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Desde a prc-hi storia, urn dos maiore s mistcr ios e a morte. as mistcrios que giram em tom e dessc lema, fizeram com que diferenlcs sociedades .10 lange da
historia da humanidade desenvolvessem forma s distintas dc cultuar seus morto s e priucipalmente ornamcntar scus tumul os, a Ccmitcrio da Co nso lacao,
primeiro ccrniterio publico da cidade de Sao Paulo , fund ado em 1858 , e um dos principai s repre sent ante s das trunsformacocs pelas quai s Sao Pau lo passou ,
sendo um dos locais on de se enconlra melhor represent ada a puj anc a da elite paulistana da dccada de 1920 . Era costume na epoca eopiar os habitos
pari sicn scs, prin cipalmente no qu e dizia rcspcito a culinaria e as ves timc ntas, e isso se estendeu tamb crn ornamc ntacao dos tumulos, sendo contralad os
art istas de rcnome como Nicola Rollo , Luig i Brizzol ara, Viclor Brcchcrct, Matcrno Girib aldi , entre outros, para a con struc ao de suntuosos tumulos que
etemizassem as pesso as qu e possui am grande status soc ial.
Gr and e parte dos monurnento s que co mpoe esse museu a ccu abc rto e composta por rochas, e sofrem com os agentes intcmp ericos, seja m eles quimicos,
fisico s ou biologicos .
a presenl e cstudo obj etivou map ear as principais forrn as de alt cracao das roeh as que compocm alguns dos monumento s pctrcos turnul arcs, utili zando-se
para isso 0 rnctodo proposto em Henrique s et 01. (2005), alcm da utilizac ao de analisCrtcitas por difrac ilo de raios X, microscopia clctronica de varrcdura, e
microscopia pctro gnifica. a s tumulos escolhidos sao os seguintes: Interro gaciio de Francisco Leopoldo e Silv a; Sepultamento de Viclor Brecheret; Tumulo
do Marquesa de Santos ; Miniatura de Catedral Neogotica ; Mausoleu do Familia Matarazzo e Tiunulo do D,: Jos e Al ves de Cerq ueira Cesar. Rcssal ta-sc
que tod os os mon ume nto s esco lhido s sao tomb ado s pelo Co ndephaat (Conselho de Dcfcs a do Patrimon io Hist6rieo, Arqueo l6gico, Artistico c Tur istico do
Estado de Sao Paulo), 0 que enfatiza a importfincia dos mesmos.
a s mapeam enlo s reali zado s mo str arn que os tumulos qu e possuem a su a estrutura compo sta por marmorcs sa o os que se aprc scntarn mais dcgradados
pelo s agentes intcmpcricos, apre senl and o desd e cflorcscc ncias compostas essenci almente por calcit a (C aCO ,) a fissura s que tendem .10 desprendimento
de mat erial pctrco. Os tumulos eompostos por granitos aprc scntarn em geral muitas manchas, alern de pequenos orificios gerad os pela alt erac ao de alguns
mine rais opacos . A pre sence de col onizacocs biol ogic as e muito intcnsa, principalment e em locais que pcrmancccm umidos e com pou ea ilurnin aeao ,
colabora ndo co m a dccornposicao da rocha de form a ma is inten sa. A a ltcra cao de peens de bronze, presente s nos turnul os, provoea formacao de manchas nas
roch as co m um a co loracao esve rdea da . Ausenc ia de rejunte em algumas partes dos tumul os colabora co m 0 apareci mento de outras formas de intemperismo.
Por fim, a atividadc de natureza anlr6pica e a qu e mais danifi ca os tumul os, manifcstand o-sc sej a por pichacocs, sej a pela utilizacao de mctodos de limp eza
inadequado s.
a s tumulos analisados aprese ntam muita s form as de altcracao da roch a, que por enqu anto nao aprese ntam riseos a in tcgr idadc das pccas, Espc ra-sc que a
rcali zacao desse projcto incentive outras pcsquisas semelhanles, acocs de con scrv acao e divulgacao desse local que alern de ser 0 ccmiterio mais famoso de
Sao Paulo, e urn verdadeiro mu seu a ccu abcrto.
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Na soc iedade em que vivemos atu almcntc, rno indu stri alizad a e globalizad a, estudos sobre a qu alidade da agu a subterranca ou superficial sao necessaries,
poi s este tipo dc manancial a lgumas vezes cnc ontra-sc de sprotegido da contaminacao antropica.
Es tc es tudo tern como objctivo prin cip al a cornp aracao de dois ind ices de Qualidade de Agua (IQA): 0 IQA CETESBdesenvolvido pela NSF (National Sanitation
Founda tion/USn) e adaptado pel a Companhia de Tecnologia de Sane amento Ambiental (CETESB) do Estado de Sao Paulo e 0 IQACCM£ desen volv ido pelo
Canadian Counci l of Minist ers ofthe Environment (CCM£) . E como objetivo secunda rio pretend e-se ave rigua r a qu alid ade das agu as superfieiais da Bac ia
Hidrog r:ifica d o Rio S ao Domingos (B H RS D), que es t:i Iocali zad n no N oroeste do Estado do R io de Janei ro , compreendendo os municipios de Sao Jo se de

Uba e Itaperuna.
a s dado s analisados sao rcfcrcntc s a tres carnpanhas realizadas nos anos de 2004 (19 amo stra s), 2005 (9 amostras) e 2007 (4 amo stras) . 0 ana de 2004
rcprcscnta a fase de caracterizacao da baci a e os anos de 2005/07 represe ntam a fase de monitoramento. Os IQA's foram ap licados com nove parametros,
sendo eles : coliformcs fccai s, pH, demanda bioquimica de oxigcnio, nitr ate, fosfato, tempe ratur a, solidos tolai s, s61idos em suspcnsao (turbidez) e ox igenio
dis so lvido . Ap6s os resul tados gerados pelo s indices, uti lizo u-se a ferrame nla Spatial Ana lyst do software ArcGis 9.2 para obter uma visualizacao cspacial
dos resultado s obtidos para a area de estudo.
A partir das analises grafi cas e da visualizacao espaei al conclui-se que :
_ De acordo com 0 IQA cETESII a qual idade das aguas supc rfieiais na bacia vern se deteriorando durante 0 tempo de es tudo .
_ Dc acordo com 0 IQA c c ME' pod em os analisar os pares anuais: 2004 /05, onde a qu alid ade das aguas superfie iais indica uma mcl horia qu alidade no ano de
2005 em rclacao .10 de 2004 . 0 par anua l 2005/07 repr esenta um a pior qu alid ade em rclac ao a analise anterior. Fazendo uma comparacao relativa do corncco
.10 fim dos cs tudos (200 4/0 7) 0 IQA
indica um melhor resultado em 2007 , caraelerizando um a melhoria na qu alidade da agua,
CG IE
Em rel acao a cornparacao entre indic es 0 IQAcETESBparec e demonstrar result ado s mais eond izentes com a real situacao da bacia, poi s nao foram observadas
melhori as nas questoes do uso de defcnsivos ag rieolas ou do tratamento de esgolo na regiao, isso nos leva a crer que a qualidade da agn a esm retratada na
inlerpre ta~ao do indice. Islo e a qu alid adc da {Igua na BHRSD era melhor no come~o do estudo e com 0 passar do tempo eome~ou a ap resentar resultados
piores no fim desse estudo.
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