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1. Introdução 

 Diversos patógenos podem ser veiculados pela água, causando doenças na população. Um dos 

meios de infecção pode ser através de banhos em água recreacionais contaminadas. Sendo que as 

principais fontes de contaminação hídrica são: esgoto industrial, doméstico, fezes humanas ou de 

animais e águas pluviais (KARANIS et al., 2007). A OMS (1994) ressalta a grande importância no 

monitoramento e no controle da qualidade da água e sugere que sejam realizados exames e análises 

para determinar a presença de cistos de protozoários e ovos de helmintos. A Resolução 274/2000 do 

Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA, 2000) adota como critério para a avaliação da 

qualidade das águas somente os de coliformes fecais, não havendo ainda qualquer avaliação em 

relação aos parasitos. Os geohelmintos são organismos que durante o seu ciclo amadurecem formas 

infectantes (ovos larvados, ingeridos passivamente, ou larvas que penetram ativamente pela pele do 

hospedeiro), essas formas podem ser encontradas no solo de áreas de recreação contaminado com 

fezes de animais ou de humanos (ROCHA et al., 2011). De acordo com dados da OPAS 2002 é 

estimado que dois bilhões de pessoas no mundo estão infectadas por enteroparasitas pelo contato 

com solo contaminado, sendo 800 milhões crianças (40%), e dessas 20-30% ocorrem na população 

da América Latina (EHRENBERG, 2002). O crescimento desordenado da urbanização observado 

nas cidades brasileiras resultou na concentração de pessoas na periferia das grandes cidades ou em 

favelas, que não possuem saneamento básico. Como conseqüência ocorre a contaminação do solo 

por esgoto sanitário, que são carreados pela água da chuva, por pássaros e insetos, ou são lançados 

diretamente no solo, sem ter rede de coleta ou fossa de destino (ROCHA et al., 2011). Cães e gatos 

que circulam áreas de recreação públicas, como as areias de praias, quando defecam podem 

contaminar o solo, com diversos tipos de parasitas, resultando na transmissão de zoonoses. Essa 

contaminação torna-se um importante problema de saúde pública. Este estudo teve como objetivo, 

realizar monitoramento das condições de balneabilidade, e da qualidade sanitária da areia seca de 

quatro praias situadas na Baía de Guanabara, sendo duas na Ilha do Governador (Bica e 

Tubiacanga) e duas na Ilha de Paquetá (Tamoios e José Bonifácio) através da detecção de parasitos. 
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2. Material e Métodos  

Foram realizadas 12 campanhas de coleta de amostras de água e areia seca das praias estudadas, 

período de fevereiro de 2010 a maio de 2011. A água de captação das praias foi coletada através de 

filtros comercial, porosidade de um micrometro. Sendo filtrado com auxílio de bomba de sucção 

cerca de 2000 L d´água. O areia foi coletada na faixa de areia seca. Foram realizados exames 

parasitológicos do material coletado utilizando a técnica de Lutz, onde foram realizadas adaptações 

visando eficiência, praticidade e baixo custo. Nessa técnica o sedimento coletado de cada filtro, e a 

massa de areia foram transferidos para um recipiente de vidro com 100 mL de detergente neutro 

comercial a 0,5%. Posteriormente, agitou-se vigorosamente a solução por 5 minutos deixando em 

repouso para a total decantação do substrato. O sobrenadante foi filtrado em gazes de quatro dobras 

para um cálice de sedimentação tendo seu volume completado até 250 mL com água destilada. A 
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suspensão permaneceu em repouso por 2 horas. O sobrenadante foi desprezado e recuperados 2 mL 

do sedimento. Este fora transferido para um tubo de 15 mL para uma nova sedimentação. 

Posteriormente, 50 µL do sedimento foi pipetado para lâmina, acrescentado uma gota de lugol, 

cobrindo-se com lamínula e examinada ao microscópio óptico utilizando aumentos de 100X e 

400X. As formas evolutivas de parasitas encontradas foram medidas e fotografadas. 

 

3. Resultados   

Foi observada a ocorrência de ovos e larvas de parasitas de importância para a saúde pública no 

material de água e de areia seca de todas as praias monitoradas, como Ascaris lumbricoides, 

Ancylostoma sp, Trichuris sp e Toxocara sp. Porém as amostras dos filtros de água ainda estão 

sendo processadas, por isso até o momento não temos resultados conclusivos. Contudo para areia 

seca, foi possível observar a ocorrência de Entamoeba histolytica, Giardia lambia, 

Cryptosporidium parvum, Ascaris lumbricoides, Ancylostoma sp, Trichuris sp e Toxocara sp. Nos 

gráficos da figura 1 apresentamos a ocorrência percentual de ovos e larvas de parasitas presentes 

nas amostras de areia seca, que é a faixa de incidência de microrganismos.  
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