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Resumo – A contaminação de aquíferos é mais preocupante do que a das águas superficiais, visto 

que estas podem se renovar e se recuperar após cessar o lançamento de efluentes, enquanto a 

contaminação da água subterrânea é praticamente irreversível a curto e médio prazo. A metodologia 

empregada na pesquisa está fundamentada em fontes primárias como coleta de dados em campo e 

fontes secundárias, pesquisas em fontes na rede mundial de computadores e levantamento 

bibliográfico em revistas, livros e artigos científicos. O resultado da pesquisa obteve-se valores de 

parâmetros físico-químicos e microbiológicos medidos em laboratórios, onde nos índices de 

coliformes totais indicaram aumentos significativos podendo está relacionado com efluentes 

eliminados pelo cemitério, portanto, pode ser um indicativo de contaminação. Diante disso, este 

estudo merece uma investigação mais detalhada e a coleta de mais dados para diagnóstico ambiental 

da situação analisada. 
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ANALYSIS OF WATER QUALITY UNDERGROUND IN THE VICINITY OF 

A CEMETERY IN THE OF MARITUBA IN THE PARÁ STATE.  

 

Abstract – The contamination of aquifers is more worrying than that of surface water, since they 

are able to renew Itself and recover after ceasing the discharge of effuents , while contamination of 

groundwater is practically irreversible in the short and medium term. The methodology used in the 

research is based on primary sources as collecting field data  and secondary sources, research into 

sources on the world wide web and literature in journals, books and papers. The research results 

was obtained values of physical chemical and microbiological parameters measured in laboratories, 

where the total coliform levels may indicate significant increases which is related to the effuent 

eliminated by the cemetery, therefore, can be na indicative of contamination. Thus, this study 

desserves further investigation and gathering more data for environmental assessment of the 

analyzed situation. 
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INTRODUÇÃO 

          Devido ao processo de urbanização desenfreado, hoje em dia é muito comum encontrar 

cemitérios integrados à malha urbana, os quais podem significar um fator de contaminação do solo 

por meio do necrochorume.  

Neste contexto, os cemitérios podem trazer inúmeras e problemáticas consequências 

ambientais, em particular referente a qualidade das águas subterrâneas de moradores nas 

proximidades de um cemitério. A infiltração de águas pluviais através dos túmulos e solo provoca a 

aglomeração de compostos químicos orgânicos e inorgânicos através da zona não saturada, podendo 

alguns destes compostos atingir a zona saturada e, assim, poluir o aquífero. Devido a isto, o 

monitoramento das águas subterrâneas na vizinhança dos cemitérios é de grande importância nos 

estudos ambientais. 

Pacheco (1997) verificou que o impacto físico mais importante está no risco de 

contaminação das águas subterrâneas por microrganismos que proliferam durante o processo de 

decomposição dos cadáveres e posteriormente o uso destas águas pelas populações.  

Se considerar que, de maneira geral, na construção de cemitérios não se levam em conta os 

aspectos geológicos por efeito da inadequação do tipo de construção, poderão se constituir em 

unidades de alto potencial de risco para as águas onde a declividade do solo pode influenciar na 

contaminação do lençol freático. O maior impacto causado ao meio físico é o transbordamento do 

necrochorume e o seu aporte no nível hidrostático, onde a contaminação até então, poderá semear-

se (pluma de poluição). 

Segundo Silva (2000), em função geral de sua constituição mineralógica, condições 

intempéricas e conteúdo microbiológico, a camada de solo reúne condições de degradar a matéria 

orgânica enterrada, de maneira discreta e fora da visão humana. Portanto, o solo tem uma 

capacidade de depuração natural incontestável, em condições normais de aeração, na porção acima 

do nível das águas subterrâneas.  

Matos (2001) afirmou que os cemitérios são fontes potenciais de contaminação das águas 

subterrâneas, pelo simples fato de serem laboratórios de decomposição de matéria orgânica, durante 

a qual está presente uma infinidade de microrganismos.  

            A resolução Nº 396 de 2008 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 

estabelece os critérios de restrições estipuladas, para os fatores remediadores de alguns problemas 

hídricos, como a contaminação por necrochorume, o referido conselho ainda indica, no artigo 24 

(Capítulo IV), que a injeção em aquíferos (conjunto de aquíferos ou porções deles) deverá ser 

controlada por órgãos competentes, a fim de promover ou manter os padrões de qualidade da água 

para os usos determinantes dela e prevenir riscos ambientais. 

Tendo em vista que existem ainda muitas dúvidas sobre o impacto efetivo deste serviço 

sobre o ambiente, o risco para a população vizinha e as restrições e cuidados que podem ser 

exigidos para o seu controle, faz-se necessário estudar todos os aspectos, identificar os que 

apresentam riscos e que exigem cuidados técnicos e científicos na sua implantação e operação. 

Com base no tema exposto, este trabalho tem como objetivo geral avaliar a qualidade da 

água subterrânea dos moradores que residem nas proximidades de um cemitério, localizado no 

bairro Almir Gabriel, Marituba/PA. Indicar a articulação necessária dos órgãos competentes 

definidos previamente pelo CONAMA, para elaboração das medidas de prevenção e intervenção ao 

suposto problema, o qual envolve fatores de qualidade de vida de toda ordem: social, econômica e 

de saúde, principalmente. 
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METODOLOGIA 

 O presente estudo é um projeto de pesquisa acadêmica, elaborado para atender à comunidade 

do Município de Marituba/PA, onde será analisada a qualidade da água subterrânea do entorno de 

um cemitério, localizado no antigo Bairro do Cheguevara, hoje intitulado Almir Gabriel (Figuras, 1 

e 2).   O referido bairro é caracterizado pela ausência do serviço de saneamento básico, as quais 

comprometem o consumo interno de água, e em determinados casos viabilizando-o apenas ao uso 

externo dos moradores em torno do cemitério. 
 

 

Figura 1: Local da pesquisa – Fonte: pesquisa de campo 2014 

 

 
 

Figura 2: Cemitério localizado próximo aos moradores locais – Fonte: Pesquisa de campo 2014 

 

 Foram analisados 4 (quatro) poços “amazonas” ou “boca escavada” de casas de morados no 

entorno do cemitério, onde o monitoramento denominamos poço P1, P2, P3 e P4. Para cada poço, 

foram coletadas 2 (duas) amostras de águas, onde o objetivo era identificar parâmetros físico-
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químicos e microbiológicos. Realizou-se uma análise comparativa dos resultados obtidos com os 

valores estabelecidos pela Portaria do Ministério da Saúde, n.º 2.914/2011 e a Resolução Nº 

396/2008 do CONAMA. 

 

RESULTADOS 

Qualidade da água subterrânea  

Nos resultados físico-químicos, obtidos de análises de águas dos 4 (quatro) poços amazonas 

de moradores situados no entorno do cemitério, foram comparados com os valores máximos 

permitidos pela portaria 2.914/11 e pelo Conama 396/2008, onde os poços P1 e P2 foram os poços 

mais próximos do cemitério que tem aproximadamente uma distância de 10 metros das casas para o 

cemitério, provavelmente em decorrência desse fator obteve-se um aumento significativo nos 

parâmetros comparados aos poços P3 e P4 onde a distância destas casas seriam próximo  a 30 

metros. 

 
Tabela 1: Resultados físico-químicos para potabilidade da água 

 

PARÂMETROS FÍSICO-

QUIMÍCOS PARA 

POTABILIDADE DA 

ÁGUA 

P1 P2 P3 P4 PORTARIA 

2.914/2011 

CONAMA 

396/2008 

Sólidos totais dissolvidos 

(mg/L) 

363.7 202.4 74.3 204.1 1000 mg/L 1.000.000 

Turbidez (uT) 2.04 1.84 1.15 1.79 5uT - 

Ph 5.3 5.4 5.3 5.1 6,0 a 9,5 - 

Amônia (mg/L) 0.8 0.6 0.15 0.4 1,5 mg/L - 

Cloretos (mg/L) 30 35 20 35 250 mg/L 250.000 

Dureza (mg/L) 80 60 120 100 500 mg/L - 

Ferro (mg/L) 0.00 0.01 0.02 0.05 0,3 mg/L 300 

Nitrato (mg/L) 9.4 9.1 5.0 9.3 10 mg/L 10.000 

Nitrito (mg/L) 0.046 0.021 0.015 0.025 1 mg/L 1.000 

 

 

O parâmetro químico pH se manteve ácido, para a região da pesquisa, valor considerado 

normal, pois os índices de acidez em todo território paraense são elevados, o solo é em geral pobre e 

muito ácido por natureza. Embora alguns parâmetros, como sólidos totais dissolvidos, turbidez, 

nitrato, nitrito e coliformes totais, tenham apresentados aumentos do poço P1 para P4, demostrando 

que a água subterrânea pode sofrer influência pelo necrochorume, não se pode afirmar que este seja 

o único fator de contaminação, podendo haver outros fatores, devem ser melhores estudadas em 

trabalhos futuros. Apesar de obterem alguns aumentos, todos os parâmetros se mantiveram dentro 
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dos padrões de valores máximos permitidos (VMP) pelas legislações Portaria 2.914/2011 e Conama 

396/2008. 
 

Tabela 2: Resultados microbiológicos dos poços artesianos de 4 (quatro) casas de moradores do bairro Almir 

Gabriel, no município de Marituba no estado do Pará. 

 

RESULTADO 

MICROBIOLOGICO 

P1 P2 P3 P4 PORTARIA 

2.914/2011 

CONAMA 

396/2008 

Coliformes Fecais 

(mL) 

14,5 Ausente Ausente Ausente Ausência em 

100 mL 

Ausência 

em 100 mL 

Coliformes Totais 

(mL) 

1299,7 686,7 78,5 Ausente Ausência em 

100 mL 

Ausência 

em 100 mL 

 

 

Na tabela 2 se observou um aumento no poço P1 de 1299,7 e poço P2 686,7 para coliformes 

totais, infere-se que a água subterrânea dos moradores desses poços, esteja sendo afetada pelo 

nechochurume, ou por outros fatores necessitando de uma melhor verificação. No poço P3 consiste 

na média do valor máximo permitido pela portaria nº 2.914/11 e pelo Conama 396/2008, já o poço 

P4 se manteve ausente podendo se dá ao fato de ser mais distante do cemitério. 

 

CONCLUSÃO 

Do ponto de vista ambiental, mediante estudos realizados ressalta que o cemitério pode está 

influenciando de forma negativa a qualidade das águas subterrâneas dos moradores do Bairro Almir 

Gabriel, que residem nas proximidades do cemitério. Onde em torno da região, há certa carência no 

serviço de saneamento básico, falta de fiscalização pelos órgãos competentes, tais como: 

Companhia de Água, Poder Público, Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria de Saúde. 
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