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Os  adenovírus  (AdV)  são  vírus  entéricos  pertencentes  a  família  Adenoviridae,  e  ao  gênero
mastadenovirus.  Os  AdV  não  possuem  envelope  e,  apresentam  capsídeo  icosaédrico,  seu  genoma  se
apresenta na forma de DNA dupla fita, tais características conferem a estes microrganismos resistência e
estabilidade  quando  estes  encontram-se  fora  de  seus  hospedeiros.  Os  AdV  são  transmitidos  por  via
fecal-oral  e,  infectam diversos  seres  vivos  como porcos  (AdV Porcino;  PoAdV),  cães  (AdV Canino;  CAV),
aves (AdV Aviário; AvAdV) e bovinos (AdV Bovino; BAV). Tal capacidade para contaminar diversos seres
vivos e a sua estabilidade quando presente no meio ambiente torna os AdV relevantes marcadores para
avaliar a contaminação fecal de cursos de água pelo despejo de fezes de animais nestes. O estudo tem
como objetivo detectar a presença dos principais AdV animais (PoAdV, CAV, AvAdV e BAV) em amostras
de água do rio paranhana. Para o estudo foram coletadas amostras de 0,5L bimestralmente em 16 pontos
diferentes do rio entre novembro de 2015 e março de 2016, estas amostras passaram pelo processo de
concentração por adsorção-eluição descrito por Katayama et al. 2002 modificado, o DNA viral foi extraído
das amostras através do kit de extração Mini Spin Plus (Biopur©), após a extração do DNA as amostras
foram submetidas a reação em cadeia da polimerase em tempo real (qPCR). Nas amostras coletadas em
novembro de 2015 a porcentagem de resultados positivos foi de 37,5% para PoAdV, 37,5% para CAV, 18,
75% para AvAdV e 6,25% para BAV. Já nas amostras de janeiro de 2016 esta porcentagem foi de 31,25%
para  PoAdV,  43,75% para  CAV,  31,25% para  AvAdV  e  31,25% % para  BAV.  E  no  período  de  março  de
2016 a porcentagem foi  de 12,5% para PoAdV,  18,75% para CAV,  12,5% para AvAdV e 75% para BAV.
Podemos observar que os AdV são bons marcadores ambientais demonstrando uma contaminação fecal
de origem animal considerável nas águas do rio paranhana caracterizando um impacto no meio ambiente
na região.
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