novembro (amostras 5, 8, 10

e 18) e uma em Março (amostra 16). Em todos os casos

a

concentração ultrapassou o valor máximo permissível de 0,02 ppm.

É importante esclarecer que o teor de nitrito obtido na amostra 19, coletada em
Novembro, não será considerado na discussão deste trabalho, por acreditar-se na
possibilidade de contaminaçäo da água, decorrente de problemas ocorridos durante a coleta
ou mesmo laboratoriais.

66

Nitrogênio nitrato
A concentração média do íon nitrato nas águas subterrâneas foi de 0,168 ppm no mês
de Julho, o teor máximo de 1,641 ppm ocorreu na desembocadura do rio Jacaré (GRÁFICO
13). Os maiores valores ocorreram em Março, onde a concentração média foi de 2,526 ppm.A

amostra 11 foi a única considerada imprópria para consumo humano no mês de Novembro,
atingindo em Março a maior concentração, com 11,939 ppm. Seis amostras apresentaram
valores superiores ao VMP no mês de Março, quatro delas estavam abaixo do valor de 6,00
ppm permitido, no entanto os exames bacteriológicos realizados näo foram satisfatórios.

O rio Jacaré apresentou a menor concentração do íon nitrato na desembocadura, no
mês de Março (0,010 ppm).
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Col¡formes totais ê coliformes fêcais

A presença de coliformes tota¡s foi constatada em 874/o das amostras analisadas. Em
apenas duas o teste fo¡ negat¡vo (amostras 9 e 13). Os poços próx¡mos à laguna
apresentaram contagem superiora 2.400 NMP/IOOmL (GRÁFICO 14).

GÁFtco 14 - DIsrRtBUrçÃo DE coLrFoRMEs
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presença de coliformes fecais

foi conf¡rmada em 33% dos poços, 80%

deles

localizados na baixada. Na amostra 15 as bactér¡as encontravam-se em número superior a
24.OOO/1 OOmL

(GRÁF|CO 15).

Constatou-se, que 100% das amostras coletada em poços cacimbas
coletadas em poços tubulares, eram ¡mpróprias para
resultados positivos no teste de col¡formes.

e 60% das

o consumo humano, por apresentar
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GRÁFrco r6 - DrsrRlBurçÃo DE coLrFoRMEs FEcArs (MARço/96)
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cARAcTERísrcAs DAs Ácuns susrennÂ¡¡e¡s

A

qual¡dade da água dos poços tem estre¡ta relação com as características do

depós¡tos sedimentares.

Na baixada aparecem os depósitos flúvioìacustres, que

säo

basicamente compostos de sedimentos síltico-argilosos e matér¡a orgânica. A diminuição do
espelho d'água da laguna possibil¡tou a ocupação de sua margem, fazendo com que estes
depósitos fossem aterrados para a construção de moradias.
Os solos são hidromórficos e as profundidades dos níveis d'água no mês de Julho, em

61% dos poços da baixada, não ultrapassaram

1

,0 m. Os solos argilosos são mais sujeitos à

má drenagem. Geralmente, nestes ambientes observam-se baixos suprimentos de oxigênio
em consequênc¡a do encharcamento.
Constatou-se uma queda gradat¡va nos valores de Eh em direção à área de ba¡xada.

O meio inicialmente oxidante nas áreas a montante, toma-se redutor nas proximidades da
laguna, ating¡ndo ma¡or potencial de redução no mês de Março, após o período de recarga. A

elevaçåo do n¡vel d'água e o aumento da umidade na zona não saturada, associado ao
processo de decompos¡çäo da matéria orgânica lix¡viada, pode ter ocasionado a diminuição

nas concentrações de oxigênio dissolvido. Em Novembro, as maiores profundidades dos
níveis d'água, foram acompanhadas pela d¡minuição do seu potencial de redução.

Análises realizadas por MANCUSO; KNOPPERS (1993), na área de baixada em
Setembro de 1993, indicaram teores de até 2,91 mg/L de 0z ê êßì Julho do mesmo ano o teor
máximo foi de 1,25 mg /L de 02.

As águas subtenâneas apresentaram valores de pH relat¡vamente ácidos, em méd¡a

de 5,94. As captações d'água são rasas na área de baixada, em média 5,50 m

de

profundidade, est¡mando-se que a essa profundidade haja grandes quantidades de matéria

orgânica em decomposição. TUBBS FILHO (1994), também relacionou a ac¡dez das águas
subtenâneas da região, com a presença de matéria orgânica. Ressaltou ainda, que o pH nåo

apresentava variações significativas, relacionadas com o início da estaçåo chuvosa, o que
também foi observado neste trabalho.
i
1

I

I

t
.J
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Segundo GERB (1953), durante os processos de sedimentação, especialmente em
regiões deltaicas, sempre há deposiçäo de material orgånico gue, posteriormente cria
condições redutoras nas águas subterrâneas (concentração inferior a 1,4 mg /L de 02), que
vão apresentar teores elevados de Fe, aparecimento de H2S, NOz- e NHa*, e ausência de
nitrato.

o

dos poços, é proveniente da liberaçäo de Hzs. o enxofre
pode entrar no solo na forma de resíduos orgânicos. A degradaçäo da matéria orgânica
odor observado em

45o/o

contendo enxofre leva à formação de sulfatos através da ação bacteriana. Na respiraçäo da
maioria dos seres vivos os elétrons derivados da oxidação da matéria orgånica são captados
pelo Oz. Em condiçöes anaeróbias o processo envolve a oxidação de matéria orgânica e a
transferência de elétrons para o sulfato, o qual é reduzido a

H2S1s¡.

A coravermelhada oþservada em 31% das águas após algum tempo da coleta, pode
ser relacionada à oxidação do ferro ferroso ao estado férrico (de Fe*2 a Fe*3¡. Alguns
microrganismos podem promover a reduçäo do Fe*3 na presença de matéria orgânica e de

elétrons disponíveis. Em solos onde predominam condições anaeróbias, aumentam
considerávelmente a concentração do íon ferroso numa reação biológica, cuja velocidade
aumenta considerávelmente com a adição de matéria orgânica. Uma vez extraída a amostra
de água, ocorre naturalmente a mudança do meio de anaeróbio para aeróbio. Após a
oxidação o íon férrico, que é muito menos solúvel, precipita como hidróxido férrico, Fe(OH)g.
TUBBS FILHO (1994), encontrou teores de ferro de 4,21 mg/L, num poço raso
localizado nas proximidades da laguna de Piratininga, relacionando a presença do íon fenoso
na região litorânea, ao ambiente lagunar redutor.

Na restinga, a salinidade das águas aumenta durante o veräo, segundo declaraçöes
de 44o/o dos moradores. O aumento da exploraçäo das águas subtenâneas nessa época do
ano, provoca a diminuição das reservas de água doce que, quando não são repostas, sofrem
a influência marinha. Nestes casos, alguns poços atingem a interface entre a água doce e a
salgada.

A inutilidade desta água para o consumo levou à procura de altemativas, como a

compra de água potável até para o enchimento das piscinas.
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Comportamento dos compostos nitrogenados no mês de Julho

As maiores concentrações do íon amônio na baixada, ocorreram no mês de Julho,
quando o aqüífero apresentou níveis freáticos mais rasos. A matéria orgânica presente nos
esgotos e nos resíduos vegetais, produz amoníaco ou amônia mediante a participação de
bactérias especializadas, através do processo de decomposiçäo. Com pH predominantemente
ácido, há formaçäo do Íon amônio (NHa.) em detrimento da amônia (NHqnr).

Nas áreas a montante, a baixa densidade populacional (16 hab/ha), possibilita um
maior espaçamento entre o poço de abastecimento e a fossa. Esta distância horizontal
favorece processos que atenuam a contaminação, especialmente no que se refere à diluiçäo

e filtração do contaminante. As concentraçöes do íon amônio em Julho neste setor

foram

relativamente baixas.
Durante o período há diminuição na espessura da zona não saturada e com isso, da

capacidade

de filtração do solo. Na baixada, os solos

encharcados, apresentaram

características anaeróbias, favorecendo o acúmulo e a estabilidade do amônio. Em alguns
casos, o nível freático atinge os sistemas de tratamento de esgoto, transformando as fossas

sépticas em negras. Os constantes transbordamentos desses sistemas levou à procura de
soluçöes alternativas, assim, 58% das moradias têm a fossa séptica ligada à rede pluvial e 5%
despejam nela o esgoto sem qualquer tratamento.

Nas proximidades da laguna,

a

elevada densidade populacional (110 hab/ha),

associada à baixa declividade, favorece localmente o aparecimento de gradientes hidráulicos,
induzidos pela exploração do aqüífero. Nesses casos, o cone de rebaixamento associado ao
poço, possibilita o acesso direto do contaminante vindo de fossas e sumidouros próximos.
Segundo FOSTER et al. (1987), nos sistemas anaeróbios, de água subtenânea com

nível freático pouco profundo, a migração de amônio (em vez de nitratos) pôde ocasionar
problemas locais. Em Piratininga, nas proximidades

da laguna, seis poço apresentaram

concentraçöes superiores a 15 ppm.
FERREIRA (1992), estudando oà impactos de sistemas de saneamento

'in sfiu" na

qualidade das águas subtenâneas em Campinas - SP, relatou a concentração máxima de
2,40 mglL de nitrogênio amoniacal, mas com o nível d'água a 9,5 m de profundidade.
Conforme ANDREOLI et al. (1979), o nitrogênio orgânico representa aproximadamente
80o/o

do nitrogênio

presente nos esgotos, prevalecendo

no meio o

amoniacal, com
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concentraçöes de 30

a

111 mg/L. No entanto, conforme DAVIES; DE WIEST (1967), a

poluiçäo pode dar origem a teores de até 1.000 mg/L.

As

do aqüífero no cordão litorâneo, composto basicamente por
arenosos não consolidados e a maior espessura da zona não saturada,

características

sedimentos

favorecem o processo de nitrificaçäo.
Os poços localizados no início da restinga, apresentaram as maiores concentraçöes do

ion nitrato, que foram superiores a 7,0 ppm em todos os casos. A amostra 40 também
apresentou valores muito elevados de nitrogênio amoniacal, indicando uma contaminação
recente. Neste caso, o aqüífero freático, localizado aproximadamente a 1,4 m sob o nível
d'água da laguna, pode estar recebendo contribuição da mesma,

Na restinga, os maiores valores de condutividade elétrica näo corresponderam
necessariamente aos poços mais contaminados, sendo importante destacar a presença de

outros íons, comuns nessa região de sedimentaçäo marinha.

maior valor

de

condutividade

no mês de Julho

A amostra 39 apresentou o

(470pS/cm)

e

nível d'água situado

aproximadamente a 2,50 m abaixo do nível do mar, o que denota a provável influência da
água salobra.
ROBERTSON

ef a/. (1991), realizaram um estudo em Ontar¡o - Canadá, sobre

a

contaminaçåo das águas subterrâneas por sistemas de saneamento "ln siÍu" num aqüifero
arenoso não conf¡nado, com profundidade média de 3,0 m. Obtiveram teores de nitrogênio
amoniacal de 59,0 mg/L na saída do esgoto, e de 0,5 mg/L no nível freático, enquanto que o
nitrogênio n¡trato apresentou valores de 0,1 mg/L no esgoto e 39,0 mg/L no aqüifero. Estas

concentrações corresponderam

a

um sistema de tratamento

'in

situ", no qual foram

despejados os esgotos de dois indivíduos adultos.

Comportamento dos oompostos nltrogenados no mês de Novembro
No mês de novembro, após um'período de est¡agem, o nível freåtico se encontra a
maiores profundidades, aumentando a espessura da zona não saturada abaixo das fossas,

Os íons amônio canegados positivamente, podem ser adsorvidos pelas partículas do solo
com carga negativa, retardando o seu transporte para a zona saturada.
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As

concentraçöes dos compostos n¡trogenados diminuiram consideravelmente,

aparecendo alguns teores de nitrito na zona saturada, consequência do processo de oxidação

do amônio em ambiente aeróbio. Este íon é altamente instável e o ambiente favorece

a

formação de nitratos.
Teores de nitrogênio amoniacal mais elevados foram observados nas amostras 17 e
18, que atingiram 70,00 e 29,00 ppm em poços respect¡vamente. A amostra 18, apresentou
uma queda de 500/o na concentração do íon em relação à coleta realizada em Julho.

Apena no poço 17 observou-se um aumento considerável no teor do íon amônio. No
período houve falta d'água, o que dificultou consideravelmente a coleta. O poço, localizado
próx¡mo ao rio Jacaré, apresentou nível freático com profundidade de 3,50 m e com cota igual

ou inferior ao nível d'água da laguna, É possível que na época, tenha ocorr¡do uma inversão
local no fluxo da águas subterrâneas, com o rio carregando o aqüífero, caracterizando-se
como rio influente. No período ocorreram as maiores concentrações de nitrogênio amoniacal
na desembocadura do rio Jacaré.

No geral as amostras 1 5

e 16 não mantiveram os valores

elevados de nitrogênio

amoniacal observados em Julho. A profundidade do nível freático aumentou de 0,50 m para
1,20 m, no primeiro caso e de 1,80 m para 4,00 m no segundo.

As condut¡v¡dades elétricas tiveram os ma¡ores valores em novembro, com aumento
gradativo em direção à área de ba¡xada que apresentou valores superiores a 760 pS/cm. As

variaçöes de salinidade, representam nåo só

a presença de contaminação antrópica

mas

também sáo resultado dos depós¡tos marinhos ocorridos durante a formação da baixada. Por

isso os valores devem ser interpretados com cuidado. Nos períodos de estiagem ocorre
provavelmente uma concentraçåo dos íons, enquanto que os períodos de recarga favorecem
a diluição.

Comportamento dos compostos nitrogenados no mês dê Março

Durante

o verão, as águas das precipitaçöes

tonencia¡s, carregadas de oxigên¡o

dissolvido, se ¡nfiltram no aqüífero. Em solos de granulometria fina este oxigênio pode ser

consumido por processos b¡oquim¡cos, ocoridos durante o fluxo das águas subtenâneas,
tanto na zona saturada como na zona não saturada.
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Com o decréscimo do potencial iônico no meio, ocorrido após as chuvas, há reversäo

do processo de adsorção. Os íons de amônio, são carregados pelas águas até a zona
saturada. No entanto, o aumento das taxas de oxigênio favorece a oxidação da matéria
orgânica e dos compostos nitrogenados presentes.

O processo de nitrificação ocone normalmente na zona nåo saturada, onde são
satisfe¡tas as condições de presença de matér¡a orgânica e oxigênio, em quantidades
suficientes. Os nitratos são resultantes da oxidação biológica do íon amônio. A temperatura
mais favorável para a ocorrência deste processo se situa na faixa entre 26 e 32oC. Em Março,
a temperatura média do aqüífero foi de 25,8"C.

Os teores de amônio d¡minuiram consideravelmente, mas ainda se mant¡veram muito
elevados nas amostras 12 (9,00 ppm), e 18 (4,80 ppm), que apresentaram os maiores valores
encontrados em poços. No entanto, os mesmos tiveram um aumento considerável dos teores
de nitrato.

Como os íons de nitrato possuem carga negat¡va, eles não são atraídos pelas
partículas do solo, ou seja, não são adsorvidos, sendo por isso mais móveis que os ions
amônio. As maiores concentraçôes de nitrato ocorreram em Março, atingindo 11,939 ppm na
amostra 1 1.
FERREIRA (1992), no estudo sobre impactos de sistemas de saneamento "in situ" na
qualidade das águas subterráneas, em Campinas - SP, relatou a concentração máxima de até
20,00 mg/L de nitrogênio nitrato a uma profundidades de 4,0 m.

No período de recarga, o processo de decompos¡ção da matéria orgânica lixiviada,
associado ao aumento da zona saturada e da umidade na zona não saturada, podem levar à
queda das concentraçöes de oxigênio dissolv¡do. Nos locais onde o consumo de oxigênio for
muito elevado o ambiente poderia ser anaeróbio. Constatou-se em Março, a diminuição dos
valores de Eh das águas subtenâneas, em relação ao mês de Novembro.

É possível nos poços onde o meio é redutor, que ocorram perdas de nitrogênio por
desn¡trificação. A desnitr¡ficaçáo é um processo de respiração anaeróbia levado a efeito por
certos microrgan¡smos capazes de utilizar nitrato ou nitrito como receptores finais de elétrons

em lugãr do oxigênio. Neste processo, o nitrato é reduz¡do a óxido de n¡trogênio (NzO tg) ou
n¡trogênio molecular (N2

1n).
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Nos estudos realizados por SANTOS; RIBEIRO (1975), nas águas subterrâneas da

Campina Amazônica, os valores mais elevados dos compostos nitrogenados foram
observados no meio do período seco, devido à imobilização do aqü¡fero freático. Neste
trabalho, a fonte de nitrogênio em subsuperfíc¡e provinha do meio natural.

Col¡formes totais e coliformes fecâis
Na baixada os depósitos såo bas¡camente compostos de sed¡mentos síltico-argilosos e

matéria orgânica. O nivel freát¡co apresentou profundidade média de 2,8 m em Março. A
presença de coliformes totais foi constatada em 87o/o das amostras analisadas, em apenas

duas o teste foi negativo (amostras 9

e

13). Os poços próximos

à

laguna apresentaram

contagem superior a 2.400 NMP/100mL.

Segundo BITTON et al. (1979), os solos com ma¡or conteúdo de argila são mais
eficazes na remoção dos microrganismos por adsorçäo. SWOROBUCK ef a/. (1987), citam
que dependendo da capacidade filtrante do solo, as águas subtenåneas podem apresentar-se
livres de poluição bacteriana e serem seguras como fonte de água para consumo. Entretanto,

aqüíferos de pouca profundidade são mais influenciados pelas águas que percolam da
superfície e, portanto, sujeitos à contaminação.

O maior tempo de permanência do esgoto na zona nåo saturada, ser¡a o fator
fundamental para a remoçåo e elim¡nação de bactérias e vírus. VIRARAGHAVAN (1978),
realizôu um estudo no Canadá, em área onde o aqüífero freático flutuava entre a
profund¡dade de 3 m até um ponto próx¡mo do n¡vel do solo (0,60 m aproximadamente). Neste
último caso, a profundidade da zona não saturada disponível para a depuraçäo era bastante

limitada.

O

autor pôde constatar níveis relativamente elevados de microrganismos

(100/100mL) na água subterrånea, até 15,25 m de distância.

Em Março, as prec¡pitações aceleraram

o

processo

de

infiltraçåo

de

esgotos,

cafregando consigo nutrientes e microrganismos em direção ao aqüífero.

Estudando a sobrev¡vênc¡a de microrgan¡smos no solo, GLOYNA; ROHLICH (1980)
encontraram valores de 38 dias para os col¡formes, o que possib¡l¡ta a permanência desses
microrganismos no solo, com posterior araste para os corpos d'ågua devido, principalmente,

à prec¡pitação pluviométrica. VOELKER; HENKELEKIAN (1960), obtiveram um aumento no
número de coliformes totais em águas subtenâneas após a oconência de prec¡pitações.
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As águas subterrâneas apresentaram valores médios de pH, de 6,11. Segundo DEL
VALLE; CASTREJÓN (f 984), as maiores populaçöes de microrganismos ocorrem em águas
cujo pH se encontra na faixa de ô,6 e 7,0. A acidez excessiva poderia diminuir o número de
microrganismos na água.

A temperatura média das águas subterrâneas em Março foi de 25,8"C. A

baixada

apresentou valores mais elevados que as áreas a montante, aproximadamente loC. Estudos

realizados por AMARAL ('1992), indicaram correlação com tendência negativa entre a
temperatura das águas subterrâneas e a presença de coliformes fecais. Ao contrário, em
relação ao número de coliformes totais, a correlaçäo foi posit¡va.

TAYLOR (1941 ), também verificou a elevação do número de coliformes num corpo

aumento da temperatura e da precip¡tação pluviométrica. Enquanto que
MGFETERS et al. (1974), constataram um aumento na taxa de mortal¡dade dos coliformes
d'água, com

o

fecais com o aumento da temperatura da água.

A

presença de coliformes feca¡s

foi observada em 33% dos poços,

800/o deles

localizados na baixada, confirmando a contaminaçäo por esgotos. Na amostra 15, onde o
poço cacimba foi construído sem qualquer proteção interna, as bactér¡as encontravam-se em
número superior â 24.000/100mL.

A amostra 6 foi o ún¡co poço localizado fora da área de baixada, que apresentou
coliformes fecais. No local há criação de vacas, porcos, gansos e galinhas, que circulam
livremente no em tomo da captação. O poço, com nível d'água de 0,1 0 m, não possui
proteçåo sanitária.
Das águas coletadas em poços tubulares, 60% foram consideradas impróprias para o

consumo humãno. Enquanto que

as coletada em poços cacimbas, 100% apresentaram
resultados pos¡tivos no teste de coliformes. Estes dados ¡ndicam um risco maior de
contaminação nas captaçöes do tipo cacimba, provavelmente consequência de deficiências
nas características construt¡vas, uso e manutençáo.
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CAR.ACTER|STICAS DOS CURSOS D'ÁGUA
No geral, a qualidade das águas dos rios sofre grandes modificações ao atravessar a

área de baixada, com exceção feita ao Córrego da Viração, que drena uma área pouco
ocupada.
O Valão do Cafubá, que se localiza no inicio da baixada, não apresentou indicação de

elevada contaminação por esgotos, apesar dos teores de n¡trogênio amon¡acal e de nitrato
serem superiores aos encontrados próximo à nascente do rio Jacaré.

300 m da laguna, é possível observar dejetos domésticos
flutuando no Rio Arrozal. As concentraçöes elevadas de nitrogênio amoniacal, ¡ndicam a
Aproximadamente

a

presença de grandes quantidades de esgotos num meio altamente redutor.

No caso da microbacia de drenagem do Rio Jacaré, princ¡pal afluente da laguna de
Piratininga, a ocupaçåo do espaço ocorre de forma bem d¡ferenciada. É possível observar a
presença de pequenas at¡vidades agropecuárias da nascente até o curso médio. A criação de

animais de pequeno, médio e grande porte divide o espaço com

o cultivo de hortaliças e

árvores frutíferas.

A amostra I , local¡zada na nascente de um dos afluentes do rio Jacaré e utilizada
como suprimento de água potável, já denota ¡nfluência das ativ¡dades rurais, com pH mais
ácido, condut¡vidade elétrica mais elevada e concentração de nitrogênio nitrato e amoniacal
superiores aos encontrados no curso principal à montante (amostra 04).

Os resíduos proven¡entes destas áreas são ricos em matéria orgánica

e

microrganismos. Freqüentemente, o anaste ocasionado pela ação das chuvas é responsável

pela contaminação das águas superficiais. DORAN; LINN (1979), verificaram pequena
d¡ferença entre os números de coliformes totais obtidos em águas de escoamento de áreas
ut¡lizadas para pastagens de an¡ma¡s, e os provenientes de áreas sem pastagens. Entretanto,

os autores observaram que o número de coliformes fecais encontrado, foi de 5 a 10 vezes
maior nas águas de escoamento de áreas utilizadas para pastagens.

A

anál¡se

de coliformes totais realizada na amostra 1 foi positiva, mas não

detectaram coliformes feca¡s, Estes dados ¡ndicam
provavelmente cafregados pelas precip¡taçöes.

a

presença

de

se

resíduos vegetais,
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No curso méd¡o do rio Jacaré, observa-se um aumento gradativo da ocupaçäo
humana, que se distr¡bui preferencialmente ao longo da estrada princ¡pal. Neste ponto
(amostra 8), o rio ainda mantém um meio pouco ácido e características oxidantes, A
condutiv¡dade elétr¡ca aumenta junto com a concentração dos compostos nitrogenados.

A partir do curso médio e em direçåo à baixada, ocorre um aumento considerável da
densidade populacional, principalmente no em torno da laguna. A área de baixada se
confunde como um todo, sendo difícil a diferenciação dos limites dos divisores d,água que
compöem o sistema de drenagem de Piratininga.
Apesar de 71o/o dos moradores da região possuírem s¡stemas de fossa séptica para o
tratamento dos esgotos, 580/o têm o efluente proveniente da fossa despejado na rede pluv¡al.

Os rios podem passar por canalizações ou alteraçöes do seu curso original, segundo

a

conveniência dos moradores. Em alguns casos säo abertas valas que drenam em direção aos
cursos d'água.

No baixo curso, o aumento na concentraçäo dos contaminantes pôde ser constatada

pelos valores

de

condutividade elétrica, super¡ores em 4000/0, aproximadamente aos
observados na nascente. O nitrogênio amon¡acal e o nitrato apresentaram os valores
extremos, 08,00 ppm em Novembro (amostra 14) e 1 ,641 ppm em Julho (amostra 19)
respectivamente.

CARNË|RO (1992), observaram nos rios da região que a amônia fo¡ o componente
nitrogenado mais representat¡vo, perfazendo mais de 50o/o do nihogênio inorgânico dissolvido.
Os teores elevados estar¡am associados a baixas concentraçóes de oxigênio dissolvido. Este

elemento seria

o

principal indicador de processos de degradaçåo de matória orgånica e

efluentes domést¡cos.

Na desembocadura do rio Jacaré (amostra 19), verif¡cou-se uma

diminuição

considerável da veloc¡dade do fluxo d'água. A condut¡vidade elétrica e o pH mantiveram-se
prat¡camente constantes em relaçäo à montante (amostra '14).

As precipitações provocam a diluição dos contaminantes, que são canegados em
direção à laguna. Após o periodo prolongado de chuvas, que precedeu à coleta realizada em
Julho, observou-se uma queda significativa na condutividade elétrica e nas concentrações de
nihogênio. As águas de precipitação introduzem oxigênio dissolvido no meio € o nitrogênio
tende a se estab¡lizar na forma mais oxidada, o nitrato.
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Durante a época de estiagem, observada no mès de Novembro, os cursos d'água
diminuíram considerávelmente seu volume, mas continuaram recebendo uma elevada carga

de esgotos, resultando num aumento na concentração dos contaminantes. Numa avaliação
preliminar, observou-se uma variação de 9000/o aproximadamente nos valores de
condutividade elétr¡ca do mês de Julho em relação ao de Novembro. A ação de
microrganismos na decomposição da intensa carga de matéria orgânica, associada à baixa
circulação das águas, favorece na diminuiçäo das concentrações de oxigèn¡o dissolvido e na

consequênte predominância de um ambiente redutor nas áreas de baixada. O nitrogênio
tende a se estabilizar na sua forma mais reduzida, o amônio.
Em Março, ocorre um aumento da densidade populacional em função das famílias que

se estabelecem na região litorânea durante o período de férias. Por isso, aumenta o volume
de esgoto despejado nos cursos d'água. Mas as chuvas torrenciais, comuns nos meses de

verão, favorecem a diluição dos contaminantes que apresentaram teores super¡ores aos
observados em Julho e inferiores aos de Novembro. Os valores de condutividade elétrica na
baixada, foram 500/o inferiores aos encontrados no mês de Novembro, diminuindo também as
concentraçöes de nitrogênio amoniacal e nitrato na desembocadura. A temperatura ating¡u a
máxima de 33oC em função do aumento da temperatura ambiente durante o período de verão.
Os teores elevados de nitratos no alto curso sáo, provavelmente, resultantes do escoamento
superficial e subsuperfic¡al de matéria orgânica, provocado pelas precipitaçóes.

Variações significativas no comportamento do meio, foram observadas na área de
baixada. Os resultados obtidos no ponto de coleta 14, situado a 300 m da laguna, indicaram
um meio alcal¡no e redutor no mês de Novembro e extremamente ác¡do em Março (pH 3,93).
Na desembocadura, observou-se um aumento gradativo dos valores de pH, atingindo
7,69 em Março.

CARNEIRO (1992), detectou teores elevadíssimos

de n¡trogênio inorgânico

total,

ortofosfato e carbono orgânico particulado no rio Jacaré, refletindo claramente a presença em
excesso de efluentes domést¡cos. No periodo de estiagem foram observados fluxos baixos,
teores elevados de nutrientes e queda na qual¡dade da água. Segundo o autor, esta situaçäo

pode ser agravada se coincidir com

o

período de veråo, quando se intensifica

a

carga

domést¡ca, por se tratar de uma região balnearia. No período de alta pluviosidade constatou

dilu¡ção dos efluentes

e queda nas

concentraçöes de nutrientes. Devido ao maior fluxo

d'água, maior aporte destes elementos para a lagoa de P¡ratininga.
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ALTERNATIVAS DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTOS
Dentre as instalações mais onerosas na implantaçäo de um sistema público de coleta,

afastamento e tratamento dos esgotos, está a construçäo da rede coletora. Atualmente o
lnst¡tuto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (lPT), vem desenvolvendo um
sistema aplicável em áreas planas, que reduz considerávelmente estes custos.

Aqui, säo propostos dois sistemas de tratamento de esgotos. As alternativas foram
escolh¡das dentre as indicadas pela publicaçäo "Opções para tratamento de esgotos de

pequenas comunidades", feita pela Companhia de Tecnolog¡a de Saneamento Ambiental
(GASl, 1988).
Para a seleção do método de tratamento e d¡sposição ma¡s adequado para a área,
partiu-se das seguintes premissas:
- não existe disponibilidade de área a custo acessível;
- há disponib¡lidade de energ¡a, manutenção adequada, e outros;

-

não pode-se inf¡ltrar

o

efluente, em função

do nível d'água estar a

profundidades médias inferiores a 3 m;

Digestor anaeróbio de fluxo ascendente
O digestor anaerób¡o de fluxo ascendente é const¡tuído basicamente de um tanque

,

em cuja parte superior são instalados um decantador (para separar os sólidos que se formam)

e um defletor (para separar os gases produzidos). O esgoto é introduzido pelo fundo e, sai
tratado pela parte superior. Os sólidos, ou lodo, såo separados dentro do próprio reator,
devendo ser removidos periodicamente para ev¡tar a superacumulação. Os gases formados
sáo captados na parte superior da un¡dade.
O tratamento é realizado por organ¡smos anaeróbios e facultativos, que se concentram

no lodo e transformam a matéria orgånica solúvel e insolúvel em sais minerais, novas
bactérias e biogás. O processo de fermentação é favorecido pelo cl¡ma de temperaturas mais
elevadas, acelerando próximo aos 36oC.

81

O efluente desse reator é prat¡camente isento de matéria orgânica (remoçåo de 70 a
80%) e sólidos. O biogás produzido têm 800/0 de metano, podendo ser reaproveitado
comercialmente.

O lodo gerado pode ser descartado após desidrataçäo em locais apropr¡ados como
atenos sanitários. Outra opção o seu aproveitamento como fert¡lizante, uma vez procedida a
secagem e desinfeçäo e o enriquecimento com sais minera¡s.

Vantagens

.

tempo reduzido de tratamento de esgotos (de quatro a oito horas sem

a

entrada de substâncias tóxicas);

o é

necessário apenas

um tanque. O volume deste tanque

e,

consequentemente, a área necessár¡a para sua instalaçåo é reduzido (112,5 m2 para 15.000
hab, contr¡buindo com 150 L/hab.dia);

.

nåo exige equipamento mecânico ou elétrico, sendo suficiente que o esgoto

seja encam¡nhado para o tanque digestor;

.

o custo do investimento é relativamente pequeno, se comparados com outros

sistemas de tratamento. Material: concreto;

o há produção de gás que pode ser utilizado como combustível, reduzindo o
custo das instalações.

Desvantagens

.

disposiçåo

do

efluente, que apresenta ainda matéria

orgânica,

microrganismos patogênicos, nutrientes e odores característicos deste tipo de tratamento.
o

são necessários cu¡dados espec¡ais para a manutençäo do me¡o depurador, o

que inclui uma carga elevada e constante de matéria orgânica e controle periódico da película
de micorganismos.
Este sistema já foi implantado em Curitiba, pela Companhia de Saneamento do Estado
do Paraná (Sanepar).
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Fossa séptica ma¡s f¡ltro anaêrób¡o

As fossas sépticas são capazes de tratar o esgoto de um conjunto de residências, O
efluente ainda contém matéria orgânica, patogên¡cos e nutrientes, requerendo uma disposiçäo
adequada. Propöe-se a utilização do filtro anaeróbio de fluxo ascendente, que consiste de um
tanque cheio de pedras ou outro material inerte através do qual o esgoto flu¡ saindo pela parte

superior. O tempo de retenção preconizado é de 19 horas. Sobre o leito de pedras uma

população

de

microrganismos realiza

o

tratamento dos esgotos através

do

processo

anaeróbio. O sistema necessita cerca de três meses para entrar em operaçåo. O lodo do filtro
anaeróbio deve ser removido a cada c¡nco ou seis meses

Vantagem

.

a eficiênc¡a de remoção de matéria orgânica é de 75 a 95%;

.

o controle operacional é simples;

.

não exige equipamento mecânico ou elétrico, sendo suficiente que o esgoto

seja encaminhado para o sistema;

.

a área necessária para a instalação do sistema é de 129 m' para 50 hab,

contribu¡ndo com 150 L/hab.dia;

.

o custo do investimento é pequeno se comparado com outros sistemas de

.

há produção de gás que pode ser utilizado como combustível, reduz¡ndo o

tratamento;

custo das instalações.

Desvantagem

o

disposição

do efluente líqu¡do, que apresenta ainda matéria

orgânica,

microrganismos patogênicos, nutrientes e odores caracter¡sticos deste tipo de tratamento.

A implantação deste sistema de tratamento pode oconer de forma gradual, através de
un¡dades colet¡vas que atenderiam a um determinado setor. Aos poucos, com a expansão da
rede coletora, outras unidades seriam ¡mplantadas, até cubrir as áreas mais críticas.

Nas altemativas de s¡stemas de tratamento de esgotos aqui indicados, o efluente
líquido ainda deverá ser des¡nfetado antes do lançamento ao corpo d'água (laguna ou mar).

8. CONCLUSÖES E RECOMENDAçÖES

A baixada lagunar e as áreas a montante configuram um aqüífero de vulnerabilidade
média/ba¡xa à contaminação.

No entanto, na baixada, o risco potencial de contaminação das águas subterrâneas
por esgotos é elevado, em função da densidade populacional. A contaminação do aqüifero fo¡

constatada nas proximidades
nitrogênio amoniacal, nitrito

da laguna, onde se

observaram altas concentraçöes de

e nitrato, além da presença de coliformes totais e fecais. As

águas, com características redutoras, apresentaram teores de amônio supêriores ao máximo
permissível para consumo humano.
Em alguns casos, os moradores estão ingerindo águas contaminadas por coliformes

totais e fecais. O principal risco nestes locais é a dissem¡naçäo de doenças de veiculaçäo
hídrica.

Nas áreas a montante, com baixa dens¡dade populacional, não se caracterizou a
contaminação do aqüífero por esgotos, apesar dos valores de coliformes totais e n¡trogênio

amoniacal estarem, com certas exceções, acima dos valores permitidos para

o

consumo

humano. É possivel, que estes valores sejam consequência da decomposição de matéria
orgânica própria do meio.

Na restinga, os sedimento costeiros arenosos configuram um aqüífero de
vulnerabilidade média à contaminação. O risco potencial de contaminação das águas
subtenåneas por esgotos é moderado, em função da baixa densidade populac¡onal. No
entanto, foram observados valores elevados de nitrogênio amoniacal

e alguns poços

com

concentrações de nltratos super¡ores ao permissível para águas de consumo humano. A
ingeståo destes composto químicos pode ocasionar doenças relacionadas com os altos teores
de nitrato.

O período de precipitação favoreceu a infilhação de esgotos e a elevaçäo do nível
d'água, que nas áreas de baixada ating¡ram as fossas e sumidouros contaminando o aqüífero.
No período de estiagem, o nível d'água mais profundo aumenta a espessura da zona
não saturada logo aba¡xo dos sistemas sanitários, possibilitando a f¡ltraçäo dos esgotos, o que
favorece a atuação de processos depuradores que melhorem a qualidade da água.

a4

De quarenta e dois amostrados, apenas um poço apresentou condiçöes quím¡cas
aceitáveis para o consumo humano.

As concentrações elevadas de nitrato, nitr¡to e amônio, algumas bem acima dos
padröes de potabilidade, demonstram que o impacto gerado pela falta de saneamento básico

e do cumprimento dos critérios construtivos dos poços, podem provocar a deterioraçäo dos
aqü iferos subterrâneos.

Os poços cacimbas foram os mais afetados pela presença de bactérias do grupo
col¡forme, o que alerta para a importância e necessidade da área de proteção em torno dos
poços e a orientação na construção dos mesmos, visando a preservação da qualidade da
água.

A d¡stância horizontal fossa-poço é um fator fundamental na proteção da qualidade
d'águas dessas captaçöes.

rios

e

As drenagens apresentaram-se impactadas após atravessar a área de baixada, Os
cónegos funcionam como canal de escoamento para o esgoto "in natura" que,ë

finalmente despejado na laguna. Os teores de nitrogênio amon¡acal foram muito elevados nos
períodos de ba¡ia ou nenhuma precip¡tação.
É possível que águas superficiais de baixa qualidade contribuam para a contaminação
do aqüífero.

É necessário o afastamento e tratamento dos esgotos da região de baixada, setor
mais afetado pela impropriedade da qualidade das águas. Recomenda-se o estudo mais
aprofundado sobre

a

utilização dos seguintes sistemas

de tratamento de

esgotos

comunitários:

. digestor anaeróbio

de fluxo ascendente e

. fossa séptica mais filtro anaerób¡o.
Estes sistemas requerem uma ¡nstalação relativamente simples e econômica se
comparada a outras opções de tratamento. A área para a instalaçåo é pequena, fator
fundamental numa região onde o tensno tem custo elevado, além do subproduto ter potencial
de reaproveitamento (biogás).
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AN EXOS

ANEXO

1

ANEXO

2

TRATAMENTO ESTAT|STICO DE DADOS SOBRE OCUPAçÃO E SANEAMENTO BÁSICO
Do BATRRo DE prRATrNtNGA. cARAcTERísrrcns DE cADA sEToR E Do rorAL Do
BAIRRO.

CARACTERISTICAS

3l

1770 1555 620 2275 1220 1179 't373 1046

MORADORES
DOMtCtLtOS
Particulares Improvisados
Part¡culares Permanentes

455 440 177 574 315 308 359 262
-22
455 438 177 574 315 308 359 262

.t1038
2690
2888

ABASTECTI¡ENTo DE AGUA
Com canalizaçäo interna
Rede geral
Poço ou nascente

Oulra forma
Sem canalização lnterna

239 378 176 455 244 't44 359 193
239 363 171 454
'1
15 5
2'16 60 1 119

242
2
71

131 357 r88
132543
164 69

21aA
2,145

700

Rede geral

Poço ou nascente
Outra lorma

89 53
't27719-

-

110

71

150 14 -

56
13

529
171

INSTALAçÃo SANITARIA
Só no dom¡cllio

383 422 't77 554 288 282

354

1U 335 144
'r'r1 4
3
53 331 141
138 70 713-5724
71 4 33
3--31
1031

352 175 19¡14
335 168 f7A
17 7
766
30 466
I
33 t61
I
119
7
15
1621

Rede geral

Fossa séptica
L¡gada à rede pluvial

Sem escoadouro

Fæsa rudimentar
Vala
Outro
Nåo sabe

Comum a ma¡s de um

472
291
181
21

222

80

220

46

2

u

35

172

26

16

J
1

Rede g6ral

1-7

F6sa sépl¡ca
L¡gada à rede pluvial

Sem escodouro
Fosse rud¡mêñter
Vala

l-2

Outro

't-3
-15
-57

Näo sab€
Náo tem

17

11

Fonte dê dados: Secretar¡a de Planejamento, Orçamento e Coordênação. Fundaçåo lnst¡tuto Bras¡leiro de
Geografa e Estatfst¡ca - IBGE. Censo Dsmogrático l99l - Dados do Arquivo Universo.

TRATAMENTO ESTATíSTEO DE DADOS SOBRE OCUPAçÃO E SANEAMENTO BÁSICO

DoBAlRRoDEPlRATlNlNGA'cARAcTERísrlcnsDEcADAsue-ÁReAeuneuçÃo
Ao

rorAL oe oonalcil-los Do BAtRRo.

BACIA DE DRENAGEM DE PIRATININGA
CARACTERISTICAS

lOlAL
tot¡l

MORADORES
DOMtCtLtOS

Poço ou nascente

o

EÂIXÀDÂ

total

1103E

19.70

7093

2890

617 21,35
615 21,29
615 21,29
587 2f ,95

1818
1818

Part¡culares Permanentes

ABASTECIMENTo DE AGUA

RESTINGÂ

totâl

2888
2874

Outra forma

214

28

13,08

't818
1759

59

olo

JAcARÉ

totel

o/o

BAIXADA

,tsl

o/.'

2922

26.47

7s

26,09

64,26

4692

42,51

62,91

1209
1209

41,83

41,86

65,78

1209
1044

27,s7

165

77,'tO

754
7
716
38

63,61

89

39,95

697

62,95
62,95

4'1,86

39,04

26,11
26,11
26,7A
17.76

rNsrALAçÃo sANllÁRrA
Tem

2726

Fcsa sépl¡ca
L¡gada å ¡ede pluvial

Sem escoadouro

'r

951

't182

7

769

472

Fossa rudimentaÍ

471

Vala

168

Outro

12'l

Não sabe
Nâo lem

599
497

162

70
13
37
00
16

21,97
24,55
0,59
61,38
14.86
7,73
30.58
0,00

I,E8

1734
1304
1061

66,84
89,76

557
464

28,55
39,00

243 31,56 93 12,09
2s9 54,99 M 77,28
147 87,50 74 44,05
12 9,92 81 66,94
't2 80,00
9 60,00
u 51.85 120 74.07

25,57
19,99

350

29,61

40

5,20

222

17,13

69

41,07

10

8,26

6

40,00

57

35,18

Fonte de dados: Secretar¡a de Planetamento, Orçamento e Coordenaçåo. Fundação lnstitulo Bras¡leiro de
Geografiã e Estatlstica - IBGÊ. Censo Þemográf¡co l99l - Dados do Arqu¡vo Un¡verso.
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TRATAMENTO ESTATíSTrcO DE DADOS SOBRE OCUPAçÂO E SANEAMENTO BÁSþO
DO BAIRRO DE PIRATININGA. CARACTERíSTICAS DE CADA SUB-ÁREA, EM RELAçÃO A
SEU RESPECTIVO NÚMERO DE DOMIC|LIOS.

BACIA DE DRENAGEM DE PIRATININGA I%)
CARACTERISTICAS

tolaL

BACTA DO RtO JACARÉ

REST|NGA BA|XÁDA

TOTAL
DOMICILIOS
ABASTECII\¡ENTO DE ÁGUA
Poço ou nascente

Outra foma

99,93

99,68

99,93

99,68

92,52

95,14

7,41

4,54

94,33

97,08

67,5'1

77,63

100,00 100,00
100,00 100,00

96,76 86,35
3,24 16,65

BAIXADA
100,00
'100,00

94,96
5.04

INSTALAçÃO SANITARIA
Tem

FGsa séptica
Ligada à rede pluvial

40.90

Sem escoadouro

26.61

1

,13

76,50

Fossa rudimenlar

16,3

11,U

Vala

5,81

2,11

Outro

4,19

6,00

Não sabe

0,52

Não tem

5,60

Fonte de dados: Secretar¡a de Planeiamento, Orçamento

2.59

e

95,37
71,72
58,35
'13,37
14,24
8,10
0,65
0,66
4,63

90,08
48,07
38,3E
7,69
30,11
6,12
6,70
0,74
9,92

92,44
5'1,73
46,42
5,31

29,44
9,'15
1,22

0,80

7,s6

Coordonaçäo. Fundaçåo lnstituto Brasile¡ro de

Geograf¡a e Estatfst¡ca - IBGE. Censo Demográf¡co 1991 - Dados do Arqu¡vo Universo.

ANEXO

3

FICHA DE CADASTRO.

FICHA DE CADASTRO

DATA- QUEST.NO-

USP

DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA ECONOMICA E GEOF|SICA APLICADA

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL NO AQUÍFERO FREÁT|CO DA REGÁO DE
PIRATININGA,

DADOS GERAIS
ENDEREÇO:

SANEAMENTO BÁSICO

Ácu¡
coNsuuoDomÉsrrco: poçoruBULARfì cAcrMBA! NASc.fl
CONSUMO DIRËTO: POçO TUBULAR

AGRTCULTURA-CRhçÃO:
OCORRE FALTA?

S!N¡

S¡

¡

NASC

!

Nn

tr

s¡ N¡

coR

!

ST Nf] CLORO¡
DOENçACONTRA|OA S¡ ND OBS

DrsposrçAo

FOSSA! SUMIDOURO¡

sABoR

BoA¡

TRATAMENTO?

D|STÂNCA

CACIMBA

DEZ.-MARÇO! ABRIL-JUNHON JULHO-SET.! SET..DEZ.¡

cen¡creaisrcAs: oDoR
reznNÁr-Fez

!

Rron ourRou
RlOn OUTROI

!

ourRos¡

RUIMII: coLtFoRMES¡ ourRos¡

OUTROS¡

E TRATAMENTO DE ESGOTOS

SEMTRATAMENTO¡ OUTRO!

FOSSA-POÇO-LARGURA-PROFUNDIDADE-ENCHE? S N N I]

FOSSAEMLOCALMATSALTOQUEOPOçO

S[ N!

GADASTRO DE POçO
ESTADO DO

POÇO: CACIMBA¡ TUBULAR¡

ABANDONADO¡

CARACTERíSTrcAS DA CONSTRUçÃO
PROFUNDIDADE

(m)-

coTA DO NÍVEL DE ROUn 1m¡_
REVESTIMENTO: TUBO PVC

¡

OUTRON

FILTRO
ACABAMENTO: TAMPA DE CIMENTO¡ TAMPA
DE PVC

fì

EQUIPAMENTO BOMBA INERCIAL

tI

BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSA

!

BOMA CENTRíFUGA HORIZONTAL

fI

OUTRO

MOTOR ELÉTRICO

!

DIESELi] MANUALN

POÇO: JÁ PERFURADOÜ MONITORAMENTOT

]
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DOS RESULTADOS DAS FICHAS DE CADASTRO.
DE MORADIAS SEGUNDO SUA LOCALIZAçÃO E EM RELAçÃO AO

TR.ATAMENTO ESTATíSNCO
PERCENTAGEM

TOTAL DE OOMICíLþS DE CADA SUB.ÁREA,

BACIA DE DREI{AGEM DÊ PIRATININGA (%}
CARACTERISTICAS

TOTAL

pO RtO JACARÉ
RESTTNOA BATXADA BAC|A
BAIXADA

ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Consumo doméslico
poço ou nascenle
outto

r00,0
0,0

100,0
0,0

100,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

Consumo direlo
poço ou nascente

65,8

oufro

9,2

44,4
55,5

26,0

23,7

6'1,1

66,7

38,9

26,7

0,0

11,1

46,7

0,0

22,2

20,0

83,3

66,7

88,9

0,0

0,0

0,0
't't,'l

6,7

0,0

Outra fonte de contaminaçâo
agr¡cultura. criaçåo

11,1

Ocorre falta
s¡m

Caraclerlsticas
cor, odor

64,4

sabor

10,5

outro

u,2

nåo Perceptlvels

13,2

100,0
44,4
0,0
0,0

16,7

5,5

Fez ânál¡se

sim

5,3
com colifomês

2,6

sem coliformeÉ

2,6

nåo

94,7

0,0
0,0
0,0
'100,0

5,5
5,5
0,0
,4

6,7
0,0
6,7
93,3

0,0
0,0
0,0
100,0

Tratâmento da água
50,0

s¡m

clo¡o

44,7

outro
nåo

33,3
22,2
1,1
66,7

50,0
44.4
5,5

1

50,0

50,0

40,0
40,0
0,0
60,0

s5,5

20,0
80,0

88,9

44,4
44,4
0,0

Ooençã ocacionadå pela água

sim

15,8

náo

u,2

0,0
100,0

1

't.1

88,9

11,1

BACIA DE DRENAGEM ÞE PIRATININGA
CARACTER¡STICAS

TOTAL

RESTTNOA BATXAOA

(O/O)

BACTA ÞO RtO JACARÉ

BAIXADA
INSTALAçAO SANITARIA
Tem

73,7
Fo6sa sépt¡ca

88,9

61,1

66,7

38,9

com escoadouro

15,8

0,0

Sem escoadouro

39,5

6ô,7

nåo extravasa

u,2

extravasa

5,3
't8,4

Fossa séptica e sum¡douro
náo exlravasa

extravasa
Despejo d¡reto em cursos d'água

11,1

0,0

0,0

0,0

18,4

0,0

0,0

0,0

26,3

1't,1

38,9

86,8

88,9

88,9

11,1

27,8

63,2

77,7

6'1,1

78,6
64,3

35,7

2E,6
0,0
0,0
14,3
14,3
0,0
21,4

77,8
66,7

ss,s
1

1,1

0,0
0,0
11,1

11,1

0,0
22,2

Distânc¡a da fo66a ao poço

jusante

<5m
>5m

13,2

11,'1

11,1

<5m

7,5

11,1

5,5

>5m<10m

5,3

0,0

>'tom

0,0

0,0

0,0

100,0

'100,0

100,0

60,5

100,0

72,2

Reve€llmento de PVC

60,5

100,0

72,2

tubo ranurado

60,5

100,0

72,2

tampa de PVC

36,8

montante

78,6
28,6
50,0
21,4
14,3
7,1
0,0

77,8
44,4

33,3
22,2
1

1,1

11,1

0,0

CADASTRO DE POçOS
Captaçáo de água prêexistentê
Poço tubular

se{n tampa
Poço cêclmba

38,9

23,7

44,4

27,8

39,5

0,0

27,8

revE6timenlo de clmenlo

36,8

0,0

22,2

fillro de areia

10,5

0,0

11,1

tampa d€ c¡manto

36,8

0,0
0.0

22,2

5,5
38,9
55,5

sem tampg

2,6

5,5

100,0
50,0
50,0
50,0
26,6
21,4
50.0
42,9
28,6
50,0
0,0

100,0
66,7
66,7
66,7
33,3
33,3
33,3
22,2
22,2
33,3
0,0

Profundidade

0.

r,sm
>1,5m <5,0m

14,4

0,0

36,8

44,4

>5,0m

44,7

55,5

bornba centrltuga elé{r¡ca

52,6

't00,0

55,5

boÌnba submergl\rel

2'l,o

0,0

16,7

0,0

11,1

21,0

0,0

16,7

14,3
28,6
57,1

0,0
33,3
66,7

Equipamento

bornba inerc¡almanual

balde

35,7
2't,4
14,3
28,6

44,4
22,2
22,2
1'1.1

l

RESULTADO DA FICHA DE CADASTRO APLICADA NO LOCAL DE COLETA DE AMOSTRA DE ÁGUA.

BÁSICO
CONSUMO

nascente
nasc¿nte
poço

cacìmba

poçocacimba

CONSUMO AGRICULTURA.
nascente
nascente
outro (mineral)
Poçocâcimba

poçotubular poçotubular
poçotubular poçotubular
poçotubular poçotubular
p@tubular outro(minerðl)

poçocacimba
12
13

t5
't6
17
18

æ
21

z2
24

27

poço

cacìmba

tubular
poço tubular
poço cacimba
poçotubular poçotubular
nascente
Poço tubular
poço cãc¡mba poço cac¡mba
nasce¡te
Poço cacimba
nascente
POçO tubular
poço tubular
poço tubular
poçotubular poçotubular
poçotubular poçotubular
poço cac¡mba pço cac¡mba
pço

poçotubular

oúro(miner¿l)

4

poçocacimh nascente
Poço cacimba Poço cacimba
poço cac¡mbe pço Çacimba
poço cacimba
nas,cente
poço tubular outro (mineral)
poço tubular outro (mineral)
pço lubular oúro (mineral)
poço tubular
nascente
poço tubular
nascente
poço tubular
otro (mir€l-¿l)
poço lubular
nascente

41

poço

,o
æ
31

33

u
æ
36
37
38

1

al¡tro(minerôl)
outro (rn¡nerdl)
nasoente
poço tubular
poço câc¡mb6

cac¡mba
poçotubular

outro (m¡nerâl)
outro(m¡neral)

nâo
sim
sim
sim
sim
sim
sim
náo
não
não
nâo
não
não
não
não

sim
s¡m

sim
não
nâo
não
não
não
não
não
não
sim
não
não
nâo
não

não
não
não

näo
não

OCORRE

CARACTERISTrcAS

FEZ

ANÁLFES? TRATAMENÍO? T¡OENçA CONTRAIDA

perceptlveis
sim - boa
em suspensáo)
não
sim - dez.-março
em suspensão)
não
não
em suspensáo)
náo
s¡m - de¿.-março
em suspensão)
náo
não
odor, cor
nâo
não
odor
nâo
náo
odor
não
náo
odot - cor
não
sim -dez.-março
odor
não
n¿lo
odor, cor
não
não
forte odor
não
não
outro (partlculas em suspensão)
não
odor, cor, ol¡tro (part. em susp.)
nâo
náo
odor, cor
náo
não
não perceptlveis
náo
nâo
não
odor, outro (part. em susp.)
não
não
sim - dez.-março outro (partlculas em susp. - oleosa)
sim - dez.-março
cor
náo
odor - outro (part. em susp€nsão)
náo
nâo
outro (oleosa)
não
não
s¡m - dez.-março
nâo perc€ptlve¡s
não
s¡m - col¡formes
odor
não
não
sim - dez.-março outlo (partfcuhs em susp€nsão)
nâo
não
não p€rc€ptfveis
não
cor
sim - dez--março
não
odor, cor avermelhada
sim - dez.-março
não
não
não perc€ptÌveis
não
nâo
odor, cor, outro (part. em susp.)
odor
não
não
não
odor, cor
não
náo
odor, cor, outro (part. em suspensão) nåo
não
salobra, cor
não
cor
não
não
náo
não
cor
salobra, cor
náo
não
náo
náo

náo

outro (partlculas
outro (partlcuas
outro (partfculas
outro (p€rtfculas

cloro

não

náo

não

não

não

não

não

não

cól¡cas, vómito, lebre

cloto
cloto

cólìcas

não

não
não
não
näo
não

cloro
cloro

cólica - diarréa

não
não
não

náo

cloro
cloro
cloro
cloro
cloro
cloro
não

náo

não
não
não
cól¡cas
näo

näo
não
não

não

não

cloro
cloro
cloro

nâo
não
cól¡cas

não

não

náo

cólicas

não

nâo

fitro de are¡a

não

cloro
cloro

não
não

não

não

não
não

náo
não

cloro

não

f¡ltr¿

não

BÁslco
AMOSTRA

TAMENTO DE ESGOTOS
SISTEMA DE TRATAMENTO DIST, FOSSA.POçO ENCHE?
(...m...do pogo)

2

fossê.sumidouro

3

direto ao Rio Jacaré

10m jusante
20m jusante

näo

5

fo6sa

8m jusante

não

6

fossa

15m Jusante

não

7

fo€sa

3m montante

näo

foese

6m jusante

náo

10

fossa - d¡reto ao Rio Jacaré

3m montante

11

fossa - direto ao Rio Jacaré

7m montante

't2

fo6sa - d¡¡eto ao R¡o Jacaré

3m jusante

13

fossa - sumidouro

6m jusante

'15

direto à rua

0,50m jusanle

16

fossa com saida à rua

3m jusante

direlo ao Rio Jacaré

10m jusante

18

lossa com saida â rua

5m jusante

20

fossa

50m jusante

21

di¡eto ao Rio Arrozal

10m Jusante

fo6sa

8m montante

24

direto ao RioArrozal

7m jusante

25

direto ao Rio Arrou al

7m jusante

26

fossa - sumidouro

'l5m jusante

27

direto ao R¡o ArroEal

20m jusante

náo

nåo

nåo

não

2A

fossa - sum¡douro

5m jusante

29

fossa e direto ao R¡o Cafubá

4m jusante

30

fôsgâ

5m jusante

'
sm

31

fossa

4m jusante

sim

d¡reto ao Córr€go da V¡raçåo

náo

34

fossa - sum¡douro

8m Jusanle
15m jusante

35

direto å rua

15m jusante

36

náo

fGsa

15m jusante

näo

direto à laguna

não

38

foêsa

40m jusante
10m ju6ante

39

fossa

10m jusante

náo

40

fGsa

não

41

fGsa - sumldo{.¡ro

10m lusante
10m jusanle

fossâ - sumidourc

náo

CADASTRO DE POçOS
AMOSTRA

POçO

sim

3

sim
s¡rn

6
7

s¡m

10

s¡m

11

12

sim
sim

13

s¡m

't5

s¡m

16
17

s¡m

s¡m
s¡m

n
21

2.
Æ

s¡m
s¡m

sim
sim
sim
sim
sim
S¡m

sim

æ

æ
æ

sim
sim

3l

sim
sim

33

s¡m

35
36
37
38

sim
sim
sim
s¡m

sim

4

sim
sim

41

s¡m

42

s¡m

EsrADo

Do

pRoFUNDTDADE

cacimh
cac¡mba
cacinba
cacimba
poço lubular
poço tubuþr
poço tubular
cac¡mba
cacimba
poço tubular
poço tubular
cac¡mba
pço tubular
pço tubular
cacimb€
cåc¡mb6
cac¡mba
poço tubular
poçotubular
poço tubular
cacimba
poço tubular
cac¡mba
cac¡mba
cac¡mb6
cacimba
poço tubular
poço tubular
poço tubular
poço tubular
poço tubular
poçotubular
p@ tubular
poço tubular
poço tubular

3,æm
6,2&n

47ùf]
2,*t1
8,æÍt
12,ef[t1

g,ærn

s,tn
g,tn
14,5tn
45frn

6,2tn
s,¿lorn

7,50rn

2,ærn
4,ærn

2,ñn

4,*n
8,1ûn
7

,&Íi

3,04m
13,34m

2,sm
1,8orn

3,¿l0n

2,7ùr'
6,æm

4*n
7

,&tr

4,sfn
5,17m

9,6ûn
3,.{ûn
9,70rn

8,ún

REvEsTMENTo FTLTRo

c¡mento
c¡mento
cimento
c¡rnento
PVC
PVC
PVC
c¡mento
c¡mento
PVC
PVC
rocha
PVC
PVC
c¡mento
c¡mento
c¡mento
PVC
PVC
PVC

solo
solo
ateia
are¡a

EOUPAMENTO

cime¡lo
o

tampa de
manual(balde)
tampa de cimer
manual (balde)
tampa de cimento bomba centrffuga elétrica (submersa)
hmpa de
manual (balde)
ranurado tampa de
bomba centrffuga elétrica
ranurado tampa de
bomba centrttuga elékica

cimento
PVC
PVC
r¿nurado aberto
bomba c€nklfuga elétrica
areia tampa de cimento bomba c€ntrffuga elétrica
areia tampa de cimento bomba centrtfuga elétrica
r¿nurado tampa de PVC
bomba centrffuga elétrica
Gnurado aberto
bomba ¡nercial manual
solo tampa de cimento
manual (b¿lde)
ranurado aberto
bomba ¡nerc¡al manual
ranurado tampa de PVC
bomba cenklfuga elétr¡ca
solo tampa de cimento
manual (batde)
solo tamp€ de cimento
manual(balde)
solo tampa de c¡mento bomba centrffuga elétrica (submersa)
ranurado aberto
bomba centrlfuga elétrica
ranurado aberto
bomba c€nkifuga elétrica

(cimento) ranurado

cimento
PVC
c¡mento
cimento
cimento
c¡mento
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC

AcaBAMENTo

cimerio

tampa de
tampa de
ranurado tampa de
tampa de cimento
tampa de cimer{o
lampa de cimento

solo

solo
solo
solo
solo

aberto
PVC
PVC
PVC
ranurado abedo
ranurado aberto
ranurado tampa de PVC
rånurado tampa de PVC
ranurado aberto
ranuràdo tampa de PVC
ranur¿do
ranurado
ranurado

bomba centrlfuga elétrica (submersa)

c¡mento
PVC

tampa de
tampa de
tampa de

manual (balde)

bornba centrtfuga elétrica
bomba centrlfuga elétrica (submersa)
bomba centr¡fuga elétrica (submersa)

bomba c€ntrlfuga elétrica (submersa)

manual(balde)
bomba centrlluga elétr¡ca
bomb¿ centrffuga elétrica
bomba centrffuga elétrica
bomba centrlfuga elétrica
bomba c€nkffuga elétrica
bomba centrlfuga elékica
bomba centrffuga elétrica
bomb€ cenklfuga elétrica
bomba centrffuga elétrica

ANEXO

5

l
I

)

cARAcTERísrrcAs DAs
AMOSTRA

t c")

Áculs oo BAtRRo

ptRATtNtNGA (JuLHo/1994)

cE
N. No,.- N. No.'- ¡*
',i,?:iËi!äi:i pH fus/cm)
(ppm) (ppm)
NH4.-

(ppm)

'1

- r¡o

25

2 - poço
3 - poço

23

.l,ot

22

1,30

25
25
24
25

0,50

5,50
6,25
6,40
6,38
5,94

'1,80

6,0t

1,00
1,00

0,10

5,66
5,73
6,25
6,05

4-r¡o
15 - poço
16 - poço
17 - poç{.
18 - poço
19 - r¡o

24

20 - poço
21 - poço
22 - poe{.

21

23 - lio
24 - poço
25 - poço
26 - poço
27 - poçÐ
28 - poço
29 - poço
30 - poço
31 - poço
32 - rio
33 - poço
34 - poço
35 - poço
36 - poço
37 - poço
38 - poço
39 - poço
40 - poço
4l - poço
42 - poço

22

1

,45

6,5'1

21

0,36
2,50
0,70
2,50
0,48

5,38
6,78
5,79
5,78
5,95
6,14

2,OO

5,51

1,20

5,92
5,54

l8
20
24
23
24
23
22
21
21
19

o,47
0,10

22
23
24

0,50
0,90

18

0,75
0,70
2,30
7,80
2,65
6,90
6,30

24
22

25
24
24
24

1,20

5,&
6,39
5,98
5,93
5,95
5,74
6,05
6,26
5,34
5,35
5,41

6,68

90
180
'194
180
138
139
164
17O
124
'l.78
189
192
125
190
183
182
187
188
280
380
250
186
192
187
188
190
260
192
47O
193
178
182
1

O,17
0,23
0,09
0,10
36,00
120,00
0,45
68,00
0,08
0,08
O,12
0,16
6ô,00
0,11
15,00
0,14
0,29
0,31
0,27
0,21
0,30
0,20
0,66
3,50
0,18
0,37
0,76
0,13
38,00
0,ll
O,12

nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
0,1
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd

0

,42i
nd

0,38
O,'t47

0,003
0,580
nd

0,044
't,641
0,910
0,060
nd
0,361
1,590

9,170
4,507

2,884
0,816
0,506
0,774
0,016
O,2't7
O,O27

0,010
nd

0,05s
0,067
0,019
0,527
9,897
16,709

7,379

0,08 0,02 2-6*.

5,00 -'10.00*

'Em negrilo amostras com concentraçõss super¡ores ao vMp (valor máximo permisslvel

para

consumo humano). Docleto Estaduat 12.486 de ZÛnDng (Sp). RESOLUçÁO CONAMA no2o (1906).
Valor recomendado: pH entre 5,00 e 10,00.

"

*"Valor máximo lolerado face a
examss baclèr¡ológ¡cos sat¡sfalórios.
T: Tsmperatura da água

C.E.: Condutiv¡dade elétrica
NH4'- N: N¡trogènio amoniacal
NO2-- N: N¡trogênio n¡trito

NOs'- N: Nitrogênio nitrato

nd: náo detectado
- : dado ¡nex¡stente

MONITORAMENTO

DAS cARAcTERísrEAs DAs Áouns

Do

BATRRo eIRATININGA (JULHo/1994, NovEMBRo/lgg4,

MARçO/1ges).

ptr

TEMPERATURA DA AGUA

fcl

AM(ISTRA
¡rrlhô

1-rio
2 - poço
3 - poço

4-rio
5 - poço
6 - poço

7-Po@

8-ío
9 - poço
10 - poço

II

nôvmhh

Ãæ26
æ24É
224Æ
2.æE
-Ëæ
-æ26
-ææ
-26m
-Éæ
-ææ

- poço

12 - poçÐ

- poço
14 - rio
13

15 - poco

16 - poço
17 - poço

l8 - poç!
19 - rio

-Éá
-27É
-26æ
2526Æ
âæ27
24Æ26
25Æå
242€33

Eh

CONDUTIVIDADE ELÊTRICA

lvì

(pS/cm)

mrã

5,50
6,8
6,40
6,38
5,94
6,01
5,66
5,73
6.2s

5,72 5,70
6,53 6,87
6,06 5,97
5,5S 6,71
6,¿A 6,36
6,07 6,04
6,2. 6,17
6,48 6,5
5,8r 5,7A
6,06 5,S
6,¿18 6,4
5,60 6,5
6,04 6,æ
7,Æ 3,S
5,80 5,66
5.60 6.17
5,A 5,A7
qú
5,94
7.2. 7,æ

o,1gl 0,156
0,155 0,æ9
0,185 0,181
0,247 0,130
0,1æ 0,16
o,cgl o,17a
o,m
0,070
0,136 O,O¿18
0,66 {.0¿5
0,110 0,'168
0,126 0,140
0,15f €,ol'1
4,117 -O,@
4,æ5 4,117
4,124 0.130
0,080 0,139
o,CEo 4jU
€,106 {,131
4.232 0.æ

* Valor recomendado: pH entre 5,00 e 10,00. Decreto Estadual12.486 de 20110/78 (SP).
- : dado ¡nex¡stente

PROFUNDIDADE

ls

3æ rs

f80
@ 660
194
550 &
180
Zæ fEs
-5æ4m
350 300
470 350
270 Zæ
7æ 580
-qn8æ
910 770
L010 Tm
1.ffi 1.010
t.@ æo
138 1.7¡O l.m
139
960 830
t64
430 7m
170 1.410 lt2o
124 I 150 660

1,G 3,m

'T '':
-

r,80
0,20
1,70
æ
7,æ
3,50
4,æ
5,50
6

0,50 ,æ
,80 4,æ
I,æ 3,50
1

r,30

1æ
1

,80

0,10
1.60

5,80

5,50

3,S
4,10

5.60

1,æ

5

'f

3,

'l

1,60

1

MoNtToRAMENTo DA QUALIDADE DAS

Ácuts Do BAtRRo

ptRATtNtNcA (JULHo/1994,

NOVEMBRO/I 994, MARçO/1 995).
cF"

AMOSTRA

1-Íio
2 - poço
3 - poço

4-r¡o
5 - poço

6 - poço
7 - poço

8-rio
9 - poço
10 - poço

1I-poço
12

- poço

l3 - poço
14 - tio
'15

- poço

16 - poço

17 - poço
18 - poço
19 - rio

0,17 0,08 0,21
0,23 0,05 0,27
0,09 0,05 0,03
0,'t0 0,ll <0,05
0,07 0,01
0,24 0,01
0,15 0,08
0,33 0,19
0,31 0,23
0,33 0,12
0,03 <0,05
0,2t 9,00
0,E0 0,78
68,00 19,00
36,00 0,66 0,61
20,00 0,20 0,05
0,45 70,00 0,28
68,00 29,00 ¡1,80
0,08 63,00 t6,00

nd nd nd
nd nd nd
nd nd nd
nd nd nd
- 0,024 nd
-ndnd
-ndnd
- 0,625 nd
-ndnd
- 0,430 nd
-ndnd
-ndnd
-ndnd
-ndnd
nd nd nd
nd nd 0,143
nd nd nd
nd 0,20E nd
nd 26,666 nd

0,421 0,4't2

0,541

nd 0,032 0,194
0,380 0,187
o,'t47 0,031

-

0,397

ausentes

>24.000

ausentes

t60

ausentes

,û0

ausentes

2.¡100

930

70

ausentes

ausenles

ausentes

230

ausentes

70

ausentes

0,'t41

2,539 3,762
1,024 3,036
0,036 0,021
0,048 0,207
0,043 0,024
5,296 8,088
9,835 I1,930

0,381
o,o77

930

0,686

1.500

430

0,409

ausentes

ausentos

0.390

>24-000

>24-000

2,626

2.400

230

0,4¿14 0,016

0,003 0,187
0,580 0,407
nd 0,076
O,O44 nd
1,641 0,166

0,194

2.400

2.400

3,611

¡1.600

ausentes

0,010

VMP'

ausência

'Em negrito amostras com concenlrações super¡ores ao VMP (valor máx¡mo permiss¡vel para consumo
humano). Decreto Esladual 12.486 de 2OnOnB (SP). RESOLUçÃO CONAMA n.2ol96,

*ryalor máximo tolerado face a examês bacteriológicos salisfatór¡os.
NH1"- N: N¡trogôn¡o amon¡acal

nd: nåo detectado

NO2'- N: Nilrogênio nitr¡lo

- : dado ¡nexistente

NOa-- N: N¡trogên¡o nitrato

CT: Collformes tolais
CF: Coliformes f€cs¡s

¡'

I

I

