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1. IN T R O V U Ç Ã O 



A água encontra-se em contínuo percurso pela n~ 

tureza, originando o que se denomina de "ciclo hidrolÓgico" , 

graças ao qual, a quantidade de água no globo terrestre perm~ 

nece sempre inalterável no tempo, quando considerada em co~~ 

to, variando apenas nas parcelas em que se encontra distribui 

da, ou seja, nos oceanos, rios, lagos, atmosfera, subsol~ ~c 

CNEW YORK STATE DEPARTMENT OF HEALTH 20 , 1971). 

No entanto, a água doce, em estado lÍquido, cor 

responde a menos de 1% da quantidade total de água. Desta pa~ 

cela, cerca de 97% encontram-se nos interstícios do solo e 

subsolo, constituindo os recursos hÍdricos subterrâneos, en 

quanto que os outros 3% constituem os recursos superficia~s , 
28 

representados pelos rios, córregos e lagos CYASSUDA et al 

1965). 

Assim, ainda segundo este autor, observa-se que 

o volume das águas subterrâneas, assume enorme importância no 

que se refere à quantidade de água doce disponível, advindo 

daí sua grande procura para vários usos, incluindo o abasteci 

mento de populações humanas. 

Sendo a água um elemento indispensável à vida ~ 

nimal e vegetal, nada mais justo do que lhe dar o devido vabr, 

através de medidas adotadas no sentido de assegurar suas carac 

2 
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:~eristicas f!sicas, quimicas, microscop1cas e bacteriol6gicas , 

as quais lhe possibilitem condições sanitárias adequadas para o 

consumo. 

-Sabe-se que, a necessidade do homem em obter agua 

de qualidade adequada e em quantidade suficiente data dos tem

pos mais remotos, pois, Hipócrates no ano 460 A.C. já afirmava 

que: " ... a influência da água sobre a saÚde é muito grande ... " 

(OLIVEIRA 22 , 1974). 

Assim, embora houvesse suspeitas de haver Íntima 

relação entre qualidade da água e doenças, só se conseguiu pr~ 

vá-la cientificamente após a publicação da clássica investiga

ção de John Snow, a respeito de uma epidemia de cólera que se 

propagou num bairro de Londres, em 1849, causando 521 mortes

em apenas 10 dias. Empregando método simplesmente epidemiol6gi 

co, aquele autor, provou sem dÚvida nenhuma, a importância da 

água do poço da Broad Street na disseminação da doença entre ffi 

pessoas que a ingeriram (CHRISTOVA0 8 , 1974). 

A descoberta dos agentes etiolÓgicos das doenças 

infecciosas in~estinais e da sua eliminação, juntamente com as 

fezes dos indivÍduos doentes ou portadores, como a do Vibrio 

cholerae em.l854 (SHEWAN & VERON 26 , 1974), da Entamoeba hist~ 
lytica em 1875 (AMARAL & PONTES 1 , 1964), da Salmonella typhi 

em 1886, da Salmonella enteritidis em 1888, da Shigella dysen

teriae em 1898, da Salmonella paratyphi em 1902 (COWAN 9 , 1974) 

etc., contribuiu com informações importantes, as quais permiti 

ram concluir que a água pode atuar como veículo de transmissão 

de agentes de doenças infecciosas e parasitárias. A contar des 

sas datas, tomou-se maiores cuidados com a proteção das águas 

e, urna vez, postos em prática, o controle exercido sobre as rres 

mas passou a ser maior, através de exames variados e de manei

ra contínua, tendo-se por meta, a segurança das populações ~ 

tecidas (CHRISTOVÃG 8
, 1974). 

A~ águas subterrâneas podem ser captadas de fon

tes ou através de diferentes tipos de poços e, a sua pureza 

vai depender de vários fatores, entre eles, principalmente do 

grau de filtração que as águas sofreram. 

Sabe-se que a filtrdção se processa ~ medida que 

a água se infiltra no solo, variando sua eficiência com o tipo 

de solo que atravessa. O solo consider·ado como o mais filtran-
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~e, indiscutivelmente, ~ o arenoso, enquanto que o pior, sob 

~~te aspecto, ~ o calcáreo, dado que este Último pode apresen

tar, com frequência, fendas até de quilÔmetros de extensão, im 

pedindo que a filtração se processe (CHRISTOVÃO 8 , 1974; ~EN 
BERGH 17 1964). 

O grande problema que se agiganta relativamente 

ao amplo aproveitamento das águas subterrâneas é o da poluiçã~ 
-a qual dia a dia se torna mais intensa, tornando essas aguas 

em muitas regiões, imprÓprias ao co~sumo alimentar, dadas as 

suas precárias condições de potabilidade. 

Reconhece-se que as águas naturais, tanto as de 

supe·- :·!cie quanto as subterrâneas e mesmo as originadas de pr~ 

cipitação, revelam algum gra~ de poluição. Assim, para serem 

~onsumidas como água de bebida, seria necessária sob o ponto& 

vista microbiolÓgico, a verificação da presença ou ausência de 

microrganismos patogênicos ao homem, para que elas pudessem ~ 

consideradas próprias ou não ao consumo. Entretanto, torna-se 

muito difÍcil, mesmo quase impraticável, examinar-se diretamen 

te uma água natural e concluir se ela apresenta ou não micror

ganismos patogênicos. Para isto seria necessária a realização 

de uma série. de análises, a fim de se verificar a presença de· 

caàa um dos microrganismos patogênicos (BRANCO 6
, 1972; CHRIS

TOVAO 
8

, 1974; DUTKA 11 , 1973; GELDREICH 13 , 1970; NYSDH 20
,1971; 

REASONER 24
, 19'75; TODD 27 , 1967). Deve ser consid,~rado também, 

que nestes exames, além das t~cnicas recomendadas envolverem 

processos muitas vezes complicados e dispendiosos, a obtenção 

dos resultados demandaria muito tempo. 

Por outro lado, nas águas de abastecimento, do 

ponto de vista micr·obiolÓgico, assumem grande import~ncia os 

microrgdn:.smos pa1 or~nicos, eliminados habitualmente com d.S fe 

zes. 

A~sim, uma conduta de maior praticabilidade, co~ 

siste na verificação dessas águas, quanto i presença ou não de 

poluição de origem fecal, através da pesquisa de bactérias ou 

grupo de bactérias, cujo habitat normal é o intestino do homem 

e de outros animais de sangue quente, sendo consideradas ccmo 
. d" d d . - ( Ã 8 c 13 l.n l.ca oras e polu1.çao fecal CHRISTOV O , 1974 ;GEI.DREI H , 

1970; NYSDH 20 , 2.971; ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 21 , 1972). 
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São utilizadas como indicadoras de poluição fecal 

as bactérias do grupo coliforme, os coliformes de origem feca~ 

os estreptococos fecais ( CHRISTOVÃO 8 , 19 7 4; GELDREICH 
12

, 1967 ; 

GELDREICH 13 , 1970; GELDREICH 14 , 1975; GALVANI 15 , 1974; OMS
21

, 

1972) e o Clostridium perfringens (CHRISTOVAO 8 
1974). Entre

tanto, as mais utilizadas rotineiramente, são as bactérias do 

grupo coliforme (coliformes totais) e os coliformes de origem 

fecal. 

As fezes de qualquer indivÍduo, SeJa ele sadio 

ou não, apresentam em grande número um grupo de bactérias con

sideradas inofensivas ao homem, por não lhe causarem normalme~ 

te doenças e que sao eliminadas juntamente com as fezes, numa 

proporção de até 300 milhÕes por grama. Deste modo, a água co~ 

tendo bactérias do grupo coliforme apresenta forçosamente mat~ 

ria fecal e é potencialmente capaz de transmitir microrgams~ 

patogênicos (BRANCO 5 , 1970; BRANCO 6 , 1972; CHRISTOVA0
8

, 1974). 

O grupo coliforme é composto principalmente pela 

Escherichia coli, Enterobacter aerogenes, Citrobacter freundii 

(AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION 3 , 1975), Enterobacter 

cloacae e Citrobacter intermedium. 

Além do que foi exposto acima, as bactérias do 

grupo coliforme apresentam uma série de vantagens quanto a sua 

pesquisa na água, como indicadoras de poluição fecal, pelas se 

guintes razões: são facilmente isoladas a partir da agua e i

dentificadas através de técnicas simples, rápidas e econômic~. 

Apresentam coeficiente de mortalidade praticamente igual ao das 

bactérias patogênicas intestinais e não são encontradas normal 

mente no intestino de animais de sangue frio (CHRISTOVÃO 8 , 1974). 

O controle sanitário das águas é feito através 

de exames fÍsicos, químicos, microscópicos e bacteriológicos 

No entanto, quando se necessita julgar se uma água apresenta :Jt, 

não poluição fecal, é pela realização do seu exame bacteriolÓ

gico que se vai ter a imediata resposta, pois de todos, é o de 

maior valor na verificação das condições atuais da águct. Por 

outro lado, para se conhecer o passado da água, ou seJa, verl

ficar se recebeu poluição remota, os exames químicos apresen

tam maior vantagem e são de grande sensibilidade, ao passo ~e, 

bacteriologicamente poderá ser revelada aquela poluição ou nã~ 

Entretanto, uma água que, pela realização do exame químico se-
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Ja considerada potável, bacteriologicamente poderá se apresen

tar muito impura. Portanto, o exame bacteriolÓgico é o que me

lnor reflete as condições at:uais de uma agua (CHRISTOVÃO 8 , 1974). 

Devido a estes motivos, quando se deseja ter uma 

vlsao panorâmica das condições sanitárias da água consumida por 

uma população, procede-se à colheita desta água através de a

mos~ragem sistemática e submete-se a mesma ao exame bacteriolÓ 

gico. 

As cidades que contam com sistema de abastecimen 

to pÚblico de água, obviamente recebem agua em condições sani 

tárias adequadas devido ao controle sanitário exercido sobre a 

água distribuÍda. Entretanto, na maioria das vezes, é apenas u 

ma parcela da população que recebe este benefício, ficamo gran

de parte em busca de outra fonte de abastecimento de água. De~ 

ta maneira, a solução mais freqüentemente encontrada é a da ob 

tenção de água subterrânea pela construção de poços. Porém, ad 

vêm desta prática, urna suspeita quanto a possibilidade da água 

subterrânea obtida apresentar materiais indesejáveis ~SDH 20 , 
1971) como sais minerais em excesso e/ou agentes de doenças in 

fecciosas e parasitárias que possam por em risco a saÚde de 

seus consumidores. Sob o ponto de vista sanitário, neces~ta~e 

de um modo geral, saber se essa água foi poluÍda e, mais espe

~ificamente, se o foi por fezes. Verifica-se bacteriologicarne~ 

te tal ocorrência através da pesquisa de bactérias indicadoras 

de poluição fecal (CHRISTOVÃO 8 , 1974). 

Estudos realizados têm demonstrado que é poss~cl 

2Stdbelecer uma correlação entre o número de bacté~ias do gru

po coliforme e o número de determinados microrganismos patogê

nicos, presentes em certas regiões, podendo-se, em princípio , 

estabelecer até urna correspondência entre concentração de bac~ 

têrias do grupo 

(AMERICAN WATER 

VCIRA 22
, 1974; 

~oliforrne em águas e ocorrência de 

WURKS ASSOCIATION 4 , 1970; BRANCO 6 , 

~ELIGMANN & REITLER 25 , 1965). Sendo 

doenças 

19 7 2; OL.l_ 

asslffi, co!2 

forme o grau de poluição verificado numa água, através da de

terminação da concentração de bactérias do grupo coliforme, p~ 

Je-se prever o risco de doenças a que estão sujeitas as pesso-
-as que consomem es3a agua. 

OLIV~IRA 23 , 1975, refere que segundo a Organi~~ 
~io Mundial da SaÚde, aproximadamente um quarto dos leitos e-
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xistentes em todos os hospitais do mundo estão ocupados por e~ 

fermos cujas doenças são ocasionadas pela má qualidade da águ~ 

Dentre as doenças passíveis de terem seus agentes 

etiolÓgicos veiculados pela água, ocupam posição de destaque 

as doenças infecciosas intestinais como as febres tifÓide e pa 

ra-+::".fÓides, cÓlera, disenterias oacilar e amebiana, etc. (CRAUN m: 
::r~; HARDrnBERGH 17 , l964). Isto pode ser comprovado levando-se 

e::-, :·o:-Jt:a o declínio observado na incidência da febre tifÓide e 

pe~a erradicação da cÓlera. em todos os países que passaram a 

tr:·:a:t eficientemente a água de abastecimento (OLIVEIRA 23
, 1975). 

Nas localidades desprovidas de rede de esgotos, 

•. ~ •o 1ca~~o dep~e seus dejetos em fossas ou a ciu aberto. Es

ta mecid~ geralmente feita de modo inadequado, tem por conse

q~ência a poluição das águas subterrâneas que podem receber os 

d0 ·. etos itumanos diretamente ou através da infiltração, j umme~ 
-te ·om as aguas das chuvas. 

Sabendo-se da possibilidade de infiltração de ma 

terial fecal de fossas ou de efluentes de fossas sipticas no 

so:o, foram estabelecidas distâncias mínimas, sanitariamente 

seguras, entre as fontes de abastecimento de água e as instala 

ç~es de deposição de dejetos CGARCEZ 16 ; TODD 27 , 1967). 

16 GARCEZ de acordo com o Comitê de Saneamento 

Rural do Serviço Federal de Saúde PÚblica dos Estados Unidos , 

refere que as fossas devem localizar-se sempre a jusante do l~ 

cal de captação das águas subterrâneas e, a uma distância mini 

ma de 15 m, 30 me 45 m, respectivamente, se a fossa for dos 

tipos: seca, siptica e negra. A fonte de abastecimento de água 

sendo um poço raso, deve ser protegida contra a poluição da rua 

água, adotando-se as seguintes :nedj -~as sanitárias: revestimen

to impermeável ati uma profundidarlP mínima de 3 a~ m abaixodo 

nív~l do solo e prolongando-~e acima do nível do solo por mals 

.. ms 0,20 m, cobertur·a, captac;ão dd :Ígua de preferência por me.:b 

je borrlila e calçada de material imperme~vel ao redor da boca do 

poço. 

Aplicando-se estas medidas pode ser evitado ou 

minimizado o problema da poluição fecal em águas de poços ra

sos a qual, ocasiona, muit:as vezes. contaminação dessas águas 

) '1' 'l :c r-organismos patogênicos. 
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Verificou-se no Município de Curitiba, P~, que 

~ drea nao servida pela rede de abastecimento pÚblico de água, 

err. 1975, era significativa e não contava com dados relativos 

às condições sanitárias das águas de poços rasos que abasreci

am a po~ulação dessa referida área. Assim 2endo, programou-~e 

a realização do presente t raiJa ~!"lo. _.- -~ . -L '-pm por meta ·-i t; n<?,l' 

0s seguintes objetivos: 

--. Verificar as condições sanitárias tlctS águas dos p8ços rasos 

da área não servida pela rede dt: :d.JaSt:ecirnentc pÚblico de_. 

água, do :vtunicípio de C'1r:i-riba, Paraná, atravé::; àa pesquisa 

de bactérias do grupo coliforme e d~ coliformes de origem fu 

cal. 

2. Relacionar~ positividade obtida no exame bacteriol6gicocom 

.:J sistema de construção do poço, o tipo da fossa mais pr6xi:_ 

ma a ele e, também com a população abastecida. 



2. M A r E R 1 A L E M E r O V O S 
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Z. 7 . AMOSTRAGEM 

Un~dade etementa~ e un~dade amo~t~at adotada 
Dad0 3 ·nPx.:s~~ncia de um cadastro dos poços rasos constru{dos 

na á.::--e.: não servida pela rede de abastecimento pÚblico de água 

~o Municip~o d~ Curitiba, Paraná, pelo qual obter-se-ia uma a

,·,ostra do w1i•Jerso a ser analisado, procurou-se selecionar tais 

poços, atrav~s d~ um sorteio de domicilies existentes naquela 
-ar·ea. 

Assim sendo, embora a unidade elementar fosse "po 

ço raso" tnmou-se como unidade amostral, o domicílio. 

T~manh~ da amo~t~a ptanejada -Levando-se em con

sideraç~o o orazo de tr~s meses (fevereiro, março e abril) pa

r._, o :evantamentu, devido ao tempo que seria gasto na colhei tu.., 

~ r·e;nsf1::>rte e .mdl ic;e de águas dos poços rasos a serem examina

d· , a amostra que se teria condiçbes de selecionar poderia a

pre:,er:tar urr, tamartho de aproximadamente 300 poços rasos. 

Atr~v~s dos resultados, nio publicados, de um 1n 

ou~rito bacte~lo16gico realizado em amostra n~o proDabilis~ica 

!~ dguas de poços rasos, do Município de Curitiba em 1970, nos 

,,:,oorat5rios ·~a Administração de Recursos H!dricos, por est u-
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dantes de Medicina, obteve-se a informaçâo de que a proporçao 

de poços rasos situadoc na ár·ea a r~Y' estudada, cuja água nao 

estaria àen~ r·(- 'Jc::-
"' 

~Ja~..Jr· Je:~ oe potab~lidade, seria superior a 

90%. 
'"t": 

Adrnitindo-se que tal proporção (P) fosse 90%, o 

erro padráo do e~timador na amostragem casual simples de p~ços 

rasos, com uma amostra de 300 poços, seria de 1,73% e o coefi

ciente de ''atlaçao ,4e l, 9 2%. 

Essct precisão foi considerada aceitável e assim, 

a seguir, partiu-se para a elaboração de um plano amostrai com 

a finalidade de c)bter-se 300 amostras de água de poços rasos. 

Per outro lado, levantamentos anteriores realiza 

rios no Estado de São Paulo, mostraram as seguintes estimati-
-:,': -;': 

vas de taxas encontrarias 

micÍlios não localizados, 

e 3,0% de recusa. 

3,0% de não cobertura, 2,5% de do-

3, 2% de domicílios fechados ou vazbs 

Assim sendo, a estimativa da taxa de domicÍlios 

que forneceriam informações seria de 84,2%. 

Com a aplicação desta taxa neste planejamento a

mostral, a amostra a ser selecionada deveria compreender 356 ~ 

micÍlios, para que pudessem ser analisados 300 poços rasos da 

área de estudo, tendo sido esse n~mero aumentado para 360 para 

facilitar a seleção dos mesmos. 

?ara a seleção da amostr•a compreendendo 360 domi 

~Ílios, planejou-se um processo de amostragem eqiliprobabilísti 

co, 0 qual será descrito a seguir. 

* F = proporçã,) dP poços casos cuja água nao está dentr·o dos 

padr~)e~~ ·1.·::: po tabj l i.dade :10 un .i verso de poços raso~;. P<:l

ra fi:xnd<J r .-unanho da amostra, desde que P > 50%, qu,mto 

ma1or o v~:or de P tanto maior a precisão alcançada. 

t::. Informações pessoais dadas pela Profa. Dra. Eunice Pir1ho de 

2astro Silva do Departamento de Epidemiologia da Faculdade 

Je Sa~de P~blica da USP. 

BIBLIOTECA 
FACULDADE DE SA!.itk P!J'3l IrA 
UNIVERSIDADE DE sArJ PAÚLa 
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Unidade p4imâ4ia de amo~z4agem (UPAI - Ficou e~ 

tabelecido, inicialmente, que a UPA seria o setor censitário. 

Porém, cs setores censitários cujo tamanho (nÚmero de domicí

lios dados pelo Censo Demográfico - 1970) fosse inferior a 30, 

seriam reunidos a outros, de modo a const i tu irem conjuntos com 

c· mínimo de 30 domi~:lios. 

1;ssim sendo, da dr'ed a ser estudada qut: compre

endia 139 setores censitários foram formadas 135 unillades pr~ 

má~ias de amostragem (UPAs). 

Sonzeio da4 UPA~ - Com probabilidade proporcio

nal ao ~amanho (nÚmero de domicÍlios da UPA arrolados nas Fo

lhas de Coleta fornecidas pelo IBGE - Censo Demográfico 1970) 

das 135 UPAs formadas, foram sorteadas 36, verificando-se po~ 

teriormente que 30 se localizavam na zona urbana e 6 na zona 

rural. 

Unidade 4eeundãnia de amo~Z4agem --Tomou-se co

mo unidade secundária de amostragem o domicílio. 

P4o ee44 o de a.mo4 znag em do.6 domiell'io4 p.a.4a a1> 

UPA4 da zona u.4bana - De cada UPA sorteada foram selecionados 

10 domicílios através de amostragem sistemática. 
-~,· J.\ 

A seleção dos domicílios realizou-se obedecendo 

a um intervalo amostral pré-determinado, de acordo com o tama 
-nho da UPA, 0 qual foi calculado dividindo-se o numero de do-

micílios _.pertencentes à UPA por 10. 

Durante o Censo Demográfico - 1970, os domicíli 

os pertencentes ao setor censitário receberam, por ordem deen 

trevista, uma numeração nas Folhas de Coleta. 

Considerando-se que as UPAs correspondem a seta 

res cens i tário~:;, empregou-se a numeraçao existente nas Folhas 

df"> Coleta da. Ul'!. sorteadci para a seleção dos 10 domicílio'~ (j'Je 

ocupr1vam as po:3 ~ ~·."·'"' :. corr•esponden·tes aos resultados da aplic~ 

ção do inter·vaJ.o amos~ral da ; IPA em questão. 

Cada domicÍl.~o na Folha de Coleta era caracter,~. 
"· 

zado po1 viávei~ para se conse 
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guir localizá-lo na UPA, o nome da rua em que ele se encontra 

va e~a·$ua numeraçao nesta rua. 

Porém, às vezes, estas informações não estavam 

presentes e, devido à ocorrência deste fato, a seleção dos do 

micilios passou a ser feita de duas formas: 

a. Quando o domicilio tinha numeração constante na Fdha de Qr 

leta, essas folhas eram empregadas para a sua localização. 

Por outro lado, de acordo com a instrução dada pela estat~ 

cista por ocasião do planejamento do trabalho de campo, ve 
' rificou-se no local se, entre o domicilio selecionado e o 

seguinte na Folha de Coleta, haviam domicilies construidos 

após 1970. Em caso afirmativo estes novos domicÍlios também 

entravam na amostra. 

b. Q~ando o domicÍlio selecionado e portanto assinalado na Fo 

lha de Coleta não tinha numeração que permitisse sua loca

lização na rua, considerava-se a rua onde se localizava co 

mo tendo sido selecionada, levando-se em conta, porém, os 

limites da UPA. Dentre os domicilies dessa rua pertencentes 
-

à UPA procedia-se a uma seleção dos mesmos. Na Folha de Co 

let~ determinava-se qual o total de domicílios dessa rua 

e quantos haviam sido assinalados. Dividia esse total pelo 

número de domicilies assinalados e o quociente encontrado 

fornecia o intervalo amostral a ser usado na amostragem si~ 

temática, o qual seria aplicado aos domicílios dessa rua 

~elecionada. Para tal aplicação, consideravam-se os domicf 

lios ordenados segundo um sentido pré-fixado e partia-se de 

uma das extremidades à direita da rua. Precedendo a ida ao 

campo fazia-se o sorteio para o começo casual e com as su

cessivas adições do intervalo encontrado já se obtinham os 

nGmeros selecionados para ~ amostragem sistemática. Chega~ 

d'o-:se à rua sorteada consideravam-se os domicílios na or

dem descrita e, localizavam-se aqueles cujo número de or

dem coincidia com os números selecionados. Esses domicíli

os eram então os selecionados. 
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P~o~e44o de amo4~~agem do4 dom~~1l~o4 pa~a a4 

UPA4 da zona ~u~al - Inicialmente foi estabelecido o uso das 

Folhas de Coleta para selecão úos domicÍlios das UPAs desta 

zona. Porêm, os dados contidos nessas Folhas às vezes não a

tendiam às necessidades para ó localização dos domicílios aí 

selecionados devido ao fato dos mesmos na sua grande maiori~ 

não apresentarem numeração, as ruas não terem denominação ou 

ncs mapas nao constar o traçado das ruas. 

Em decorr~ncia de tal fato, outra alternativa 

não se teve senão aplicar um processo com o qual se procur~ 

va tornar a amostra composta de domicílios bem dispersos pe

la UPA. Ehtretanto, no proc~sso aplicado, a eqUiprobabilida

de dependeria de situações as quais não se tinha meios de sa 

ber se existiam ou não. O processo consistiu no seguinte: ex 

cluindo-se aqueles domicÍlios que poderiam ser localizados a 

travês das Folhas de Coleta era solicitado ao responsável de 

cada armazém de secos e molhados da UPA sorteada que citasse 

f . - 10 f f 4'1. con orme a necessldade, o nome de ate -- che es de aml la, a 
seus fregueses, sendo a o número de armazéns localizados na 

UPA em questão. Estes chefes de família deveriam residir em 

domicÍlios bem afastados uns écs outros para que se obtives

se urna amostra representativa das vârias áreas da respectiva 

UPA. 

Tamanho da amo4t~a e4~udada - Foi planejada i

nicialmente urna amostra de 300 poços rasos, entretanto, pelas 

razões já referidas, esse número foi aumentado para 360. 

Porém, o tamanho da amostra selecionada foi de 

415 diferindo do estabelecido que seria de 360. Isto deu-se 

devido ao aumento do número de domicílios nos setores censi

tários sorteados (UPAs), ocorrido desde a época do Censo Q970) 

atê àqueld em que se realizou o presente levantamento, ou se 

]a, 1975. 

Por outro lado, quando se realizou esta pesqui 

sa, verificou-se que dos 415 domicilias selecionados alguns 

nao pertenciam à população de estudo porque já estavam sendo 

servidos pel~ rede de abastecimento pÚblico de água ou por~e 

não possuiam poço raso. 
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As proporçoes de casos como estes seriam no mini 

mo as que constam na tabela 1. Afirma-se que estas proporções 

seriam "no mínimo" porque se desconhecem dentre os domicílios 

não localizados, vazios e fechados, quantos não pertenceriam t~ 

bém à população de estudo. 

Assim, subtraindo-se da amostra de domicÍlios se 

lecionados aqueles reconhecidamente não pertencentes à popula-

ção de estudo que são os 71 com água da rede e os ll sem 

raso, restaria uma amostra de 333 domicÍlios. Destes, 189 

poço 
-sao 

da população de estudo (possuem poço raso), enquanto que osl44 

restantes (domicÍlios não localizados, vazios e fechados) pod~ 

rlam ser ou nao da população de estudo (poderiam possuir ou 
-nao poço raso), cujas taxas são dadas na tabela 2. 

Portanto, o número de domicÍlios analisados per-
-tencentes a população de estudo foi de 189. 

2.2. COLHEITA E TRANSPORTE VAS AMOSTRAS VE ÃGUA 

No perÍodo de fevereiro a abril de 1975, das 36 

UPAs sorteadas, foi realizada a colheita de amostras de~ de 

189 poços rasos, estando os mesmos localizados em domicÍlios da 

zona urbana e da zona rural. Estas amostras foram colhidas em 

frascos de vidro, com tampa esmerilhada, com capacidade para 

150 ml, convenientemente lavados e esterilizados, em calor se

co, a l709C por l hora. 

Sempre que possível, as amostras de água foram co 

lhidas sem o auxílio de úomba, introduzindo-se no poço, ate a

tingir o lençol freático, o frasco de colheita preso pelo gar

galo a um cordel esterilizado. Durante esta operação tinha-se 

o cuidado de que o frasco náo atingisse as paredes do poço, a 

fim de evitar contaminação da amostra de água que estava sendo 

colhida. 

- -No caso dos poços fechados, em que a agua so po-

dia ser retirada através de bomba, a colheita da amostra se rea 

lizou na torneira mais próxima do poço. Para isto, a boca da 

torneira era flambada, a seguir permitia-se que a agua escorre~ 

se por 5 minutos, e logo após colhia-se um volume de -agua, o 
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qual, sempre ocupava cerca de 4/5 da capacidade do frasco. 

Os frascos contendo as amostras eram tampados i

mediatamente após a colheita de água e transportados e manti:los 

até o início do exame bacteriolÓgico em temperatura inferior 

a 109C, usando-se para tal, caixas de material isolante conten 

do cubos de gelo. 

2.3. INFORMAÇÕES OBTIVAS NOS VOMIC1LIOS 

-Imediatamente apos a colheita da amostra de agua 

do poço raso foram obtidas através da entrevista com o respon

sável pelo domicÍlio e/ou da observação, informações sobre as 

condições sanitárias do poço e da fossa mais próxima a ele, 

bem como, sobre o consumo de água. 

Para tanto, empregava-se um questionári~ previa

mente elaborado, no qual foram registradas as informações obti 

das no domicÍlio e os resultados do exame bacteriolÓgico da a

mostra de água do poço respectivo (Modelo do Que~x~oná~~o Apl~ 

c.ado, pág~ . ' 2 2, 2 3 e 2 4 J • 

Os dados relativos à observação e à entrevista 

foram obtidos da seguinte forma: 

P~o6und~dade do ~ - Após a colheita da amos

tra de água lançava-se no interior do poço até atingir o fundo 

um triângulo de metal com uma esfera de ferro em um dos lados 

preso a um cordel. Assim, obtinha-se a profundidade do p~o, m~ 

dindo-se o comprimento do segmento do cordel compreendido en

tre a extremidade que atingia o fundo e a marca correspondente 

à boca do poço. 

P~o~eção do ~ - Considerava-se como poço pro

tegido aquele que apresentava revestimento impermeável até uma 

profundidade de 3 a 4 m abaixo do nível do solo, revestimento 

este que deveria se prolongar por mais uns 0,20 m acima do so

lo; cobertura; captação da água por meio de bomba e calçada de 

material imp~rmeável ao redor da boca do poço com cerca de 1 

metro. 
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T~po da 6o~~a ma~~ p~Óx~ma ao ~ - Procurava-se 

classificar o tipo da fossa mais próxima ao poço (séptica, se 

ca ou negra), com base nas informações obtidas durante a entre 

vista. Considerava-se como sendo fossa séptica, quando a mesma 

era r.onstituÍda por um tanque de sedimentação e digestão que 

recebia os excretas por transporte hÍdrico e lançava o efluen

te em um poço absorvente. Como fossa seca, quando era escavada 

e a sua profundidade era tal que o fundo estava a uma distâncB 

de no mínimo 1,50 m acima do lençol freático e, como fossa ne ....,. 

gra, quando a escavação atingia ou chegava a menos de l,50m do 

lençol freático. Quando o responsável pelo domicÍlio não sabiaA 

informar o tipo da fossa, este item re~bia no questionário a

plicado a resposta "não sabe". No entanto, quando a fossa mais 

próxima ao poço pertencia ao domicílio vizinho esta informação 

era obtida entrevistando-se o responsável por esse domicílio. 

Po4~ção do ~ ~ ~elação ~ 6o~~a ma~4 p~óx~ma 

quan.to ~ n.Zvel do .te~~eno - Levando-se em conta a posição al

timétrica da abertura do poço em relação à fossa mais próxima, 

classificava-se a sua posição como estando no mesmo nível, a 

montante ou a jusante da fossa. 

v~~.tânc~a en.t~e ~ ~ ~ ~ 6o~~a ma~~ p~óx~ma 

Este dado erq1 obtido, ~dindo-se a distância exi~tente entre o 

poço e a fossa mais próxima e registrando-a em uma das seguin

tes categorias: menos de 15 metros, entre 15 ~ 30 metros, en

tre 30 ~ 45 metros, 45 metros ou mais. 

s~~.tema adequado de con~.t~ução do ~ - o poço 

era considerado adequado quanto ao sistema de construção quan

do se apresentava protegido, localizado no mesmo nível ou a 

montante em relaç~o à fossa mais próxima, a qual deveria estar 

d uma distância satisfatória. Consideravam-se distâncias satis 

fatôrias do poço à foss·a mais prÓxima as de, no mínimo, 15 me

tros, 30 metros e 45 metros, respectivamente, para as fossas 

dos tipos seca, séptica e negra. 
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Nú.meJto É! pe.ó.óoa-6 a.ba..óte.c.ida.-6 pelo E.9S:!!_ - Este~ 

do era obtido entrevistando-se o responsável pelo domicílio. 

TJta.ta.mento domic.ilia.Jt da. água. u.õa.da. pa.Jta. bebeJt -

Perguntava-se ao responsável pelo domicílio se as pessoas aba~ 

tecidas pelo poço bebiam a água "in natura" (sem tratamentà ou 

previamente fervida, filtrada ou clorada. 

2.4. EXAME BACTERIOLOGICO 

-A partir de cada uma das 189 amostras de agua 

colhidas de poços rasos da área de estudo, foram realizadas as 

pesquisas de bactérias do grupo coliforme e de coliformes de 

origem fecal empregando-se técnicas dos métodos padrÕes adota

dos pela Associação Americana de SaÚde PÚblica (AMERI~ PUBLIC 

HEALTH ASSOCIATION 2 , 1971). 

O tempo decorrido entre a colheita das amostras 

e o inicio do exame bacteriolÓgico foi em média de 3:30 horas, 

sendo que, em nenhum caso esse tempo atingiu 6:00 horas. 

Pe.õqui.õa. de ba.c.téJtia.ó do gJtupo c.oli6oJtme - Nesta 

pesquisa usou-se o método de fermentação em tubos múltiplos,~ 

lizando-se o exame através de duas provas distintas: prova pr~ 
' 

suntiva e prova confirmatória. 

.. 
Prova presuntiva - Inicialmente a amostra de ~ 

era homogeneizada invertendo-se o frasco de colheita 25 vezes. 

A seguir, em uma série de 5 tubos contendo cada 

um 10 ml de caldo lactosado (BBL), em concentração dupla, com 

tubinho invertido, inoculavam-se assepticamente em cada um de

les, 1 O ml da amot3tra de água. 

Após a inoculação o~; t:ubos de fermentação eram in 

cubados a 359C ! 0,59C, em estufa. 

Decorridas 24 horas de incubação realizava-se a 

primeira leitura da prova presuntiva verificando-se se havia 

gás no tubinho invertido. Havendo produção de gas a prova pre

suntiva para bactérias do grupo coliforme era considerada posi 
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tiva e estas culturas eram submetidas à prova confirmatória. Os 

tubos com prova presuntiva negativa aoós 24 horas, retornavam 

~ estufa por mais 24 horas. Se após 48 horas de incubaç~o es

tes tubos revelassem produç~o de gás a prova era considerada~ 

sitiva e estas culturas eram tamb~m submetidas ~ prova confir

mat6ria. CuaDdo n~o ocorria a produç~o de gás a prova era con

s i Jer·ada T1egaTiva para a respectiva porç~o de água inoculada. 

?~ confirmatÓria - A partir de cada tubo com 

}>r·o·.·a ,)!e;:::w_:_:i·r.:; ;:Jositiva, realizava-se a prova confirmatória . 
transfec .r...:.w-se um volume de cultura, colhido com uma alça de 

nÍquel-cr,Jmo com 5 mm de diâmetro, para um tubo correspondente 

contendc ~O ml de caldo lactose-bile-verde brilhante (BBL) com 

tubinho invertido. A seguir, eram incubados em estufa a 

3S9C ~ O,S9C por at~ 48 horas após o que era anotado o número 

de porções com prova positiva, ou seja, revelando produç~o de 

gas. 

Pe~qu~~a de bactê~~a~ col~6o~me~ de o~~gem 6ecal
Partindo-se dos tubos de caldo lactosado com produção de gás 

na prova presuntiva da pesquisa de bact~rias do grupo colifor

me, foram semeados tubos correspondentes com 10 ml de caldo EC 

(BBL) com tubinho invertido, utilizando-se alça de níquel-cro

mo com diâmetro de S mm. 

Após a semeadura, estes tubos eram incubados den 

tro do praz-:. máximo de 30 minutos, em banho-rraria a 44,59C ~ 0,29C 

durante 24 horas. 

Decorrido este tempo realizava-se a leitura e, 

quando havia produção de gás no tubinho invertido a prova era 

~onsiderada positiva para a pesquisa de bact~rias coliformes de 

origem fet:~l, regi~trando-se o nGmero de porções positivas. 
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Tabela 1 - Número e porcentagem de domicílios aeleoionadoe, 

segundo abastecimento de água, Município de car! 
tiba, Paraná, fevereiro a abril de 1975. 

Doai cílios Número " Selecicmados 

com 'gua da rede de 

distribuiçio 71 17,ll 

Sem poço raso 11 2,65 

Oatros 333 8o,24 

T.-tal 415 100 
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~abela 2 - N~ero e porcentagem de domic!1ios se1ecionados, 

segundo looa11zaç§o e situação, Municipio de Cur! 
tiba, Paraná, fevereiro a abril de 1975 

• 

Domicílios 

Se1ecionados 

Blo loca1izados devi 

do a se situarem em 

ruas que mudaram a 

denominação, sem de

nominaçlo, ou não 1o 

oalizadas 

Blo loca11zados em 

conaequincia de mu

dan9a de seu número 

Vazios 

Fechados 

Com poços rasos que 

tiverem a an'1ise de 

sua água prejudicada 

por problemas técni-

c os 

Estudados 

Total 

Número 

73 

59 

6 

6 

7 

182 

333 

21,92 

17,72 

1,80 

1,80 

2,10 

54,66 

100 
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MODELO DO QUESTION~RIO APLICADO 

INFORMAÇnES SOBRE O DOMICILIO SELECIONADO, A 

COLHEITA DA AMOSTRA DE ÃGUA DO SEU POÇO RASO 

E RESPECTIVO RESULTADO DO EXAME BACTERIOLOGICO 

l. Dados Gerais 

1.1. Endereço 

1.2. Setor censitãrio 

1.3. Unidade amostral 

1.4. Data 

1.5. Domicrlio selecionado 

1~6. Hora da colheita da a 
mostra de água do po= 
ço raso 

1.7. Hora do inrcio do exa 
me bacteriolÓgico dã 
amostra de água colhi 
da -

J.8. Tempo decorrido entre 
a colheita da amostra 
e o inrciG do exame 
bacteriolÓgico 

n'? 

n'? 

I /1975 ----
- Não localizado devido 

a se situar em rua gue 
mudou a denominaçao, 
sem denominação, ou 
não locali~ada 1 

- Não locali~ado em con 
sequencia de mudançã 
de seu número 2 

- Vazio 3 

- fechado 4 

- Com água da rede de a 
bastecimento.,pÚblico- 5 

- Sem poço raso 6 

- Analisado 7 

hs 

1·1s .. 

o 1-- 1 hs l 

l 1-- 2 hs 2 

2 1-- 3 hs '3 

3 1-- 4 hs 4 

4 1--- 5 hs s 
5 I-- 6 hs 6 

(continua ••• ) 



2. ::..ntounações obtidas no domicÍlio 3~ravés da observação e/ou 

da en-trevista 

?.~. Condiç5es sa~it;rias do poço raso e a~ fossa mais pr6-
xima a ele: 

.., ' ' 
L_ • - • J.... • ?rofundidade do 

poço raso 

2.~.2. O poço raso apre 
senta proteção?-

2.1.3. Tipo da fossa 
mais prÓxima 

2.1.4. Posição do po~o 
raso em relaçao ... 
a fossa mais IX'~ 
xima quanto ao 
nível do terreno 

2.1.5. Distância entre 
o poço raso e a 
fossa ma~s próx! 
ma 

2.1.6. O poço raso apre 
senta sistema a= 
de~uado de cons
trução? 

3 t--- ô m 

c 1---- 9 

9 1----12 

12 r----15 

15 t----18 

13 ~21 

Sim 
~!ão 

Séptica 

Seca 

Negra 

Não sabe 

m 

m 

m 

m 

Mesmo nível 
Poço raso a montante 

Poço raso a jusante 

< 15m 

15 1---

30 r--

> 
Sim 

Hão 

30 m 

45 m 
45 m 

1 

2 
., 
.J 

5 

6 

7 

1 
2 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

4 

, 
~ 

Consumo de ;gua do poço raso: 

2.2.1. Pessoas abasteci 
das pelo poço ra 
se 

2.2.2. Tratamento domi
ciliar da áeua u 
sada para beber-

n9 

Nenhum 

Fervura 

Filtração 

Cloração 4 

(continua ••• ) 



(continnaç~o) 

2.3. Exam~ bacteriol5gico da amostra de ~gua do poço raso 

Bactérias coliformes ~----nacterias coliformes de 
vl·.q~~t::lll ..L lt::l.:ct.J. 

Porções de Prova Prova NÚmero de Confirmatória NÚmero de L' - ~": ~·: ~·c Pr•esunt i v a ,:__, ~ -ap;ud I CL:': CLBVB** - porçoes po-
i porçoes po-

sitivas sitivas examinadas 24 hs 48 hs 24 hs 48 hs 2L~ hs 

1 10 ml 

2 10 ml I 

I ~~ 
I 

3 ml 

I ... _ _L 4 ml 

5 ml 
--~~- -

t CL - Caldo lactosado 

** CLBVB - Caldo lactose-bile-verde brilhante 

*** EC - Caldo E.C. 

N 
~ 
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Dos 189 domicÍlios da população de estudo, 7 fo

ram excluÍdos devido a problemas de origem técnica durante a 

realização dos exames bacteriológicos e, assim sendo, os resul 

tados que se~ão apresentados a seguir, referem-se aos 182 domi 

cílios efetivamente estudados (~abela 2). 

ConcluÍdos os trabalhos de campo e de laboratérfu 

fez-se a codificação dos itens constantes nos questionários a

plicados, contendo as informações a respeito de cada um dos do 

micílios estudados e, a seguir a tabulação dos resultados. 

Pelo fato de terem sido realizadas concomitante

mente, as pesquisas de bactérias do grupo coliforme e de coli

formes de origem fecal, obteve-se para cada uma das 182 amos

tras de água, dos poços rasos examinados respectivamente, dois 

resultados. 

Assim, efetuou-se a tabulação dos resultados da 

pesquisa de bactérias do grupo coliforme e de coliformes de o

rigem fecal, separadamente, levando-se em conta as informações 

obtidas através da observação e/ou da entrevista registradas 

nos questionários aplicados. 
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3. 1. BACTtRCAS VO GRUPO COLIFORME 

Estão distribuÍdos na tabela 3 os resultados re 

lativamente à pesquisa de bactérias do grupo coliforme, segun 

do as zonas urbana e rural e, r•espectivos percentuais. Ibs 182 

poçcs rasos examinados, 179 (98,35%) revelaram-se positivos e 

3 (1,65%) negativos. 

Juntamente com essa proporçao de 98,35% de po

ços positivos na amostra que é urna estimativa da proporção de 

poços positivos no universo de poços rasos, foram obtidas co

mo estimativas do erro padrão e do coeficiente de variação do 

estimador (proporção amostral), respectivamente: 0,94% e 0,96%. 

De acordo com estes valores alcançou-se urna precisão rnaiorq.te 

aquela considerada aceitável. 

Na tabela 4, verificam-se os resultados obtidos, 

relacionando-se profundidade do poço raso com positividade p~ 

ra bactérias do grupo coliforrne e respectivos percentuais. Ibs 

182 poços examinados, 11 apresentaram uma profundidade infe

rior a 3 metros, 43 de 31-- 6, 57 de 61-- 9, 25 de 9 1-- 12, 

26 de 12 ~ 15, 13 de 15 t-- 18 e 4 de 18 1-- 21 metros. A pos! 

tividade foi, respectivamente, de 100%; 100%; 98~28%; 100%; 

96,30%; 100% e 80,00%. 

A tabela 5, mostra a distribuição dos resul tcrlos, 

reldcionando-se proteção do poço com positividade.para bacté

rias do grupo coliforme segundo as zonas urbana e rural e res 

pectivos percentuais. Dos 84 poços com proteção, 81 (96,43% ) 

foram positivos e 3 (3,57%) negativos. Os 98 restantes, sem 

proteção~ revelaram positividade de 100%. 

A tabela 6, apresenta os resultados, relacionan 

do-se a positividade para bactérias do grupo coliforrne com o 

tipo da fossa mais pr6xima segundo as zonas urbana e rural e 

os ~espectivos percentu~l~. Dos 182 poços examinados, 64 loc~ 

lizavam-se pr6ximos de tossas sépticas, 56 de fossas secas 

27 de fossas negras e 35 ~âo se pode saber o tipo das fossas 

mais próximas. A positivl.dade foi respectivamente de 96,88%; 

98,21%; 100% e 100%. 

Na tabela 7, encontra-se a distribuição dos re

sultados, relacionando-se o nível da abertura do poço raso em 
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relação à fossa mais próxima com a positividade para bacté

rias do grupo coliforme e os respectivos percentuais. Dos 111 

poços com abertura no mesmo nível da fossa, 110 (99,10%) rev~ 

laram-se positivos e 1 (0,90%) negativo; dos 41 poços com a

bertura a montante, 40 (97,56%) apresentaram-se positivos e 

l (2,44%) negativo e, dos 30 com abertura a jusante, 29 (96,67%) 

revelaram-se positivos e l (3,33%) negativo. 

Na tabela 8, encontra-se a distribuição dos re

sultados, relacionando-se positividade para bactérias do gru

po coliforme com distância do poço à fossa mais próxima e re~ • 
pectivos percentuais. Dos 182 poços examinados, 102 localiza

vam-se a uma distância inferior à 15 metros da fossa mais pr~ 

xima, 61 de 15 t-- 30 metros, ll de 301-- 45 metros e 8à 45 me

tros ou mais. As tax~s de positividade foram respectivamente 

de 99,02%; 96,72%; 100%; 100%. 

A tabela 9, mostra a distribuição dos 182 poços 

rasos examinados, relacionando-se o sistema de construção dos 

poços com a positividade para bactérias do grupo coliforme s~ 

gundo as zonas urbana e rural e respectivos percentuais. Dos 

182 poços examinados, 15 eram adequados quanto ao sistema de 

construção, 164 não eram adequados e 3 não foram classifica

dos por falta de informações. A positividade foi respectiva~ 

te de 100%; 98,17% e 100%. 

Na tabela 10, encontra-se a distribuição dos r~ 

sultados, relacionando-se positividade para bactérias do gru

po coliforme em termos de porções positivas com pessoas abas

tecidas segundo as zonas urbana e rural e respectivos percen

tuais. Dos 182 poços rasos, 3 (1,65%) apresentaram as 5 por

ções de água examinadas negativas para bactérias do grupo co

Iiforme. Por outro lado, 3 (1,65%); 7 (3,85%); 4 (2,20%);8(4,39%) 

e 157 (86,26%) revelaram respectivamente 1, 2, 3, 4 e 5 poE 

ções positivas. De 1117 pessoas abastecidas por estes poços, 

1~ (1,25\); 14 (1,25%); 33 (2,96%); 19 (1,70%); 47 (4,21%) e 

990 (88,63\) consumiam água revelando no exame bacteriolÓgico 

respectivamente o, 1, 2, 3, 4 e 5 porções positivas para bac

térias do grupo coliforme. 

Na tabela 11, encontra-se a distribuição dos re 

su1tados dos ~82 poços rasos examinados, relacionando-se a p~ 
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sitividade para bactérias do grupo coliforme com pessoas aba~ 

tecidas e tratamento domiciliar usado para a igua de bebida e 

respectivos percentuais. Dos 179 poços positivos, 130 02,62%) 

abasteciam 824 (74,69%) pessoas que bebiam a igua sem trata

mento domiciliar, 34 (18,99%) abasteciam 201 (18,23%) que be

biam a igua após fervura, 14 (7,83%) abasteciam 74 (6,71%) ~e 

bebiam a água após filtração e 1 (0,56%) abastecia 4 (0,37% ) 

que bebiam a água após cloração. Os 3 poços negativos abaste

ciam 14 pessoas que bebiam a água sem tratamento domiciliar. 
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'.rsbel.a 3 - Búmero e porcentagem ae poços rasoa examinados, 

segundo poeitividade par~ bactérias do grupo c~ 

liforme e zaaa peaquissda, Mun1cip1o de Curiti

ba, Paraná, feTereiro a abril de 1975. 

UrbaDa Rural Total 

Poa1t1YH 149 98,03 30 100 179 98,35 

Regati..-oa 3 1,97 3 1,65 

Total 152 100 30 J.OO 1.82 100 
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Tabela 4 - Número e porcentagem da poQoe raaoe u:u1 aadoa, •.! 

gundo profUndidade e positividade para bact,ria~ -

do grupo co~iforze, Jlwrl.c:ípio de Car1 tiba, Paraná, 
fevereiro a abril de 1975. 

Poaiti- Po•itivos Negativos !o tal 
Pro - vida de 
didade Ng ~ Nº " lfiZ ~ 
<• •tro.) -· 

-<J 11 100 - - ~1 100 
3,...... 6 43 100 - - 43 100 

61-9 57 98,28 1 1,72 58 100 

9 I- 12 25 100 - - 25 100 

12 1- 15 26 96,30 1 3,70 27 100 

15 1- 18 13 100 - - 13 100 
18 ._ 21 4 .ao,oo l 20,00 5 100 

Total ' 179 98,35 3 1,65 182 100 



tabela 5 - Número e porcentagem de poços rasos examinados, segundo proteçlo, positividade para baot~rias do grupo colitorme e zona peequi•ada, 

Município de Curitiba, Paran,, fevereiro a abril de 1975. 

:~ 
Urbana 

Fosi- --- - -
Uv,! Poei"Uvoa Negativos Total Podtivos 

da-
~ ~ ~ Proteçio de Nll " Nll Kll Nll 

Com proteç&o 64 95,52 3 4,48 67 100 17 100 

s .. proteçlo 85 100 - - 85 100 13 100 
I 

Total 149 98,03 J 1,97 1152 100 100 30 
--- ---

Rural 

lega ti voe Total Positivos 

Nll ~ NR " Nll " . ---
- - 17 100 81 96,4) 

-

- - 13 100 98 100 

- - 30 100 179 98,)5 

Total 

Negativo• 

R li " 
3 3e 57 

- -
3 1,65 

tn 

84 

98 

182 

Total 

" 
100 

100 

100 

w 

"' 



Tabela 6 - Número e porceDteg&lll de J•oçoa rsvos examinados, segundo poait 'ividade pftra baot,rilla do gru.po ooliforme, tipo da fossa maia pr6x1Aa e zo

na peaquieada, MunicÍpio de Curitiba, ParAn&i, fevereiro a atr 11 de 1975. 

·- Zona Urbana 
Posi- . ~---------- ·-- . -- ----- --

Ti- ti vi- Posit1Toa N8gativos Total 

po de da<B 
Fossa ND 'f. IH 'f. ftD 'f. 

S'ptioa 47 95,92 2 4,08 49 100 

Seca 43 97,73 1 2,27 44 100 
-

Negra 26 100 - • 26 100 

!fio aabe 33 100 - - 33 100 

Total 149 98,03 3 1,97 152 100 
- ------

Rural 

Po&iiivos Negativos 

Nll 'f. R li 

15 100 -
12 100 -
1 100 -
2 100 -

30 100 -

I' 11 . ' ' · · i .. ·. ,_. /', 
Ff> CU ir •, , - • : .. ;~ :.,;;.:: f l J dLi CA 

UNlVER~iú:,cr.: CE !::Aü fAUlO 
· --....11 -~-- --

'f. 

-
-
-
-

-

~-_ .._,._., 

Total 

Nll 'f. 

15 100 

12 100 

1 100 

2 100 

~ 

30 100 

·Total 

Positivos Negativos 

Nll 'f. ND 'f. 

62 96,88 2 3,12 

55 98,21 1 1,79 

27 100 - -
35 100 - -

-
179 98,35 3 1,65 

- ·-- - ··- - ---

Total 

Ng 

64 

56 

27 

35 

182 
--

'f. 

100 

100 

100 

100 

100 

w 
w 
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T~bela 7 - Número e porcentagem de poçoe rasos examinados, B.! 

gundo positividade para bactérias do grupo colifo~ 

me e nível de abertura do poço em relaçla à fossa 

mais próxima, .Muni.cípio de CUritiba, Parani, feve

reiro a abril de 1975. 

~ 
Positivos Negativos rotal 

NQ " l 
N2 ~ N2 " 

Mesmo nível llO 99,10 1 0,90 111 100 

A montante 40 97,56 1 ~,44 41 100 

A jua~te 29 96,67 1 3,33 30 100 

Total. 179 3 1,65 182 100 
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Tabela 8 - lfúmero • porcentagem de poços raso• u:am:tDadoa, •.! 

gundo poa1t1Tidade para baot4r1aa do ~pô colifo~ 

me e diatiDc~s l fosaa maie próxiaa, Muaicípio de 

Curitiba, Parsná, fevereiro a abril de 1975. 

Positi- Po•itivoa Negativos Total 
Dia tê 

vidade 

cia t- BD Nll ~ Jll 
.. tro~) 

< 15 101 99,02 1 0,98 102 100 

15 .,__ 30 59 96,72 2 3,28 61 100 

30 t-- 45 ll 100 11 100 

>45 8 100 8 100 

179 98,35 3 1,65 182 100 



Tabela 9 - NÚmero e porcentagem de poços rasos examinados, seg~ndo sistema de construção 

dos poços, positividade para bactérias do grupo coliforme e zona pesquisada , 

MunicÍpio de Curitiba, Paraná, fevereiro a abril de 1975. 

~-[~-::sll --- ----- Rlli'al Total 
----- - - --------

Ud::•dria 

-- Negati~os --, Total ll Positivos l Negativos I Total lf-Positi~oo--[N.;gath·;s ------
.<i ste r ida-
ma de <~e 11 tl9 \ 

C!:!.u t- ução 

Adequado 

Não ~
quado 

Faltam in 
formaçõeS 

9 100 

138 97,87 

2 100 

1 
Total 

N9 t I N9 \ 11 N9 \ I N9 \ I N9 \ 11 N9 \ t.9 \ N9 \ 

9 100 6 100 6 
1oo I ---- - - - ----

15 100 15 100 

3 2,13 I 141 100 23 100 23 100 161 98,17 1,rn l 164 100 

2 100 1 100 1 100 3 100 3 100 

---~1-----------r- r--------------
Total 149 98,03 3 1,97 . 152 100 30 100 30 100 179 9 8, 3 5 3 1,65 ] 8~ 100 

~---------

,w 
O'l 



'l:'abel.s 10- Número • porcentagam de poços rasos exami nndoü, múeoro e porcentsg~ de peseoae abastecidas e mímero médio de pessoas 

abaetecidsa por poço, &egundo o número de porções de ~guapoaitivas para bactérias do grupo colifo~e e zona pesquisa-

da, Municipio de Curitiba, Par~n, , fevereiro a Qbril d$ 1975. 

r----...... ----------------- r-- -
O r bana Ru rs1 Totd 

- --roÇo~~Peeeof!ls abast 

NO rf. H2 ~ 

--- - - \W - ------- -- -

- I- I -------------- -- -
I Poçoe r~seoes abastecidas ecidae Poço e Pessoas abastecidas 

NO médio lfQ " NR ~ HO m~dio NO ~ NQ ~ N2 médio por poço por po9o . por poço 
-- - ---· -- --- ----- -

o ! 3 1,97 14 l,;)2 

1 I 3 1,97 14 l , )2 
I 
I 

6 2 3,95 <e'9 3,14 

l 3 1,97 11 1,19 

4,7 I - - - - - 3 1,65 14 1,25 4,7 
4,7 i! - - - - - 3 1,65 14 1,25 4,7 
4,8 

I ~ 3,33 4 2,06 4,0 7 3,85 33 2,96 4,7 

3,6 3,33 8 4,13 8,0 4 2,20 19 1,70 4,8 

4 6 3,95 32 3,47 

5 \ 131 86,19 823 89,16 

5,3 2 6,67 15 7,73 7,5 8 4,39 47 4,21 5,9 
6,2 26 86,67 167 86,08 6,4 157 86,26 990 88,63 6,) 

I .-,-·- . ·--·- - ~·· 

Total lll'j~- 100 923 100 

---
6,0 I 30 __ -1~---~-- 194 _ _ 1oo __ _ 6_:_~-- 18~ 100 lll7 100 6,1 

(A) 

--..) 



T~bela 11 - Número e porcentagem de poços rasos examinRdoe, ndmero e poro _entagem de pessoas abastecidas e número . m4dio de peasoa• abaste

cidas por poço, eegundo positividade para baot,riae do grup1> coliforme e tratamento domiciliar usado para 'gua de beber, MUni
cípio de Curitiba, Paraná, fevereiro a abril de 1975 

Positivos NegRtivoe u Total 

Poços Pessoas abastecidas Poçoe Pessoa e abastecida e Poço~esooos abastecidas 

Nll " N!l " N!l mt§dio Nll ~ Nll " 
N!l mádio N~ <f. N" " 

Na médio 
por poço por poço por poço 

Sem tratAlllento 130 72,62 824 74,69 6~3 3 100 14 100 4,6 133 78,08 838 75,02 6,3 

Fervura 34 18,99 201 18,23 5,9 - - - - - 34 18,68 201 17,99 5,9 

Filtraç!Jo 14 7,83 74 6,71 5,2 - - - - - 14 7,69 74 6,63 5,2 

C1oraçlo 1 0,56 4 0,37 4,0 - - - - - 1 0,55 4 0,36 4,0 

Total 11179 190 1103 100 6,1 3 100 14 100 4,6 182 100 1117 100 6,1 

w 
co 
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3.2. BACTtRIAS COLIFORMES VE ORIGEM FECAL 

Estão distribuÍdos na tabela 12, os resultados 

relativamente à pesquisa de bactérias coliformes de origem~ 

cal, segundo as zonas urbana e rur'a~ e respectivos percentu

als. Dos 182 poços rasos examinados, 141 (77,47%) revelaram

-se positivos e 41 (22,53%) nega~i·os. 

Na tabela 13, verificam-se os resultados obti

dos relacionando-se profundidade rio DOÇO raso com positivida 

de para bactérias coliformes de origem fecal e respectivos 

percentuais. Dos 182 poços examinados, ll apresentaram uma 

profundidade inferior a 3 metros, 4 3 de 3 f-- 6, 58 de 6 1-- 9, 

25 de 9 1-- 12, 27 de 12 1-- 15, l3 de lS f-- 18 e 5 de 18 t--21, 

metros. A positividade foi respectivamente de 100%; 90,70% ; 

72,41%; 76,00%; 74,07%; 53,85% e 60,0U%. 

A tabela 14, mostra a distribuição dos resulta 

dos, relacionando-se proteção do poço com positividade para 

bactérias coliformes de origem fecal segundo as zonas urbana 

e rural e respectivos percentuais. Dos 84 poços com proteçã~ 

55 (65,48%) foram positivos e 29 (34,52%) negativos. Dos 98 

restantes, sem proteção, 86 (87,76%) revelaram-se positivos 

e 12 (12,24%) negativos. 

A tabela 15, apresenta os resultados relacio

nando a positividade para bactérias coliformes de origem fe

cal com o tipo da fossa mais próxima segundo as zonas urbana 

e rural e os respectivos percentuais. Dos 182 poços examina

dos, 64 localizavam-se próximos de fossas sépticas, 56 de 

fossas secas, 27 de fossas negras e 35 não se pode saber o 

tipo das fossas mais próximas. A positividade foi respectiv~ 

mente de 60,93%; 83,93%; 96,30% e 82,86%. 

Na tabela 16, encontra-c;e a distribuição dos 

resultados relacionando-se o it~vel ,Ja aber-rura do poço em re 

lação à fossa mais próxima corrt a positividade para bactérias 

coliformes de origem feca_: e os respe~tivos percentuais. Dos 

111 pcços com abertura no mesm0 rtÍvel da fc,ssa, 80 (71,071,) 

revelaram-se positivos e 31 (27,93%) negativos; dos 41 poços 

com abertura a montante 34 (82,93%) apresentaram-se positiws 

e 7 (17,07%) negativos; dos 30 com abertura a jusante, 2~ 
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(90,00%) rev€laram-se positivos e 3 (10,00%) negativos. 

Na tabela 17, encontra-se a distribuição dos re

sultados relacionando-se positividad~ para bactérias colifor

mes de origem fecal com distância G':) poço r;::so à fossa mais pr~o 

x1ma e respectivos percentuais. Dcs !82 poços exctminados, 102 

localizavam-se a uma distância infer·ior à 15 metros da :ossa 

ma1s próxima, 61 de 15 1-- 30 metros, .l de 30 1-- 45 mecr-os e 8 

a 4~ metros ou mais. As taxas de 00~~~iv~ja~e foram respectiv~ 

me:1':e de 80,39%; 73,77%; '72,73% e ~S,(J,;'ií. 

Na tabela 7 8, encontra-~::(:. a di.s+J·ibuiçã:::. ::los l'e

sul~ados relacionando-se o sistema de const~ução dos poços corr. 

a p~s~tividade cara bact~rias coliformes ae origem fecal segu~ 

Jo as zonas urbana e rural e respectivos percentuais. Dos 182 

~oços examinados, 15 eram adequados quanto ao sistema de cons

truç~.c. 164 não e:raL adequados e 3 .:td) foran, classificados por 

falta de informações. A positividade ~oi resoectivamenLe de 

60,00%; 78,66% e 100%. 

Na tabela 79, apresentam-se os resultados relac~ 

nando-se positividade para bact~rias coliformes de origem fec~ 

em termos de porções positivas com pessoas abastecidas, segun

do as zonas urbana e rural e respectivos percentuais. Dos 182 

poços estudados, para 41 (22,53%) as 5 porções de água examin~ 

das foram negativas para bact~rias coliformes de origem fecal. 

Por outro lado, 10 (5,49%); 11 (6,04%); 8 (4,40%); 17 (9,34%) 

e 95 (52,20%) revelaram respectivamente l, 2, 3, 4 e 5 porçoes 

positivas. De 1117 pessoas abastecidas por estes poços, 204 

(18,26%); GO (5,37%); 76 (6,81); 40 (3,58%); 116 (10,39%) e 621 

(55,59%) consumiam água revelando no exame bacteriolÓgico res

pectivamente O, 1, 2, 3, 4 e 5 porções positivas para bact~rias 

coliformes de origem fecal. 

Na tabela 20, encontra-se a distr~h1:i --~o dos re

sultado:: cios 182 poçc.s cxarninctdl)~. reLlc:or,u::c1'J- ,. '• pr;siti·,;i-

dade para bactérias coL fOJ'mes de origerr. fecal 

bastecidas e tratamento ,:omic i ~.ia r' usa c c para 3. ag :. :, de bebida 

e respectivos percentuais. Dos li+~ poço::~ positi..vos, _;_Q~: (73,05~ 

abasteciam 699 ( 76, Sé%) pessoas C'~E ~)ebi:lm a água sc;IIt n'aLc.men 

to domiciliar, 28 (19,86%) abasteciam 162 (17,74%) que bebiam 

a água apos fervura, 9 (6,38%) abasteciam 48 (5,26%) que bebiam 

a água apos filtraç5o e 1 (0,71%) que abastecia 4 {0,44%), as 
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qua1s bebiam a ~gua ap6s c1oraç~o. Dos 41 poços negativos, 30 

(73,17%) abasteciam 139 (ó8,14%) pessoas que bebiam a ~gua sem 

tratamento domiciliar, 6 (14,63%) abasteciam 39 (19,11%) que 

bebiam a ~gua ap6s fervura e S (12,20%) abasteciam 26 (12,75%) 

que bebiam a ~gua ap6s fi1traç~o. 
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Tabelal2- Número e porcentagem de poços raeoa examinados, 

segundo positividade pare bactérias colifonaes 

de origea fecal e zona peaquisada, Mnuioípio de 

Curitiba, Paraná, fevereiro a abril de 1975. 

~ 
Urbana I Rural Total 

N2 ~ N2 ~ 1(2 ~ 
vida de 

Posi t.ivos 125 82,24 16 53,33 1.41 77 t 4-7 

Negativos 
I Z7 17 '76 14 46,67 4J. 21,53 

Total 152 100 30 l.OO 182 100 
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Tabela 13- Número e porcentagem de poços rssos examinadoe, 

segundo profundidade e poaitividade pare bsct'

rias ooliformes de origem fecal, Munic!pio de 

Curitiba, .?arsné, de fevereiro a sbril de 1975. 

Positivos 1-~gativos l'ota1 
Pro 
didade N2 % N~ % N9 % 
( ec me,:troa) 

< 3 11 100 1 11 100 i 
I 

31-- 6 39 90,70 4 9,30 I· 43 100 

61-- 9 , 42 72,41 16 27,59 58 100 

9 1-- 12 19 76,00 6 24,00 25 100 

121-- 15 20 74, CJ7 7 25,93 Z7 100 

15 1-- 18' 7 53,85 6 46,15 13 100 

18~ 21 3 60,00 2 40,00 5 100 

Total 141 77,47 41 2~,53 182 100 



Tabela 14 - Número e porcent~gem de JOçoa raeos examinados, eegundo proteç8o, po•itividade para bactérias ooliforae• de orig .. feoal e zona pe~ 

quieada, MUnicípio de Curitiba, Paran,, fevereiro a abril de1975. 

Urbana ~ Rural 

~ 
Totsl 

osit.! Poe1t1vo• Regativoe ···r-,r.t~l- - Poaitivoo Negativos Tot81 Positivos I Negativos I Total 
Yid!, 

Proteçllo NQ " RQ " N 11 " RQ " 
Ri " I RQ " 11 Nll " I NQ " I R li " 

Oca proteçlo 47 70,15 20 29,85 67 100 8 47,06 9 52,94 I 17 100 11 55 65,48 29 34,52 I 64 100 

Sa proteçloll 78 91,76 7 8,24 65 100 8 61,54 5 38,46 13 100 11 86 87,76 12 12,24 I 98 100 

-
Total 11125 82,24 ?:1 17,76 I 152 100 li 16 5),)3 14 46,67 30 100 141 77,47 41 22,53 1162 100 

x2 • 12,86; .w. ),59 

P • 0,02 "; significante ao nível 

de~ e de~ 

ç 
ç 



Tabela 15- Número e porcentagem de poçoe raeoe examinsdos, eegundo positividade pera bact,riae coliformee de origea feoal, tipo da fo••• maia 

próxima e zona peaquisada, MunicÍpio de Curitiba, Par8ná, fevereiro a abril de 1975. 

=----------..._ZOna 1 

Poei~ 
Urbana 

ti v.! Poaitivoa Nega ti voa Total Positivos 
Tipo da de 

lU " 111 ~ Jll ~ ~ Nll 
de Foesa 

--

S45ptica 33 67 ,.35 16 32,65 49 100 6 40,00 

Seca 40 90,91 4 9,09 44 100 7 58,)) 

lecra 25 96,15 1 3,85 26 100 1 100 

llo sabe 27 81,82 6 18,18 33 100 2 100 

1'ohl 125 82,24 27 17,76 152 100 16 53,33 
~-- --

Rural 

Negativos Total 

NR ~ NR 

9 60,00 15 

5 41,67 12 

- - 1 

- - 2 

-
14 46,67 )0 

Total 
-~ - -

Positivos Nega ti voe Total 

f. Nll 
"' 

NR ~ Nll 

100 39 60,93 25 39,07 64 

100 47 83,93 9 16,07 56 

100 26 96,)0 1 3,70 27 

100 29 82,86 6 17,14 35 

100 141 77,47 41 22,53 182 

--- --------- ---

x 2 • 12, 04; • VT • 4,o 

P <: 0,01 "; significante ao nível 

de ]$ • de ~ 

" 
100 

100 

100 

100 

100 
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Tabele 16 - Número e porcentagem de poços rasos examinados, a~ 

gundo poeitividade para baotárias colifor.mes de o

rigem fecal e nivel da abertura do poço em relaçio 

s fossa maia próxima, Município de Curitiba, Para

ná, fevereiro a abril de 1975. 

~ 
Poaitivoa Neg~tivos Total 

N2 " N2 ~ 112 ~ 
e 

o 

Meao niTel 80 7~,07 31 27,93 111 100 

A montante 34 82,93 7 17' CJ7 41 100 

A juaante Z7 90,00 3 10,00 30 100 

Total 141 77,47 41 22,53 182 100 

2 
X = 5,21; .v= 2,28 

P = 1,13~ ; significante ao nível de 5% 

não significante ao nivel de 1~ 
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Tabela 17 - Número e porcentagem àe poços rasoa ex.ainadGa, a~ 

gundo poai.ti vidade para bactérias ooliforaH de o

rigem fecal e distância à fo•aa ..ts próxiaa, ~ 

c:!pio de Cari tiba, Pa.rená, fevereiro a abril de -

1975. 

Positivi- Poaitivos I Negativos Total 
Dist da de 

cia <- % 
I 

% " N2 

I 
N2 lf2 

aetroe) 

< 15 82 80,39 20 19,61 102 100 

15 30 45 73,77 16 26,23 61 100 

301-- 45 8 72,73 3 27' Zl 11 100 

> 45 6 75,00 2 25,00 8 100 

Total 14~ 77,47 4J. 22,53 182 100 

2 = 1,11; V2 = 1,05 X + X 

p = 14,ó9; não aignficante 



T~la 18- NÚmero e porcentagem de poços rasos examinados, segundo sistema de construção dos poçcs, positividade 

para bactérias coliformes de origem fecal e zona pesquisada, MunicÍpio de Curitiba, ?araná, fevereiro 

a abril de 1975 . 

.. -~ - - -- ---- --

o na Urbana 
Posi- - ---- - ·- ---· -- - - - - · 
ti vi- Positivos Negativos Total 

Siste 
da<le 

1:1a de N9 't N9 't NQ 't 

Co n s tr u;-ãJ 

Adequado 6 66,67 3 33,33 9 100 

Não Adequa-
do 117 82,98 24 17,02 141 100 

Faltam In-
formções 2 100 - - 2 100 

Total 125 82,24 27 17,76 152 100 

-- ~-

2 
X = 1,5041; +VY= 1,26 

P = 10,38%; n;a significante 

Rural 

Positivos Negativos Total 

N9 % N9 % NQ % 

3 50,00 3 so,co 6 100 

12 52,17 11 47,83 23 100 

1 100 - - 1 100 

16 53,33 14 46,67 30 100 

2 
X = 0,1)003; +~c 0,09 

p 46,41\; n~o significante 

Tc-t"a l 
r-·-------- - -

Pusitivos t:egativos Total 

N9 % N? \ N9 % 

9 60, 00 5 lfO ,ao 15 100 

129 78,66 35 21,34 164 100 

3 100 - - 3 100 

141 77,47 41 22,53 182 100 

2 
X "' 2,75; + Vx2= 1,66 

P = 4,85%; significante ao 
nlvel de S%7 não signi 
ficante ao nivel de li 

\ 

;+= 
(X) 



Tabela~- Número e porcentagem de poços rasos examinados, número e porcentagem de peaaoas abaateoidaa, • número •'dio de peaaosa 

abastecidas por poço, segundo o mimero de porç~ea de ~ poaiUvae para baot_~riae oo11foraea de origea fecal e zona 
peaquiaada, Município de. Curitiba, Paranj, fevereiro a abril de 1975. 

~ Urbana Rural Total p Abas- --·-
tJ- teci Poçoa Peseoaa abaatecidaa Poço a Pesaoaa abaat,cidaa Poços Peseoaa abastecidas ç e -en 

" " 
Rll m~dio 

" 
Rll m4dio 

" 
lU m'dio 

Poai- õ R li lU R li " .lU R li Nll " tivaa por poço por poço por poço 

o 27 17,76 122 13,22 4,5 14 46,67 82 42,27 5,8 41 22,53 204 18,26 4,9 

l 10 6,58 60 6,50 6,0 - - - - - 10 5,49 60 5,37 6,0 

2 8 5,26 55 5,96 6,8 3 10,00 21 10,82 7,0 il 6,04 76 6,81 6,9 

3 7 4,61 35 .3,79 5,0 1 3,33 5 2,58 5,0 8 4,40 40 3,58 5,0 

4 16 10,53 105 11,38 6,5 1 3,33 11 5,67 11,0 17 9,34 116 10,39 6,8 

5 84 55,26 546 59,15 6,5 11 36,67 75 38,66 6,8 95 52,20 621 55,59 6,5 

Tohl 152 100 92) 100 6,0 )O 100 194 100 6,4 182 100 lll7 100 6,1 

ç 
U) 



Tabela 20 - Número • porcentagem de poços rasos examinados, número • porcentagem de pessoas abqeteoidae e n~ero m&dio de pessoas abasteci

das por poço, segundo positividade para bact,riae colitor~ de origem teoal e tratamento domiciliar ueado para igua de beber, MUq! 

cípio de CUritiba, Paraná, fevereiro a abril da 1975. 

~ 
------ - - -- . ··· ·- -- - -----·--· ---

J?ositivos N~ativoa 'rota1 
e-

o Poços Pessoas abastecidas ~oçoa Pessoas abastecidas Poços Pessoas abastecidas -
~ ~-

lU _m6dio N~ <J. 
lU m'dio l'fl! ~ N12 ~ Ji m'dio - l'fl! NA 112 ~-por poço por poço por poQ_o 

' 

Sem tratamento 103 73,05 699 76,56 6,7 30 73,17 139 68,14 4,6 133 73,08 8)8 75,02 6,3 

Fervura 28 19,86 162 17,74 5,7 6 14,63 39 19,11 6,5 34 18,68 201 17,99 5,9 

Filtraçlo 9 6,38 48 5,26 5,3 5 12,20 26 12,75 5,2 14 7,69 74 6,63 5,2 

Cloraç§o 1 0,71 4 0,44 4,0 - ... - - - 1 0,55 4 0,36 4,0 

Total 141 100 913 100 6,4 41 100 204 100 4,9 182 100 lll7 100 ' 6,1 
-

(11 

o 
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Dado que o Estado do Paraná não contava ainda com 

legislação própria, relativamente a padrão bacteriolÓgico pa

ra águas de poço utilizadas para o consumo alimentar, os resul

tados obtidos· nesta pesquisa foram comparados com o padrão es 

pecí~co adotado no Estado de São Paulo, constante do Decre

to n9 5250~ de 28 de julho de 1970 (~TA 61: Águas de consumo a

limentar 19 , 19~0) que aprova as Normas T~cnicas Especiais Rela 

tivas a Alimentos e Bebidas, nesse Estado. 

Assim, segundo a NTA 61 dessas Normas T~cnicas, as 
-aguas de poço para consumo alimentar captadas por qualquer pr~ 

cesso e que não sofreram qua:quer ~ratamento, nao deverão conter 

bact~rias do grupo coliforme em 5 porç6es de 10 ml em ensaio 

confirmatório. 

Analisando-se a tabela 3, pode-se verificar que 

das 182 amostras de água de poços (:,, áre.J. não servida pela "'ede 

de abastecimento pÚblico de água do MunicÍpio de Curitiba, ?ara 

ná, 179 (98,35%) ~oram positivas oara bact~rias do grupo co 1 i 

forme não atendendo portanto àque~es padrÕes. Apenas 3 (:,65% ) 

revelaram condiç6es satisfatórias de potabilidade relati~amente 

ao exame bacteriolÓgico. Pode ser observado tamb~m que a pc.:> .. ti_ 

vidade para bact~rias do grupo coliforme foi praticamente a mes 

ma considerando-se as amostras de água colhidas das zonas ur~a-
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na e rural, ou seja, respectivamente de 98,03% e 100%. As 3 a

mostras negativas foram obtidas de 3 poços situados na zona ur

bana. 

Porém, sabe-se que nem todas as bactérias do gru

po coliforme são seguramente de origem fecal pois, através de 

estudos realizados, verificou-se que uma parcela de bactérias 

do grupo coliforme pode ser proveniente do solo e mesmo de cer

tas plantas. Entretanto, é também sabido que as águas não polui 

das por fezes, praticamente não revelam a presença de colifor

mes (CHRISTOVÃO 8 , 1974; GELDREICH 12 1967; GELDREICH 13 , 1970) 

Por estas razões foi incluÍda na metodologia das 

análises bacteriológicas das amostras de água estudadas a pe~~ 

sa de bactérias coliformes de origem fecal. Os resultados obti

dos nestas análises revelam também que a maioria dos poços da 

área·estudada não se mostrou em condições sanitárias satisfató

rias pois, das 182 amostras de água dos poços rasos examinados, 

141 (77,47%) revelaram-se positivas para bactérias coliformes 

de origem fecal (~abela 12). 

Assim sendo, embora a positividade para estas ba~ 

térias tenha sido menor do que a obtida na pesquisa de bactéri

as do grupo coliforme, ela apresentou-se também consideravelmen 

te elevada. 

Com a finalidade de se encontrar a explicação pa

ra o alto grau de poluição de origem fecal revelado através do 

exame bacteriológico das amostras de água analisadas, procurou

-se fazer algumas relações entre as condições sanitárias bacte

riolÓgicas encontradas e as situações observadas que poderiam 

ser responsáveis pelos resultados obtidos. Estes relacionarentos, 

para uma melhor compreensão, foram feitos levando-se em conta , 

respectivamente, a positividade encontrada para bactérias do 

grupo coliforme e coliformes de origem fecal, segundo as infor

mações obtidas nos domicílios, a partir da observação e/ou da 

entrevista, relativas aos poços estudados. 

P~o6und~dade - Analisando-se a ~abela 4, pode-se 

observar que a positividade para bactérias do grupo coliforme 

não se mostrou relacionada à profundidade do poço pois, se man

teve elevada em todas a& profundidades encontradas. 
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Porém, na tabela 13, pode-se verificar que 100% 

das amostras de água de poços com profundidade inferior a 3 me 

tros foram positivas para coliformes de origem fecal enquanto 

que, para os poços com 9 ~ 12 e 18 r- 21 metros, a positivida

de foi, respectivamente, de 76,00% e 60,00%. Destas observaçres 

pode-se depreende~ que quanto a coliformes de origem fecal, a 

positividade, embora relativamente alta, mostrou que as condi

ções sanitárias foram melhores à medida que a profundidade do 

poço aumentava. 

P~oteção - Com respeito à proteção do poço (tabe 
la 5), observou-se que, tanto para os poços protegidos, quanto 

para os não protegidos localizados nas zonas urbana e rural, a 

positividade para bactérias do grupo coliforme revelou-se sem

pre alta. 

No entanto, ao se relacionar a positividade para 

bactérias coliformes de origem fecal à proteção do poço (tabe

la 14), verificou-se que na zona urbana 70,15% dos poços pro

tegidos e 91,76% dos não protegidos mostraram-se positivos, o 

mesmo ocorrendo em 47,06% e 61,54%, respectivamente, na zona 

rural. Considerando-se os 182 poços, observou-se que 65,48% dos 

protegidos e 87,76% dos não protegidos revelaram-se positivos 

para bactérias coliformes de origem fecal. Por outro lado, le

vando-se em conta o total de poços examinados e os resultados 

da pesquisa dessas bactérias, salienta-se que a diferença nas 

positividades encontradas para os poços protegidos e não prote 

gidos, foi significante aos níveis de 1% e 5%. Da observação 

depreende-se que relativamente à proteção do poço, a positivi

dade para bactérias coliformes de origem fecal foi maior nos 

poços nao protegidos e a porcentagem das amostras positivas re 

velou-se superior na zona urbana. 

TLpo da 6o~~a mai~ p~Õxima - Relacionando-se o 

tipo da fossa mais próxima ao poço, com a positividade para b~ 

térias do grupo coliforme (tabela 6), verificou-se que a quali 

dade da água dos poços examinados nao foi influenciada pelo ti 

po da fossa, sendo de forma geral, elevados os percentuais de 

resultados positivos em todos os casos. 
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Porém, considerando-se a positividade para bacté

rias coliformes de origem fecal (tabela 15), a situação torno~ 

-se melhor pois, a positividade embora elevada, revelou-se ma~ 

baixa quando a fossa mais próxima era séptica (60,~3%), aumen

tando, respectivamente, ao se tratar de fossa seca (83,93%) ou 

neg~a (96,30%). Levando-se em conta também a zona pesquisada 

pode-se verificar que na zona rural a positividade se mostrou 

mais baixa ào que na zona urbana. 

Po~~ção do ~ em ~eiação ~ 6o~~a ma~~ p~ôx~ma , 

quanto ao nZvel do te~~eno - Levando-se em consideração o n!vcl 

da abertura do poço em relação à fossa mais próxima, observou

-se que a posi~ividade para bactérias ào grupo coliforme (tab~ 

ia 7) praticamente não se alterou quando a abertura do poço en 

contrava-se no mesmo n!vel, a montante ou a jusante. 

O mesmo porem, não ocorreu com relação à pesquisa 

de bactérias coliformes de origem fecal pois analisando-se a 

tabela 16, nota-se que a positividade para estas bactérias foi 

maior quando a abertura do poço se localizava a jusante à fos

sa mais próxima (90,00%) do que no mesmo n!vel (72,07%) ou a 

montante (82,93%). As diferenças nas positividades observadas 

foram significativas ao n!vel de 5% porém não ao de 1%. Deve 

ser salientado, entretanto, que embora as amostras de água dos 

poços com abertura no mesmo n!vel e a montante em relação à 
fossa mais próxima tenham revelado positividades menores rela

tivamente à localização a jusante, os percentuais de resulta

dos positivos foram de forma geral elevados. 

v~~tâne~a ent~e ~ ~ ! ~ 6o~~a ma~~ p~ôx~ma 

Tomando-se por base a distância do poço em relação à fossa ffiaE 

próxima verificou-se que a positividade para bactérias do gr~ 

po coliforme (tabela ().era elevada mesmo quando essa distân

cia aumentava. 

Na tabeta 17, pode-se verificar que semelhante o~ 

servaçao foi feita com relação à positividade para bactérias 

coliformes de origem fecal. A este respeito não ocorreu o esp~ 

rado, ou seja, que a positividade diminuisse com o aumento da 

distância relativamente à fossa mais próxima mas sim os resul

tados positivos foram altos e muito semelhantes entre si. 
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. S..i.-6 tema adequado de c. o n-6 tnuç.ão do E2..S:.E_ - Quanto 

ao sistema de construção (tabela 21), observou-se que os poços 

da zona rural construídos adequadamente (20,69%), apresentavam

-se com um percentual maior do que o obtido para a zona urbana 

(6,00%). Apesar das diferenças observadas serem estatisticame~ 

te significantes aos níveis de 1~ e 5%, deve ser salientado q~ 

o percentual de poços contruÍdos inadequadamente na zo~a rural 

também foi elevado (79,31%). 

Considerando-3~ o sistema de construção do poço e 

a zona pesquisada em relação à positividade para bactérias do 

grupo coliforme (tabela 9), a po~centagem de positividade obti 

da foi praticamente a mesma independentemente do poço ser ou 

não adequado e estar situado na zona urbana ou na zona rural. 

No entanto, ao se fazer o relacionamento do siste 

ma de construção do poço com a positividade para bactérias co

liformes de origem fecal, segundo as zonas pesquisadas (tabela 
18), verificou-se que se for analisada cada zona separadament~ 

a positividade não sofreu influência do sistema de construção 

do poço tanto que as diferenças observadas não foram estatisti 

camente significantes. Porém, ao se analisar a positividade r~ 

lativamente ao total de poços examinados, observa-se que ela 

foi menor (60,00%) nos poços com sistema de construção adequa

do em relação aos construÍdos inadequadamente (78,66%). A dif~ 

rença encontrada foi estatisticamente significante ao nível de 

5%, mas não ao de 1%. 

GJtau de polu..i.ç.ão 6ec.al i pe-6-óoa-6 aba.6tec.-i.da~ - A
nalisando-se a tabela 10, verifica-se quanto ao grau de polui

ção fecal que dos 182 poços examinados, 86,26% revelaram-se p~ 

sitivos para bactérias do grupo coliforme nas cinco porções e

xaminadas e apenas 1,65% se mostrou em condições satisfat6ria& 

Por outro lado, é mui to importante d constatação de que das 1117 

pessoas abastecidas, 88,63% consumiam dgua dos poços com 5 ~o~ 

ções positivas e apenas 1,25% abasteciam-se daqueles cujas á
guas, no exame bacteriol6gico, foram negativas. Cumpre salien

tar que na zona urbana, de acordo com o Padrão bacteriol6gico 
• . ( Á . 19 '71'"1. ut1l1zado NTA 61: guas de consumo al1mentar , 19,~>, ape-

nas 1,52% das 923 pessoas abastecidas pelos 152 poços examü~a

dos, consumiam ~gua em boas condições sanit~rias enquanto que 

89,16% abasteciam-se de águas mostrando resultados positivos 
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nas 5 porçoes examinadas. Na zona rural, das 194 pessoas abas

tecidas pelos 30 poços examinados, todas consumiam água positi 

va para bactérias do grupo coliforme e delas 86,08%, abasteci

am-se de água revelando-se positiva nas 5 porções examinadas. 

No entanto, analisando-se a tabela 19, verifica

-se que na pesquisa de bactérias coliformes de origem fecal , 

os resultados revelam condições melhores dos poços examinados 

quando comparados com aqueles observados co!~. relação as bacté

rias do grupo coliforme. Assim, poàe-se observar que do total 

de poços examinados, 22,53% foram negaTivos para bactérias co

liformes de origem fecal, se1·'vindo a 18,26% das pessoas abaste 

cidas. Por outro lado, 52,20% dos poços mostraram-se positivos 

nas 5 porções examinadas, abastecendo 55,59% das pessoas servi 

das. Nota-se que este ~ltimo percentual é bem menor do que o 

observado com relação a bactérias do grupo coliforme (tabela 

10), ou seja, 88,63%. Observação semelhante pode ser feita ana 

lisando-se os valores obtidos para a zona urbana. Outrossim 

com relação à zona rural constatou-se que as condições foram 

muito melhores pois, 46,67% dos poços revelaram-se negativos 

na pesquisa de bactérias coliformes de origem fecal abastecen

do 42,27% das pessoas servidas pelo total de poços examinados 

dessa zona. 

T~atamento dom~c~l~a~ da água u~ada pa~a bebe~ 

Analisando-se a tabela 11, pode ser observado que das 1103 pe~ 

soas abastecida,s pelos 179 poços positivos para bactérias.. do 

grupo coliferme, 74,69% bebiam a água sem tratamento domicili

ar, portanto, ingeriam água que não se mostrava em condições 

sanitárias.satisfatórias. Porém, 18,23%; 6,71% e 0,37%, bebiam 

a água, respectivamente, após fervura, após filtração e apos 

cloração e, se estes tratamentos domiciliares estavam sendo e

xecutados adequadamente, tudo indica que estas pessoas ingeri

am água em boas condições sanitárias. Apenas 3 poços revelaram

-se negativos para bactérias do grupo coliforme, os quais aba~ 

teciam 14 pessoas que bebiam a água sem tratamento domiciliar, 

que por coincidência era dispensável, pelo fato da água já se 

apresentar em condições sanitárias satisfatórias. 

Entretanto, quando se leva em conta a positivida

de para bactérias coliformes de origem fecal <tabela 20), as 
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·ondições são mais favoráveis. Os l4l poços positivos abasteci 

am ~13 pessoas, das qua~s 76,56% bebiam a água sem tratamento 

domiciliar ingerindo assim água que não se apresentava em con

dições sanitárias satisfatórias. Bebiam água após fervura, fil 

tração ou cloração, 23,44% das pessoas, tornando a água dessa 

maneira, provavelmente, em condições sanitárias satisfatórias. 

No entanto, os poços negativos para bactérias coliformes de o-
-rlgem fecal abasteciam 204 pessoas, das quais 31,86% bebiam a 

gua após fervura ou filtração, tratamentos que poderiam serd~ 

pensáveis àevijo a água ter se reve~ado em boas condições sani 

tárias. 

Pelos resu=.tados obtidos na presente pesquisa P9. 
de- se ver i f i c ar a neces ~;idade de serem tomadas, por parte das 

autoridades sanitárias competentes, medidas urgentes relativa

mente à educação sanitária da população envolvida e tracamento 

domiciliar da água de bebida ou o que seria mais conveniente: a 

ampiiação da rede de abastecimento pGblico de água, no Munici

pio de Curitiba, Paraná, dadas as condições sanitárias insatis 

fatórias dos poços rasos examinados. 

r sabido que o consumo de água em más condições 

sanitárias pode acarretar riscos de saGde, relativamente a do

enças infecciosas, à população consumidora. Entre estas doen

ças podem ser citadas: a cÓlera, fe~s tifÓide e para-tifÓides, 

as disenterias bacilar e amebiana, a hepatite infecciosa, in-

fecções por adenovirus 
··8 

e por virus dos grupos coxsackie e ECHO 

(CHRISTOVÃO. , 1974; CRAUN lQ 17 
~S75; HARDENBERGH , 1964; 0-

LIVEIRA 23 , 1975). 

WHLEELER, em 1906 (ci~ado por CHRISTOVÃO 
7

, 1958~ 
pesquisou a viabilidade da Salmonella typhi na água, variando 

as condições de luz e temperatura. Para isto, empregou uma ce

pa de Salmo~ella typhi de laboratório suspensa em água destila 

da, em água de torneira e em água de um poço poluido. Observou 

que a maior sobreviv~ncia desscl bact6ria, ou seja, de 79 dias 

foi na água de poço poluÍdo, ~o escuro e, à temperatura de 209C. 

~EEF & STOKES 18 , em l9U5, descreveram a ocorr~n
cia de uma epidemia de hepatite infecciosa em um acampamento 

de verão para rapazes e moças que atingiu 350 das 572 pessoas 

presentes. ?elo levantamento epidemiolÓgico realizado foi in

criminada como veiculadora do virus, a água de um poço poluÍda 
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por matéria proveniente de uma fossa absorvente, localizada a 

50 m, a qual recebia os esgotos de uma das cabines e da enfer

maria. Confirmou-se também a presença do virus da hepatite in

fecciosa na água incriminada pela sua ingestão por voluntários. 

12 
Por outro lado, segundo GRUNNET (citado por GELDREICH , 

1967), para águas receptoras de águas residuárias foi possível 

estabelecer uma relação entre o número mais provável (NMP) de 

Escherichia coli e a presença de bactérias do gênero Salmonella. 

A este respeito, GELDREICH 12 , 1967, estudando águas de rios , 

obteve isolamento de vários sorotiDos de Salmonella em amostr~ 
• A 

contendo 1030 ou mais bactérias coliformes de .origem fecal por 
6 100 ml. Entretanto, segundo BRANCO , 1972, de modo geral admi 

te-se que águas contendo 10 a 20 coliformes por litro têm pos

sibilidade de ter um microrganismo patogênico, ou melhor, pos

sibilidade teórica de transmitir doença. 
... 

Diante do exposto, deve ser ressaltado que um nu-

mero elevado de amostras evidenciaram-se positivas nas 5 por

çoes de águas examinadas, tanto para bactérias do grupo coli

forme quanto para bactérias coliformes de origem fecal. 

Deve ser levado em conta também a alta percenta

gem de poços que de acordo com os resultados obtidos, revela~ 

ram-se inadequados relativamente quanto à construção. 

Porém, na pesquisa de bactérias do grupo colifor

rne,não foi realizada a prova completa pois, o p~drão adotado 

estabelece valores exigidos em prova confirmatória. 

Assim, pelos resultados obtidos no presente estu

do, pode-se depreender que relativamente à pesquisa de bactéri:_ 

as do grupo coliforme, a positividade não permitiu estabelecer 

diferenças entre as condições sanitárias dos poços construídos 

adequadamente e dos inadequados, sugerindo que os poços rece

bem água de lençol freático já poluÍdo. ~ possível que se fos

se realizada a pesquisa de bactérias do grupo coliforme at~ a 

prova completa, pudesse ser constatado um certo percentual de 

resultados positivos que poderiam permitir ou não a verifi2a

ção de diferenças nas condições sanitárias entre aqueles dois 

grupos de poços. 

Deve ser salientado também que pelo padrão adota

~o, todas as amostras de água revelando-se positivas para bac-
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térias do grupo coliforme em 5 porções examinadas, seriam nive 

ladas quanto ao grau de poluição. Entretanto, se o resultado 

fosse relatado em termos de número mais provável (NMP) de coli 

formes em vez de porções positivas, esse valor seria nesses ca 

sos "maior que 16 por 100 ml", tendo como limite inferior "8" 

e superior "infinito" (APHA 2 , 1971). Desta forma, amostras de 

água com NMP de coliformes próximos de 8 ou do infinito podem 

revelar-se positivas nas 5 porções examinadas. No presente tra 

balho, isto poderia ser uma razão pela qual a positividade pa

ra bactérias do grupo coliforme não pode ser relacionada às 

características de construção dos poços. No entanto, esta rel~ 

ção talvez pudesse ser feita se também tivesse sido determina

do o NMP de bactérias do grupo coliforme empregando-se dilui-
-çoes decimais das amostras estudadas. 

Por outro lado, ao se considerar a pesquisa de bac 

térias coliformes de origem fecal, a positividade permitiu 

a constatação de diferenças na qualidade sanitária da água, 

quando se consideravam os poços adequados e inadequados, justi 

ficando a~licação das medidas sanitárias na correta constru

çao dos poços, algumas delas implicando em maiores gastos. 

Assim sendo, os resultados obtidos podem sugerir 

que o padrão adotado, embora revelando cuidados maiores em 

relação à segurança no uso das águas examinadas, mostram-se rí 

gidos pois, exigem os resultados da análise para bactérias do 

grupo coliforme em ensaio confirmatório. 

Outrossim, dado que bactérias do grupo coliforme 

podem ter origem no solo e em plantas, sem relação com polui

çao fecal, este grupo de bactérias pode nao ser um bom indica

dor para detectar este tipo de poluição em águas de poços. 

Em contraposição, nesta investigação, os resulta

dos encontrados na pesquisa de coliformes de origem fecal, re

ve . .l.~t~am-se mais significativos pois, embora a positividade te

nlla sido alta, permitiu a observação de que as águas dos poços 

construÍdos adequadamente se apresentavam melhores quanto à 
qualidade bacteriolÓgica, evidenciando que as medidas sanitári 

as aplicadas na correta construção dos poços, provavelmente ti 

veram influência nos resultados verificados. 
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Tabela 21- Jdaero e porcatag• de poços ra.oe exa~~1Daàoa, 

eegundo eiat- de conatzuc;.lo doa. poçoe e zou 

peaquiHCI.a, Jllmicipio de Curitiba, Pa~, fev.! 

reiro a abril de 197 5 ~ 

·~~ 
Adequado 

Rio Jdequado 

!o tal. 

Ur'balul Rural 'fetal 

111 " Bt ~ Bt " 
9 6,00 6 20,69 15 8,38 

141 94,00 2.3 79,31 1'-' 9].,62 

-150 ~00 29 100 ~79 100 

x
2 

a 6,8310; • ff - 2,61 

p a o, 4~; significante ao nível. de l.~ 

e de "' 

.. 



S. C O N C U S V E S 



A partir dos dados obtidos no presente trabalho 

relativos às condições sanitárias das águas dos poços rasos da 

área não servida pela rede de abastecimento pÚblico de águ~ ro 
Município de Curitiba, Paraná, em 1975, apresentam-se as seguig 

tes conclusões: 

1. Considerando-se o padrão bacteriolÓgico adotadp que se 

refere exclusivamente à ausência de bactérias do grupo co

liforme em 5 porções de 10 ml em ensaio confirmatório, ape 

nas 1,65% dos poços rasos da área de estudo apresentam- se 

em condições sanitárias satisfatórias para consumo alimen

tar. Por outro lado, se o padrão fizesse referência tam

bém nos mesmos termos, à pesquisa de bactérias coliformes 

de origem fecal, a situação seria menos ruim porém longe 

da ideal pois somente 22,53% dos poços rasos da área de 

estudo revelaram-se em condições sanitárias satisfatórias 

para consumo alimentar. 

2. Buscando-se a explicação para o alto grau de poluição de 

origem fecal evidenciado através do exame bacteriolÓgico 

das amostras de água analisadas, não se conseguiu encorrrar 

um fator determinante para explicar a situação encontrada, 

isto porque, de um modo geral, embora a positividade tenha 
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sofrido a influência de certas medidas sanitárias adotadas 

na construção dos poços rasos revelou-se sempre elevada. 

3. O fato de não se verificar um relacionamento entre a posi

tividade encontrada e o sistema de construção do poço que 

explique satisfatoriamente os resultados obtidos, leva-se 

a j~lgar que o responsável pelo alto grau de poluição f~al 

das águas dos poços rasos examinados é o lençol freático 

que abastece aqueles poços com água poluÍda por fezes. 

4. A constatação de que rreSITD nos poços com sistema adequado de 

construção a positividade para bactérias indicadoras de P2 
luição fecal foi sempre alta, sugerindo que as águas já ch~-

gam ao poço poluÍdas por fezes, evidencia um alerta as au

toridades sanitárias competentes, no sentido de que sejam 

tomadas medidas relativas ao tratamento domiciliar da á-
gua de bebida ou o que seria mais indicado, a ampliação da 

rede de abastecimento pÚblico de água, no Município de Cu

ritiba, Paraná. 

5. Grande número de pessoas estão expostas ao risco de ingeri 

rem agentes de doenças infecciosas e parasitárias pelo co~ 

sumo de água de poços rasos revelada poluÍda por fezes. 



R E S U M O 
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Tendo em vista a inexistência de dados bacterioló

glcos publicados relativos às condições sanitárias das águas 

de poços rasos da área não servida pela rede de abastecimen

to pÚblico de água, do Município de Curitiba, Paraná, desen

volveu-se o presente trabalho. Através de amostragem sistem~ 

tica envolvendo um processo eqliiprobabilÍstico, sortearam-se 

360 domicÍlios representativos da área de estudo. Dentre os 

domicÍlios sorteados foram colhidas amostras de água de 182 

poços rasos, a partir das quais realizaram-se as pesquisas de 

bactérias do grupo coliforme e de coliformes de origem fecal. 

Paralelamente, nesses domicÍlios foram levantados dados rela 

tivos ao sistema de construção do poço raso, ao tipo de fos

sa mais próxima a ele e ao consumo de água. Posteriormente , 

relacionou-se a positividade obtida nos exames bacteriolÓgi

cos realizados com os dados levantados nos domicílios. De mo 

do geral, com base nos resultados obtidos, elevada proporção 

de amostras de água dos poços rasos da área de estudo revel~ 

ram-se poluÍdas por fezes, evidenciando um consumo de água 

em condições sanitárias fora do padrão de potabilidade ado

tado., podendo colocar em risco a saÚde da população abaste

cida pelo fato dessas águas serem potencialmente capazes de 

transmitir ~gentes de doenças infecciosas e parasitárias. 



S U M M A R Y 
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Considering that bacteriological data on shallow 

well water arnong dwellings not connected to the public water 

network 1n Curitiba, Paraná, Brazil, are not available the 

present study was developed. A sarnple nurnbering 360 dwellin~ 

was drawn, by rneans of systernatic sarnpling rnethod. The sarn-

ple was considered representative 

Sarnples of water í-Jere taken frorn 

of the area under study. 

182 shallow wells. They 

were exarnined for coliforrns and fecal coliforrns. At the sarne 

time data were collected regarding building of wells, type 

of cesspool closet to the each well and water consurnption. 

The latter data were later related to positive results of 

bacteriological exarnination. In general results showed high 

percentage of wells contarninated with feces, showing th& in 

adequate water is being consurned by the population whose 

health is at hip,h risk as many cornrnunicable diseases can be 

transrnited by the water consurned. 
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