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 A qualidade ambiental está relacionada a diversos fatores, dentre eles está à relação dos indivíduos que
habitam  uma  determinada  área.  O  equilíbrio  entre  esta  relação  garante  a  existência  da  complexidade
físico-biológica,  ou  seja,  a  relação  entre  o  meio  ambiente,  os  seres  que  nele  habitam  e  os
microorganismos ali presentes demonstram a qualidade de determinada região. Esse equilíbrio pode ser
quebrado,  quando uma determinada patologia é causada por  um microorganismo.  Podemos citar  como
um  dos  principais  agentes  causadores  de  doenças,  em  animais,  os  adenovírus  (AdV).  Estes  estão  em
várias regiões do planeta e são detectados  em águas superficiais, sendo assim, apontados como um dos
principais agentes de contaminação ambiental. São eliminados através das fezes e sua transmissão é por
via oral. Tem alta capacidade de resistir a diversos compostos químicos, além de fatores ambientais de
inativação. Conseguem se manter por grandes períodos aderidos a substratos do ambiente. Os AdV são
causadores  de  infecções  em  animais  como  aves,  suínos,  bovinos,  caninos.  A  água  serve  como  agente
disseminador  e  grande  reservatório  para  estes  microorganismos.  A  sua  detecção  em  água,  indica  que
existe  a  contaminação  ambiental  através  das  fezes  destes  animais.  Com  objetivo  de  relacionar  a
contaminação ambiental por AdV animal na bacia do rio Caí, foi realizada em junho de 2016,  coleta de
água superficial em 10 pontos no terço baixo do rio. Através das amostras se fez a concentração viral por
ultracentrifugação e extração de DNA genomico. A detecção molecular ocorreu via qPCR. Os resultados
demonstram  que  70%  (7/10)  das  amostras  estão  contaminadas  por  AdV  Porcino  (POAdV),  tendo  uma
variação da carga viral de 1,48x106 a 7,83x106 cópias genômicas/L. O AdV canino (CAV) foi o segundo
mais  prevalente,  com  30%  das  amostras  contaminadas  (3/10)  e  uma  variação  da  carga  viral  entre  2,
43x106  a  7,92x106  cópias  genômicas/L.  O  AdV  bovino  (BAV)  esteve  presente  em  20%   (2/10)  e  uma
variação  de  3,91x106  a  7,92x106  cópias  genômicas/L.  O  AdV  aviário  (AvAdV)  não  foi  detectado.  O
presente resultado nos permite dizer que há contaminação por fezes de origem animal, bem como indicar
o foco desta contaminação.  Os AdV animais  são considerados bons indicadores de contaminação fecal,
dessa  maneira,  é  importante  a  utilização  desses  agentes  virais  na  avaliação  do  impacto  gerado  ao
ambiente.
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