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RESUMO 

 

O artigo avalia a qualidade da água subterrânea de poços rasos e cisternas, inclusive 

usados como soluções alternativas coletivas e individuais para consumo humano, no 

entorno do Cemitério do Campo Santo, em Salvador-Bahia-Brasil. Foi realizada busca 

ativa de poços no entorno do cemitério, coleta e análises de amostras de água nos 

períodos chuvoso e seco do ano, mediante os critérios: proximidade, sepultamento por 

inumação, índices de saturação (número de sepultamentos/ano); localização em área 

considerada vulnerável dentro da perspectiva geográfica e presença de moradias na 

circunvizinhança; fluxo superficial de água convergindo, ou não, para região dos 

poços. Os resultados das análises dos parâmetros físico-químicos (turbidez, pH e cor 

aparente) e microbiológicos (Coliformes termotolerantes e Escherichia coli) foram 

confrontados com a legislação vigente que normatiza a qualidade da água subterrânea 

usada e sua potabilidade e com bioindicador de contaminação por necrochorume 

(Clostridium perfringens). Os resultados das análises sugerem contaminação por 

necrochorume.   

 

 

1  INTRODUÇÃO 

Devido a um processo de urbanização intenso e descontrolado, tornou-se comum 

encontrar cemitérios totalmente integrados à malha urbana, tornando-se uma 

preocupação visto que representam risco potencial de contaminação do solo por meio 

do necrochorume. 

É relevante a preocupação com a água subterrânea, já que sua contaminação por esse 

tipo de equipamento, ainda com implantação adequada e respeitando todas as medidas 

de proteção ambiental, é um problema de saúde pública (Leli et al., 2012). Muitos 

cemitérios não foram alvos de estudos anteriores ao processo de implantação, 

ampliando, ao longo de anos, sua potencialidade para a contaminação do ambiente.  

Muito vem sendo feito para investigar e avaliar o risco que existe nas necrópoles 

estudadas para recomendar formas de intervenção como auxílio na minimização dos 

impactos causados pelos cemitérios e nortear a implementação de normas e políticas 

públicas adequadas (Souza e Costa, 2007) no contexto ambiental e da saúde pública.  

No Brasil praticamente a totalidade dos cemitérios municipais apresenta algum 

problema de cunho ambiental ou sanitário e, em muitos casos, o risco de contaminação 

do aquífero freático adjacente a essas áreas é reconhecidamente comprovado (Abas, 



2001). Muitas comunidades vivem no entorno das áreas de influência de cemitérios e 

se utilizam de água de poços como forma de suprir ou complementar o abastecimento 

para o consumo humano. Almeida et al. (2006) consideram que resultados de estudos 

alertam para a necessidade de se promover investigações sistemáticas, principalmente, 

em áreas residenciais próximas a cemitérios, onde há exploração de água por meio de 

fontes e poços rasos como soluções alternativas. 

No País, 15,6% dos domicílios utilizam para consumo humano e atendimentos de suas 

necessidades, exclusivamente água subterrânea (IBGE, 2010). Em geral as pessoas não 

percebem a dimensão da problemática acerca dos cemitérios (Marcomini e Castro, 

2010). Em São Paulo, Romanó (2005) mostrou a ocorrência dos patógenos causadores 

de poliomielite e hepatite em poços de profundidades da ordem de 40 a 60 metros, e 

que a contaminação pode chegar a grande profundidade e extensão, comprometendo 

toda uma região que está sendo abastecida com aquele aquifero e caso essa água 

contaminada seja utilizada para fins de consumo humano, poderá gerar riscos à saúde. 

Doenças relacionadas à água (DRA) de notificação compulsória, como febre tifoide
1
, 

são subnotificadas e nem sempre ocorre investigação quer seja das fontes e vias de 

contaminação, que no caso das gastrenterites e diarreias, torna difícil relacionar a 

enfermidade com a causa que pode ser água contaminada com microrganismos e 

substâncias provenientes do necrochorume, caso haja exposição a este composto. Foi 

encontrado apenas um caso de febre tifoide em Salvador nos períodos de 2007 a 2012 

(Datasus, 2014), mas essas doenças aparentemente controladas ou erradicadas podem 

se tornar reemergentes caso haja falhas nos processos de abastecimento ou uso de água 

de qualidade duvidosa, especialmente em locais vulneráveis. Outra situação 

encontrada relaciona-se com as condições de saúde do exposto, a faixa etária, 

condições de nutrição e imunidade, além da concentração ingerida do organismo e da 

dose infecciosa mínima requerida para o início da doença, como fatores que 

influenciam na incidência e prevalência de uma patologia e traduzem a relação entre 

perigo e risco.  

Segundo Almeida e Macêdo (2005), no Brasil não há controle na construção de 

cemitérios, o que é agravado pela falta de acompanhamento das diferentes esferas do 

Poder Público competente que empurram o problema uns para os outros. Torna-se 

importante na discussão a respeito do assunto, considerar que o problema não está na 

atividade em si, mas na escolha sem critérios socioambientais e inadequada das áreas 

para localização e implantação de necrópoles. Percebe-se que em muitas delas há 

vulnerabilidade ambiental, o que acarreta risco de contaminação para o solo, água 

subterrânea e para as pessoas que vivem no seu entorno. O caso do Cemitério do 

Campo Santo, em Salvador-Bahia, cemitério horizontal, caracterizado como do tipo 

tradicional e de propriedade da Santa Casa de Misericórdia da Bahia, não foge a esta 

realidade. Ele é o cemitério mais antigo da cidade de Salvador (2,9 milhões de 

habitantes), capital do estado da Bahia, funcionando desde o dia 1º de maio de 1844 

em área de cerca de 76.000m
2
. Está localizado em um pequeno morro onde se 

originaram dois bairros, o Alto das Pombas e o Calabar (Fig. 1E). Além dessas 

comunidades, outras adjacentes também utilizam água oriunda de poços tubulares 

rasos e cisternas identificadas na rota do fluxo superficial representados em figura 

sobreposta (Fig. 1D). Por conta do alto do índice pluviométrico da região, os aquíferos 

estão em constante recarga hídrica e afloram nos vales com0 no entorno do morro 

onde está localizado o Cemitério do Campo Santo.  

                                                 
1 Últimos 3 casos notificados em Salvador em agosto de 2014 (Datasus, 2014). 



 

Fig. 1E (esquerda). Área do Cemitério do Campo Santo. Fonte: Google Earth; 

Fig. 1D (direita). Entorno do cemitério e indicação de localização de poços e 

cisternas utilizadas como pontos amostrais. Destaque para sobreposição de mapa 

de fluxo superficial. Fonte: Própria. 

2 LEGISLAÇÃO 

Com relação à legislação brasileira específica para cemitérios, o Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (Conama) aprovou as Resoluções nº 335, de 03 de abril de 2003, e nº 

402, de 17 de novembro de 2008, que são recentes em relação à situação da maioria 

dos cemitérios implantados, exigindo das administrações das necrópoles a adotarem 

providências quanto a intervenções e ajustes de acordo com as normas e regras 

vigentes, buscando as adequações necessárias para possíveis problemas de ordem 

ambiental. 

No que tange à balneabilidade e potabilidade da água captada, a legislação que rege 

atualmente a água subterrânea e para fins de consumo humano no Brasil são, 

respectivamente, as Resoluções Conama n
o 

357/2005 e n
o
 396/2008 e a Portaria n

o
 

2.914/2011, do Ministério da Saúde (MS) do Brasil, que estabelecem parâmetros para 

avaliar a qualidade da água de acordo com critérios como, por exemplo, a classe a que 

pertence a água em questão, o uso e os fins desta. 

3 INDICADORES DE CONTAMINAÇÃO POR NECROCHORUME 

Dentre os indicadores que norteiam o processo de contaminação por necrochorume da 

água subterrânea têm-se como parâmetros físico-quimícos: potencial hidrogeniônico-

pH, condutividade elétrica-CE, cor, turbidez, cloretos, dureza total, sólidos dissolvidos 

totais-SDT, sulfato, ferro, nitrogênio total e amoniacal, amônia, nitrito, nitrato, fósforo 

total, demanda bioquímica de oxigênio-DBO5, oxigênio consumido e dissolvido e 

coliformes termotolerantes. Estes parâmetros devem ser coletados e analisados 

seguindo as orientações do Standard Methods of the Examination of Water and 

Wastewater (Apha, 2005), assim como os relacionados à bioindicadores específicos, 

tais como Streptococos, Salmonella, coliformes totais, E. coli, clostrídios sulfito-

redutores como Clostridium perfringens, Pseudomonas aeruginosa e bactérias 

proteolíticas (Espíndula, 2004). Destes, são importantes colonizadores de cadáveres 

humanos Clostridium spp, Streptococcus e enterobactérias (Ucisik e Rushbrook, 

1998). Enetério (2009) considera que a amostragem de água subterrânea que apresente 

baixo índice de indicadores de poluição fecal (Coliformes termotolerantes), porém 

com maior número de bactérias anaeróbias (clostrídiossulfitos-redutores-CSR), 

demonstram uma provável contaminação oriunda das covas. 



O presente artigo tem como objetivo avaliar a qualidade da água explotada de poços 

rasos no entorno do Cemitério do Campo Santo em Salvador, principalmente aqueles 

utilizados como Sistemas de Abastecimento Alternativo Coletivo e Individual para 

consumo humano (SAC e SAI). Essa avaliação foi realizada tendo em vista à 

legislação no que diz respeito a parâmetros específicos de qualidade relacionados à 

água subterrânea e para consumo humano encontrados nas Resoluções Conama nº 

396/2008 e nº 357/2005, na Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde (MS) e 

indicador específico de contaminação por necrochorume, como presença de clostrídios 

sulfito-redutores, no caso, o Clostridium perfringens. 

4 METODOLOGIA 

O trabalho teve caráter exploratório para fins de diagnóstico da qualidade da água e  

foi iniciado com levantamento bibliográfico de artigos científicos, livros e teses nas 

bases de dados e periódicos consultados e revisão da bibliografia referente ao tipo e 

objeto de estudo: a água subterrânea para consumo humano contaminada por 

necrochorume. A revisão foi o ponto de partida para que fossem estabelecidos critérios 

de seleção da área de estudo dentre os cemitérios de Salvador tais como, a 

proximidade com um cemitério antigo da Cidade, índices de saturação (número de 

sepultamentos/ano), sepultamento por inumação, localização considerada vulnerável 

nos aspectos geográficos e geológicos, presença de moradias na circunvizinhança, uso 

de poços de água subterrânea inclusive para consumo humano, fluxo superficial de 

água convergindo para região onde existam poços em atividade e, principalmente, 

funcionando como soluções alternativas de abastecimento de água cadastradas no 

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano 

(Siságua) ou não. A segunda etapa constou de coleta de amostras de água nos pontos 

selecionados observados os critérios anteriormente mencionados e nos períodos seco e 

chuvoso do ano. Foram selecionados 8 poços tubulares rasos da região em questão, 

sendo um para controle (I) e uma surgência, totalizando 9 amostras em cada período 

de coleta (chuvoso-agosto/2013 e seco-fevereiro/2014). Na segunda campanha 

(período seco) coletou-se uma amostra adicional do ponto I (IB) e outra no ponto XI. 

O ponto de coleta XI é um local onde ocorre uma surgência natural. Os pontos estão 

situados à montante e à jusante do local de inumação direta no solo, situando-se na 

parte baixa do morro onde se encontra o Cemitério. A coleta de amostras de água 

seguiu os procedimentos recomendados e técnicas apropriadas, para cada tipo de 

método analítico e com critérios exigentes de assepsia. A coleta de amostras de água 

para a análise microbiológica antecedeu a coleta para qualquer outro tipo de análise, a 

fim de evitar o risco de contaminação. Em seguida, foi realizada a coleta para análise 

físico-química, onde as amostras de água foram colocadas em frascos de polipropileno 

ou polietileno de 500 mL, de onde foi retirada pequena quantidade de água utilizada 

para a análise de Cloro residual livre pela técnica de colorimetria, in loco. A análise 

laboratorial ocorreu em laboratórios de referência de qualidade da água 

(LACEN/SESAB e Faculdade de Farmácia/UFBA), de acordo com a metodologia 

analítica de modo a atender às normas nacionais e internacionais recentes, 

especialmente ao Standard Methods of Examination of Water and Wastewater (Apha, 

2005). A terceira e última etapa da metodologia foi a sistematização dos dados, sua 

análise e a interpretação dos resultados que foram confrontados com os valores e 

níveis máximos permitidos pela legislação para cada parâmetro selecionado. Estes 

resultados geraram tabelas e cartogramas utilizando ferramentas como softwares 

específicos para georreferenciamento (SURFER/ARGIS) de modo a estimar o fluxo 

subterrâneo e presença de pluma de contaminação. 



5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados das análises de amostras de água dos nove poços no período chuvoso 

(Tabela 1) mostram que dentre as alterações encontradas em relação aos parâmetros 

preconizados pela legislação brasileira, os valores do pH (Fig. 3), exceto no ponto 

VIII, encontram-se em desacordo com os valores ideais que estão entre 6,0 e 9,5,  

estabelecidos na Portaria n
o
 2.914/2011, do MS, e nas Resoluções Conama n

os
 

357/2005 e 396/2008. 

Tabela 1. Comparativo de análises da qualidade da água subterrânea (período 

chuvoso) nos 8 pontos amostrados 

Tratando-se de água não tratada, classificada como água doce, Classe 1, a Resolução 

Conama n
o
 396/2008 estabelece para pH o mesmo intervalo que o da Portaria n

o
 

2.914/2011. A turbidez (Fig. 2) e a cor aparente atendem os limites estabelecidos, 

exceto na amostra do ponto III, que equivale a 12,5% das amostras monitorizadas no 

período chuvoso, indo de encontro ao VMP de 5%. Como não é água tratada se 

descarta essa amostra como indicadora de inconformidade ou de relevância sanitária. 

Na segunda campanha, período seco, o pH nos pontos IA, II, IV e  VI (Fig. 3) 

mostrou-se em inconformidade.  A cor sofreu alterações com relação ao período 

chuvoso sendo aferida em 5uHz nos pontos IA, IB, V e 10uHz nos pontos IB e VII, 

mas atendem ao estabelecido pela Portaria n
o
 2.914/2011, do MS, cujo VMP é de 

15uHz. 

 

 

Parâmetros/ 

Pontos 
I II III IV V VI VII VIII 

Turbidez(uT) 0,02 0,02 5,0 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

         

pH 5,42 5,37 5,80 5,74 5,64 5,49 5,99 6,01 

         

E.coli (em 

100ml) 
ausente ausente ausente ausente ausente ausente ausette ausente 

         

C. perfringens 
<1,1 

NMP 

5,1 

NMP 

5,1 

NMP 

3,6 

NMP 

<1,1 

NMP 

2,2 

NMP 
2,2 NMP <1,1 NMP 

         

Cor aparente 

(uHz) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

Fig. 2.  Comparativo de níveis de turbidez períodos chuvoso e seco (PC e PS). 

 

 Fig. 3.  Comparativo de níveis de pH períodos chuvoso e seco (PC e PS).   

Os resultados das análises físico-químicas da segunda campanha de amostragem, 

período seco (Tabela 2), mostraram-se em inconformidade com relação ao pH nos 

pontos IA, II, IV e  VI. A cor nos pontos IA, IB, IV, V e VII apresentou valor mais 

elevado, mas atende ao estabelecido pela Portaria n
o
 2.914/2011, do MS, cujo VMP é 

de 15uHz. Quanto aos resultados microbiológicos, a Escherichia coli continuou 

ausente, porém os valores encontrados de Clostridium perfringens foram bem mais 

expressivos quantitativamente, estando presente em todos os pontos amostrados. No 

período chuvoso o resultado quantitativo e qualitativo foi menos expressivo, 

demonstrando que possivelmente houve efeitos na diluição dos elementos no solo. 

No período seco, alguns elementos e a presença de clostrídios sulfito-redutores se 

apresentaram em maior quantidade ou qualitativamente distintos em alguns pontos.  A 

diminuição do pH, provavelmente oriundo de alta decomposição, resulta na 

acidificação da água (Pratte-Santos, 2007). Segundo Silva (2003), a acidez da água 

pode contribuir para corrosão de estruturas tais como instalações hidráulicas, 

adicionando constituintes à água. Sendo assim, a acidez no meio está vinculada à 

dissolução de substâncias (Brasil, 2014) que, neste caso, tornará os produtos da 

coliquação cada vez os mais disponíveis com a redução do pH.  

 



Tabela 2. Comparativo da análise da qualidade da água subterrânea (período 

seco) dos 9 pontos amostrados 

 

 

 

Com relação à turbidez, em ambos os períodos todas as amostras coletadas estavam 

em conformidade com o estabelecido na referida legislação. Nas zonas de médio e alto 

risco, utilizando unicamente a vulnerabilidade extrínseca descrita por Aquino (2008), 

apresentam influência na determinação da presença de contaminação remota por C. 

perfringens, sendo que em alguns dos pontos os valores de determinação deste 

elemento (NMP) não são indicados quantitativamente conforme o padrão descrito no 

ensaio utilizado (Fig. 4E e 4D), o que ocasiona no programa ArcGIS, uma 

demonstração desses resultados de uma forma figurativa, mas com restrições com 

relação à quantitativa por conta de limitações do software. Se a taxa de concentração 

de C. perfringens foi aferida em >2,3 X 10 NMP, o software registra o valor exato de 

2,3 x 10 (23). Entretanto, a utilização do software possibilita a verificação espacial da 

localização dos pontos de coleta e a comparação, a grosso modo, dos níveis 

encontrados entre eles em cada época de coleta, associando-os ao fluxo subterrâneo 

estimado e determinado pelo programa SURFER 

 

 

 

 

 IA IB II III IV V VI VII VIII XI 

Turbidez (uT) 0,02 0,20 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,18 0,02 0,19 

pH 5,80 6,32 5,39 6,29 5,55 6,05 5,97 6,55 6,05 6,41 

E. coli ( em 

100ml) 
ausente ausente ausente ausente ausente ausente ausente ausente ausente ausente 

C. perfringens 
1,6 x10 

NMP 

>2,3 

x10 

6,9 

NPM 

3,6 

NPM 

>2,3 

x10 

NPM 

6,9 

NMP 

2,2 

NPM 

9,2 

NPM 

<6,9 

NMP 
5,1NMP 

Cor 

aparente(uHz) 
5,0 10,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 



 

 

 

Fig. 4E e Fig. 4D (esquerda e direita). Cartogramas com gráficos das análises dos 

indicadores utilizados na metodologia e com estimativa de modelagem de fluxo 

subterrâneo no períodos chuvoso (esquerda) e seco (direita). 

O necrochorume é mais denso que a água e atravessa o aquífero até a sua camada 

impermeável (Carneiro, 2008), sendo, em parte, carreado no sentido do fluxo 

subterrâneo, podendo atingir e contaminar toda a região. 

 

A maior parte dos pontos amostrados pertence à Bacia de Ondina. Fazem parte dela  

os bairros de Ondina, Calabar e Alto das Pombas, além das localidades de Jardim 

Apipema, Alto de Ondina e São Lázaro  (Santos et al., 2010). 

 

A área dessa bacia fazia parte da Bacia do Rio dos Seixos (Barra/Centenário). Mas 

segundo Santos et al. (2010), a existência de nascente de um córrego que drena a 

localidade de Jardim Apipema e o bairro do Calabar, onde foi observado um suave 

caimento no terreno, justificou a delimitação desta bacia, sendo os limites entre ela e a 

Bacia do Rio dos Seixos (Barra/Centenário) ao Sul e a Bacia do Lucaia ao Norte. A 

topografia local e o relevo do morro onde se encontra o Cemitério é determinante no 



escoamento da água superficial e percolação dos contaminantes no solo. Boa parte da 

água drenada do Cemitério segue em direção ao vale onde encontra-se a maior parte 

dos poços amostrados. Os Pontos II e III são justamente os considerados mais críticos 

seja em valores do pH ou de concentração de C. perfringens, isso por estar muito 

próximos das áreas onde ocorrem sepultamento em covas rasas e na rota do fluxo de 

água contendo resíduos de coliquação. Nesta área o aquífero é raso e concentra toda a 

natureza de lixiviados provenientes do escoamento no período de maior pluviosidade. 

Os pontos PI, PV e P VIII tiveram valores de C. perfringens mais atenuados 

provavelmente por conta do distanciamento da fonte poluidora, ainda que na rota de 

contaminação. No fluxo é possível que tenha havido degradação ou diluição dos 

contaminantes no halo de dispersão hidrogeoquímica que favorece o desaparecimento 

gradual à medida que ocorre afastamento do ponto de contaminação. Os mecanismos 

de dispersão e retardamento da migração dos contaminantes químicos e 

microbiológicos no meio rochoso dependem basicamente do clima, tipo de solo e da 

natureza dos microrganismos (Castro, 2008). Além disso, fenômenos como a 

precipitação química, degradação química e biológica, volatilização, consumo 

biológico e adsorção podem interferir na infiltração para zonas mais profundas do 

solo, evitando ou degradando os contaminantes (Feitosa e Manoel Filho,1997). 

 

Apesar de alguns destes pontos estarem mais distantes da fonte de contaminação, 

como no caso do ponto I, há indicação que possivelmente o deslocamento da pluma de 

necrochorume segue o sentido do fluxo superficial e subterrâneo estimado. Braz et al. 

(2010) defendem que este deslocamento não necessariamente coincide com a direção 

do fluxo das águas superficiais, podendo apresentar variações locais devido  à 

presença de heterogeneidades litológicas, o que pode explicar a redução dos valores de 

C. pefringens no ponto III e manutenção dos valores no ponto VI. 

 

Logo, na região, há influência das condições ambientais e de vulnerabilidade 

(hidrogeológicas, relacionados à taxa de pluviosidade e do fluxo superficial na 

lixiviação e absorção na zona saturada) e da percolação de microrganismos nos locais 

de inumação direta. 

6 CONCLUSÃO 

A utilização de parte dos parâmetros necessários e a pequena quantidade de amostras 

analisadas em apenas dois períodos de coleta de amostras (chuvoso e seco), embora 

limitação do estudo, foram suficientes para a percepção da existência de uma 

correlação positiva entre este e a presença de contaminação por necrochurume. Pode-

se afirmar que a presença de C. perfringens, ainda que não seja um parâmetro 

microbiológico praticado no Brasil, pode trazer um risco em potencial aos usuários da 

água subterrânea no área de estudo. C. perfringens foi utilizado neste estudo como 

indicador de contaminação remota e como um bom indicador da contaminação por 

necrochorume (Silva, 2012), por ser bastante persistente neste meio. Apesar da 

presença de C. perfringens, as amostras coletadas se enquadram nos padrões de 

qualidade estabelecidos pelas Resoluções Conama n
os

357/2005 e 396/2008 e de 

potabilidade estabelecidos pela Portaria n
o 
2.914/2011, do Ministério da Saúde. 

 



A inclusão de outros parâmetros específicos na análise de água para consumo humano 

em regiões ambientalmente vulneráveis permite realizar uma correlação mais 

consistente entre a presença, a intensidade da contaminação, o impacto do 

necrochorume na qualidade da água consumida nas adjacências do Cemitério do 

Campo Santo, bem como a interferência de outras fontes de contaminação. West et al. 

(2014) sugerem a determinação de presença de aminas bioativas (putrescina e 

cadaverina) na água subterrânea, que identificaria com maior precisão uma 

contaminação dessa natureza  De acordo com os valores de cada parâmetro, há 

indicação que ocorre a contaminação do aquífero e de pluma de contaminação difusa
2
, 

em especial por conta do trend de dispersão do C. perfringens, concordante como 

fluxo subterrâneo, demonstrados nas Figuras 4D e 4E.  

  

Há controvérsias na literatura sobre a forma de infecção mais perigosa por C. 

perfringens, mas há evidência de um maior risco no contato da pela com a água 

contaminada do que por meio da ingestão. Logo, se torna necessário a comunicação do 

risco aos usuários das soluções alternativas de abastecimento utilizadas, sobretudo os 

SAI. Estes resultados alertam para a necessidade de promover investigações em 

caráter especial nos aquíferos freáticos em regiões onde há cemitérios que ainda 

inumam cadáveres de forma tradicional, situados em local vulnerável e onde haja 

proximidade de residências, atividades comerciais e outros fins que utilizam SAC e 

SAI. 
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