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 Os  vírus  entéricos  geralmente  são  encontrados  no  meio  ambiente,  podendo  estar  presentes  no  solo
devido a diversos fatores, dentre eles o descarte de esgoto. A forma de transmissão aos animais é por via
fecal-oral,  sendo  excretado  em  grande  quantidade  pelas  fezes  do  indivíduo  infectado.  Dentre  os  vírus
entéricos,  os  adenovírus  possuem  o  capsídeo  que  protege  a  molécula  de  DNA,  não  envelopados,  de
formato icosaédrico e são conhecidos por ser o agente etiológico causador de gastroenterites. Os animais
contaminados  podem  ter  infecções  sintomáticas  ou  assintomáticas.  Os  adenovírus  resistem  a  longos
períodos  no  trato  gastrointestinal  e  no  ambiente,  e  se  depositam  no  solo  ou  na  água,  afetando  a
qualidade ambiental. No solo, podem percolar com maior profundidade atingindo águas subterrâneas. Os
adenovírus de origem animal podem infectar várias espécies, porém os tipos virais analisados são PADV
(adenovírus  suíno),  BAV  (adenovírus  bovino),  AvAdV(adenovírus  aviário)  e  CAV  (adenovírus  canino).  O
objetivo  deste  trabalho  foi  avaliar  a  contaminação  fecal  por  adenovírus  animal  no  sedimento  da  Bacia
hidrográfica do Rio Caí (BHRC). Foram coletadas 10 amostras de sedimento em 10 pontos diferentes ao
longo  do  trecho  inferior  do  Rio  Caí  na  BHRC  durante  o  mês  de  junho/2016.  O  método  utilizado  para
concentração de água foi por ultracentrifugação, após foi feita a extração do DNA viral das amostras, a
detecção  viral  obtida  por  reação  em  cadeia  da  polimerase  quantitativa  (qPCR).  Nas  amostras  de
sedimento, foi encontrado CAV em todas as amostras coletadas, 40% para BAV (10/4), 30% para AvAdv
(10/3)  e  10% para  PADV (10/1).  A  presença de BAV e  PADV sugere que os  moradores  desta  localidade
estão criando animais próximo nas margens da Bacia Hidrográfica do Rio Caí. Além disso, a presença de
CAV  tem sido  vincula  a  presença  humana  já  que  há  concentrações  maiores  de  caninos  em locais  com
maior densidade populacional, sendo eminente o impacto antrópico na Bacia Hidrográfica do Rio Caí.
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