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R E S U M O 

Levando em consideração que a piscina ê um ele 

menta necessãrio ã saÜde da comunidade e que a agua, r~ 

servada nesses tanques, pode veicular agentes etiolÕgi 

cos de doenças, procurou-se estudar as condições sanitã 

rias de piscinas de uso coletivo de Campo Grande, Mato 

Grosso do Sul, Brasil. 

Com a finalidade de realizar anãlises fisico

quTmicas e bacteriolÕgicas, pesquisas de leveduras, al 

gas e amebas de vida livre, foram obtidas 336 amostras, 

em quatro coletas de cada piscina, durante o periodo de 

09 de agosto de 1981 a 27 de junho de 1982. As amos 

-tras foram coletadas da agua e do raspado das paredes. 

De modo geral, com base nos resultados consegui 

dos, constatou-se que as piscinas não mantêm os 

de cloro suficientes ã desinfecção. Em algumas 

~ . n1ve1s 

foram 

registrados altos Tndices de bactérias, presença de al 

gas nas paredes, bem como a ocorrência de leveduras e de 

amebas de vida livre potencialmente patogênicas. t im 

portante assinalar a presença destes protozoãrios, face 

aos recentes registros de casos de meningoencefalite a 

eles associados. 

Conclui-se que hã necessidade de tratamentoade 

quado da ãgua, treinamento especializado dos operadores 

e prãtica de principias bãsicos de educação em saÜde. 

Recomenda-se o estabelecimento de legislação pertlrente. 



SUMMARY 

Considering that a swimming pool is a necessary item 

for the public health and that the water in such pools may 

contain aetiological agents of diseases, we sought to study 

the sanitary conditions of public swimming pools in Campo 

Grande, Mato Grosso do Sul, Brazil. 

With the objective of making physical-chemical and 

bacteriological analyses, yeast, algae and free-living ~oebae 

researches, we obtained 336 samples in four samplings, from 

august 9, 1981 to june 27, 1982. The samples were collected 

from the water and from the walls. 

Generally, we observed that chlorine levels necessary 

for desinfection were not usually maintained in the swimming 

pools. In some of them high bacterial levels and algae on 

the walls were detected, as well as the ocurrence of yeast 

and potencially pathogenic free-living amoebae. It is 

important to focus the presence of these.protozoa on occount 

of the recent occurrence of primary amoebic meningoencepha

litis cases. 

In conclusion, there is the necessity of adequate 

treatment of the water, specialized training of the people 

who deal with it and the practice of the basic principles 

of health education. We recommend the stablishment of a 

legislation concerning this matter. 



1. INTRODUÇÃO 
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Os registros mais antigos evidenciam que 

os banhos de imersão tiveram infcio por recomendação de 

lideres religiosos como Brahama, Buda, Zoroastro, Manu, 

Moises, Maome e outros, que associaram o banho a atos de 

fe e purificação. 

As piscinas, desde tempos remotos, passa-

ram a ser usadas pelo homem, sendo inúmeros os relatos 

na civilização oriental e na ocidental greco-romana, on 

de a piscina aparece jã inserida no contexto familiar ou 

associada aos banhos publicas. 

Homero jã falava nas banheiras de Mykene, 

ainda hoje perfeitamente conservadas. Na cidade da Babi 

lÕnia foi encontrada outra semelhante ãs de Mykene. Exis 

te ainda um vaso com gravura de piscina para mulheres, ãs 

margens de um rio, herdado da antiga civilização grega. 

Os mais antigos banhos publicas, dos quais 

se tem noticia, sao os do Ginãsio de Assas, na ~sia Me 

nor, usados com finalidades desportivas. 

No seculo XIII, na Europa, havia banhos 

coletivos e em 1682, Jan Suyten, numa gravura em cobre, 

representou a piscina imperial de Aix-la-Chapelle. 

No Japão as piscinas coletivas, para ba 

-nhos sociais, vem desde as primeiras dinastias. 

Os banhos publicas, com aspecto semelhan 

-te as piscinas atuais, ao que parece, tiveram . ~ . 1n1c1o em 

Liverpool, por volta de 1842. A moda difundiu-se, passa~ 

do oito anos mais tarde ã França e em 1855 

chegavam a Alemanha (ZINGANO, 1956) 97
• 

as piscinas 

FORATTINI (1975) 37 ressalta que o hãbito 

de natação e dos banhos coletivos propicia a reunião de 
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individuas de ambos os sexos e vãrias idades, formando 

comunidades temporãrias, as quais tem concorrido para 

difundir o uso das piscinas. 

Realmente, neste seculo, as piscinas, -a 

medida que as técnicas de controle sanitãrio evoluíram, 

foram crescendo em numero, forma e tamanho, deixando de 

ser apenas um privilegio dos lares de familias abas ta 

das para atender tambem ãs populações produtivas e ca 

rentes. Por si na 1, de acordo com o Professor Frei tas e 

Castro, citado por ZINGANO (1956) 97
, o controle sanitã-

rio de piscinas começou a ser efetuado ao iniciar-se a 

segunda metade da primeira decada do seculo XX. Esse 

autor assinala que "a fiscalização sanitãria começou na 

Calif~rnia em 1917, quando o "State Board of Health" fui 

investido da autoridade necessãria para intervir nesse 

assunto, fazendo cumprir o chamado "Calif~rnia Swimming 

Pool Act" que estabelecia as exigincias necessãrias P! 

ra salvaguardar a saüde publica. Em 1920 a fiscaliza 

ção estendeu-se por todos os estados da America do Nor 

te e logo depois generalizou-se em todo o territ~rio". 

Atualmente, em geral, qualquer pequena 

comunidade periférica, de zonas urbanas ou rurais, PO,! 

sui em seu clube ou no âmbito municipal uma piscina de 

uso coletivo. 

OLIVEIRA (1975) 71 muito propriamente as 

sinala que a piscina se transformou em elemento necessã 

rio ã saude, ã recreação e ao equilfbrio psico-fisiol~ 

gico, ã disposição da comunidade. No entanto, segundo 

PERA (1975) 75
, o homem usuãrio das piscinas ê um animal 

terrestre e por isso, ao contrãrio dos aquãticos, nao 

dispõe da proteção que estes possuem contra o acesso da 
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agua ao trato respiratõrio, ao canal aud'itivo e mucosas. 

Segundo HELMER (1975) 53 "parece, entre 

tanto, que as infecções dos olhos, dos ouvi dos, do nariz 

e da garganta são mais frequentes entre pessoas que se 

banham em piscinas do que entre as que o fazem em ãguas 

naturais". Esse mesmo autor relata ser preciso consid! 

rar que a saude do homem pode ser afetada não -so pela 

ingestão de alimentos e ãguas contaminadas, mas tambem 

pelo uso da ãgua poluida, seja no asseio pessoal, seja 

na recreaçao. 

Para a saúde publica, do ponto de vista 

epidemiolÕgico, interessa conhecer os agravos a que uma 

comunidade de freqOentadores de piscinas pode estar su 

jeita (FORATTINI, 1975) 37 • 

Historicamente, e importante mencionar, 

que o verdadeiro ponto de partida que serviu de base -a 

elaboração de normas nacionais de proteção e manutenção 

da qualidade de ãgua potãvel, segundo BRANCO (1978) 13 , 

foi o periodo que medeia desde a descoberta dos micror 

ganismos por Leewenhoek, em 1683, ate a suposição de Hen 

le e as constatações posteriores de Kock e Pasteur de 

que muitos seres microscÕpicos eram causadores de enfer 

midades. 

No entanto, conforme RAMOS (1970) 78 , a 

partir da observação clãssica de John Snow em 1849, em 

seu elegante trabalho sobre a cõlera transmitida através 

da ãgua, que maiores atenções passaram a ser voltadas 

aos riscos de saude associados ã poluição e contamina 

çao das ãguas. 

- -As aguas destinadas principalmente a re 

creaçao de contato primãrio (banho, mergulho, etc.) des 
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pertaram maior interesse desde a decada de 50 neste sêcu 

lo, quando então as piscinas começaram a ser objeto de 

pesquisas, relacionadas principalmente ao aproveitame~ 

to dos sistemas de recirculação da ãgua e -a desinfec 

-çao. 

No Brasil, talvez o grande impulso paraa 

manutenção da qualidade da ãgua, visando manter os P! 

drões sanitãrios de balneabilidade nas piscinas, tenha 

sido motivado pela expansão, a partir dos anos 60, da 

construção de grande numero de piscinas não so em resi 

dências particulares como tambêm nos clubes destinadas 

ã prãtica desportiva e ã recreação. Este fato levou ao 

aparecimento de um novo ramo de atividade lucrativa, g~ 

rando a criação de firmas "especializadas", nem sempre 

capacitadas para o tratamento de ãguas de piscinas. 

OLIVEIRA (1975) 71 ressalta que, em cer 

tos aspectos, a ãgua reservada em uma piscina exige ama 

nutenção de alguns padrões, que deveriam ser mais acura 

dos que os normalmente recomendados para ãgua potã~l ~~ 

tinada ao abastecimento publico. Aponta ainda o fato de 

que não sõ as condições sanitãrias devem ser considera 

das, mas a limpidez da ãgua, por exemplo, ê tambêm de 

grande importância para a prÕpria segurança dos banhis

tas, no tocante ã possibilidade de acidentes. 

Dos riscos ã saúde dos usuãrios que eve~ 

-tualmente as piscinas podem oferecer, e preciso meneio-

nar as doenças transmiss1veis e as não 
. ~ . transm1ss1ve1s, 

considerando nestes Últimos os acidentes leves como con 

tusões, ou deletérios como afogamento {SIM~O e col., 

1977} 87
• 

De acordo com SIM~O e col. (1977) 87
, as 
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doenças transmissiveis adquiridas em piscinas podem es 

tar associadas ao banho e também ao uso das instalações 

anexas como vestiãrios, chuveiros, lavapés, etc. 

Todavia, é a ãgua considerada o princi

pal veiculo de disseminação dos agentes etiolÕgicos das 

doenças associadas ao uso da piscina. Esse fato pode es 

tar relacionado com: 

- a ãgua de alimentação da piscina que jã 

vem poluida por não sofrer tratamento 

ou por ser tratada de modo precãrio; 

- a ãgua, tratada ou nao, que é poluida 

pelo banhista (SOMOS!, 1981) 90 • 

No primeiro caso, PERA {1975) 75 recomen

da que o abastecimento de ãgua destinada ã alimentação 

das piscinas, independente de serem de alimentação con-

tinua, de reposição, ou de recirculação e tratamento, 

deva provir de um manancial (poços, fontes, rede pÜbli 

ca) satisfatõrio sob o ponto de vista quimico, fisico e 

bacteriolÕgico. 

Para salvaguarda da saÜde do banhista -e 

fundamental, portanto, a constante avaliação das condi 

çoes sanitãrias da ãgua. 

Nesse sentido vãrios autores, dentre ou 

tros REINHARDT (1977) 79 , ressaltam que o exame bacterio 

lÕgico possibilita conhecer as condições atuais de um 

corpo hidrico, enquanto que os exames fisicos e quimic~ 

possibilitam a verificação da exist~ncia de poluiçio re 

mota. 

As normas da Organização Mundial da Saü-
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-de (OMS), como a maioria das normas vigentes para agua 

potãvel, estão baseadas na pesquisa de organismos indi 

cadores de poluição fecal, como Escherichia coZi e es 

treptococos fecais (GIROULT, 1977}~ 9 • 

O ideal, principalmente em piscinas de 

uso coletivo, e que se proceda periodicamente o contro 

le sanitãrio realizando exames fisico-quimicos e bacte 

riolÕgicos, concomitantemente. 

Alem das bactêrias, outros organismos es 

tão sendo utilizados na avaliação da qualidade da ãgua 

de piscinas e ãguas recreacionais em geral. 

Recentemente, tem-se dado atenção ao si~ 

nificado ecológico dos fungos em ambientes aquãticos, 

procurando-se descobrir sua importância como organismos 

indicadores da qualidade da agua e como patõgenos hum~ 

nos. Assim, a associação entre concentrações de fungos 

em ambientes aquãticos e materia orgânica sugere que fun 

gos possam ser indicadores de poluição. Apesar de que 

nenhuma espêcie em particular ou grupo de fungos tenha 

sido ainda adotado como tal, alguns pesquisadores pr~ 

poem que certas espêcies de leveduras possam ser utili 

zadas para caracterizar determinados tipos de poluição 

(AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION, 1980) 2 • 

r frequente, em ãguas de piscinas, o en 

contra de fungos potencialmente patogênicos ao homem. 

Entretanto, o significado desta via de transmissão na 

epidemiologia das micoses ê ainda desconhecido. Dentre 

os grupos de fungos saprÕfitas capazes de causar doenças 

em indiv1duos comprometidos, destacam-se as levedurase~ 

pecialmente as do gênero Candida, pelo acentuado 

ter oportunista. 

-cara 
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As algas tambem aqui devem ser considera 

das, pois sao habitantes comuns de ãguas pouco profundas 

(PALMER, 1962) 73
• 

Os problemas originados pela prolifera

çao de algas em ãguas de piscinas, em geral, são de or 

dem estética. As ãguas de piscinas quando contem mate

rial nutritivo para algas (amônia, fosfato, etc.) tor-
-nam-se opacas e de aspecto esverdeado ou as vezes aver-

melhado, dependendo do tipo de algas que nelas se desen 

volva. Trata-se na verdade de um fenômeno de cor apa

rente, dada pela presença de organismos coloridos, em 

suspensão, que constituem o chamado plâncton (BRANCO e 

PEREIRA, 1975) 1 ~. 

Modernamente, as algas quando surgem em 

piscinas estão sendo consideradas, nos Estados Unidos , 

como indicadoras das mãs condições de tratamento (MONITl 

RO, 1984)*. 

Outra tendência atual e a da verificação 

da possivel presença de amebas de vida livre em ãguas de 

piscinas, por sua potencialidade patogênica e também por 

ser a agua uma das principais vias de transmissão. 

Em 1965, na Austrãlia, foram descritos os 

primeiros casos humanos de uma nova entidade clinica, 

Meningoencefalite Amebiana Primãria (MAP), de evolução 

rãpida e fatal, cujos agentes etiolÕgicos são amebas do 

-genero Naegleria, notadamente N. fowleri (FOWLER e CAR 

TER, 1965)~ 1 • 

Outras amebas de vida livre, como as do 

gênero Acanthamoeba, são também consideradas como poten 

* Informação pessoal do EngQ Celso Eufrãsio Monteiro 
da CETESB. 
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cialmente patogênicas, causando Encefalite Amebiana Gra 

nulomatosa {EAG), também de evolução fatal, e outras a 

fecções como gastrites, uretrites, otites e ulceras 

cõrnea. Os casos de acantamebiase, em geral, estão 

dependência do estado imunitãrio do paciente. 

A dispersão das amebas de vida livre 

de 

na 

-e 

extremamente ampla. Casos humanos de infecções relaciQ 

nadas a este grupo de protozoãrios foram relatados em 

todos os continentes e em todas as latitudes. A trans-

missão, principalmente de espécies de Naegleria, é atra 

vés de coleções de ãgua, como piscinas e lagos. Espe

cialmente para N. fowleri, a temperatura elevada da ãgua 

assume grande importância na multiplicação das formas 

trofozoiticas. A transmissão das espécies de Aaanthamo 

eba pode não ser necessariamente por coleções de ãgua. 

O ar e o solo também podem carrear formas cisticas das 

amebas. 

Até o momento, hã cerca de 150 relatos~ 

casos fatais de infecção por amebas de vida livre {GRIF 

FIN, 1977 50 ; CULBERTSON, 1981 26 ; MARTINEZ, 1983 62 ). 

1.1 - Objetivos 

Alguns autores preconizam que "sÕ se de

ve nadar em ãgua potãvel 11
, mas o fato real no Bra 

sil é que apenas alguns Estados possuem regulamen 

tação criteriosa inserida em Lei, estabelecendo 

normas para o uso de piscinas. 

Acredita-se, pois, ser este um motivo su 

ficiente para a realização do presente trabalhoque 

se reveste de importância no que diz respeito -a 
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saude publica. 

Assim, ao se planejar esta pesquisa, te 

ve-se como objetivos: 

avaliar a qualidade sanitãria de sete piscinas 

da cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul; 

alertar para a necessidade de haver nas pisei 

nas operadores com cursos de tratamento de ãgua 

de piscina; 

- evidenciar a importância da educação em saüde, 

não sõ dos usuãrios, mas também dos operadores 

e responsãveis administrativos das piscinas; 

- ressaltar a necessidade do monitoramento fisico

qulmico e microbiolÕgico para manutençaoda qu! 

lidade sanitãria das ãguas de piscinas. 



2. MATERIAIS E M~TODOS 
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2.1 Seleção das piscinas 

Das dezessete piscinas de uso coletivo, 

da cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, de 

finidas conforme DECRETO nQ 12.342 27
, de 27 de se 

tembro de 1978, foram selecionadas sete piscinas. 

Tentou-se abranger as regiões centro, norte, sul e 

oeste da zona urbana e leste da periferia da cida 

de. 

Por acordo efetivado com os responsãveis 

desses logradouros publicas, não serão aqui decli 

nados os nomes dos mesmos, utilizando-se apenas as 

siglas: A (zona oeste), B (centro), C e D (zona les 

te), E e G (zona sul) e F (zona norte)*. 

Procurou-se classificar as piscinas se 

gundo DECRETO nQ 12.342 27
, de 27 de setembro de 

1978, como pode ser verificado pelo Quadro nQ 01, 

do anexo I. 

No que se refere ao tratamento, nas pi~ 

cinas pesquisadas, são utilizados praticamente os 

mesmos produtos empregados, em geral, no tratamen 

to da ãgua destinada ao abastecimento publico. A 

relação desses produtos estã inserida no Quadro nQ 

02, do anexo I. 

A situação geogrãfica das piscinas estã 

representada na figura nQ 01 a seguir. 

* Em decorrência deste trabalho serao efetivadas reco 
mendações a serem entregues aos administradores das 
piscinas. 

; , úO 

UIIIYEISIOADE DE SÃO PAULO 



FIGURA- 01 

CAMPO GRANDE- MATO GROSSO 
DO SUL 

NORTE 

SUL 
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2.2 Caracterização das amostras 

No planejamento das amostras foram leva 

dos em consideração a exigtlidade dos recursos labo 

ratoriais, a dificuldade de transporte e o pequeno 

intervalo de tempo entre as coletas. 

As amos t r a s , em g e r a 1 , f o r a m c o 1 e ta d as em 

dois pontos, demarcados em função da maior ou menor 

concentração de banhistas nesses determinados lo 

cais das piscinas. Procurou-se localizar os po~ 

tos de tal forma que o de nQ 01 coincidisse com a 

parte rasa' onde a freqÜência quase sempre e maior, 

e o de nQ 02 com a parte funda do tanque. 

De 09 de agosto de 1981 a 27 de junho de 

1982, foram realizadas quatro coletas em cada pi~ 

cina, num total de vinte oito no periodo, com inter 

valos de aproximadamente trinta dias. A escolha 

do dia da coleta foi feita em função da freqaência 

-as piscinas (domingo). 

Foram coletadas amostras da agua e do ras 

pado das paredes. As da ãgua foram coletadas a uma 

profundidade de aproximadamente 0,30 m da superfi 

cie, tomando-se as devidas precauções para evitar 

c o n t a m i n a ç ã o • O t o t a 1 de amos t r as f o i de t r e zen tos 

e trinta e seis, assim distribuidas: 

28 para anãlises fisico-quimicas; 

28 para anãlises bacteriolÕgicas; 

56 para pesquisas de leveduras; 

112 para pesquisas de algas; 

112 para pesquisas de amebas de vida 
1 i v r e. 
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A técnica de amostragem desenvolvida foi 

a mesma utilizada pela Companhia de Tecnologia e 

Saneamento Ambiental - CETESB (SOUZA e DERISIO, 

1982) 91
• 

2.3 Parâmetros fisico-quimicos 

A seleção dos parâmetros fisico-quimicos 

foi feita segundo o DECRETO nQ 12.486 27 , de 20 de 

outubro de 1978, que aprova a Norma Técnica de Ãgua 

(NTA-60), para consumo humano, do Estado de São Pau 

1 o . 

Foram utilizados os seguintes parâmetros: 

temperatura, turbidez, pH, cloro residual, cor, al 

calinidade, acidez e cloretos. 

As anilises foram baseadas em "Standard 

methods for examination of water and wastewater, 

(1980) 2 • 

2.3. 1 Temperatura 

Para medir a temperatura do ar e da igua, 

foi utilizado um termômetro de mercúrio com escala 

de -30 a +500C. 

2.3.2 Turbidez 

Para a avaliação da turbidez foi adotado 

o método nefelometrico, tendd sido utilizado o tur 

bidimetro marca HACH, tendo como padrão de turbidez 

10 UNT. 
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2.3.3 pH 

A verificação do pH foi realizada por 

meio de aparelho comparador colorimêtrico, tendo 

sido usado como indicador o vermelho-fenol e o e~_ 

pamento utilizado foi do tipo "Genkit", tendo uma 

faixa de leitura de pH compreendida entre 6,6e8,2. 

2.3.4 Cloro 

A determinação da presença de cloro na 

-agua foi realizada utilizando-se um comparador co 

lorimitrico marca "Hellige", com disco de cloro de 

leitura de 0,0 a 1,0 mg/1, usando-se como reagente 

indicador uma solução icida de ortotoluidina (mêt! 

do OTA - colorimetria com disco). 

2.3.5 Cor 

O mitodo usado foi o da comparaçao visu 

al, atravis de disco para cor, tipo "Acqua Tester", 

com faixa de 0,0 a 50,0 mg/1 Pt (padrão de cloropl! 

tino cobalto). 

2.3.6 Alcalinidade 

A alcalinidade foi determinada pelo meto 

do de titulação colorimêtrico, utilizando-se solu 

ção de Fenolftalefna como indicador de meio bisico 

e Metilorange de meio icido, sendo o icido sulfuri 

co N/50 usado como titulador para viragem de colo 

raça o. 
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2.3.7 Cloretos 

A anãlise de cloretos foi realizada uti 

lizando-se o metodo de Nitrato de Prata. 

2.4 Indicadores BiolÕgicos 

Na caracterização da qualidade sanitãria 

-da agua, procurou-se identificar a presença de mi 

crorganismos e sua eventual importância na ãgua uti 

lizada na recreação de contato primãrio. 

Neste trabalho foi feita a contagem p~ 

drão de colÔnias de bactérias, pesquisa de Pseudo 

monas aeruginosa, estreptococos fecais e bactérias 

do grupo coliforme. 

Os outros organismos pesquisados nao sao 

ainda empregados como indicadores de poluição, nao 

se tendo conhecimento de que os mesmos tenham sido 

utilizados como padrões de potabilidade da ãgua de 

piscinas. Todavia dada a importância sanitãria, 

tentou-se a identificação, sendo este o caso das le 

veduras, amebas de vida livre e algas. 

2.4. 1 Bactérias 

As amostras de ãgua foram coletadas uti 

lizando-se frascos de vidro neutro, com capacidade 

para 250 ml, boca larga e tampa esmerilhada, aos 

quais foram adicionados 0,1 ml de solução de tio~l 

fato de sÕdio a 10% para cada 100 ml da amostra, 

seguindo-se o procedimento de esterilização. As 
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amostras foram conservadas sob refrigeração (4 a 

lOOC) ate o in1cio do exame, nunca excedendo o tem 

po limite de 24 horas. 

As anãlises bacteriolÓgicas foram reali 

zadas segundo "Standard methods for the examination 

of water and wastewater" (1980) 2 e NormalizaçãoTec 

nica da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambi 

ental - CETESB números L5.202 68 (Determinação do 

numero mais provãvel de coliformes totais e fecais 

pela técnica dos tubos múltiplos); L5.205 69 (DeteL 

minação do NMP de Estreptococos fecais pela tecni 

ca dos tubos múltiplos); L5.220 70 (Determinação do 

NMP de Pseudomonas aeruginosa pela técnica dos tu 

bos múltiplos) e L5.201 67 (Contagem padrão de colÕ 

nias de bactérias. 

2.4. 1.1 Determinação de coliformes 

Foram realizadas pesquisas de bactérias 

do grupo coliforme e de coliformes de origem fecal. 

Volumes decrescentes (10,0; 1 ,O e 0,1 ml) 

de cada amostra foram inoculados em series de cin 

co tubos, sendo que para bactérias do grupo colifo~ 

me os exames foram realizados através de duas eta 

pas: 

1. Teste Presuntivo: consistiu na semea 

dura de volumes determinados da amostra em caldo 

lactosado, os quais foram inc~bados a 350C, sendo 

a primeira leitura com 24 horas e a leitura final 

com 48 horas. 
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2. Teste Confirmativo: a partir de cada 

tubo com teste presuntivo positivo, foi realizado 

o teste confirmativo, transferindo-se com uma alça 

de platina um volume da cultura para um tubo corres 

pondente de caldo lactosado verde brilhante bile a 

2% e incubados em estufa a 350C por 48 horas. 

O teste para diferenciação de coliformes 

fecais consistiu na transferência das culturas com 

resultados positivos no caldo lactosado (teste pr~ 

suntivo) para tubos contendo meio de "EC" que foram 

incubados durante 24 horas a 44,50C em banho-maria. 

Os resultados foram considerados positi 

vos quando havia produção de gãs (nos tubos de fer 

mentação) a partir da fermentação da lactose con 

tida nos meios de cultura. 

2.4. 1.2 Determinação de estreptococos fecais 

Na pesquisa de estreptococos fecais foram 

usados volumes de 10,0; 1,0 e 0,1 ml, sendo que ca 

da porção da amostra foi inoculada numa série de 

cinco tubos. O exame foi processado através de du 

as fases: 

1. Exame Presuntivo: consistiu em semear 

os volumes determinados da amostra da ãgua em tu 

bos contendo caldo destrose azida e incubados em 

estufa durante 24 - 48 horas ·a 3SOC. Na presença 

de turvação do meio de cultura, o ensaio foi consi 

derado positivo. 
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2. Ensaio Confirmativo: a partir de ca 

da tubo com ensaio presuntivo positivo, foi feita 

a transferência da cultura para tubos contendo cal 

do azida etil violeta e incubados durante 24- 48 

horas a 350C. A presença de estreptococos fecais 

foi indicada pela formação de precipitado arroxea 

do no fundo do tubo. 

2.4. 1.3 Determinação de Pseudomonas aeruginosa 

A determinação do NMP de Pseudomonas ae~ 

ginosa foi feita a parti r da têcni ca dos tubos mul 

tiplos, com diluições sucessivas de 10,0; 1,0 eO,l 

ml, sendo que cada volume foi inoculado em sêries 

de cinco tubos. O exame foi processado através de 

três etapas: 

1. Teste Presuntivo: consistiu em semear 

os volumes determinados das amostras em tubos de 

caldo asparagina e incubados a 3SOC, com leituras 

a cada 24 horas. Foi considerada prova presuntiva 

positiva a observação de fluorescência sob luz ne 

gra. 

2. Teste Confirmativo: consistiu na trans 

ferência das culturas positivas de cada leitura P! 

ra tubos contendo caldo acetamida. As provas fo 

ram consideradas com resultados positivos pela evi 

denciação de coloração púrpura do meio. As leitu 

ras foram feitas a cada 24 horas, totalizando 96 

horas de incubação. 
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Teste Completo: consistiu em isolar as 

culturas com resultados positivos no caldo acetami 

da, em placas de ãgar leite, conforme BROWN e FOS 

TER (1970) 16
• Foram consideradas positivas as pr~ 

vas que mostravam colônias com halo claro devido a 

hidrÕlise da case1na. 

2.4. 1.4 Contagem padrão de colônias de bactérias 

A determinação da densidade de bactérias 

das amostras de ãgua das pisei nas foi defini da, ino 

culando-se volumes da amostra de 1,0 e 0,1 ml em 

placas de Petri, adicionando-se a seguir triptona 

glicose extrato de levedura (plate count agar), ~ 

quais foram incubadas a 350C durante 24 horas. A 

contagem das colônias foi feita com o aux1lio de 

um contador tipo 11 Quebec 11
• 

2.4.2 Leveduras 

Para o isolamento e identificação de le 

veduras em ãgua não existe padronização, sendo re 

comendados alguns meios mais apropriados para o 

crescimento de leveduras em detrimento dos bolores. 

Para a classificação taxionômica de lev~ 

duras foi utilizada a monografia de LODDER {1970) 58 • 

Os caracteres morfolÓgicos e fisiolÓgicos 

foram utilizados para a classificação genérica. A 

identificação a n1vel de espetie, conseguida em al 

guns casos, foi baseada em caracteres bioqu1micos, 

alem dos acima citados. 
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As amostras foram coletadas assepticame~ 

te em frascos de 1000 ml. Os frascos foram acondi 

cionados em recipientes fechados de isopor, com g~ 

lo, chegando ao laboratõrio apõs 20 a 30 horas do 

momento da coleta. No laboratõrio do Instituto 

Adolfo Lutz de São Paulo as amostras foram proce~ 

sadas imediatamente apõs a entrada na Instituição. 

2.4.2. 1 Isolamento das leveduras 

Para o processamento das amostras de 

gua utilizou-se câmara de fluxo laminar, onde 

-a 

f o 

ram semeadas allquotas de 0,2 e 0,5 ml de igua, na 

superflcie de meios sÕlidos, distribuldos em pl! 

cas de Petri. Para cada volume de amostra foram 

utilizados dois tipos de meios de cultura para is~ 

lamento: igar malte com 0,1% de extrato de leved~ 

ra e cloranfenicol (MLC) e igar Sabouraud com elo 

ranfenicol e cicloheximida (SCC). A incubação foi 

feita a 250C por perlodo de 5 a 30 dias. Todas as 

allquotas foram trabalhadas em duplicata. 

Com auxllio de estereomicroscõpio (usa~ 

do-se aumento de 400 X) foram isolados tipos dife 

rentes de colônias e repicadas em ãgar malte. 

2.4.2.2 Caracterlsticas morfolÕgicas 

Os caracteres macromorfolÕgicos observa 

dos nas colônias isoladas foram: cor, forma, text~ 

ra e brilho da superflcie. A morfologia da célula 

vegetativa foi descrita a partir de culturas de 5 
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a 24 dias em meio de malte com 0,1% de extrato de 

levedura, liquido e sÕlido. A presença de cãpsula 

foi também verificado nesse meio. 

A formação de micélio verdadeiro e pse~ 

domicélio foi verificada a partir de cultivo em lâ 

mina com ãgar farinha de milho, segundo técnica de~ 

crita por RIVALIER e SEYDEL (1932) 81 , apÕs 10 dias 

de crescimento. 

A formação de esporos sexuais foi testa 

da usando-se os meios de ãgar suco V-8, ãgar aceta 

to de Fowell, ãgar de Gorodkowa e ãgua destilada, 

e a temperatura de incubação foi de 250C por seis 

semanas. Para a evidenciação dos esporos foramutl 

lizadas duas técnicas de coloração, a de Wirtz, cl 

tada por LODDER (1970) 58 e a de Dorner modificada, 

BIER (1978) 9 • Balistosporos foram pesquisados se 

gundo a técnica descrita por LODDER (1970) 58
• O 

crescimento em meio de Sabouraud liquido foi obser 

vado quanto ã formação de pelicula, anel ou sedimen 

to no terceiro e vigésimo primeiro dias a 250C. 

2.4.2.3 Caracteristicas bioquimicas e fisiológicas 

Para os testes de fermentação foram dis 

tribuidos volumes de 2 ml de meio bãsico (peptona 

0,75% e extrato de levedura 0,45%) em tubos de en 

saio de 12 mm x 120 mm, tendo em seu interior tu 

bos de Durham invertidos. ApÕs a esterilização em 

autoclave a 121oc, durante 15 minutos, foi adicio 

nado a cada tubo 1 ml de açúcar a 6%, esterilizado 

por tindalização. A série de carboidratos empreg! 
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da inclui glicose, lactose, maltose, sacarose e 

trealose. Os testes de fermentação foram feitos 

com culturas novas crescidas em ãgar MLC. A leitu 

ra foi feita diariamente nos primeiros cinco dias, 

depois de dois em dois dias, ate trinta dias de in 

cubação. O resultado da fermentação foi considera 

do positivo quando houve produção de gãs. As leit~ 

ras foram anotadas como 1 + (uma ou poucas bolhas 

de gãs); 2 + (para 2/3 do tubo de Durham com gãs); 

e 3 + (para o tubo de Durham cheio de gãs). 

Nas provas de assimilação de fontes de 

carbono em meio sÕlido foram empregados os seguin 

tes compostos: glicose, galactose, maltose, sacaro 

se, celobiose, lactose, rafinose, xilose e inosi 

tol. Foi utilizado o método auxanogrãfico descri 

to por Van der Walt, LODDER (1970) 58 • Os halos de 

crescimento eram observados apos o segundo, quinto 

e sétimo dias apõs a incubação a 250C. 

A prova de assimilação de nitrato foi rea 

lizada em meios de cultura liquido, segundo tecni 

ca descrita por Wickerham, 1951 (citado por LODDER, 

1970) 58 e apõs incubação a 250C por quinze dias,~ 

leituras foram anotadas como negativa, fraca e p~ 

sitiva, de acordo com recomendação do autor. 

A prova para observação de produção de 

ãcido foi realizada em meio contendo carbonato de 

cãlcio, LODDER (1970) 58 e a leitura efetuada apos 

a primeira, segunda e terceira semanas a 250C. A 

formação de um halo claro grande foi considerada 

prova positiva; halo pequeno, fracamente positiva 

e meio de cultura inalterado, prova negativa. 
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A produção de compostos semelhantes ao 

amido foi evidenciada com a adição de solução de 

iodo (Lugol 1/10) ãs placas de assimilação de gli 

cose, resultando em coloração azulada apõs 24 ho 

-ras a temperatura ambiente. 

A hidrÕlise da uréia foi testada em meio 

liquido, seguindo-se a técnica recomendada por 

CHRISTENSEN (1946) 21 • 

Nos testes de resistência ã cicloheximi-

da, foi usado como meio base o ãgar Sabouraud. 

2.4.3 Fitoplâncton 

As amostras de ãgua para anãlise do fit~ 

plâncton foram coletadas utilizando-se frascos de 

vidro neutro, boca larga e tampa de borracha, com 

capacidade para 1000 ml. 

Os frascos nao foram completamente cheios, 

a fim de manter uma pequena quantidade de ar sobre 

a superficie das amostras. 

Um volume de aproximadamente 120 ml de 

agua, de cada amostra, foi centrifugado 

r.p.m. durante quinze minutos. 

a 3000 

O fitoplâncton foi identificado utilizan 

-do-se a camara de Sedgwick-Rafter, conforme BRANCO 

(1978) 13
• 

O raspado das paredes foi coletado com o 

auxilio de uma espãtula de madeira, em seguida co 

locado em tubos de ensaio previamente esteriliza 

dos, mantendo-se sempre o material submerso na prõ 

pria ãgua da piscina e conservado sob refrigeração 
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ate o momento do exame, no mãximo ate cinco horas 

apõs a coleta. Foi feito exame direto do material, 

entre lâmina e laminula. 

Tanto a ãgua como o raspado foram obser 

vados ao microscópio Õptico, com iluminação comum, 

usando aumentos lineares de 400 X. 

Para a identificação dos organismos fo 

ram utilizadas as chaves de BICUDO e BICUDO (1970) 8
, 

B OU R R E L L Y ( 1 9 6 6 ) 1 2 , P R ESC O T T ( 1 9 6 2 ) 7 7 
, S M I T H ( 1950 f 9

• 

Quanto aos aspectos sanitãrios, foram S! 

guidos os sistemas de BRANCO e co1. (1963) 15 , PAL 

MER e INGRAM (1955) 7 ~. 

2.4.4 Amebas de vida livre 

O material para pesquisa de amebas de vi 

da livre foi coletado da ãgua, com pipeta graduada 

( 5 ml ), e do raspado das paredes das piscinas com 

espãtu1a de madeira e semeado em tubos de ensaio 

contendo meio ãgar infusão de soja, segundo FORON

DA (1979) 39 • Os tubos foram mantidos ã temperat~ 

ra ambiente e enviados ao Instituto de Ciências Bio 

medicas - Departamento de Parasitologia da Univer

sidade de São Paulo. 

A metodologia da pesquisa de amebas de 

vida livre sofreu modificações em face dos resulta 

dos obtidos. De inicio, o material dos tubos era 

examinado diretamente, se positivo, semeado em pl! 

cas de Petri contendo o mesmo tipo de meio de cul 

tura. Estas placas eram mantidas a 280C e examina 

das di a ri amente, sem abertura, para v e ri fi c ar ocres 
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cimento das amebas. Em caso positivo, eram lava 

das com ãgua destilada esteril e o material obtido 

examinado diretamente entre lâmina e laminula e em 

preparações de gota pendente, para prova de flag~ 

lação, segundo técnica de PAGE (1976) 72
• Os tubos 

com resultados negativos eram ainda mantidosa 280C 

e examinados semanalmente, durante dois meses. 

A partir da terceira remessa o material 

de todos os tubos, tão logo ao chegar, era semeado 

em placas de Petri, seguindo a metodologia como ~s 

crita acima. Em muitos casos, o teste de flagel! 

ção foi repetido uma ou mais vezes, para confirmar 

a positividade ou para novo teste das amebas da fa 

milia Vahlkampfiidae. Os padrões usados na identi 

ficação foram os de PAGE (1976) 72
• 

- -O ma te r i a 1 f o i t r a b a 1 h a d o em c ama r a as se .e, 

tica e as placas foram mantidas em sacos plasticos, 

para evitar a dessecação. Foram feitas projeções 

em câmara clara e coloração por hematoxilina ferri 

ca quando se fazia necessãrio. 

A observação das amebas no material a 

fresco foi feita em microscÕpio de contraste de fa 

se, usando-se aumentos 1 i neares de 100 e de 400 X e 

no material corado sob aumento linear de 1000 X. 



3. RESULTADOS 
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3.1 Caracterização das piscinas 

Na caracterização das piscinas foi leva 

do em consideração a origem da ãgua utilizada para 

alimentação das mesmas, posto que esta variãvel -e 

de fundamental importância para a realização do tr! 

tamento, bem como para a verificação da qualidade 

sanitãria da ãgua, conforme pode ser evidenciado 

no Quadro NQ 03, do anexo I. 

3.2 Parâmetros fisico-quimicos 

Os resultados dos exames fisico-quimicos 

das amostras coletadas nos pontos de NQ 01 e02 nas 

piscinas A (oeste), B (centro), C e O (leste), E e 

G (sul) e F (norte) encontram-se na Tabela NQ 01, 

anexo II. 

3.3 Indicadores biolÕgicos 

Pelo Quadro NQ 05, anexo I e Tabelas de 

NQs. 02 e 03, do anexo II, pode-se fazer a anãlise 

dos resultados bacteriolÕgicos (NMP/100 ml de coli 

formes totais e fecais, estreptococos fecais ePse~ 

domonas aeruginosa). A contagem padrão de bacteri 

as estã inserida no Quadro NQ 05 e Tabela NQ 02. 

Em relação ãs leveduras, algas e amebas 

de vida livre, pode-se observar os resultados nas 

Tabelas de NQs. 04, 05 e 06, anexo II, respectiv! 

mente e nos Quadros de NQs. 06 a 12, do anexo I. 



4. DISCUSSJ\0 
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No planejamneto do presente trabalho teve

se, alem de outros, o cuidado de escolher piscinas alimenta 

das por ãgua de diferentes tipos de mananciais. O conheci 

mento da origem da ãgua de alimentação e de fundamental im 

portância, principalmente no que se refere ao tratamento da 

agua. 

Não existindo em Campo Grande piscinas aqu~ 

cidas de uso coletivo, todas as pesquisadas eram ao ar li 

vre e com temperatura natural da ãgua. As piscinas, em sua 

maioria, possuiam revestimento de azulezos, com exceção da 

C que era de resina sintética. Quanto ao tratamento, foram 

classificadas como de 11 recirculação e tratamento .. cinco pi~ 

cinas, A, B, O, E, G e de 11 encher e esvaziar 11 duas, C e F, 

as quais não possuíam sistema de filtração. A recirculação 

da piscina O era realizada através de sistema externo de 

bombeamento, nao passando a ãgua através de filtros. 

O tratamento de todas as piscinas pesquis~ 

das era realizado por operadores, sem formação técnica em 

cursos especializados. Segundo BLACK e col. (1970) 11
, e de 

grande importância que o tratamento seja correto, portanto, 

os operadores devem ter um mínimo de qualificação. 

t interessante ser evidenciado que houve chu 

vas nas 24 horas anteriores ãs coletas das piscinas A e B 

(janeiro); C, O, E (agosto, fevereiro); F e G (dezembro, 

março). t também importante enfatizar que, no mês de dezem 

bro, a chuva ocasionou penetração de ãgua de enxurrada na 

piscina F, o que deve ter contribuído para carrear partíc~ 

las e microrganismos para o interior da piscina. Nas cole~s 

das piscinas F e G efetuadas no mês de dezembro, os ventos 

foram mais intensos do que nos outros meses, como se perc~ 

beu durante o trabalho de campo. 
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Quanto ã existência de banhistas, esta -so 

foi verificada nas piscinas A e B (janeiro); C, D, E (nove~ 

bro); G (dezembro), fator que pode influir tanto nos param~ 

tros fisico-quimicos como nos indicadores biológicos. 

Como foi assinaldo, este trabalho objetiva 

principalmente verificar a qualidade sanitãria das ãguas de 

piscinas, não sendo, portanto, estudadas as instalações ane 

xas que fazem parte das mesmas. 

O estudo da qualidade da ãgua estã baseado 

no numero mais provãvel (NMP) de coliformes totais, colifor 

mes fecais (Escherichia coLiJ, estreptococos fecais e Pseu 

domonas aeruginosa. Paralelamente procurou-se verificar a 

presença de leveduras para complementar a caracterização da 

qualidade da ãgua. O estudo das algas visou conhecer pri~ 

cipalmente as condições de tratamento da ãgua. Jã as ame 

bas de vida livre foram estudadas tendo como precipuo inte 

resse o risco potencial para a saüde dos banhistas. 

4.1 Parâmetros fisico-quimicos: 

4.1.1 Temperatura 

A temperatura da ãgua e fator importante no 

tratamento, tanto pela influência direta que pode 

exercer sobre os organismos, como por sua relação com 

a solubilidade dos gases e sais e pela interferência 

na viscosidade da ãgua (ROCHA, 1972) 83
• 

Quando a temperatura da ãgua estã acima de 

25°C facilita a dissolução de sais e de gases, o que 

contribui para a elevação do pH (WATER, 1978) 96 • 
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Segundo BRANCO {1978) 13 , "os efeitos da p~ 

luição térmica num corpo d•ãgua podem ser diretos p~ 

la coagulação das proteinas que constituem a matéria 

viva, ou indiretos, seja através de um aumento da 

capacidade tõxica de certas substâncias que se enco~ 

tram dissolvidas na ãgua, como a rotenona, etc., ou 

por propiciar a proliferação de organismos concorren 

tes (parasitas), seja pela diminuição que a temper~ 

tura provoca na capacidade da ãgua de dissolver e re 

ter oxigênio, ao mesmo tempo que aumenta a atividade 

fisiológica dos organismos aquãticos, condicionando 

asfixia dos mesmos". 
.. 

A temperatura deve ser considerada em aguas 

de piscinas, principalmente, pela influência que tem 

nas alterações de pH na manutenção do residual de elo 

ro. 

A elevação da temperatura da ãgua pode cone~ 

mitantemente levar ao aumento do numero de bactérias. 

Por exemplo, Pseudomonas aeruginosa multiplica-se r~ 

pidamente se a ãgua estiver aquecida {SOMOS!, 1981)90 
• 

A manutenção da temperatura elevada da .. agua 

favorece a evolução da espécie patogênica Naegleria 

fowleri {DE JONCKHEERE e VAN DE VOORDE, 1977)' 0 • 

Durante a realização desta pesquisa foi ob 

serva do que a temperatura da ãgua v a ri ou de 19 a 28°C 

e a do ar de 18 a 35°C, conforme Grãfico NQ 01 a se 

guir apresentando, elaborado a partir da Tabela NQ 

01, do anexo I I. 

O estudo das sete piscinas foi realizado pr~ 

curando-se perfazer um total de quatro coletas para 

cada uma, num periodo de onze meses. Observou-se com 
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este estudo que provavelmente devido as constantes 

frentes frias oriundas dos Andes, nem sempre, na re 

gião estudada, os meses mais frios correspondem ao 

inverno e os mais quentes ao verao. Foi notada tam 

bim uma certa inversão de temperatura do ar e daigua, 

que pode estar relacionada ao tempo encoberto e mui 

tas vezes com pequenas precipitações e muito vento. 

Outro aspecto, que foi evidenciado da anãli 

se do Grãfico NQ 01, anteriormente apresentado, qua~ 

to a temperatura do ar, ê que o seu aumento contri 

bue consideravelmente para elevar o numero de banhis 

-tas, que podem proporcionar o aumento, na agua, de 

microrganismos, cloretos, amônia, alem de contribuir 

para maior demanda do cloro residual. 

4.1.2 Turbidez 

Como a legislação nao prevê os limites de tu~ 

bidez para ãgua de piscina, foi adotado o indice pr~ 

conizado de 2-5 NTU, para ãgua de consumo humano, co~ 

forme DECRETO NQ 14.486 28 , de 20 de outubro de 1978, 

que aprova a Norma Têcnica de ~gua (NTA-60) do Esta 

do de São Paulo. 

Tomando-se por base essas normas, foi obser 

vado que ãguas de piscinas com turbidez abaixo do li 

mite minimo oferecem menores oportunidades para uma 

concentração bacteriana e melhores condições para a 

cloração (GELDREICH, 1974) 46 • 

"A turbidez acima de 0,5 unidade pode ser 

percebida pela luz difusa num ambiente escuro, estan 

do a amostra num cadinho muito limpo, e usando um 
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feixe luminoso ou fonte similar. Turbidez inferior 

a O, 1 uni da de pode ser obtida pelo tratamento da ãgua11 

(BABBIT e col., 1962) 7 • 

Os valores de turbidez permitem avaliar se 

os filtros, 11 alma do sistema 11 ,estão sendo bem oper! 

dos e mantidos (CETESB, 1983) 2 ~. 

Das piscinas pesquisadas (Grafico NQ 01, in 

serido no item 4.1.1, Tabela NQ 01, anexo II) a O, 

no mês de novembro, apresentou turbidez igual a 5,5 

NTU, quando foi observada a presença de banhistas. 

As algas não devem ter contribuído para a elevaçãoda 

turbidez, pois não foram detectadas nessa amostra de 

agua. 

A s ou t r a s p i s c i na s a p r e s e n ta r a m - s e d e n t r o dos 

limites estabelecidos. 

4.1.3 pH 

A verificação do pH e de grande importância, 

principalmente para se ter um adequado controle do 

equilibrio acidez-alcalinidade, por virias razões: a 

alcalinidade da ãgua e essencial ã hidrÕlise do sulf! 

to de aluminio para a formação de hidrõxido de alumi 

nio, trivalente positivo, que se associa ãs impur~ 

zas da ãgua, de carga negativa, formando os flocos 

que irão sedimentar no fundo da piscina ou na areia 

do flitro. Sabe-se que para lmg/1 de sulfato de alu 

minio e necessãrio 0,4 mg/1 de alcalinidade natural 

ou adicionada em caco 3 , sendo que a melhor faixa de 

pH para a floculação das ãguas de piscinas com o sul 

fato de aluminio esti entre 6,0 e 8,0 (CETESB,l983)~ 
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Outra importância do pH estã relacionada ... 
a 

desinfecção das ãguas. Em pH baixo (< 7,5) o cloro 

livre, sob a forma de ãcido hipocloroso {HOCl), tem 

maior poder bactericida do que o ãcido hipocloroso 

dissociado, que aparece nos valores de pH mais altos 

{MANFRINI, 1974) 61 • 

O pH õtimo para ãgua de piscinas estã entre 

- -6,7 e 7,9 pois o pH dos olhos e de 7,2 e aguas manti 

das nesta faixa de tolerância não prejudicam os olhos 

dos banhistas. DECRETO NQ 13.166 29
, de 20 de janei 

ro de 1979 que aprova a Norma Têcnica Especial (NTE) 

relativa ã piscina, do Estado de São Paulo. 

pH muito alto pode causar a precipitação de 

minerais dissolvidos na ãgua, como cãlcio ou ferro, 

causando cor e turbidez e favorecendo incrustações 

nos filtros e encanamentos. pH baixo (< 7,0) causa 

corrosão de metais dos sistemas de recirculação (A~ 

DRADE e MOREIRA, 1975) 3 • 

Em relação ao pH das piscinas estudadas, (Gr~ 

fico NQ 01, item 4.1.1) foi observado que: 

- a piscina A apresentou pH 6,6 nos meses de 

outubro e junho, estando abaixo do limite 6,7 o que 

pode ter contribuído para uma leve irritação dos 

olhos dos banhistas. Nessa piscina o pH 6,9, em abril, 

parece ter influenciado a ação do cloro (0,4 mg/1), 

o que estã baseado em resultados bacteriológicos ne 

gativos da amostra {Quadro NQ 05, anexo I). 

- a p i s c i na B , n a s q u a t r o c o 1 e ta s real i z a da s , 

apresentou pH entre 6,8 e 7,8, portanto, dentro da 

faixa permitida. A ãgua utilizada na piscina -e a 
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distribuida pela estação de tratamento de ãgua da ci 

dade, o que deve ter contribuido para manter esse 

parâmetro dentro dos limites de tolerância; 

- a piscina C, em todas as coletas realiza 

das, apresentou pH de acordo com os limites de 6,7 a 

7,9, embora a ãgua utilizada seja de fonte; 

- a piscina O, nos meses de agosto e fevere! 

ro, apresentou pH acima de 8,2 o que, em geral, pr~ 

vaca irritação dos olhos e ressecamento da pele dos 

banhistas. A ãgua que alimenta essa piscina e ori 

ginãria de fonte. Foi observado, em coleta do manan 

cial, que o pH da agua estava em torno de 7,8, par~ 

rendo, portanto, que essa alcalinidade não lhe era 

prõpria, podendo estar relacionada ao tratamento; 

as piscinas E e F, nas quatro coletas, a 

presentaram o pH de acordo com a faixa de rolerância; 

a piscina G em uma coleta estava com pH 

igual a 8,0 (junho), e em tres igual ou superior a 

8,2, o que vem confirmar a reclamação dos usuãrios 

em relação ao ressecamento da pele e irritação dos 

olhos. Este fato pode estar relacionado ã quantid! 

de e ao tipo de cloro usado, cloro cal "QC", que al 

tera o pH da ãgua para mais alcalino. Essa piscina 

e abastecida por ãgua de poço profundo, que poderia 

apresentar teor alcalino elevado. Foi observado, en 

tretanto, em coleta do manancial, que o pH estava em 

torno de 7,3, não parecendo, tal como verificado na 
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piscina D, ser a alcalinidade relacionada ã ãgua de 

alimentação e sim ao tratamento. 

4.1.4 Cloro 

No Brasil, em geral, o cloro e seus 

tos sao os mais utilizados na desinfecção de 

de piscinas. 

Segundo AZEVEDO NETTO (1974) 5
, ao se 

compo~ 

-aguas 

exami 

nar o efeito bactericida da cloração, e essencial co 

nhecer os compostos produzidos na ãgua, os quais de 

pendem da natureza das impurezas presentes e do pH 

-da agua. 

Desse modo, dois casos extremos podem ser 

considerados: (I) reações do cloro com a ãgua, com a 

formação do cloro residual livre (CRL) e (11) reações 

do cloro com a amônia, formando o cloro residual com 

binado (CRC). 

(I) - O cloro, dissolvido na ãgua pura ou su 

ficientemente pura, reage para formar o ãcido hip~ 

cloroso (HOCl): 

+ -- HOCl + 

O âcido hipocloroso formado dissocia-se em 

maior % em cãtions de hidrogênio (H+) e ânions hip~ 

clorito (OCl-), em função da faixa de pH (> 7,6): 

HOCl -- OCl 

O cloro existente na ãgua na forma de ãcido 

hipocloroso e de ion hipoclorito e definido como elo 
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ro residual livre (ROSSIN, 1979) 8 ~. 

Tanto ãcido hipocloroso como o ion hipoclorl 

to têm ação desinfetante, mas o ãcido hipocloroso 

muito mais eficiente. 

-e 

(II) - Quando o cloro ê aplicado ãs ãguas com 

presença de matêria orgânica, amônia e/ou compostos 

amoniacais, forma compostos clorados ativos, denomi 

nados cloraminas. O cloro, sob a forma de ãcido hi 

pocloroso, combinando-se com a amônia presente na 

ãgua, forma: monocloramina (NH 2Cl),dicloramina ~H~2 ) 

e tricloreto de nitrogênio (NC1 3), de acordo com as 

seguintes reações: 

NH+ + HOCl - NH 2Cl + H20 + H+ 
4 -

NH 2Cl + HOCl - NHC1 2 + H2o -
NHC1 2 + HOCl - NC1 3 + H20 -

A dicloramina (NHC1 2) - de maior efeito bac e 

tericida. 

Conforme jã foi exposto, o cloro reage nas 

aguas formando compostos, conforme esquema abaixo . . 
(ROSSIN, 1979 8 ~ - modificado) 

Residual Demanda 

l I 
Livre Combinado Matêria Luz Calor 

~ 
Orgânica 

HOCl OCl NH 2C1 NHC1 2 NC1 3 
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Esses compostos apresentam poderes de desin 

fecção muito diferentes, por isso, não basta medir o 

residual obtido, e necessãrio determinar sua forma . 

Da anãlise do Quadro NQ 04, anexo I, pode-se notar 

-que o pH e um fator muito importante no processo da 

cloração das ãguas, e que maior eficiência da desin 

fecção (100%) ocorre em pH igual ou menor que 5,0 

(AZEVEDO NETTO, 1974) 5 • 

"As percentagens de residuais diferentes que 

se formam dependem essencialmente dos seguintes fato 

res: reação cloro/Nitrogênio, pH e temperatura" (RO~ 

SIN, 1979) 8 ~. 

A demanda do cloro em ãguas de piscinas pode 

estar relacionada ao produto usado; a presença de ma 

teria orgânica, e/ou amônia introduzida pelo suor e/ 

ou urina dos frequentadores; ao numero de banhistas 

incompatfvel com a ãrea mfnima desejãvel por usuãrio, 

que segundo AZEVEDO NETTO (1975) 6 , e de 2 a 4 m2/pe! 

soa. 

Com foi descrito anteriormente, os compostos 

de maior interesse na desinfecção das ãguas são: o 

ãcido hipocloroso, na forma de cloro residual livre 

e a dicloramina, na forma de residual combinado. 

Segundo MOOD (1950) 65 , o cloro residual li 

vre e um bactericida mais efetivo do que o cloro re 

-sidual combinado em tratamento de aguas de piscinas. 

Alguns autores observaram que a morte das 

bactérias não se dã tão rapidamente pela ação do elo 

ro, portanto, frequentemente são isoladas de -aguas 

contendo < 0,3 mg/1 de cloro residual total (HOADLEY 

e KNIGHT, 1975) 55 • 
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Conforme citação de AHO e HIRN {1981) 1 , Ja 

cobson relatou a presença de Pseudomonas aePoginosa 

em ãguas de piscinas contendo nivel de cloro livre 

aceitãvel, supondo-se que o minimo seja de 0,4 mg/1. 

De acordo com o DECRETO NQ 13.166 29 , de 23 

de janeiro de 1979, que aprova a Norma Técnica Esp~ 

cial {NTE), relativa as piscinas do Estado de São ~u 

lo, a concentração de cloro residual preconizada p~ 

ra ãguas de piscinas estã entre 0,5 e 0,8 mg/1. 

Quanto ã escolha do produto quimico aser usa 

do na desinfecção, deve-se considerar, alem dos fato 

res jã comentados, a concentração e tempo de contato. 

Do ponto de vista econômico, deve-se levar em conta 

esses aspectos, pois dependendo do volume de ãgua a 

ser tratada, muitas vezes, um produto unitariamente 

mais barato, mas com concentração de cloro ativo bai 

xa, pode tornar-se mais oneroso. 

Pela anãlise do Grãfico NQ 01 do item 4.1.1 

e da Tabela NQ 01, anexo II, pode ser observado que 

no desenvolvimento desta pesquisa foi verificado que 

as piscinas B, O, E, F e G não apresentaram residual 

de cloro em nenhuma das coletas; 

A piscina A apresentou, em janeiro, 0,1 mg/1 

de cloro residual livre. Esta concentração pode ser 

desprezada com relação ao efeito desinfetante, tendo 

em vista que o minimo desejãvel e de 0,5 mg/1. Em 

abril, a concentração encontrada foi de 0,4 mg/1 que, 

mesmo estando fora do limite minimo estabelecido, p~ 

rece ter concorrido para melhorar as condições de po 

tabilidade da ãgua, conforme anãlises bacteriolÕg! 

cas da amostra. Nas duas outras amostras coletadas, 
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nao foi detectado residual de cloro; 

A piscina C, no mês de fevereiro, apresentou 

concentração de cloro 0,2 mg/1, abaixo do minimo es 

tabelecido, mas com resultados bacteriológicos de 

acordo com os padrões de potabilidade. Nas outras 

três amostras obtidas, não havia cloro residual. 

Os fatores que contribuiram para a ausência 

de cloro residual na ãgua das piscinas podem ter si 

do: a falta de pessoal devidamente capacitado para 

operar esses sistemas, sem conhecimento da dosagem dos 

produtos quimicos a serem usados; a falta de equip~ 

mentos adequados (na maioria das vezes ausentes) co 

oo aparelhos para medir a concentração de cloro. 

4.1.5 Cor 

t um parâmetro estético, tem pouco signific~ 

do sanitãrio, a nao ser algumas vezes para indicar a 

origem da ãgua. No tratamento da ãgua pode compli 

car a coagulação. Os padrões de acordo com o DECRE 

TO NQ 12.486 28 de 20 de outubro de 1978, limitam a 

intensidade da cor, numa ãgua aceitãvel, a 20 e, pr~ 

ferivelmente, a menos de lO mg/l (Pt/l - Hazen). 

A cor na ãgua, geralmente, se deve ã prese~ 

ça de matéria de origem orgânica ou mineral, em solu 

çao (BABBIT e col., 1962) 7 • 

Na Tabela NQ 01, do anexo I, pode ser obser 

vado que, nas amostras de ãgua coletadas para a rea 

lização desta pesquisa, o valor mãximo de cor encon 

trado foi de 1 O mg/l - Pt/1, portanto, dentro do 1 i 

mite minimo estabelecido. 
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4.1.6 Alcalinade 

"A alcalinadade das iguas naturais ~ devida, 

principalmente, ã presença de carbonatos, bicarbona 

tos e hidróxidos. Os compostos mais comuns são os 

seguintes: Hidróxidos de Cilcio ou de Magn~sio, Car 

bonatos de Cilcio ou de Magn~sio, Bicarbonatos de Câl 

cio ou de Magn~sio, Bicarbonatos de Sódio ou de Po 

tissio". Dependendo do pH das iguas, os compostos 

que podem ser encontrados são os seguintes: Hidróxi 

dos e Carbonatos, pH acima de· 9,4; Carbonatos e ~car 

bonatos, pH entre 8,3 e 9,4; apenas Bicarbonatos, pH 

entre 4,4 e 8,3 (AZEVEDO NETTO, 1979) 4 • 

Na natureza, a igua nunca ~ encontrada em es 

tado de absoluta pureza, devido ãs substâncias que 

nela se dissolvem (AZEVEDO NETTO, 1979) 4 • 

"As iguas naturais, normalmente, tim uma rea 

çao alcalina, por~m a acidez não ~ necessariamente 

indesejivel. Não são colocadas limitações padrões 

de acidez ou alcalinidade sobre a igua potivel" (BA! 

BIT e col., 1962) 7 • 

A alcalinidade ~ importante no processo de 

corrosao dos sistemas de distribuição e tamb~m pode 

produzir sabor na igua. r uma medida de capacidade 

"tampão" da igua que, segundo os crit~rios 

quimicos para caracterização de iguas para 

fislco-

consumo 

humano deve ter como limites miximos recomendados, 

em mg/1 Caco 3: Hidróxido= zero; Carbonato= 120; Bi 

carbonato= 250 (CETESB, 1983)· 23 • 

Atrav~s desta pesquisa foi verificado (Tab~ 

la NQ 01, anexo II) que os resultados de alcalinida 
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de das ãguas das piscinas estudadas estavam dentro 

dos limites estabelecidos pelos critêrios fisico-quf 

micos para caracterização de ãguas de consumo humano. 

4. 1. 7 Cloretos 

Altas concentrações de cloretos na âgua pr~ 

vocam sabor desagradãvel e aumento do potencial cor 

rosivo. Um excesso de cloretos ê usualmente uma in 

dicação de poluição (BABBIT e col ., 1962 7 , CETESB , 

1983) 23
• 

O limite recomendado de cloretos (mg/1 Cl} , 

de acordo com o DECRETO NQ 12.486 28 , de 20 de outu 

bro de 1978, para ãgua de abastecimento publico ê de 

250 mg/1 Cl. 

Foi verificado neste trabalho que nas pisei 

nas pesquisadas as concentrações de cloretos estavam 

sempre abaixo de 250 mg/1 Cl. 

4.2 Indicadores Biológicos 

4.2.1 Bactérias 

Todas as bactérias pesquisadas neste traba 

lho com a finalidade de verificar as condições sani 

tãrias das ãguas de piscinas, em geral, são indicado 

ras de poluição fecal. 

4.2.1.1 Determinação de coliformes 

O grupo coliforme mereceu consideração como 
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indicador de poluição, porque estas bactérias estão 

-sempre presentes em grande numero na flora intesti 

nal humana e de animais de sangue quente (GELDREICH, 

1967 44
; NORMALIZAÇAO L 5202, 1978) 68 • 

-A presença de coliformes totais na agua indi 

ca poluição com risco potencial da presença de org~ 

nismos patogênicos e a sua ausência e evidência de 

uma igua bacteriologicamente segura (MALLMANN, 1928~; 

GELDREICH, 1967 44 ; NORMALIZAÇAO L 5202, 1978) 68 • En 

tretanto, virias autores concordam com a declaração 

feita em 1963 pelo Comitê de Atividades de SaÜde PÜ 

blica da Sociedade Americana de Engenharia Civil: 

"existe pouca ou nenhuma prova de que o perigo de 

doenças esti diretamente associado ao grande -numero 

de coliformes" (FOSTER e col., 1971~ 0 ; DUTKA,l973) 33
• 

Algumas bactérias do grupo coliforme têm ca 

pacidade de se multiplicar na igua e são encontradas 

no solo e em vegetais, mais foi constatado que entre 

os coliformes existem bactérias comprovadamente de 

origem fecal que não se multiplicam com facilidade 

no meio externo e têm sobrevivência semelhante ãs da 

patogênicas. Portanto, a ocorrência de poluição fe 

cal na ãgua pode ser detectada e medida pelo teste 

de "coliformes fecais" que estã baseado na fermenta 

ção da lactose a 45,5°C. (GELDREICH, 1970~ 2 ; NORMA 

LIZAÇAO L 5202, 1978) 68
• 

O interesse pelos coliformes fecais (Esch~ 

Pichia coZi) data de 1885 quando o Professor Theodor 

Escherich propôs usar BaciZZus·coZi, do qual o nome 
11coliforme" foi derivado, como indicador de poluição. 

(DUTKA, 1973 33 ; GELDREICH, 1975)~ 3 • 
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Segundo GELDREICH (1970)~ 2 , investigações da 

significância dos coliformes no meio ambiente têm de 

monstrado que estes organismos indicadores de polul 

ção têm correlação positiva com animais de sangue 

quente e contaminação fecal. 

Por estarem relacionados a poluição, os coli 

formes fecais são considerados um dos mais importa~ 

tes indicadores de risco potencial para a saÜde 

blica (DUTKA, 1973) 33 • 

... 
p~ 

VICTORIN (1974) 9 ~ ressalta que o uso de coli 

forme não fecal como organismo indicador em ãgua de 

piscinas é discutivel. 

O critério racional de utilização de colifo~ 

mes como indicadores para ãgua potãvel tornou-se du 

vidoso quando foi empregado para ãguas recreacionais 

(DUTKA, 1973) 33 • Geralmente é aceito que o uso de 

indices bacteriolÓgicos das ãguas recreacionais de 

vam ser baseados na detecção de contaminação fecal. 

Entretanto, tem se verificado que a maioria das in 

fecções adquiridas, através de ~tato com ãgua esp~ 

cialmente em piscinas, são as do trato respiratório 

superior e pele (FOSTER e col., 1971~ 0 ,DUTKA, 1973) 33 • 

Conforme Gilcreas, relatado por ROBINTON e 

col., (1957) 82 , bactérias do grupo coliforme são ina 

dequadas como indice de poluição de ãguas de piscinas, 

porque o maior significado da poluição bacteriana em 

tais ãguas não é de origem intestinal. Portanto, P! 

ra esse tipo de risco dificilmente os coliformes p~ 

dem ser empregados (DUTKA, 1973) 33 

Vãrios outros pesquisadores comentam que os 

coliformes fecais podem não ser o melhor indicador 
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do numero de organismos advindos do corpo humano du 

rante a natação {VICTORIN, 1974) 9 ~. Assim, como nao 

hã conhecimento de organismos especificas para dete~ 

tar esses riscos em potencial para a saude, uma sol~ 

çao Õbvia e usar dois ou mais organismos indicadores 

{DUTKA, 1973) 33 • 

A determinação de coliformes fecais e aplic~ 
da na investigação da qualidade sanitãria de ãguasde 

recreação, embora esse procedimento não seja recomen 

dado como substituto dos testes de coliformes totais 

como prova de potabilidade. Tal observação decorre 

do fato de não ser admitido, de acordo com a legisl~ 

ção vigente, nenhum tipo de bactérias do grupo coli 

forme em ãgua tratada. (NORMALIZAÇA'O L5202, 1978) 68 ; 

AMERICAN PUBLIC HEALT ASSOCIATION, 1980} 2 • 

O indice de organismos coliformes permitido 

em piscinas, conforme MALLMANN (1962) 59 , e o mesmo 

que para ãgua potãvel. 

Na falta de legislação especifica a respeito 

do controle da balneabilidade das piscinas para o Es 

tado de Mato Grosso do Sul, adotamos as mesmas exi 

gências relativas a padrões de qualidade da ãgua p~ 

ra abastecimento publico. 

Coliformes totais foram isolados nas pisei 

nas A (outubro, janeiro, junho); B {outubro, janeiro, 

abril); C {novembro); F {dezembro, março, junho, se 

tembro). Este fato pode ser verificado no Grãfico 

NQ 02 a seguir, o qual foi baseado no Quadro NQ 05, 

do anexo I. Foi observado que na piscina F esses o~ 

ganismos foram detectados em todas as coletas e ap~ 

receram, frequentemente, em maior numero em relação 



GRÁFICXJ N•oz PISCINAS CIDADE CAMPO GRANDE- MS 

RESULTADO BACTERIOLÓGICO-- PERÍODO OUT/DEZ/St 

100 
eoo 
-oo 
300 

zoo. 

100j 

IRA -Ih _fH 
ABC'DE f'G 

UGENOA 

IJ cout_. •• 

DCAI--
1 ~·"!1 ~ 

I E·•--

• • PISCINAS CIDADE CAMPO GRANDE- MS 

RESULTADO BACTERIOLÓGICO-- PERÍODO ABRIL/.A.INH0/82 

)00 

100 

100 

rrll 
AB CDEF G 

PISCINAS CIDADE CAMPO GRANDE- MS I PISCINAS CIDADE CAMPO GRANDE- MS 
RESULTADO BACTERIOLÓGICO-- PERÍOOO JAN I MARÇ0/82 RESULTADO BACTERIOLÓGICO-- PERÍODO JULHO/SET /82 

soo 

zoo 

100 

11111 _Ih_~ 

ABCDE FG 

1.000 

100 

600 

400 

zoo 

~ 
ABCDEFG 

L---------------------------------------------------------~-------------------------------------------------------~ 



49 

ãs outras. O aumento considerãvel de organismos do 

grupo coliforme nessa piscina, nomes de dezembro,p~ 

de estar relacionado a penetração de ãgua de enxurr~ 

da no tanque. Considerando as quatro coletas do P! 

riodo amostrado, foi nessa piscina que o indice de 

coliformes totais (NMP/100 ml) apresentou resultad~ 

discrepante em relação ãs demais (piscina A= 27; B= 

13; C= 22; D < 2; E< 2; F= 1.028; G < 2), Tabela NQ 

02, do anexo li. 

Da anãlise do Grãfico NQ 02 referido no par~ 

grafo anterior, os coliformes fecais foram encontra 

dos nas piscinas B (outubro); C (novembro); F (deze~ 

bro, junho e setembro). Foi demonstrada ainda sua 

presença em 75% das amostras da piscina F e, durante 

o periodo estudado, a densidade dessas bactêrias ex 

pressa em NMP/100 ml foi a mais elevada. (Tabela NQ 

02, anexo 11). 

Em 07 de dezembro de 1976, a Portaria NQ 536, 

do MINISTtRI0 6 ~ do Estado do Interior do Brasil, es 

tabeleceu uma classificação no tocante ã qualidade 

das ãguas interiores ou marinhas destinadas ã recrea 

çao de contato primãrio, sem que tenham sido ressal 

tadas as exigências para ãguas de piscinas. 

Para avaliar as condições de potabilidade ms 

-aguas das piscinas estudadas, tentou-se uma classifi 

caçao baseada na determinação do NMP/100 ml de bacte 

rias do grupo coliforme, de acordo com a Tabela NQ 

O 3 , a nexo I I . As p i s c i n a s D , E e G , q u a a p r e s e n taram 

indice menor do que 2 no periodo estudado, foram de 

nominadas de "pr5prias para o uso", enquanto que as 

piscinas A, B, C, F, com número de organismos igual 
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ou maior do que 2, foram chamadas de "impr6prias para 

o uso". 

Durante a pesquisa, nas piscinas B, C e F, 

foi observada a presença de coliformes fecais. Basea 

do nas afirmações de DUKTA (1973) 33 , estas piscinas 

apresentaram risco potencial ã saude publica. 

4.2.1.2 Determinação de Estreptococos fecais 

KENNER (1978) afirma que em 1900 Hostoun jã 

havia observado a presença de estreptococos fecais em 

amostras de ãgua poluida, mas o reconhecimento desses 

microrganismos como indicadroes de polüição fecal da 

ta de 1910 (NORMALIZAÇ~O L 5205, 1978) 69 • Foi em 

1955 que a sua utilização se fez efetiva com a intro 

dução de meios de cultura contendo azida sodica (SL~ 

NETZ e BARTLEY, 1964 88 ; NORMALIZAÇ~O L 5205, 1978} 6 ~ 

O uso de estreptococos fecais como indicado 

res de poluição estã associado ãs seguintes razoes: 

nao correm em ãgua limpa e solos de ãreas virgens;g! 

ralmente não se multiplicam em ãguas poluidas e en 

contram-se em numero inferior a Esaheriahia aoZi; em 

geral sua resistência aos poluentes químicos em de 

terminadas ãguas e maior do que a dos coliformes; oco~ 

rem em numero relativamente alto em excretas humanos 

e de animais de sangue quente; em fezes da maioria 

dos animais de sangue quente sua predominância e maior 

em relação aos coliformes fecais (CABO RAMON, 1972 19 ; 

KENNER, 1978 56 ; NORMALIZAÇAO L ~205, 1978 69 ; CLAUSEN 

e co1., 1977 22 ; GELDREICH, 1970)~ 2 '~ 7 • 
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-Estreptococos fecais em aguas de ~scinas sao 

mais resistentes ao cloro do que as bactérias do gr~ 

po coliforme (MOOD, 1950) 65 • Assim, nao e surpresa 

que alguns investigadores argumentem que os Estrept~ 

cocos sao mais seguros indicadores de poluição fecal 

do que os coliformes ( KENNER, 1978) 56 • 

Segundo SLANETZ e BARTLEY (1964) 88 , existem 

muitas provas para sugerir que estreptococos fecais 

são mais prãticos e seguros indicadores de poluição 

fecal da ãgua do que os coliformes. 

Uma das vantagens do estreptococo fecal co 

mo indice de poluição fecal estã baseada no recohhe 

cimento de que estes organismos normalmente sao en 

contrados no trato intestinal dos homens e dos ani 

mais (SLANETZ e BARTLEY, 1964) 88 • 

Existem dois biotipos de limitada signific! 

çao sanitãria dentre o grupo dos estreptococos: S.fa~ 

calis var. liquefaciens e S. faecalis com a capacid~ 

de de hidrolizar o amido. Esses dois biotipos nao 

são restritos ao intestino do homem e de animais de 

sangue quente, podendo ocorrer associados ã veget~ 

ção e certos tipos de solos. Esse fato limita sua 

utilização como indicador de poluição fecal, embora 

seja de grande valor nos estudos correlacionados aos 

coliformes fecais onde pesquisas realizadas demons 

tram que quando a relação~ for superior a 4,0 a 

poluição - de origem humana for inferior a 0,7, e e se 

de origem animal. Entretanto, esta correlação tem 

aplicação restrita e pode ser utilizada apenas em 

pontos de lançamento de despejo, pois durante o pe! 

curso vãrios fatores podem alterar a inter~relaç~o 
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entre esses sistemas indicadores (GELDREICH, 1967 44 ; 

GELDREICH e KENNER, 1969 48 ; CLAUSEN e co1., 1977 22 ; 

NORMALIZAÇAO L 5205, 1978) 69 • 

A presença de estreptococos em aguas de pi~ 

cinas indica uma condição insegura, porque, na maio 

ria das vezes, e encontrado em amostras de -agua com 

caracteristicas de poluição fecal, isto e, com E. coli 

(MALLMANN, 1928) 60 • 

FOSTER e col. (1971} 40 relatam que Mallmann 

tem constantemente defendido o uso de estreptococos 

como indicador de poluição. 

Geralmente a ocorrência de estreptococos fe 

cais na ãgua indica poluição fecal e a ausência sug~ 

re pouca ou nenhuma poluição por animal de sangue 

quente (GELDREICH, 1970) 47 • 

BLACK e co1 ., (1970) 11
, em seus estudos so 

bre a desinfecção de ãguas de piscinas, observaram 

que, embora os estreptococos fecais sejam mais resis 

tentes ao cloro do que os coliformes, foram encontra 

dos com menor frequência. 

-O estreptococo fecal e indicador nao muito 

sensivel de poluição recente, entretanto, sua prese~ 

ça em amostra de ãgua, na ausencia de EschePichia c~ 

li, se converte em indicador extraordinariamente Ütil 

(CABO RAMON, 1972) 19 • 

Os resultados do presente trabalho conforme 

Grãfico NQ 02, do item 4.2.1.1, mostram o isolamento 

de estreptococos fecais das piscinas D (fevereiro, 

maio); E (novembro) e F (março; setembro). Durante o 

periodo estudado, foi na piscina F que essas bacte 

rias apareceram em maior nümero (Tabela NQ 02, anexo 11). 
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Foi observado que durante o periodo de estu 

do os organismos do grupo coliforme foram encontra 

dos mais vezes do que estreptococos fecais (Tabela 

NQ 02, anexo II). Tendo em vista que estreptococos 

fecais geralmente nao se encontram em ãgua limpa, es 

te resultado coincide com o esperado. 

Foi interessante notar que nas piscinas D (f~ 

vereiro, maio), E (novembro) e F (março) estreptoc~ 

cos fecais estavam presentes na ausência de Eschere 

ria coZi, o que pode sugerir uma poluição fecal de 

origem recente (Quadro NQ 05, anexo I). 

Na piscina F, no mês de setembro (Quadro NQ 

05), observou-se a presença de E. coZi e de estre~ 

tococos fecais, o que pode indicar com maior segura~ 

ça poluição de origem fecal e condições insatisfatõ 

rias para o uso. 

4.2.1 .3 Determinação de Pseudomonas aeruginosa 

O interesse pelo estudo da Pseudomonas aeru 

ginosa estã relacionado ã sua importância como pat~ 

geno para o homem e os animais, determinada por sua 

versatilidade bioquimica e resistência a agentes an 

ti-bacterianos e ao fato de ser elemento formador de 

limo (HOADLEY, 1968) 54
• 

Foi observado que P. aeruginosa e mais resis 

tente ã cloração do que os coliformes (DUTKA, 1973) 33 • 

Segundo HOADLEY (1968) 54
, o trato intestinal 

do homem parece representar o maior reservatório de 

P. aeruginosa, atingindo o meio ambiente e em parti 

cular ãguas de superficie. 
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Animais domesticas, principalmente ruminan 

tes jovens, podem atuar como fonte secundária de 

P. ae~uginosa em ãgua de superfície. Entretanto, p~ 

rece que P. aeruginosa não pode ser considerada co 

mo um habitante normal do trato intestinal de animais 

domesticas (HOADLEY, 1968) 54 • 

Conforme Hoadley e cal., citados por DUTKA 

(1973) 33 ~ Pseudomonas ae~uginosa provavelmente nao 

ocorre em ãguas não af~das por atividades do homem 

e de animais domesticas. 

Mediante declarações de Taylor, em HOADLEY 

(1968) 54
, Pseudomonas ae~uginosa nao ocorre em ãguas 

limpas e, quando encontrada, esta geralmente acomp~ 

nhada por outros organismos fecais, como por exemplo 

Esche~ichia coZi. 

HOADLEY (1968) 54 relata que diversos autores 

têm aprovado a sugestão de Geer•s de que a presença 

de P. ae~uginosa em ãgua potãvel não deveria ser i~ 

norada. 

Pseudomonasae~usinosa tem sido indicada p~ 

ra ser incluída nos testes de rotina de ãguas potã 

veis, considerando o perigo potencial representado 

por essa bactéria e não pelo valor como indicador de 

poluição fecal (HOADLEY, 1968) 54
• 

Vãrios estudos têm demonstrado que P. ae~ug~ 

nosa pode ser isoladas de ãguas de piscinas (HOADLEY 

e KNIGHT, 1975) 55 • 

Segundo Botzenhart e cal., citados por EX 

NER e HAVENITH (1981) 35 , P. ae~uginosa e outras 

Pseudomonas se multiplicam principalmente no filtro 

e, quando de sua 1 a vagem, podem ser 1 evadas para a 



55 

-agua. Esses microrganismos parecem ter valor como 

indicadores da qualidade da ãgua de piscinas {FOSTER, 

1971) .. 0 • 

Segundo Hoadley (1968), P. aeruginosa deve 

ria ser considerada como indicador adicional de p~ 

luição (HOADLEY, 1968) 5 '+. 

O papel de P. aeruginosa como indicador da 

qualidade da ãgua estã sendo cogitado, especialmente 

como indicador potencial de infecção do trato respl 

ratõrio superior (DUTKA, 1973) 33
• Portanto, P. aeru 

ginosa representa provãvel indicador de oolneabilida 

de baseado em forte relação entre qualidade da 

e saÜde dos banhistas (HOADLEY, 1968 5 '+; CABELLI 

col ., 1976 18 ; SEYFRIED e FRASER, 1980) 85 • 

-agua 

e 

Muitos autores têm sugerido que hã corre la 

çao entre ocorrência de P. aeruginosa em ãguas de pi~ 

cinas e otite externa dos nadadores (HOADLEY, 1968 5 '+; 

HOADLEY e KN IGHT, 1975 55 ; DUKTA e SHERRY, 19783'+; SE!_ 

FRIED e FRASER, 1978) 86 • HOADLEY e KNIGHT (1975) 55 o~ 

servaram que P. aeruginosa foi mais freqUentemente i 

solada de ouvido externo infectado de nadadores do 

que entre não nadadores; e também que em nadadores 

essas infecções tendem a ser mais severas. Entretan 

to, parece que o ato de nadar tem importância prim~ 

ria no desenvolvimento de otite externa e o isolamen 

-to de Pseudomonas aeruginosa de agua recreacional 

constitue um perigo para a saüde publica {SEYFRIED e 

FRASER, 1978 86 , 1980) 85 • 

Pelo grãfico NQ 02, item 4.2.1.1 e Quadro NQ 

05, anexo I, pode-se verificar que Pseudomonas aeru 

ginosas foi encontrada nas piscinas A e B {outubro, 
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junho); D (fevereiro) e F (dezembro, março, junho, s~ 

tembro). No mês de setembro, na piscina F, o numero 

de P. aePuginosa encontrado chamou atenção pela dif~ 

rença em relação ao seu numero nas outras piscinas. 

Esse tipo de bactéria foi observado em todas as amos 

tras coletadas nessa piscina, o que pode ser verifi 

cado no Quadro NQ 05, anexo I. Durante o periodo da 

pesquisa, foi na piscina F que esses microrganismo 

apareceram em maior numero, como evidenciado na Tabe 

la NQ 02, anexo li. t interessante notar que na pi~ 

cina C, revestida de resina sintética (Quadro NQ 01, 

anexo I), não foi detectada a presença de P. aePugf 

nosa {Quadro NQ 05, anexo I) e nem àe limo nas par~ 

redes (Quadro NQ 08, anexo I). 

Pseudomonas aePuginosa, em geral, foi encon 

trada acompanhada de outros microrganismos de origem 

fecal, bactérias do grupo coliforme e estreptococos 

fecais, o que vem de encontro ãs declarações de Tal 

lor (Quadro NQ 05, anexo I). Considerando que a pr~ 

sença de E. aoti e estreptococos fecais indicam p~ 

luição fecal e que na maioria das vezes quando foi 

encontrada P. aePuginosa um desses ou esses organi~ 

mos estavam presentes, provavelmente essas cepas de 

P. aePuginosa tenham origem fecal. 

Pode ser aqui ressaltado que durante a execu 

çao deste trabalho, as piscinas A, B, De F aprese~ 

taram risco de saude aos usuãrios no que se refere a 

presença de P. aePuginosa e a relação com otite exter 

na. 

4.2.1 .4 Contagem padrão de col5nias de bactérias 
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Para se estimar a população de bactérias he 

terotrÕficas aerÕbias e anaeróbias facultativas pr~ 

-sentes na agua, com diferentes graus de desenvolv~ 

menta nas condições de nutrição, temperatura e tempo 

de incubação definidos para o teste, e utilizada a 

contagem padrão em placas ( NORMALIZAÇ~O L 5201, 

1978) 67 • 

A ãgua contem bactérias, cujas necessidades 

nutritivas e de temperatura Õtima para o desenvolvi 

menta são variãveis, portanto, e impossivel se obter 

uma contagem 11 total 11 de bactérias (NORMALIZAÇ~O L 

5201, 1978) 67 • 

Em suprimento de ãgua potãvel, a flora micro 

biana e altamente variãvel em numero e espécie. Os 

organismos predominantes presentes na ãgua potãvel 

pertencem aos gêneros: Pseudomonas~ FZavobacterium~ 

Achromobacter~ Proteus~ KZebsieZZa~ BaciZZus~ Spiri~ 

Zum~ Corynebacterium~ Aerobacter~ etc. (GELDREICH, 

1973 .. 5 ; NORMALIZAÇ~O L 5201, 1978) 67
• 

11 A influência inibidora de alguns o~anismos, 

presentes em altas densidades na flora bacteriana da 

agua, e um fator importante, uma vez que podem imp! 

dir a detecção de coliformes, seja devido ã produção 

de fatores de inibição, seja por um desenvolvimento 

mais intenso destes organismos, sobrepujando uma me 

nor população de coliformes. Estudos realizados re 

velaram que quando o numero de colônias aumenta ate 

um nivel de 500/ml, a freqtlência na detecção de coli 

formes tambem aumenta, porem, q~ando a população ba~ 

teriana excede a 1000/ml, a freqtlência na detecção de 

coliformes decresce 11 (NORMALIZAÇ~O L 5201, 1978) 67
• 
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A quantidade de particulas contendo bacte 

rias envolvidas por camada protetora e não sendo al 

cançadas pelo cloro, provavelmente justifica a alta 

contagem de bactérias (VICTORIN, 1974) 9 ~. 

.. 
Densidades elevadas de microrganismos na ag~, 

alem de representarem um risco ã saude, podem ocasio 

nar outros problemas, como: deterioração da qualid~ 

de da ãgua, sabor e odor desagradãveis, formação de 

limo ou pelicula, interferência na detecção de coli 

formes (NORMALIZAÇJS:O L 5201, 1978) 67 • 

Quando hã aumento subito do numero "total"de 

microrganismos, pode-se pensar no inicio de p~ 

luição, principalmente em agua procedente de poços 

profundos e fontes (CABO RAMON, 1972) 19 • 

Em aguas de piscinas, a determinação da den 

sidade de bactérias heterotrÕficas aerÕbias e anaerõ 

bias facultativas e aplicada para avaliar as condi 

çoes higiêniéas, a eficiência das diversas etapas do 

tratamento e a qual idade da ãgua (NORMI\LIZAÇJS:O L 5201, 

1978) 67 • 

Na contagem padrão de colÕnias por ml, as 

piscinas A (outubro, janeiro), B (outubro, janeiro, 

abril, junho}, C (maio, agosto), O e E (fevereiro,~ 

gosto) e F (dezembro, março, junho, setembro) aprese~ 

taram numero de colÕnias superior a 300 por ml' se~ 

do que nas p i s c i nas A (outubro ) , B (outubro , j an e i r o) 

e F (dezembro, setembro) foi impossivel se fazer a 

contagem das colÕnias (Quadro NQ 05, do anexo I). 

Foi observado que nas amostras de ãgua onde 

nao foi possivel realizar a contagem das colônias es 

tavam presentes organismos do grupo coliforme e P. 
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aeruginosa, sendo que P. aeruginosa nao foi detecta 

da em uma das amostras. Estreptococos fecais, entr! 

tanto, sõ foram observados em uma das amostras. Es 

tes achados, conforme pode ser evidenciado no Quadro 

NQ 05, anexo I, vim corroborar o trabalho de GEL 

DREICH, (1973) 45 , que não citou como exemplo nenhuma 

bactéria do grupo dos cocos, como componente da flo 

ra microbiana em ãgua potãvel. 

Nas piscinas, cujo suprimento de ãgua era p~ 

ço profundo e fonte, foi possivel fazer a 

das colônias em todas as amostras. 

contagem 

A piscina que e alimentada pela ãgua do abas 

tecimento publico (ETA) apresentou em todas as amos 

tras contagem superior a 300/ml. Este fato talvez 

possa reforçar que o tratamento da ãgua dessa piscl 

na nao estã sendo adequado. 

Também foi observado que nas piscinas quesao 

abastecidas por ãgua de poço raso, a contagem de co 

lÕnias foi maior do que 300/ml, a não ser na piscina 

A (abril) quando foi detectado um residual·de cloro 

livre de 0,4 mg/1. Em vista desse resultado, pode

se notar que a presença do cloro residual e de gra~ 

de importância no tratamento da ãgua de piscinas. 

Durante o periodo estudado foi possivel 

tar que praticamente não havia nas amostras de 

concentração de cloro residual e na piscina em 

no 

-agua 

que 

foi detectado um residual de 0,4 mg/1, não houve c~~ 

cimento das bactérias pesquisadas e a contagem poorão 

em placas foi bastante reduzida, sendo igual a 5 co 

lônias/ml (Quadro NO 05, anexo I). 

Na piscina G o pH da ãgua foi ~ 8,2 e os mi 
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crorganismos nao foram observados. A contagem "to 

tal" de bactirias foi sempre menor do que 20/ml (Ou! 

dro NQ 05, anexo I); este fato parece estar 

nado ao tipo de cloro usado no tratamento da 

cloro cal. 

relacio 

-agua, 

-Em amostras de aguada piscina O (novembro), 

onde a turbidez estava fora do limite preconizado, 

não foi verificada a presença de bactirias (Quadro 

NQ 05, anexo I). 

4.2.2 Leveduras 

Estudos realizados com ãguas poluidas têm de 

monstrado que, do crescimento total das colÔnias de 

fungos, 50% são bolores (AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSQ 

CIATION, 1980) 2 • Essa classe de fungos tem, via de 

regra, desenvolvimento rãpido, invadindo totalmente 

a superficie do meio de cultura, esgotando assim os 

nutrientes, e por conseguinte impedindo, por mecani~ 

mo de competição, o crescimento pleno das leveduras 

presentes nas amostras semeadas. 

Considerando esse fato, procurou-se utilizar 

metodologia que favorecesse o crescimento de leveduras 

em detrimento dos bolores, tais como cultivo emmeios 

de cultura enriquecidos e uso de substância inibido 

ra de bolores - cicloheximida (RIPPON, 1982) 80 • Ap! 

sar desse procedimento foram perdidas 64 placas de 

um total de 448 semeadas, em conseqUências do cresci 

menta excessivo de bolores, como segue: A= 8 perdi 

das/64 semeadas; B= 8/64; C= 12/64; D= 8/64; E= 12/ 

64; F= 8/64; G= 8/64. 
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Das 56 amostras de ãgua, foram identificados 

08 gêneros de leveduras e organismos semelhantes a 

levedura, conforme se pode obs~rvar na Tabela NQ 04, 

do anexo 11. Nessa mesma Tabela, demonstra-se que 

espécies dos gêneros Candida (piescinas B, C, D, E,F, 

G) e Aureobasidium (B, C, D, E, F, G) foram as mais 

encontradas. Candida albicans pode ser identificada 

em três amostras, sendo uma da piscina O, em novem 

bro (Quadro NQ 09, anexo I) e duas da G, em dezembro 

(Quadro NQ 12, anexo I). Foram isoladas leveduras 

pertencentes aos generos: Tricosporon (B, F, G); To 

rulopsis (C, D, F) e Rhodotorula (B, E). Apenas em 

uma das amostras se pode observar organismos dos -g~ 
neros Saccharomyces {O); Cryptococcus (C) e Pichia 

(F}. Não houve crescimento de leveduras no material 

coletado da piscina A (Tabela NQ 04, anexo li). Este 

fato ocorreu devido a fatores outros que não somente 

ao crescimento excessivo de bolores, desde que a pe~ 

da de placas, por esse motivo, não foi total. 

Em ãguas de efluentes, encontram-se, com fre 

quência, leveduras fortemente fermentativas perte~ 

centes ao gênero Candida e tem-se proposto a sua uti 

lização como indicador da qualidade da ãgua (DUTKA e 

SHERRY, 1978) 3 ~. Especialmente c. albioans tem sido 

sugerida como indicador de poluição fecal recente em 

ambientes aquãticos (BUCK, 1977 17 ; DUTKA e SHERRY, 

1978) 3 ~. Esta espécie pode estar presente no corpo 

humano e de outros animais, e raramente no solo e 

plantas. r comumente isolada de pele, mucosas, fe 

zes e urina de individuas sadios (RIPPON, 1982) 80 • 

Diversos autores descreveram o isolamento de c. alm 
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aans de ãgua de piscina {CORDONNIER e col., 1970 25 ; 

KRAUS e TIEFENBRUNNER, 1975 57
; FLOREZ e col., 197636 ; 

EXNER e HAVENITH, 1981) 35 • Esta e outras espécies oo 
Candida sao introduzidas na ãgua pelo próprio banhi~ 

ta (EXNER e HAVENITH, 1981) 35 • Sabe-se que c. albi 

aans ê a espécie em geral mais ~plicada nos casos de 

candidíase. Alem disso, pode causar quadros clini 

cos extremamente variados, desde micoses superficiais 

atê profundas, envolvendo órgãos do sistema nervoso 

central e dos aparelhos respiratório, digestivo, ci! 

culatório e urinãrio (RIPPON, 1982) 80 • A capacidade 

de c. albiaans produzir doença estã diretamente rel~ 

cionada ao seu carãter oportunista e ã suscetibilid~ 

de do hospedeiro. A quebra do equilÍbrio entre leve 

dura em seu estado saprÕfita e seu portador explica 

o mecanismo responsãvel pelo aparecimento de doenças 

na maioria dos casos. As vias direta e indireta de 

transmissão, porem, têm papel importante na candidí~ 

s e s u p e r f i c i a 1 . A p o s s i b i 1 i da de de i n f e c ç ã o a pa rt i r 

de ãguas recreacionais não pode ser eliminada ate o 

momento, principalmente quando existe o risco do ba 

nhista sofrer maceraçao dérmica 

1978) 34
• 

{DUTKA e SHERRY, 

O encontro de c. albi~ans nas ãguas das pi~ 

cinas D e G·pode estar relacionado ã presença de ba 

nhistas que podem ter introduzido essa levedura na 

ãgua, conforme hipótese de EXNER e HAVENITH (1981) 3 ~ 

Analisando os resultados bacteriolÓgicos das pisei 

nas De G (Quadro NQ 05, anexo I), quando foram iso 

ladas as cepas de c. albiaans, nao se pode relacionar 

a presença dessa levedura com poluição fecal. Prova 
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velmente esse fungo, em nossos achados, foi origin~ 

rio da pele e das mucosas dos usuãrios. 

Aureobasidium spp comumente referidas como 

leveduras negras, são na verdade bolores e formam co 

15nias semelhantes a leveduras "yeast-like fungi" no 

meio de isolamento. Este gênero não era de interes 

se medico atê que VERMEIL (1971) 93 publicou o prl 

meiro caso humano de micose superficial por Aureoba 

sidium pullulans. Espêcies do gênero Aureobasidium~ 

patogênicas principalmente para as plantas, são comu 

mente encontradas em âgua do mar, tendo maior fre 

quencia em âgua limpa ou em ambiente aquãticos com 

pouca poluição. Não tem sido citado como gênero pr~ 

dominante em estudos com esgoto (HAGLER, 1978) 52 • Na 

literatura consultada, não hã referência sobre o iso 

lamento de espêcies deste gênero em ãgua de piscina. 

Pela anãlise dos resultados deste trabalho, verifl 

cou-se que Aureobasidium sp foi isol.ado de ãgua com 

irdicadores bacteriol5gicos de poluição fecal (pise! 

nas C e E em novembro e F em dezembro, provavelmente 

poluidas) e tambêm detectada em amostras com caracte 

risticas de ãgua limpa (piscinas B em janeiro; O em 

novembro; E em agosto, fevereiro e maio; G em março) 

Quadro NQ 05, anexo I. Espêcies do gênero Aureobasi 

dium encontradas na maioria dessas piscinas, pooeriam 

ter sido carreadas pelas chuvas das 24 horas anteri~ 

res ãs coletas. Os resultados destas anãlises podem 

ser observados nos Quadros de NQs 07 a 12, anexo I. 

Espêcies do gênero Triéhosporon têm sido fre 

quentemente isoladas de esgotos e de âgua doce (H~ 

GLER, 1978) 52 • Cepas deste gênero podem ser encon 
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tradas, como saprÕfitas, na camada epidérmica, e es 

tão associadas com humanos, atacando a queratina dos 

cabelos e unhas. Algumas espécies têm produzido uma 

variedade de infecções oportunísticas, como por exe~ 

plo, endoftalmite e septicemia. Apesar de serem de~ 

critas como predominantes em ãguas poluídas, pelos 

resultados obtidos, pode-se verificar o isolamento 

de Trichosporon sp, de agua de piscina, com (B - j~ 

neiro; F - dezembro) e sem (G - dezembro) caracterí~ 

ticas de poluição (Quadro NQ 05, anexo I). 

O gênero ToruZopsis engloba cepas patogêni 

cas oportunistas, encontradas comumente em pele e 

urina de indivíduos sadios {RIPPON, 1982) 80
• Podem 

tambem ser encontradas em ãgua doce (poluída ou não) 

e agua do mar (HAGLER, 1978) 52
• No decorrer deste 

trabalho, isolou-se ToruZopsis sp de ãguas com pr~ 

sença de coliformes fecais (piscinas: C - novembro ; 

F- dezembro). Este fato pode ser verificado no Qu~ 

dro NQ 05, anexo I. Na piscina D (novembro), com re 

sultado também positivo para ToruZopsis sp, havia ba 

nhistas por ocasião da coleta de amostras. Desse mo 

do, essas leveduras provavelmente tiveram sua origem 

de poluição humana. 

Espécies do gênero RhodotoruZa, contaminan 

tes do ar, foram descritas praticamente em todos os 

tipos de ambientes aquáticos, inclusive ãguas de pi~ 

cinas (MENDONÇA e RUFF, 1978) 63 • Em indivíduos sa 

dias podem ser encontradas na pele, urina, fezes e 

escarro. Têm carater oportunista e podem, assim, m~ 

sar infecções graves em pacientes debilitados. Devi 

do ã sua ubiqOidade, ê muito difícil sugerir de que 
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modo essa levedura foi introduzida nas piscinas B e 

E (Quadros NQs 07 e 11, anexo I). 

Epêcies dos gêneros Cryptococcus e Saccharo 

myces, fungos oportunistas, têm sido encontradas em 

ambientes aquãticos, com freqOência variãvel segundo 

a espêcie. Organismos saprÕfitas do gênero Pichia 

foram tambêm descritos em ambientes aquãticos. Cepas 

desses gêneros foram isoladas, apenas uma vez, de 

amostras diferentes (piscinas: C, D, F) Quadros NQs 

08, 09 e 11, anexo I. Por essa razão, não foram con 

sideradas de maior interesse neste trabalho. 

~ntre os parâmetros fisico-quimicos, o pH 

ê um dos fatores de influência sobre o crescimento 

de leveduras. De acordo com HAGLER (1978) 52 o pH 

Õtimo situa-se entre 4,5 e 6,5, apesar de LODDER 

(1970) 58 ressaltar que leveduras, em geral, crescem 

em ampla faixa de pH. 

Em nossa pesquisa foi notado que as levedu 

ras se desenvolveram em amostras de âgua com pH va 

riando de 6,5 a > 8,2 (Quadro NQs 07 a 12, anexo I~ 

Foi interessante verificar que c. albicans suportou 

valores altos de pH, tendo sido isolada nos pontos 

01 e 02 da piscina G, no mês de dezembro, quando o 

pH da ãgua foi > 8,2, conforme estã inserido no Qu! 

dro NQ 12, do anexo I. A capacidade de resistência 

a pH alcalino de Candidaparapsilopsis isolada de 

ãgua do mar com pH 9,5, estã relatada em 

de HAGLER (1978) 52 • 

trabalho 

Pelo Quadro NQ 12, do anexo I, pode ser ob 

servado que espêcies de outros gêneros como Aureoba 

sidium e Trichosporon tambêm suportam pH acima de 
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8,2. Foi verificada a resistência de TPichospoPon 

sp a pH alcalino, porêm em muito relacionada ã con 

centração de NaCl do meio (HAGLER, 1978) 52 • A sobre 

vivência de Aureóbasidium sp em pH bãsico foi compr~ 

vada em estudos com ãgua do mar, cujo pH tende a ser 

8,0 (± 0,5)(HAGLER, 1978) 52
• 

Especies dos gêneros Rhodotorula, Torulopsis, 

Saccharomyces e Crytococcus foram isoladas de -aguas 

com pH variando de 6,8 a 7,5 (Quadros de NQs 07 a 11, 

anexo, I). Verificou-se que Pichia sp suportou pH 

6,8 (Quadro NQ 11, anexo I), apesar de se ter refe 

rência sobre o isolamento de Pichia sp que nao canse 

guiu crescer em condições de pH 7,36- 8,26 (* 0,3 ) 

(HAGLER, 1978) 52
• 

Como nao foi encontrada na literatura consul 

tada nenhuma revisão sobre a influência do pH de 

ãguas de piscinas no desenvolvimento de leveduras, 

os dados consultados referem-se a pesquisas em ãgua 

do mar. 

Quanto ao cloro, pelos Quadros de NQs 07 a 

12, anexo I, pode-se notar que em nenhuma amostra 

o n d e h ou v e c r e s c i me n to de 1 e v e d u r a s f o i d e te c ta do c lo 

ro residual livre na ãgua. 

o poder desinfetante do cloro e conhecido 

de longa data, porem, em relação a fungos não fui ain 

da estabelecida a concentração minima recomendada p~ 

ra ãguas de piscinas (AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIA 

TION, 1980) 2 • 

Segundo pesquisas de KRAUS e TIEFENBRUNNER 

(1975) 57 , fungos patogênicos foram evidenciados so 

mente em amostras de ãgua de piscina com conteúdo de 
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cloro residual livre< 0,35 mg/1 (DPD). Estudos têm 

demonstrado que, para a destruição adequada de c. al 
bicans e desinfecção satisfatSria de igua de ~scina, 

são necessãrios, pelo menos, 1,5 mg/l de cloro resi 

dual livre (VELEGRAKIS, 1981) 92 • 

Em 1981 1 , AHO e HIRN concluíram que o nivel 

de cloro residual livre recomendado para controle de 

bactérias deve ser o mesmo para fungos patogêniéos 

em ãguas de piscinas. Analisando os resultados, foi 

verificado que na amostra de ãgua da piscina A, onde 

a concentração de cloro residual livre era de 0,4 

mg/1 {OTA) e o NMP/100 ml de bactérias < 2 (ausente) 

Quadro NQ 05, anexo I, não houve crescimento de leve 

duras (Quadro NQ 06, anexo I), confirmando, assim, 

as observações dos autores anteriormente citados. 

As leveduras têm, em sua maioria, temperat~ 

ra Õtima de crescimento entre 20 e 28°C (LODDER, 

1970) 58
• Em nosso trabalho, foram isoladas lev~urns 

a partir de ãguas com valores de temperatura oscilan 

do entre 19 e 28°C (Tabela NQ 01, anexo II), sendo 

observado que entre 25 e 28°C houve crescimento de 

maior variedade de espécies. 

Em relação ã turbidez, parece que nao houve 

relação com o desenvolvimento de leveduras, visto que 

espécies dos diversos gêneros, na maioria das vezes, 

foram isoladas de ãguas dentro dos limites preconiz~ 

dos. 

A existência de banhistas, aparentemente, nao 
~ proporcionou aparecimento de leveduras na agua, com 

exceção de c. atbiaans qeu foi isolada de 

quando havia usuãrios na piscina. 

amostras 
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A ocorrência de chuvas nas 24 horas anterio 

res ãs coletas de amostras pode ter contribuído para 

o encontro do maior numero de especies de diversos 

gêneros, pois algumas delas foram isoladas somente 

nessa situação. A penetração de igua de enxurrada na 

piscina F, no mês de dezembro, pode ter contribuído 

para o arraste de detritos, particulas do solo e ve 

getais, carreando, desse modo, leveduras para dentro 

do tanque. Esta hipÕtese esti baseada nos resulta 

dos positivos encontrados (Quadro NO 11, anexo 1). 

nesse mes,nas amostras de ãgua dessa piscina. 

4.2.3 Fitoplâncton 

Como jã foi anteriormente comentado, em g! 

ral, em ãguas de piscinas os problemas originados P! 

la proliferação de algas são de ordem estética 

(BRANCO e PEREIRA, 1975) 1 ~. 

Entre os microrganismos que vivem fixos -as 

paredes das piscinas, predominam as algas, formando 

o chamado ••limo", escorregadio, em virtude da grande 

quantidade de materia gelatinosa que secretam e que 

as protege contra a ação de algicidas (BRANCO e PE 

REIRA, 1975) 1 ~. 

As algas nas piscinas podem aparecer sob duas 

formas, flutuantes ou aderentes ao fundo e paredes 

da piscina. Sua presença traz uma serie de inconve 

ni~ntes, por exemplo, por serem de natureza orgâni 

ca, aumentam a demanda de clord; tornam escorreg! 

dias as paredes e o fundo das piscinas, aumentando a 

possibilidade da ocorrência de acidentes; em prese~ 
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ça de cloro, provocam odores que podem ser percebi 

dos pelos banhistas: podem favorecer o crescimento 

de bactérias, pois pela alta demanda que provocam , 

protegem as bactérias da ação do cloro (ANDRADE e MO 

REIRA, 1975) 3 • 

A constante manutenção de cloro residual li 

vre na ãgua de piscina e indicada para previnir o 

crescimento de algas (BLACK e col., 1970) 10 • Uma do 

sagem de 1 ,O mg/1 de cloro residual livre manterã a 

piscina livre de algas (CETESB,l983) 2 ~. 

Para eliminar os organismos do fitoplâncton, 

o sulfato de cobre pode ser usado na dosagem de 1,0 

a 1 ,5 mg/1' mas exige cuidado e e de dificil contra 

le, podendo trazer problemas como produção de prec1_ 

pitado colorido de sulfato de cobre, se existir na 

ãgua gãs sulfidrico (H 2S), e pode descorar o cabelo 

e a roupa de banho dos nadadores. Grandes quantid~ 

des de sulfato de cobre ressecam as mucosas (ANDRADE 

e MOREIRA, 1975) 3 •. 

MUCHMORE ( 1978) 6 6 discute que o método de tr~ 

tamento preferido parece ser a utilização do sulfato 

de cobre, porque e econômico e eficaz. No entanto, 

segundo ANDRADE e MOREIRA (1975) 3 , 11as piscinas nas 

quais se mantem, constantemente, um residual de elo 

ro livre e uma recirculação adequada, terão poucos 

problemas com algas. A melhor solução para esse pr~ 

blema e a cloração e a recirculação continuada dura~ 

te as 24 horas do dia. O problema das algas aparece 

quando o operador diminui a cloração e interrompe a 

filtração por algum tempo 11
• 

Acredita-se que a atenção de um operador cu1_ 
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dadoso e consciencioso, o que freqUentemente falta, é 

o mais importante fator para manter uma piscina sem 

turbidez elevada e nos limites de potabilidade da 

ãgua (BLACK, 1970) 11 • 

Nas piscinas pesquisadas foram observadas es 

pecies de quatro gêneros de algas, o que pode ser ob 

servado na Tabela NQ 05, do anexo II. Esses organi~ 

mos praticamente sã foram encontrados no material de 

raspado das paredes, "limo". Pelos Quadros de NQs 06 

a 12 este fato pode ser verificado. 

Na piscina C (Quadro nQ 08, anexo I}, que ti 

nha revestimento de resina sintética, como foi carac 

teri zada no Quadro NQ 01, do anexo I, não foi coleta 

do material da parede. Foi observado durante as cole 

tas que as piscinas recobertas de azulejos apresent~ 

ram grande quantidade de matéria orgânica na junção 

dos mesmos. 

Organismos do genero Ooaystis foram observa 

dos, no mês de março, em amostras da ãgua e do rasp! 

do das paredes da piscina G (Quadro NQ 12, anexo I). 

Fazendo-se uma anãlise geral dos Quadros de NQs 06 a 

12, pode-se verificar que esta foi a Ünica vez que 

as algas foram encontradas em amostras da ãgua. 

A importância e o significado sanitãrio das 

especies dos gêneros encontrados no raspado das par~ 

des de quase todas as piscinas foram baseados nas pe~ 

quisas de BRANCO e col., (1963} 15 , com as caracteris 

cas que se seguem. 

CaZothroi:r: spp (algas azuis) sao encontra.dasem 

-agua limpa. Fixam-se pela parte basal a rochas e ou 

tros substratos imersos. Resistem ã maioria dos alg! 
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cidas, inclusive a altas dosagem de sulfato de cobre. 

São sensiveis ao C.M.U. (3(p-clorofenil)- 1,1 dimetil 

uréia). 
Osaillatoria spp (algas azuis), em geral, nao 

sao de superficié, vivendo de preferência no fundo de 

pequenas poças. Vãrias espécies causam obstrução de 

filtros. Quando em grande numero, na ãgua, .causam 

odor de grama ou de temperos. Algumas espécies p~ 

dem ser encontradas presas as paredes de reservatõ 

rios. Podem causar corrosão do ferro e produzir li 

mo. São sensiveis ao sulfato de cobre e resistentes 

ao cloro. 

Ooaystis spp (algas verdes) sao algas de su 

perficie, podendo existir em grande numero em lagos 

ou pequenas lagoas ou poços. Resistem ã maioria dos 

algicidas, inclusive ao sulfato de cobre. São sensi 

veis do D.A.C. (cloreto de dodecil acetamido dimetil 

benzil amônia). 

Saytonema spp (algas azuis) sao pouco fre 

-qQentes as que vivem na agua. Em geral, vivem no so 

lo, paredes e pedras umidas e outros ambientes sub

aéreos. Nada foi descrito quanto ã sua resistência 

a algicidas. 

4.2.4 Amebas de vida livre 

As amebas do genero HartmanneZZa foram as 

unicas encontradas em todas as piscinas (Tabela NQ 

O 6 , do anexo I I ) . E s te dado c o n c o r da c o m outros acha 

dos de autores em diversas regiões do mundo, pois es 

tas amebas são de encontro freqüente em coleções de 
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ãgua. (DERR-HARF e col ., 1978 32 ; PERNIN e RIANY, 

1978) 76
• Embora não sejam consideradas patogências, 

sua importância não pode ser afastada. Haja visto o 

relato de encontro em secreção de faringe (WANG e 

FELDMAN, 1967) 95 , com possibilidade de adaptação ã 

espécie humana e pela provãvel etiologia de caso de 

meningoencefalite descrito no Brasil (FORONDA, 1976f 8
• 

Outro dado a ser considerado e o fato de muitos auto 

res divergirem quanto ã terminologia e ã distinção 

taxionômica entre os gêneros Hartmannetta e Aaantha 

moeba, havendo casos de meningoencefalite relatados 

na literatura como sendo por Hartmannetta sp, nao se 

sabendo qual a verdadeira etiologia. 

As amebas realmente consideradas como age~ 

tes etiolÕgicos de doenças humanas, dos gêneros Nae 

gZeria e Aaanthamoeba, foram encontradas em três pi~ 

cinas (A, D e F) a partir de quatro amostras, em ca 

so de Naegteria spp, e em três (A, B e F) a ~rtir de 

quatro amostras, em caso de Aaanthamoeba spp (Qu~ 

dros NQs 6, 7, 9. e 11, anexo I). Em duas delas (A e 

F), foram encontradas amebas dos dois gêneros, embo 

ra em ocasiões diferentes (Tabela NQ 06, anexo, li). 

Quase sempre em que foi assinalada a prese~ 

ça de Naegteria sp ou Aaanthamoeba sp, também se ve 

rificou contagem padrão de bactérias elevada. 

A concentração de cloro residual livre foi 

quase sempre inexistente e na Ünica vez em que se 

aproximou do minimo recomendãvel (0,5 a 0,8 mg/1), 

foi na piscina A, em abril de 1·981, no valor de 0,4 

mg/1. Esta concentração impediu, aparentemente, o 

crescimento de bactérias e leveduras, mas não o de 
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Naegleria sp, concordando com os experimentos de 

DERREUAUX e col., (1974) 31
, in vitro, que observaram 

efeito de ácido hipocloroso sobre Naegleria sp na 

concentração minima de 0,5 mg/1. 

O encontro de amebas potencialmente patogêni 

cas foi verificado numa faixa de pH entre 6,8 e 8,2. 

Este dado era esperado, uma vez que as amebas de vi 

da livre, embora com crescimento Õtimo em meios com 

pH em torno de 7,0 tambem se desenvolvem em ambien 

~s sujeitos a variações amplas de pH (entre 4,6 e 

9,5, segundo CARTER, 1970) 20 • 

A partir do raspado das paredes foram isola 

das cepas de Naegleria sp em três amostras, num to 

tal de quatro, sendo que a Ünica amostra positiva da 

água livre foi na mesma piscina e na mesma ocasião 

em que apareceram também no raspado. Em Aaanthamoeoo 

sp, do total de quatro amostras, duas foram do rasp! 

do e duas da água, em ocasiões diferentes. O mate 

rial do raspado, provavelmente de origem orgânica, 

deve ter funcionado como elemento multiplicador dos 

protozoários. 

A temperatura da água, nos achados de Naegl~ 

ria sp, esteve sempre entre 25 e 27°C, confirmando a 

opinião de vários autores sobre a termofilia deste 

grupo de protozoários (GRIFFIN, 1972 51 ; DE JONCKHEERE 

e VAN DE VOORDE, 1977) 30 • Naegleria fowleri, a Üni 

ca espécie de Naegleria considerada patogênica para 

o homem, tem nitida preferência para águas biologic! 

~nte saudáveis e mantidas a niveis elevados de tem 

~ratura. Piscinas aquecidas e ãguas submetidas -a 

polição térmica podem ter grande importância na pr~ 
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liferação desta especie. t interessante salientar 

que estas amebas se multiplicam muito bem ate níveis 

em torno de 40°C. Foi considerado oportuno citar es 

tes fatos, embora neste trabalho não tenha sido fei 

ta a identificação específica, nem realizados testes 

de patogenicidade com as cepas isoladas. 

Nos achados de Acanthamoeba sp a temperatura 

da ãgua esteve entre 21 e 28°C. Não hã relato n~ li 

teratura sobre a temperatura ideal de crescimento na 

natureza, embora em laboratório a temperatura de 28°C 

seja a recomendada. 

As piscinas O e F, onde foram encontradas 

NaegZePia sp e Acanthamoeba sp, nao possuem fil 

tros. Embora estas espécies tenham sido encontradas 

em piscinas com filtro, a melhoria deste sistema p~ 

rece ser de grande importância no controle 

protozoários. 

destes 

Na piscina F foram encontrados, em todas as 

coletas, Pseudomonas seruginosa, coliformes totais , 

contagem padrão elevada e algas no raspado das par~ 

des, caracterizando condições gerais de deficiência 

de tratamento. 

Embora nao tenha sido possível a identifica 

çao específica das amebas, o encontro de exemplares 

do mesmo gênero das patogêni.tas e importante porque 

as condições ecológicas exigidas por especies do mes 

mo genero podem ser semelhantes, salientando-se o fa 

to de que essas amebas são ainda consideradas de vi 

da livre, com opçao para a vida parasitãria. Como as 

sinala FORONDA (1979) 39 , podemos estar diante de al 

gumas especies patogênitas ou diante de um complexo 
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de protozoãrios em transição para a vida parasit~ 

ria, transição essa que não pode ser avaliada em es 

tudo como este. 

Pretendeu-se, neste trabalho, apenas verifi 

car a prevalência de amebas de vida livre em pise~ 

nas de Campo Grande e chamar a atenção para o probl~ 

ma potencial deste grupo de protozoãrios em SaÜde PÜ 

blica. 



5. CONCLUSOES E RECOMENOAÇOES 
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Durante a realização do trabalho, pratf 

camente, nao foi detectada a presença de cloro residu~, 

a nao ser em três das amostras, quando este bactericida 

foi encontrado em concentração menor do que 0,5 mg/1, 

valor este que constitui o minimo preconizado para a s~ 

gurança sanitãria. Paralelamente, o pH teve oscilações, 

ficando abaixo e acima de 6,7 e 7,9, faixa recomendada 

pela Norma Técnica de Agua (NTA-60), do Estado de São 

Paulo. Jã a turbidez ultrapassou apenas uma vez os li 

mites de 2-5 NTU da Norma Técnica de Ãgua (NTA-60). Ou 

tros parâmetros fisico-quimicos mantiveram-se dentrodos 

limites de tolerância, tais como: cor = 10-20 mg/1 Pt/1 

alcalinidade (mg/1 - CaC0 3) em HidrÕxido = zero, em 

Carbonato = 120, em Bicarbonato = 250; cloretos = 250 

mg/1 - Cl. 

Quanto aos microrganismos, foi verifica 

do que os coliformes totais estavam presentes em 57,1% 

das piscinas estudadas e os coliformes fecais em 42,9%. 

Pseudomonas aeruginosa foi isolada, praticamente, com a 

mesma freqUência do que os coliformes totais. Estrept~ 

cocos fecais raramente foram encontrados. A contagemp! 

drão em placas quase sempre foi superior 

nias/ml, numero minimo aceitãvel. 

a 300 colô 

As algas foram evidenciadas nas amostras 

de raspado das paredes das piscinas revestidas de azule 

jos e em uma amostra de ãgua. As espécies do -genero 

OsciZZatoria foram observadas em praticamente todas as 

piscinas (85,7%). 

-· As leveduras so nao foram detectadas em 

uma piscina. Espécies dos gêneros Candida e Aureobasi 

dium foram as mais encontradas, em 85,7% das piscinas. 
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Em amostras de agua de duas piscinas foi encontrada Can 

dida aZbicans, organismo oportunista, atualmente sendo 

proposto como indicador de poluição fecal recente em am 

bientes aquãticos. 

Amebas de vida livre foram isoladas de to 

das as piscinas pesquisadas, sendo que especies dos -g~ 
neros NaegZeria e Acanthamoeba, potencialmente patogêni 

cas, foram detectadas em amostras de três das piscinas 

estudadas. 

Com base nesses resultados conclui-se que: 

- a operaçao e manutenção das piscinas es 

tudadas nao estão sendo adequadas; 

- os valores do pH e do cloro residual mui 

tas vezes apresentaram-se fora dos limites preconizados 

e, como era de se esperar, evidenciou-se serem estes f~ 

tores de grande importância no que diz respeito ao con 

trole de microrganismos. 

- os microrganismos ocorreram em todas as 

piscinas e o indice de coliformes, em geral, esteve aci 

ma dos limites tolerãveis para ãgua potãvel. 

Em virtude das piscinas pesquisadas apr~ 

sentarem condições sanitãrias inadequadas e risco pote~ 

cial ã saude dos usuãrios, recomenda-se que: 

- o controle bacteriano seja feito pelo 

menos uma vez por mês ou quando houver suspeita de polui 

ção da ãgua, utilizando-se sempre· mais do que um orga

nismo como indicador, com a finalidade de confirmar re 

sultados ou dirimir duvidas; 
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- a pesquisa de algas, leveduras e amebas 

de vida livre seja realizada, pelo menos, duas vezes ao 

ano ou quando as condições do ambiente exigirem. A es 

pecificação dessa periodicidade prende-se ao fato de 

não haver disponibilidade local de pessoal tecnico esp~ 

cializado; 

- sejam realizados cursos de tratamento 

-de agua de piscina para os operadores; 

- seja estabelecida legislação Estadual 

fixando os limites dos parâmetros fisico-quimicos e mi 

crobiolÕgicos a serem seguidos; 

- sejam praticados os principias bãsicos 

de educação em saÜde, não sõ por usuãrios, como tambem 

por administradores e operadores das piscinas. 
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A N E X O I 

(Quadros de 1 a 12) 



QUADRO 1 

CLASSIFICAÇÃO 

Recreativas 

Mistas 

Recirculação e tratamento 

Encher e esvaziar 

Natural (temperatura natu
ral da água) 

Externa (ao ar livre) 

Fundo liso(resina sintética) 

Fundo com azulejos 

Paredes lisas(resina sintética) 

Paredes de azulejos 

CLASSIFICAÇÃO DAS PISCINAS 

PISCINAS 

A, C, D, E, F 

B, G 

A, B, D*, E, G 

C, F 

A, B, C, D, E, F, G 

A, B, C, D, E, F, G 

c 

A, B, D, E, F, G 

c 

A, B, D, E, F, G 

* Recirculação através de bomba externa. 

PERCENTAGEM 
(%) 

71,4 

28,6 

71,4 

28,6 

100,0 

100,0 

14,3 

85,7 

14,3 

85,7 



PISCINA 

A 

B 

c 

D 

E 

F 

G 

QUADRO 2 ASPECTOS RELATIVOS AO TRATAMENTO 

PRODUTOS QUÍMICOS 

Hipodash -lÍquido 

Sulfato de alumínio 

Sulfato de cobre 

Carbonato de sÕdio 

HTH {Hipoclorito cálcio) 

Sulfato de alumínio 

Sulfato de cobre 

Carbonato de sÕdio 

HTH (Hipoclorito cálcio) 

Sulfato de alumínio 

Sulfato de cobre 

Cal 

HTH (Hipoclor:lto cálcio) 

Sulfato de alumínio 

Sulfato de cobre 

Cloro em gas 

Sulfato de alumínio 

Sulfato de cobre 

Carbonato de s~Jio 

HTH (Hipoclorito cálcio) 

Sulfato de alumínio 

Hidroquat 

Carbonato de sÕdio 

Azul de bromo timol 

Cloro cal "QC" 

Sulfato de alumínio 

Sulfato de cobre 

FINALIDADE 

Desinfecção 

Coagulação 

Algicida 

Correção pH 

Desinfecção 

Coagulação 

Algicida 

Correção pH 

Desinfecção 

Coagulação 

Algicida 

Correção pH 

Desinfecção 

Coagulação 

Algicida 

Desinfecção 

Coagulação 

Algicida 

Correçno pll 

Desinfecção 

Coagulação 

Algicida 

Correção pH 

Corante 

Desinfecção 

Coagulação 

Algicida 

FILTRO 
PRESSÃO 

Sim 

Sim 

Não 

NãO 

Sim 

NãO 

Sim 



QUADRO 3 

PISCINAS 

A e F 

E e G 

C e D 

B 

ORIGEM DA ÃGUA UTILIZADA NAS PISCINAS 

ORIGEM DA ÃGUA 

Poço raso 

Poço profundo 

Fonte 

Estação de tratamento 

de água (ETA) 

PERCENTAGEM 
(%) 

28,6 

28,6 

28,6 

14,2 



QUADRO 4 

pH 

4,5 

5,0 

6,0 

7,0 

7,5 

8,0 

9,0 

10,0 

COMPOSTOS FORMADOS PELO CLORO (VALORES DE TEMPERATURA APROXI 

MADOS A 200C) 

CRL (%) 

HOCl 

100 

100 

97 

75 

50 

25 

3 

o 

CRL (%) 

OCl 

o 

o 

3 

25 

50 

75 

97 

100 

CRC (%) 

NHzCl 

o 

o 

35 

55 

75 

90 

100 

100 

CRC (%) 

NHClz 

100 

100 

65 

45 

25 

10 

o 

o 

Fonte: Informação pessoal. Químico e Instrutor Tecnico de Treinamento da 

CETESB- Orlando Bazito Filho(l984). 



Qt:ADRO .5 - OCOR&r:iClA DE BACI(RIAS E KELAÇÃO COM OS PARÂMETROS FfSIC()-QUL'1ICOS EM PISCINAS DE CA!IPO GRANDE, MAIO GROSSO DO Sl1L(ACOSIO DE 1981 A Jlil\1!0 DE 1982) 

PlNIOOO It..'1Pf.RATLRA TURlllDEZ CLORO RJ::S!DliAL COLlPOR/IES P. a e 'WB"''W.$4 Estreptococoa Contagem padrao 
P ISC!:<.\5 DE (DC) pll LIVRE (NMP/100..1) (liMP/1001111) fecais co1ônias/m1 

COLETA AR ltCUA (liiU) (mg/1) Totais Fecaia (Wil'/100:a1) 

• • .. 
A Out/81 27,0 25,0 6,6 0,6 0,0 23 < 2 .5 < 2 ~ 300 
I aucta1 27,0 25,0 7,1 1,0 0,0 2 2 .5 < 2* > 300** 
c :iov/81 28,0 25,0 7. 5 2,0 0,0 22 17 < 2* < 2* 24 
D ~v/ij1 35,0 28,0 7. 4 5,5 0,0 < 2* < 2* < 2• < 2* 265 
E !iu·1/dl lJ,O 28,0 6,8 1,3 0,0 < 2* < 2* < 2* 2 115 
F*** Dez/81 27,0 28,0 6,8 1,3 0,0 .540 17 33 < 2* > 300** 
c Oez/81 33,0 27,0 > 8,2 0,9 0,0 < 2* < 2* ' < 2* < 2* .5 

... Jan/82 23,0 28,0 6,8 1, 5 0,1 2 < 2* < 2* < 2* 1400 
I Jan/82 24,0 27,0 6,8 1,.5 0,0 9 < 2* < 2* < 2* > 300** 
c Fev/82 26,0 27,0 7. 5 3,0 0,2 < 2* < 2* < 2* < 2* 300 
o Fev/82 28,0 27,0 >8,2 2,5 0,0 < 2* < 2* 13 8 2100 
E Fcv/82 29,0 27,0 6,8 1,0 0,0 < 2* < 2* < 2* < 2* 800 
F ll.lr /ij2 23,0 25,0 7 ,o 1,0 0,0 130 < 2* 5 8 84000 
c ~r/82 24,0 26,0 > 8. 2 1,2 0,0 < 2* < 2* < 2• < 2* 3 

A Abr/82 25,0 2~,0 6, 9 0,9 0,4 < 2* < 2* < 2* < 2* 5 
B Abr/82 26,0 25,0 7,5 2,0 0,0 2 < 2* < 2• < 2* 30000 
c ll.li /82 1d,O 22,0 6,8 - 0,0 < 2* < 2* o; 2* < 2* 750 
o lhi /82 18,0 22,0 7. 5 - 0,0 < 2* < 2* < 2* 4 15 
E ~ai /82 18,0 21,0 7 ,o - 0,0 < 2* < 2* < 2* < 2* 20 
F Jun/82 20,0 22,0 7 ,o - 0,0 8 8 11 < 2* 26000 
1,; Jun/82 22,0 22,0 8,0 - 0,0 < 2* < 2* < 2* < 2* 6 

A J•m/~2 25,0 21,0 6,6 - 0,0 2 < 2* 2 < 2* 300 
8 Ju:>/~2 2:0,0 21,0 7,8 - 0,0 < 2* < 2* 8 < 2* 16000 
c A~.,/81 19,0 22,0 7,5 1, 5 0,0 < 2* < 2* < 2* < 2* 22000 
o A;;·•/81 18,0 20,0 > 8,2 2,4 0,0 < 2* < 2* < 2* < 2* 550 
E A;p/81 20,0 19,0 7,5 1,4 0,0 < 2* < 2* < 2* < 2* 7100 
F S<t/81 2~.0 22,0 6,9 1,5 0,0 350 8 920 23 > 300** 
c Set/1!1 29,0 21,0 8,2 3,0 0,0 < 2* < 2* < 2* < 2* 15 

* < 2 ol'J'itntc 

** , )0!J incont~vcl 
••• lnvasãu da água de enxurrada no tanque 



Qt:ADRO 6 - OCORJt~SCIA DE LEVEDL'RAS, ALGAS E AMEI!AS DE VIDA LIVRE E RELAÇÃO COM OS PARS:l!ETROS FtSICo-QUfiiiCOS DA PISCINA A, CAMPO GRANDE, MATO CROS 

50 DO SUL (OUTUBRO DE 1981 E JANEIRO, AIRIL E JUNHO DE 1982) 

PER{ODO TEMPERATURA TURIIIDEZ CLORO RESIDUAL PONTOS TIPOS 1 E s o L T A D o s 
DE (OC) pH (NTU) LIVRE DE DE 

COLETA AR .lCUA (113/1) COLETA COLETA • A.'IEBAS DE VIDA LEVEDURAS ALGAS 
LI\'RE 

bspado - 06 c.i..Ua.to 'LÚ1 ~ pluuii.da. HartJunellidae 
n9 01 

lgua Exa11e negativo Exame neaativo Ameboflase1ado 
Out/81 27,0 2S,O 6,6 0,6 0,0 

Raspado ,_ 06c.i..Ua.toJLÚ1 6plcncü.da. Amebof!age1ado 
n9 02 

ltcua Exame neg.ttivo Exame negativo Am~bof las~ lado 

Raspado - 06úlla.t.c~.iA. 6plencü.da. Ha::.tJr..:.wr~U~I v e ':Dli 
n9 01 6o'lnlú;L'o.iW5cÜ 6P 

lgua Exame negativo Exame negativo Exame ne,ativo 
Jan/82 23,0 28,0 6,8 l,S O,l 

Raspado - 06c.i..Ua.to!!.{a. 4plencü.da. A.:aort!litml'CM ~r; H.1.'!.t-
n9 02 M.lJillC.{l.t \.'C'"Jr.{~a"'..rr...(.J; 

lgua Exame negativo Exame negativo 
PW.ty.tmc.:b.t ~p 
[X.3:1e neg.ttivo 

Raspado - Scytoncma. 4p Hc.tOTutnuc.Ua. ~r; VaJUrc.f 
n9 01 Ll jp 

lgua Exame negativo Exame negativo Exame ncg.:ativo 
Abr/~2 25,0 26,0 6,9 0,9 0,4 

Raspado - Scyt.cncru 4p llacgtc tiol. ~p; L'.ll:.nel.la 
n9 02 6p; Vc:U:.W5eu ~p. 

Água Exame negativo Exame negativo Exa.me negativo 

Raspado - Scyt.cnCJr..t 4p Exame negativo 
n9 01 

lgua ~Exame negativo Exame negAtivo Exame negativo 
Jun/~2 25,0 21,0 6,6 - 0,0 

Raspado - Sc:ytonema ~p V411nella 4p 
n9 02 

lgua Exame negativo Ex=e negativo Exatoe negativo 

* Não foi coletado aaterial de parede. 



QI:AORO 7 - OCORRr.:iCIA DE U:\"EDUR.\5, ALC.\5 E A.'IEBA5 DE VIDA LIVRE E RELAÇÃO CC»! OS PARÃHEnOS Ft5IC~UtMICOS DA PISCINA 11, CAMPO GRA.,1lE, MATO GROSSO DO 

SUL (OUTUBRO DE 1981 E JANEIRO, ABRIL E JUNHO DE 1982) 

PERfODO I TEMPERATURA T111UIIDEZ CLORO RESIDUAL PONTOS TIPOS I. E s u L T A D o s 
11!:: (OC) pH (NTU) LIVRE DE DE * COLtTA Alt ÁGUA (q/1) COLETA COLETA LEVDliJlAS ALGAS AMEB.A5 DE VIDA LIVRE 

llaspado - Ca.l.o ~'t.Ú'. 4 p Vartnel.ia .lp 
n9 01 

127,0 

Água Exuoe ne&ativo Ex.ame negativo VJJmcUa 4p 
Out/31 25,0 7,1 1,0 0,0 

Raspado - ' CalotJU.x. .sp VJJliiUtA .sp 
n9 02 

1 
XgJa Co.rn!<.da l.p Exame negativo Exame negativo 

I "·' 
Raspado - Calo.tw .sp Exame negativo 

D9 01 
Água RhodctiwJtU.l.a. .sp Exame negativo Exace nt!gativo 

Jan/82 27 ,o 6,8 1,5 0,0 
Raspado - Ca.l.o.t 'LÚ: l.p Ha 'l.OluncUa .1p 

n9 02 
Água Candúi.l ~p; Exame negativo Ac.mtl!.:m,•cb.t ~p; 

TILic.iwJpJ'LOil .lp Gl..luu..út .sp 
ÁuA(O~.id.u.rm l.p 

Raspado - ea.tot.w .s P F .i.i..tlJuvdx:. ,;o.C~uhLi; 

n9 01 H~1 ":. n~~.uaH·it-I ,,,; 
V~i:HCtCJl .sp 

I 26,0 
Água O:hodctil.OJtU.l.a. .sp Exame negativo Ha 'Lilr..tnncú .sp 

.\br/82 25,0 7,5 2,0 0,0 
Raspado - Calo t,m .sp H a ':.OnJ.IICtb. .sp; 

VC-\dü~>!'ta .sp 
n9 02 

Água Cartd.i.dc. .1 p; Exame negativo Ha.AtlnaHnctúl .s p 
Rhodc tho 'Wl4 4p 

Raspado - O.sciCCa.tt.lúa V.t.ut~tw ~p 

n9 01 4 pl: encí.id.l 

I 24,0 
Água Ex.-e negativo Exame negativo Ae.tntllol!!I•'Cb.t ~p 

Jun/82 21,0 7,8 - 0,0 
llaap•do - Oi.úthLto't..ia HIVLtlnol•ute.Ua .1p 

n9 02 .1plcrttLi.da 

Água Ex&M negativo Exame negativo HaMlllaMe.lla Jp 

* t>.io foi coletado aateria1 de parede 



QrADRO 8 

I'ERfODO 
DE 

COLETA 

Ago/81 

Sov/81 

Ft:v /82 

Hai /82 

OCORRtSCLA DE LEVEDURAS, ALCAS E AMEBAS DE VIDA LIVRE E RELAÇÃO COK OS PARÃMETROS FISICO-QUIHICOS DA PISCINA C, ~~O G~'~E, ~TO GROSSO DO 

SUL (AGOSTO, NOV~~RO DE 1981 E FEVEREIRO E MAIO DE 1982) 

TE.~ ERA n;u TURBIDEZ CLORO RESIDUAL PONTOS TIPOS 'a E s u L r A D o s 
(o C) pK (NIU) LIVRE DE DE 

* Ali .tGt:A (mg/1) COLETA COLETA LEVEDURAS ALGAS ~!EliAS DE VIDA LIVRE 

R..aspado - Ausênci• de ~terial ti<aO.:.:•:..:c iúd..l.e 
a9 01 

Xgu.a Exame negativo Ex.:uae ncg.1tivo H..l<t~:i:~lü..J..:.c; 
' va:u::.:cl')i..: ~p 

19,0 22,0 7,5 1,5 0,0 
~aspado - Ausência de material IU~.n.:Wl. ~p 

a9 02 
.(gua Clu;p:Wc.ocCUJ 4p Exame negativo HatNrJ:cll.l ~p 

Raspado - Ausência de matcri3l Exa;:e nc&~tívo 
n9 01 

l:gua CiiHCÜdii ~p; Exarae negativo Ex~e negativo 
28,0 2~.0 7,5 2,0 8,0 To-'I.U..lopÚÃ ~p 

Raspado - Ausência de material Hait-bf,tr.r..- êw ~P 
n9 02 

.(gua Cancüdii !p; Exame ncs.1t ivo Ex..a.tW neb.ltivo 
Au.\eobasú!Wn! 4p 

Raspado - Ausência de material Ha.\\!r..;.m:.:~l..:. Jp; 
J.l.ly~,.• ':.Lt..l.l ~p; 

n9 01 v~m:céw ~~·; ~'.:U:lli~c~ 

26,0 27 ,o 3,0 0,2 
.tgua Exame negativo Ezame negativo Ex.l.:le ne&.ltivo 

7,5 
Raspado - Ausência de material Ha'tDt'..tJ~tLlia 6p; 

V..:J:,:l'li..: !p; 
~'cúiü)~:.. ~P 

n9 02 
Ãgua Exame negativo Exame negativo Exame tw-ga ti v o 

Raspado - Ausência de m3terial Exa:;.e neg• r. i v o 
n9 01 

Ãgua Exame negativo Exame: ne&,a ti VO Exame ne;ativo 
18,0 22,0 6,8 - 0,0 

Raspado - Ausência de material Anwcb~ ~p; Ha.\tmlli:>HcU.7 
n9 02 

Xgua Exame r.egativo Exame negativo GlacH 'U.1 ~P 

* ~~o foi coletado ~t•rial de parede 

~p 

4p 



Qt"AJJRO 9 - OCORR~!iCIA DE LEVEDURAS, ALGAS E AMEBAS DE VIDA LIVRE E RELAÇÃO COM OS PARÃHETROS FISICo-QUfiUCOS DA PISCINA O, CAMPO GRA.,1lE, MATO GROSSO 00 

SUL (AGOSTO E NOVEMBRO DE 1981, FEVEREIRO E MAIO DE 1982) 

PERiooo I TE~ERATL'RA TURJHDEZ CLORO RESIDUAL PONTOS TIPOS R E s u L T A o o s 
DE (OC) pll (IHU) LIVRE DE DE 

COLHA Ali ~UA (mg/l) COLETA COLETA LEVEDURAS* ALGAS A.'!ESAS DE VIDA LIVRE 

Raspado - 04 ci.U..ttto 'Lia 4 p Vllltli:.J.:np5üdae. 
n9 01 

Água bame negativo Exame negativo Exame negativo 
Aio/81 I 18,0 20,0 >8,2 2,4 0,0 

hspado - O&uUJ.to'Lill 4p Ha~~'""cfia. ~p; 
' Va.htl: .. :mp5<-a. ~p 

n9 02 . 
Água Ex=e nesativo Exame negativo Ha.:t.tlrt;umeila hp 

Raspado - Ooq&w .sp Exame negativo 
n9 01 

Á&ua Sllccfta.-to•u;cM 4p Exame negativo Exame negativo 

:iov/81 i 35,0 28,0 b,o 
Au,teobaúdÚllll .sp 

7,4 5,5 
Raspado - OOCijh ti.J 6p; Exame negativo 

O.suUA-t.!Uil .splvu:kda 
n9 02 

Água Cllttd'-da. alb.ic.4116; Exame negativo Exame negativo 
C11nd<-da. ~p; 
to.'I.U.!Dp~u .sp 

Raspado - Ooqthü.\ .sp Ex~e negativo 
n9 01 

Água Exame negativo Exame negativo Ha.t~IUteUJI ~p; 
Vo.J:i~,.,d{a. ~p 

F~v/~2 I 28,0 27,0 >8,2 2,5 0,0 
Raspado - Oocy.sw .sp /.la.cgicúa. &p; 

n9 02 
Hll':.~lliiCU..l 4p 

Água Exame negativo Exame negativo Ha.\OIIIllllle(W. hp; 
Va.hit::n;p li,, ~p 

Raspado - Ooc.y.sw .sp Exame negativo 
n9 01 

Água Exame negativo Exame neGativo Exame negativo 
llai/82 I 18,0 22,0 7,5 - 0,0 

Raspado - Oor.y.sw 4p Es&me negativo 
n9 02 

Água Exame negativo Exame negativo Ex=e negativo 

* sio foi coletado aaterial de parede 



Qt:ADRO 10 - OCOR.R!:SCIA DE LEVEDURAS, ALGAS E A.'IEBAS DE VIDA LIVRE E RELAÇÃO COH OS PARÃHETROS T!SICD-QU1KICOS DA PISCINA E, CAMPO GRM1lE, MATO GROSSO DO 

SUL (AGOSTO E NOV~~RO DE 1981, FEVEREIRO E HAlO DE 1982) 

PER IODO 
DE 

CO L ElA 

A~o/81 

:Wv /81 

Fev/82 

~i/82 

IL'!?ERA Tl'RA 
(OC) 

AI J:Gt:A 

20,0 19,0 

33,0 28,0 

29,0 27 ,o 

18,0 21,0 

pH 

7,5 

6,8 

6,8 

7,0 

TURBIDEZ 
(NTU) 

I,4 

1,3 

1,0 

• :i.io foi pe•qui•ado a.~terial de parede 

CLORO RESIDUAL PONTOS 
LIVRE DE 
(mg/1) COLETA 

119 OI 

0,0 

119 02 

n9 OI 

0,0 

119 02 

119 01 

0,0 

n9 02 

119 01 

0,0 

119 02 

TIPOS 
DE 

COLETA 

Rupado 

lgua 

Raspado 

l:gua 

Raspado 

.tgua 

Raspado 

.(gua 

Raspado 

J:gu 

Raspado 

Xgua 

Raspado 

.(gua 

Raspado 

.(gu& 

I E S U L T A O O S 

LEVEDURAS* 

Exame negatiYO 

Rhodotow!a ~p; 
Au.uobaJúti.u~~ 4p 

Candú:l.a ~p 

AUII.eoba4-icti.l.oo 4p 

Exame 11egati•o 

Candida bp; 
AUII.eob<U.icti.l.oo 4p 

AuJ!.,wbaJ.id.i.UJI 4 p 

Exalae 11egatiYO 

ALGAS 

Exame negativo 

Exame negativo 

Exame negativo 

Ex•cae negativo 

Ooc:uH.ü Jp; 
04C:.Í:.UAwu:a 
4pfcn.ilda 

Exoua~ nt:sat ivo 

OccyHil ~p; 
04cA.Uawtia. 
4plendi.da 

Examt! negativo 

0Jc.i i:l.:1.t~ '!.ia 
4pi:endi.ia. 

Exame negativo 

0Jciti:.1to'l.i.l 
4p!c.>rdid.t 

E.x.am~ negativo 

o~ c.ili.tt.J tia 
4pli!Jtd.ida 
Exame negativo 

O~c.itl.at.:tia 
•pU.ndida 
!xame negativo 

AMERAS DE VIDA LIVRE 

Ha.'t071111:tt.!W bp; 
Thrca.m,•,'b.l lf' 
&layv t~ü:.l Jp; V<11mcU.. Jp 

Ha-'ttlllannell.a 4P 

Exame negativo 

Exame neg.1tivo 

Exame nt.·ga ti v o 

Exame n~gativ\l 

Exame neGativo 

H.t":C'mJIHICii.t l,t.,; 
•t..zy,.:'tLii.l .lJ.~i 
l/.lhi.~.:..:p5U. JJ.';V<:nr:cUa JP 
Vc:tiCU5•"ta Jp 

Exame neg.ltivo 

G(p/ut't.l!r.~.:b.l d.:üc.J.~; 
H~t 1. o;,t,uh~ i 4A \.·~ •.m( ~c ':fti.Í..l; 
V.1wr~Ci.t Jp 

Exa111e 'negativo 

Ha.'I.Or.Xturcti.l Jp 

Exame negativo 

Amccba 4p; Güc.Jell.ia 4p; 
H4-'l.tlnaiU1~Ua ~p 
Exame 11ega ti v o 



QUADRO 11 - OCO~CIA DE LEVEDl:RAS, ALGAS E AMEBAS DE VIDA LI\'1'.! E RELAÇÃO COM OS PARÃMETROS F!SICo-QU1HICOS DA PISC!SA F, CA.''IPO CRA.'IDE, I'IATO GROSSO DO 

SUL (SE!El~I!RO E DEZE.'!.BRO DE 1981, MARÇO E JL'NIIO DE 1982). 

PER!ODO TE.'IPERAtURA TURI!IDI::Z CLORO RESIDL'AL PO.\"!OS TIPOS R E s u L T A D o s 
DE (OC) pll (NtC) LIVRE DE DE LEVEDURAS* ALGAS A~EBAS DE VIDA 

COLETA AR ÁGUA (mg/1) COLETA COLETA LIVRE 

R&spado - 04 cU.la.to 1t.i.4 A pl Clldi. da Ha.tr..bno.nrtcUa ~p; Vo.hlG:.:!! 
p~Úl ~p. 

n9 01 
X&ua EJ<ame negativo Exame negativa Ü.lme negAtivo 

Sct/81 26,0 22,0 6,9 1,5 0,0 
R&spado -' O~>c.il.la.to!Ua Aplend.ida Hc.HJ,..lmtclla ~p; V.zhH~ 

PF:l ~p 
n9 02 

Água EJ<ame negativa Exame negativo E.x.ame n~g• ti v o 

Raspado - OA~tvw Ap; O~c.dla Exame negAtivo 
n9 01 .tow Aplettdi.da -

Xgua T oii.U1.opAiA 4·p Exame negativo Vawu~.Ua ~p; V~Ulli5t'tJ:I ~~ 
Dez/91 27,0 28,0 6,8 l,l 0,0 

R&spada - Ou.il.la.to'L<.a A p; 0A c.dla Vamtella A~ 
n9 02 .toJt.ia. Apicndi.da -

Xaua TJt.ichoApo~on 6p; Exame negativo Exaae Negativo 
Au.lteoba..lidi..um 6p; 
P-i.c.hia. ap . 

Raspado - 06 c.il.la.tolt.iA 6p tiMtlnaiU!eUa ~p 
n9 01 

Água Exame negativo Exame negativo Naeglew Ap; Gt.lu~":.ia AP 
Har/82 23,0 25,0 7,0 1,0 0,0 

R&spado - 06~lo.'f.,Úl llp Na.29lew Ap; Ha.'!.bta,uella 
n9 02 

Água EJ<ame negativo Exame negativo Exame negativo 

R&spada - Cocf}Hi.6 6p; 06c.il.la- Acaottildlfloew 6p 
n9 01 .tolt.iA 6ple•td<.da 

Ã&ua ElWIHI negativo Exame negativo Exame negativo 
Jun/82 20,0 22,0 7,0 - 0,0 

R&opado - 06c.il.la.to'L<.a 6pltnd.i.d4 Aooweba. 4p; Ha.'l.tmanneU.a lf' 
D9 02 

X&u. =a.tUÜ.d4 4 p ExAme necativo EJ<ame negativo 

------

* Não foi co1eta4o material de parede. 

~ 



QtlADRO 12 - OCORR!SCIA DE LEVEDURAS, ALCAS E AMEIAS DE VIDA LIVRE E RELAÇÃO COH OS P~TROS rtstCo-QtJ1MICOS DA FlSCIHA C, CAMPO GRA.'ilJ[, IIATO G~u:,;o !JO 

SL~ (SETEMBRO E DEZ~~RO DE 1981, MARÇO E JUNHO DE 1982}. 

PER!COO Tl::MP~RATCRA Tl:RBIOEZ CLORO RES lOUAL PONTOS TIPOS R E s u L T A o o s 
DE (OC) t>K (!-'TU) LIVRE DE DE 

COLETA AR XGUA (mg/1} COLETA COLETA LEVEDURAS" ALGAS A!'IEBAS DE \'IDA 
LIVr~ 

l.aapado - O~>ciUD.tDtia bplendda. Exme nl·bativo 
n9 01 

Xgua E1aJoe negativo, b.ame negativo Eza:ae n..:g.ativo 
Set/81 29,0 21,0 8,2 3,0 0,0 

Raspado - 0&c.iU4tD tia &p!t.JUUda Exame negativo 
n9 02 

Xgua !1De negativo Exame negativo txa::e nt:sat i v o 

Raspado - OOC'J) t.ü ~p;Obc«.Wv'l.i.A. lla-\Cir.~··· ..:/{.> !j) 

n9 01 4pie.:d<d... 
Xgua Ctti!IÜ.da. a.!~c.a.M; Exouuc nct;ativo txa.r:a~ nt.·gativo 

C4.nd<.da. bp 
Du/81 33,0 21,0 >8,2 0,9 o.o 

l.aspado - OOCij)lÜ &p;O&c.iU4tD'I.i.a Cocht~'i,,,p.. .. c!.i '-""' !Pi 

n9 02 llplcn<Uda. H.:t•_i:-;.11 t.Li..Ll !p 

~ua C41UÜ.da. a.!~CD.I\4; ExAme negativo EA..l!7~ nt·..:.ttivo 

h~hc~po!tOII 4P 

Raspado - OOC'}$ t.U. &p Ua.'tt.!r,J.t,io•'fL;. ~J) 

n9 01 
Xgua t:sue negativo OOCJj~W 4p E.x.ame nt. ..;,ativo 

Kar/112 24,0 26,0 > 8,2 1,2 0,0 
. l.aspado - Oocv6t.u. ~>p Exame nl·6at í vo 

n9 02 
lgua Au..ucball.úü.lllll 4p Oocy&t.u. 4p Exa=e n\:gativv 

bspado - Ooc.IJ4W 4p Ha.tJM.:•:•Iti.Ll v-··.Pt<~ ~·~·,! 
n9 01 w 

X sua EU!M negativo Exue Mgativo ll.J.• .. tmilll•lét:Ll H'; 
v .. ....- a.< :•·•.a ~P 

Jun/82 22,0 22,0 8,0 - 0,0 
l.a•pado - Ooc.y11W ~P Am~~bl 6p; Gl~~~~~ 

a9 02 
6p; PU.IljJ/IIC..o.l J.:'L/1• 
ei.d.l; va.tnclü Jp;Vt 
U.U.C:i~'!A. 6p -

~ua bule nesativo Exame necativo Eur.e ne11a ti v o 

* Não foi coletado aaterial de parede. 



A N E X O II 
(Tabelas de 1 a 6) 



IAaELA 1 • PAJ0l~tRCS F!SICO-QUL~ICOS DE PISCINAS DA CIDADE DE CAMPO GRANDE, MATO GROSSO DO SL~ (AGOStO DE 1981 A J~~HO DE 1982) 

---·-

PER!OOOS U .. '!!'ER.AtURA(OC) TURBIDEZ CLORO RESIDUAL COR A L C A L I N I D A D E (cg/ 1 CaCO J) CLOPlT';S 
PISCIXAS DE pH LIVRE (mg/1 Pt/1) 

cou:u AR XCUA (NtU) (mg/1) Hidróxidos Carbonatos Bicar:.X.natvs T o t a 1 
(HO) (C0 3) (HC0 3) 

Out/81 27 ,o 25,0 6,6 0,6 0,0 2,0 0,0 0,0 6,0 6,0 7,0 

A Jan/82 2l,O 28,0 6,8 I,5 0,1 5,0 0,0 0,0 8,0 8,0 s,:; 
Abr/82 25,0 26,0 6,9 0,9 0,4 5,0 0,0 0,0 9,0 9,0 9,0 
Jun/82 25,0 21,0 6,6 - 0,0 2,0 0,0 0,0 7,0 7,0 4,0 

Out/81 27 ,O 25,0 7,1 1,0 0,0 3,0 0,0 0,0 30,0 30,0 13,5 

11 Jan/82 24,0 27,0 6,8 1,5 0,0 5,0 0,0 0,0 8,0 8,0 21,0 
Abr/82 2~,0 25,0 7,5 2,0 0,0 7,0 0,0 0,0 40,0 40,0 )I, 5 
Jun/82 2!t,O 21,0 7,8 - 0,0 3,0 0,0 6,0 )b,O 42,0 20,) 

Ago/81 19,0 22,0 7,5 1, 5 0,0 5,0 0,0 0,0 20,0 20,0 12.':; 

c N"v/~1 28,0 25,0 7,5 2,0 0,0 4,0 0,0 0,0 21,0 21,0 11,0 
F"v/SZ 26,0 27,0 7,5 3,0 0,2 5,0 0,0 0,0 18,0 ~~.o 11, ~ 
~L.1 i/82 18,0 22,0 6,8 - 0,0 5,0 0,0 0,0 10,0 10,U 4' r; 

,\~"/IH t~.u Zll,ll > 11,2 2,4 0,0 5,0 0,0 24,0 25,0 49,0 77 ,s 
D 

Xov/81 35,0 28,0 7,4 5,5 0,0 10,0 0,0 0,0 30,0 30,0 85, 'J 

F"v/82 28,0 27 ,o > 8,2 2,5 0,0 5,0 0,0 10,0 23,0 33,0 li ~.'J 
~lai/112 18,0 22,0 7,5 - 0,0 5,0 0,0 0,0 21,0 21,0 10~.:. 

A,;o/81 20,0 19,0 7,5 1,4 0,0 4,0 0,0 0,0 36,0 lh,O 4R.'J 

E 
:;.,v/81 33,0 28,0 6,8 1,3 0,0 5,0 0,0 0,0 16,0 16,0 62.0 
Fo.•v/82 29. o 27 ,o 6,9 1,0 0,0 3,0 0,0 0,0 7,0 7 ,o 5/,!;, 
~:.:.i/ 82 18,0 21,0 7,0 - 0,0 5,0 0,0 0,0 14,0 14,0 46,) 

S"t/81 26,0 :2,0 6,9 1, 5 0,0 5,0 0,0 0,0 30,0 30,0 5 ,IJ , o.,z/81 27 ,O 28,0 6,8 1,3 0,0 4,0 0,0 0,0 20,0 20,0 7,0 
lbr /82 :J,O 25,0 7,0 1,0 0,0 5,0 0,0 0,0 JS,O 3~,0 6.~ 

Jun/82 20,0 22,0 7,0 - 0,0 4,0 0,0 0,0 14,0 14,0 >.~ 

S"t/S1 29,0 21,0 8,2 3,0 0,0 10,0 0,0 2,0 44,0 46,0 2•Jl,) 

c D~z/81 33,0 27,0 > 8,2 0,9 0,0 3,0 0,0 14 ,o 33,0 47 ,o 152,5 
~r/82 24,0 26,0 > 8,2 1,2 0,0 6,0 0,0 6,0 38,0 44,0 1~1.:; 

·Jun/82 22,0 22,0 8,0 - 0,0 . 5,0 0,0 5,0 43,0 48,0 ló7.u 

~~~~·-~---- --- --- ----- ---------------- -· 



TABELA 2 

A 

B 

c 

D 

E 

F 

G 

BACTERIAS (NMP/lOOml) E CONTAGEM PADRÃO DE COLÔNIAS/ml DE 

PISCINAS DE CAMPO GRANDE, MATO GROSSO DO SUL (AGOSTO DE 

1981 A JUNHO DE 1982). 

Coliformes Coliformes P-& e.udomo Yl.ltó Estrepto Contagem 
totais fecais avw.g.-tno-&.a cocos f e padrão de 

cais colônias 

27 < 2 7 < 2 > 300 

13 2 13 < 2 > 300 

22 17 < 2 < 2 23074 

< 2 < 2 13 12 2930 

< 2 < 2 < 2 2 8035 

1028 33 969 31 > 300 

< 2 < 2 < 2 < 2 29 

> 300 incontável 

< 2 ausente 



TABELA 3 - CLASSIFICAÇÃO DAS PISCINAS, SEGUNDO A DETERMINAÇÃO DO NMP/lOOml 

DE COLIFORMES TOTAIS, CAMPO GRANDE, MATO GROSSO DO SUL (AGOSTO 

DE 1981 A JUNHO DE 1982) 

CLASSIFICAÇÃO PISCINAS 

PrÓpria para o uso D, E, G 

( < 2 } 

Imprópria para o uso A, B, C, F 

( ~ 2 ) 

( < 2 ) coliformes totais ausentes 



TABELA 4 - LEVEDURAS DE PISCINAS DE CAMPO GRANDE, MATO GROSSO DO SUL 

(AGOSTO DE 1981 A JUNHO DE 1982) 

~ A B c D E F G T o T A L 
L 

Ca.ruU . .da. .6 p + + + + + + 6 

Awte.o bM.icUum .6 p + + + + + + 6 

+ + + 3 

TolLLii.o p.6.i.6 .6 p + + + 3 

RhodotolLLii.a. .6 p + + 2 

Sa.c.c.hcvwm yc. e6 .6 p + 1 

+ 1 

p .ic.fúa. .6 p + 1 

T O T A L o 4 4 4 3 5 3 23 

+ = presença 

- = ausência 



TABELA 5 - ALGAS DE PISCINAS DE CAMPO GRANDE, MATO GROSSO DO SUL 

(AGOSTO DE 1981 A JUNHO DE 1982) 

A B c j) F G T O T A L 

+ + + + + + 6 

+ + + + 4 

Cai.otlúx. 1> p + 1 

• 

Sc.ytonema t>p + 1 

T O T A L 2 2 2 2 2 2 12 

+ = presença 

= ausência 



TABELA 6 - AMEBAS DE VIDA LIVRE DE l'ISCINAS DE CAMPO GRANDE, MATO GROSSO 

DO SUL (AGOSTO DE 1981 A JUNHO DE 1982) 

Hcvz.,tman.n.eUa .6p 

Van.n.eUa .6p 

Amoe.ba .6p 

Vahtlzamp6-<.a. .6p 

Ac.attthamo e.ba. .6 p 

Na.e.g .tetúa .6 p 

P..tatyamoe.ba .6p 

Coc.hU.opocüum .6p 

F.{lamoe.ba .6p 

Ge.phyJtamoe.ba .6p 

The.c.amoe.ba .6p 

T O T A L 

+ = presença 

-:: ausência 

A B c 

+ + + 

+ + + 

+ + + 

+ 

+ + 

+ 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 

6 6 7 

D E F G T O T A L 

+ + + + 7 

+ + + 6 

+ + + 6 

+ + + 4 

+ + + 5 

+ + + 4 

+ 3 

+ + 3 

+ 2 

+ 2 

+ 1 

1 

+ 1 

+ 1 

3 9 8 7 46 
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