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Introdução
No Brasil, os parâmetros microbiológicos de
potabilidade da água são pré-determinados por
coliformes totais e termotolerantes. Métodos
tradicionais de análise da água vêm se mostrando
ineficientes, uma vez que não revelam a contaminação
por outros patógenos como vírus entéricos, à exemplo
do adenovírus humano tipo F (HAdV-F), causadores de
gastroenterites. O Arroio Belo, um dos tributários do
Rio Caí, tem suas nascentes localizadas em áreas
urbanizadas e industrializadas do município de Caxias
do Sul as quais contribuem com efluentes de origem
doméstica e industrial.

Resultados
Tabela 1: Análise da presença de coliformes termotolerantes e totais e adenovírus
(HAdV-F) em amostras de água de diferentes pontos do Arroio Belo.

Objetivo
Avaliar
a
presença
de
HAdV-F,
coliformes
termotolerantes e totais em amostras de quatro
pontos do referido arroio: P1 e P2 na região urbana e
P3 e P4 na área rural, coletadas no período de
setembro de 2015 a fevereiro de 2016.

Metodologia
As amostras foram submetidas ao método de
concentração por ultracentrifugação, e extraídas por
meio de kit comercial (Biopur®).
Os testes para a detecção de coliformes totais (CT) e
coliformes termotolerantes (Escherichia coli) foram
realizados pelo método de enzima substrato Colilert
(Iddex, USA).

A amplificação do material genômico foi realizada por
reação em cadeia de polimerase em tempo real para
HAdV-F.

NMP - Número mais provável por 100mL.
Cg/L - Cópias genômicas por litro.

Verificou-se a presença de E. coli e Coliformes totais
(Tabela 1) que em todos os pontos e períodos
avaliados, sendo que P1 possui maior concentração
(>2419,6NMP/100mL), ultrapassando o limite de
detecção do método para as duas análises.
Enquanto que a presença de adenovírus (HAdV-F) foi
verificada em 15 das 24 amostras (62,5%), com
concentrações que variaram de 2,84 x 105 a 4, 49 x 108
cg/L. Destaca-se que o ponto P3 apresentou
positividade em todos os meses de coleta e o P4 foi
positivo somente no mês de setembro.

Considerações Finais
Observa-se que somente análises bacteriológicas em
se tratando de análise da qualidade da água são
insuficientes, uma vez que no presente estudo não foi
observado relação entre as análises bacterianas e
virais. Com base nestes achados é possível observar
contaminação tanto por CT e E. coli quanto por HAdVF no Arroio Belo, sugerindo um alto risco à saúde
pública e ambiental.
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