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onde se lê:
No período chuvoso, as águas de domicílios da 
Comunidade Maranhão apresentaram qualidade 
aceitável (IQA = 45 e 51) em 10 % das amostras, 
boa (IQA de 52 a 79) em 70% das amostras e 
ótima (IQA de 80 a 87) em 25% das amostras. No 
período seco, houve melhora na qualidade das 
águas destes domicílios, com resultados de IQA 
variando de bom (59 a 78) a ótimo (80 a 87) em 
75% e 25% respectivamente. Na Vila do Conde, 
em período chuvoso, as águas dos poços avaliados 
apresentaram qualidades imprópria (IQA de 12 a 
34) em 65,39% das amostras, aceitável (IQA=43 
e 47) em 7,69% das amostras, boa (IQA de 52 a 
65) em 15,38% das amostras e ótima (IQA de 
82 a 85) em 11,54% das amostras. No período 
seco, a qualidade das águas nos domicílios da 
Vila do Conde foi imprópria (IQA de 7 a 35) em 
65,39% das amostras, aceitável (IQA de 39 a 48) 
em 11,54% das amostras, boa (IQA=54 e 65) em 
7,69% das amostras e ótima (IQA de 82 a 85) em 
15,38% das amostras.

leia-se:
No período chuvoso, as águas de domicílios da 
Comunidade Maranhão apresentaram qualidade 
aceitável (IQA = 45 e 51) em 10 % das amostras, 
boa (IQA de 52 a 79) em 65% das amostras e 
ótima (IQA de 80 a 87) em 25% das amostras. No 
período seco, houve melhora na qualidade das 
águas destes domicílios, com resultados de IQA 
variando de bom (59 a 78) a ótimo (80 a 87) em 
75% e 25% respectivamente. Na Vila do Conde 
em período chuvoso, as águas dos poços avaliados 
apresentaram qualidades imprópria (IQA de 12 
a 34) em 65,39% das amostras, aceitável (IQA = 
43 e 47) em 7,69% das amostras, boa (IQA de 52 
a 65) em 15,38% das amostras e ótima (IQA de 
82 a 85) em 11,54% das amostras. No período 
seco, a qualidade das águas nos domicílios da 
Vila do Conde foi imprópria (IQA de 7 a 35) em 
65,38% das amostras, aceitável (IQA de 39 a 48) 
em 11,54% das amostras, boa (IQA = 54 e 65) em 
15,39% das amostras e ótima (IQA de 82 a 85) 
em 7,69% das amostras.

p. 675, tabela 1 - coluna Indicador 

onde se lê:
Energia elétrica
IDHM

leia-se:
Esgoto
Energia elétrica

p. 675, tabela 1 - legenda

onde se lê:
Proporção da população que vive em domicílios 
com energia elétrica (%); IDHM - Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal

leia-se:
Proporção da população que vive em domicílios 
sem esgoto (%); Proporção da população que 
vive em domicílios com energia elétrica (%).


