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RESUMO 

O crescimento demográfico e o desenvolvimento socioeconômico são acompanhados pelo 

aumento da demanda por água, onde quantidade e qualidade são de fundamental importância 

para a saúde e o desenvolvimento de qualquer comunidade. Muitas doenças podem ser 

veiculadas pela água, ocasionadas principalmente por microrganismos patogênicos entéricos 

de transmissão fecal-oral. A legislação vigente utiliza apenas indicadores bacteriológicos para 

avaliação da qualidade das águas, não solicitando análise de presença de vírus, que são 

reconhecidamente agentes causadores de doenças, como gastrenterites, hepatites e 

conjuntivites, incluindo quando os indicadores bacterianos estão em acordo com a 

regulamentação. A orla da Cidade de Niterói apresenta 14 principais praias que são utilizadas 

pela população para atividades recreativas e econômicas e que são monitoradas para a 

presença bacteriana pelo órgão ambiental. Entretanto, ainda não há dados relativos à 

quantificação viral nesses ambientes. Neste contexto, o objetivo deste estudo foi avaliar a 

ocorrência de Adenovírus Humanos (HAdV), Poliomavírus JC (JCPyV) e Vírus da Hepatite 

A (HAV) em amostras de água coletadas em quatro praias da cidade de Niterói, Rio de 

Janeiro, denominadas Icaraí, São Francisco, Charitas e Piratininga, pela associação do método 

de concentração viral por floculação orgânica e a PCR quantitativo (qPCR). Inicialmente foi 

realizado o estabelecimento das técnicas aplicadas, avaliando-se o uso de uma curva padrão 

sintética para a quantificação viral nas amostras, a sensibilidade e a recuperação viral da 

técnica de concentração. O uso de curvas padrão sintéticas mostrou-se aplicável em amostras 

ambientais apresentando reprodutibilidade e parâmetros de qualidade aceitáveis. A floculação 

orgânica apresentou uma porcentagem de recuperação média de 42% e uma sensibilidade de 

detecção que variou de acordo com a praia e o vírus estudados, sendo as maiores observadas 

para o HAdV na praia de São Francisco e as menores para HAV na praia de Charitas. Para 

análise viral nas praias, um total de 48 amostras de 10L foram coletadas entre janeiro e julho 

de 2017. Destas, 44% (n=21) foram positivas para HAdV, com quantificações aproximadas 

de 1,1 x 103 a 1,6 x 105 CG/L, 23 % (n=11) para JCPyV (5,5 x 101 a 7,2x 102 CG/L) e 1 para 

HAV com quantificação de 1,7 x 105 CG/L. Icaraí foi a praia mais contaminada com 75% das 

amostras positivas, maiores quantificações e única praia positiva para HAV.  Os resultados 

obtidos demonstraram que a presença viral foi observada em todos os locais de coleta 

selecionados e em concentrações elevadas, mesmo nos pontos considerados recomendados 

para banho de acordo com a legislação vigente. Estes resultados fornecem uma visão geral da 

contaminação ambiental na área estudada, levantando a discussão sobre a inexistência de um 

controle mais rígido em relação ao lançamento de efluentes nas águas oceânicas, o que pode 

levar em longo prazo ao um aumento do risco de transmissão de doenças veiculadas pela água 

para a população. 
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ABSTRACT 

Population growth and socioeconomic development are followed by an increased demand for 

water, being its quantity and quality fundamental to the health and the development of any 

community. Many waterborne diseases are caused by enteric pathogenic microorganisms of 

fecal-oral transmission. The current regulation uses only bacterial indicators as 

microbiological parameters of water quality. However viruses are considered the main agents 

of waterborne diseases, as acute gastroenteritis, hepatitis, and conjunctivitis, including when 

water is compliant with the standard bacterial indicators. The seashore of Niterói City, Rio de 

Janeiro State, is comprehended by 14 major beaches that are used by the population for 

recreational and economic activities. Their qualities are analyzed by bacterial quantification, 

with no data on viral presence. In this context, this project aims to evaluate the occurrence of 

Human Adenovirus (HAdV), Polyomavirus JC (JCPyV) and Hepatitis A Virus (HAV) in 

water samples collected from four beaches of Niterói, named Piratininga, Icaraí, São 

Francisco and Charitas, by the association of organic flocculation and quantitative PCR 

(qPCR). First, the use of a synthetic standard curve for the viral quantification and the 

sensitivity and viral recovery of the concentration technique were stablished and analyzed. 

The synthetic standard curve was able to be applied on environmental samples, showing 

reproducibility and acceptable quality parameters. The organic flocculation presented an 

average recovery of 42% and a sensitivity that varied according to the beach and the virus, 

being the highest result for the HAdV in San Francisco, and the lowest for HAV in Charitas. 

For the seawater analyses, 48 10-L water samples were collected between January and July 

2017.  The results showed 44% (n= 21) of positive samples for HAdV, ranging from 1.1 x 103 

to 1.6 x 105 genome copies per liter (CG/L), 23% (n=11) of positive samples for JCPyV, 

ranging from 5.5 x 101 to 7.2 x 102 CG/L, and one sample positive for HAV, with 1.7 x 105 

CG/L. Icaraí was the most contaminated beach with 75% of positive samples, including HAV 

detection and higher quantifications. The viral presence was observed in all sampling sites, in 

high concentrations, including in the sites recommended for bathing according to the current 

regulation. These results provide an overview of environmental contamination in the studied 

area, raising the question about the lack of rigid control over effluent discharge in ocean 

waters, which may lead to an increased risk of transmission of waterborne diseases to the 

population. 

 

Key words: Enteric viruses, HAdV,JCPyV, HAV, Niteroi, recreational waters. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O crescimento demográfico e o desenvolvimento socioeconômico são acompanhados 

pelo aumento da demanda por água, onde quantidade e qualidade são de fundamental 

importância para a saúde e o desenvolvimento de qualquer comunidade (VOLKWEIS et al., 

2015). Entretanto, a realidade urbana brasileira, caracterizada por históricos processos de 

crescimento desordenado e/ou planejamento inadequado, apresenta problemas centrais no 

abastecimento de água e o esgotamento sanitário (MACHADO et al., 2013). 

A contaminação das águas representa um dos principais riscos à saúde pública, sendo 

conhecida a intrínseca relação entre a qualidade da água e inúmeras enfermidades que 

acometem a população, como doenças diarréicas e hepatites virais (LIBÂNIO et al., 2005). O 

saneamento básico tem papel fundamental no controle da disseminação dessas doenças, 

diminuindo os riscos de transmissão (PRADO & MIAGOSTOVICH, 2014). Diversos estudos 

mostram a correlação entre a falta de saneamento e o aumento das taxas de morbidade e 

mortalidade associadas às doenças infecciosas, principalmente a diarreia infantil (HELLER et 

al; 2003; DA CUNHA et al., 2007; DA PAZ et al., 2012). A contaminação ocorre, 

principalmente, por meio do lançamento direto e indireto de esgotos tratados e não tratados de 

origem humana e animal em ambientes aquáticos (BOSCH, 1998; WYN-JONES & 

SELLWOOD, 2001; GERBA et al., 2002). Tais contaminantes são responsáveis pelo aporte 

de diferentes microrganismos nesses ecossistemas, que podem gerar os mais diversos tipos de 

doenças em seres humanos (FONG et al., 2010; MORAIS et al., 2016).  

No Brasil, de acordo com dados do Instituto Trata Brasil (2017), 50,3% da população 

é atendida pela rede de coleta de esgoto e somente 42,7% deste esgoto recebe o devido 

tratamento. O estado do Rio de Janeiro apresenta uma cobertura de coleta e tratamento de 

esgoto de 64,54% e 33,67%, respectivamente. Já a cidade de Niterói, apresenta 91,1% de 

coleta e tratamento dos efluentes da região (IBGE, 2017). No entanto, os dejetos niteroienses 

provenientes de tratamento primário ou secundário são eliminados diretamente em praias e 

lagoas da região, ou são lançados na praia de Icaraí por sistema de Emissário Submarino 

(SANTOS, 2016). 

A avaliação das águas tanto de consumo como de águas com fins recreacionais são 

determinadas a partir da quantidade de bactérias do grupo coliforme (coliformes totais e 

fecais, Escherichia coli e/ou Enterococos) presentes na água. No Brasil, a qualidade 

microbiológica das águas está regulamentada pelas legislações CONAMA 274 e 357 e pela 

Portaria 2914. Estas definem os critérios de balneabilidade em águas brasileiras e a qualidade 

da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, respectivamente (Brasil, 2000, 
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2005, 2011). A portaria MS Nº 2914 recomenda a inclusão de monitoramento de vírus 

entéricos no (s) ponto(s) de captação de água proveniente(s) de manancial(is) superficial(is) 

de abastecimento, com o objetivo de subsidiar estudos de avaliação de risco microbiológico 

(Brasil, 2011).  

Segundo a Agência de Proteção Ambiental Americana (USEPA), os vírus entéricos 

constituem o modelo mais significativo, confiável e eficiente a ser usado no monitoramento 

ambiental, em adição aos parâmetros bacterianos já vigentes (USEPA, 2012). Mesmo que as 

concentrações de vírus humanos presentes no ambiente aquático sejam baixas, estudos 

epidemiológicos evidenciam significantes riscos de infecção através do contato com águas 

contaminadas. Surtos comumente associados à água de baixa qualidade incluem 

gastrenterites, hepatites e infecções do trato respiratório superior, decorrentes da presença de 

vírus do grupo dos entéricos, como os enterovírus, vírus da hepatite A e E, adenovírus, 

rotavírus e norovírus (VILLENA et al., 2003; SMITH et al., 2006; SINCLAIR et al., 2009; 

MELLOU et al., 2014). 

A pesquisa de vírus humanos em águas costeiras para estudos epidemiológicos tem 

sido realizada em diferentes países com o objetivo de estabelecer metodologias sensíveis e 

práticas para detectar baixas concentrações de vírus e determinar o risco à saúde pública 

(CALGUA et al., 2008; ALBINANA-GIMENEZ et al., 2009; JOTHIKUMAR et al., 2009; 

ZHANG et al., 2010). 

A cidade de Niterói, Rio de Janeiro, localizada a 13 km da Capital do Estado, 

apresenta uma população estimada de 499.028 habitantes (IBGE, 2017), que usufrui de um 

litoral de 11 km de extensão. A orla da cidade é composta por nove praias da região da Baía 

de Guanabara (Gragoatá, Boa Viagem, Flechas, Icaraí, São Francisco, Charitas, Jurujuba, Eva 

e Adão), cinco praias de região oceânica (Piratininga, Sossego, Camboinhas, Itaipú e 

Itacoatiara) e duas principais lagoas (Lagoa de Itaipu e de Piratininga). A região de baía, mais 

especificamente a praia de Jurujuba, apresenta condições oceanográficas favoráveis ao cultivo 

comercial de moluscos bivalves, onde existem fazendas de cultivo de mexilhões da espécie 

Perna perna (espécie nativa do litoral Brasileiro) que pertencem a produtores associados à 

Associação Livre de Maricultores de Jurujuba (ALMARJ) e são amplamente consumidos pela 

população (DIAS, 2015). 

Dados do Instituto Estadual do Ambiente (INEA) sobre a balneabilidade das praias de 

Niterói mostram que, nos últimos 16 anos, as nove praias da região de baía apresentaram 

classificação microbiológica de regular à péssima (INEA, 2016). Na região oceânica, quatro 

praias estão recomendadas para banho (Piratininga, Sossego, Camboinhas e Itacoatiara) e a 

praia de Itaipu está recomendada com restrições em período de chuva. O INEA realiza o 
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monitoramento da qualidade das águas baseada em índices bacteriológicos (resolução 

CONAMA 274/2000), não havendo dados complementares sobre contaminação viral nestas 

águas. Diversos estudos no Brasil realizados nos últimos anos contribuíram para o 

desenvolvimento de um panorama da presença e disseminação viral em diferentes ambientes 

aquáticos (MIAGOSTOVICH et al., 2008; RIGOTTO et al., 2010; MORESCO et al., 2012; 

VICTORIA et al., 2010; VIEIRA et al., 2015).  

Na cidade do Rio de janeiro, estudos recentes mostram a presença destes vírus em 

locais de recreação, como praias e lagoas (VIEIRA et al., 2012; VICTORIA et al., 2014). Em 

um estudo preliminar recentemente realizado pelo grupo de pesquisa executor deste projeto 

(DIAS, 2015), foi observada a presença de vírus humanos associados a quadros de 

gastrenterites (Rotavírus, Norovírus e Adenovírus) em ambientes costeiros de Niterói. Esses 

resultados são o reflexo do impacto da ocupação humana desordenada no litoral, levantando a 

discussão sobre a inexistência de um controle mais rígido em relação ao lançamento de 

efluentes nas águas costeiras, o que aumenta o risco de transmissão de doenças veiculadas 

pela água para a população exposta a estes ambientes. 

Este trabalho amplia o conhecimento sobre a circulação de diferentes vírus entéricos 

na Cidade de Niterói, avaliando a presença e carga viral em ambientes aquáticos amplamente 

utilizados pela população para fins recreativos e econômicos e que se encontram dentro dos 

padrões de balneabilidade estabelecidos pela legislação. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1. VIROLOGIA AMBIENTAL: HISTÓRICO 

 

A virologia ambiental compreende um extenso campo de pesquisa com interface com 

políticas públicas específicas, tais como: saneamento, recursos hídricos, gerenciamento 

costeiro e vigilâncias sanitárias e epidemiológicas (MACHADO, 2012). Os primeiros estudos 

da área foram realizados em 1940 pelo reconhecimento do poliovírus (PV) como uma 

infecção entérica de transmissão fecal-oral e pela tentativa de isolar este agente pela 

inoculação de esgoto em macacos (MELNICK, 1947). Neste mesmo estudo, também foi 

constatado que a ocorrência do surto de poliomielite estava acompanhada da elevada 

concentração do vírus em amostras de esgoto. 

Na década seguinte, iniciou-se a pesquisa de vírus na água após a ocorrência de um 

surto de hepatite em Nova Délhi, Índia, ocasionado pela contaminação do sistema de 

tratamento da água por esgoto. A epidemia, que atingiu cerca de 230.000 pessoas, foi causada 

pelo vírus da hepatite E (HEV), sendo o agente identificado anos após o episódio (BOSCH, 

1998). Outros surtos foram relatados posteriormente, como em 1988, em Xangai, onde o 

consumo de frutos de mar cultivados em água estuarina contaminada com esgoto resultou em 

300.000 casos de hepatite A e 25.000 casos de gastroenterite (HALLIDAY et al.,1991). Em 

1991, um surto de aproximadamente 79.000 casos de HEV foi descrito em Kampur, Índia, 

pelo consumo de água potável contaminada (RAY et al.,1991). 

Nos anos de 60 e 70, as pesquisas em virologia ambiental avançaram 

significativamente através do aperfeiçoamento de métodos de concentração de vírus da 

hepatite A (HAV) em águas, das pesquisas epidemiológicas de surtos de gastrenterites não 

bacterianas que demonstraram a importância dos calicivírus, principalmente dos norovírus 

(NoV), e do rotavírus(RV) na diarréia infantil (WILHELMI et al.,2003) e do reconhecimento 

de que surtos de hepatites e gastrenterites poderiam ser provocados pela transmissão de vírus 

entéricos no ambiente . Nestas mesmas décadas, houve um aumento da discussão em torno da 

persistência dos vírus em águas com adequado parâmetro bacteriológico, da dose infecciosa e 

da persistência viral em águas para reuso, ressaltando a importância de um padrão viral de 

qualidade (METCALF et al., 1995). 

Na década de 1980, com o advento das técnicas de biologia molecular, notadamente 

da Reação em Cadeia pela Polimerase (Polymerase Chain Reaction– PCR), uma nova era na 

virologia ambiental teve início. Essas técnicas permitiram ampliar a análise de uma variedade 

de grupos virais em amostras ambientais, principalmente daqueles ainda não adaptados para a 
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replicação viral em cultivos celulares, como os NoV humanos (BOSCH et al., 2008; OKOH 

et al., 2010). Embora a pesquisa de vírus em amostras ambientais tenha iniciado na década de 

1950, somente nos últimos anos essa linha de pesquisa se intensificou com o 

desenvolvimentos de diversos estudos demonstrando a presença de vírus entéricos em águas 

esgotos e águas superficiais poluídas (PINA et al., 1998; GRABOW et al., 2001; JIANG et 

al., 2001; HOEBE et al., 2004; LE CANN et al., 2004; FONG et al., 2005; HARAMOTO et 

al., 2005; HAURI et al., 2005; VERANI et al., 2006; BORCHARDT et al., 2007; HEWITT et 

al., 2007; FUMIAN et al., 2010, 2011; GIBSON et al., 2011; WYN-JONES et al., 2011). Este 

aumento deve-se ao desenvolvimento de novas técnicas moleculares ao longo dos últimos 

anos, o que permitiu a padronização e automação, facilitando na identificação, genotipagem e 

rastreamento de fontes de contaminação, além da redução de custos para a aplicação destas 

(BOSCH et al., 2008; GIRONES et al., 2010; SILVA et al., 2011).  

No Brasil, esta linha de pesquisa teve inicio na década de 1970 com o 

desenvolvimento de métodos para recuperar poliovírus tipo 1 em águas da Baía de Guanabara 

(HOMMA & SCHATZMAYR, 1974). Nas décadas seguintes, foram demonstradas a 

contaminação da água potável como possível causa de um surto de HAV no Rio de Janeiro 

(SUTMOLLER et al.,1982) e a ocorrência de rotavírus espécie A (RVA) em córregos 

poluídos na cidade de São Paulo (MEHNERT et al., 1993). A partir dos anos 2000, a linha de 

pesquisa em virologia ambiental se intensificou no país com o desenvolvimento de estudos 

demonstrando a presença de vírus entéricos em diferentes matrizes aquáticas, incluindo 

esgotos, água potável e águas superficiais, como praias, lagoas e rios (DE PAULA et al., 

2007; VILLAR et al., 2007; MIAGOSTOVICH et al., 2008; FERREIRA et al., 2009; 

VICTORIA et al., 2010; RIGOTTO et al., 2010; SCHILINDWEIN, et al, 2010; PRADO et 

al., 2012; VIEIRA, et al. 2012; VICTORIA et al., 2014; VIEIRA et al., 2015, VECHIA et al., 

2015).  

 

2.2. CONTAMINAÇÃO VIRAL E QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA  

 

A água, tão necessária à vida do ser humano, pode afetar a saúde do homem, sendo 

responsável por veicular um elevado número de agentes patogênicos por diferentes vias, 

incluindo ingestão direta, preparo de alimentos, uso para higiene pessoal, agricultura, 

indústria e lazer (BOSCH 1998; MACHADO et al., 2013). Apesar dos progressos nos 

tratamentos de água e esgoto, a contaminação da água pela presença de agentes patogênicos 

traz consequências indesejáveis, principalmente relacionadas à saúde pública (MACHADO et 

al., 2013). 



20 
 

Dentre os diversos patógenos contaminantes do ambiente aquático, destacam-se os vírus 

entéricos, bactérias e protozoários. Estes são introduzidos nos mais diferentes tipos de 

ambientes, como rios, lagos e mares, chegando a contaminar muitas vezes as águas 

subterrâneas (BOSCH, 1998; GIRONES et al., 2010). Atualmente, os vírus, principalmente os 

classificados nas famílias Adenoviridae, Caliciviridae, Hepeviridae, Picornaviridae e 

Reoviridae, são os principais agentes etiológicos de doenças de veiculação hídrica, sendo 

responsáveis por quadros leves e graves de gastrenterites, meningites e hepatites 

(RODRÍGUEZ-LÁZARO et al., 2011). Apesar disso, o impacto causado pela contaminação 

por vírus entéricos é menos estudado que o ocasionado pelos outros patógenos, 

principalmente devido à dificuldade em se detectar estes agentes em águas ambientais (WYN-

JONES & SELLWOOD, 2001; PRADO & MIAGOSTOVICH, 2014).  

Os vírus entéricos podem ser introduzidos nos diferentes ambientes aquáticos por 

meio de várias atividades humanas e animais, como despejo indireto ou direto de esgoto não 

tratado ou inadequadamente tratado e, uma vez nesses ecossistemas, podem contaminar 

sistemas de fornecimento de água potável, águas recreacionais, estuarinas e subterrâneas, 

alimentos, como moluscos bivalves, crustáceos, frutas e vegetais, além dos solos e fômites 

(RODRIGUES et al., 2004; BOFILL-MAS et al., 2006; SINCERO et al., 2006; 

OGORZALLY et al., 2010; PARK et al., 2010; RAZZOLINI et al., 2011; RODRÍGUEZ-

LÁZARO et al., 2011; OLIVEIRA et al., 2012). Possíveis rotas de transmissão viral no 

ambiente estão representadas na figura 1. 

 

Figura 1: Rotas de transmissão de vírus entéricos. Adaptado: METCALF et al., 1995.  
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O monitoramento microbiológico da qualidade da água vem sendo baseado em 

indicadores bacterianos, como coliformes termotolerantes, Escherichia coli (E. coli) e 

enterococos (ORTEGA et al., 2009). No entanto, a utilização desses microrganismos como 

indicadores adequados para a ocorrência e a concentração de outros microrganismos, como os 

vírus entéricos, vem sendo questionada (LIPP et al., 2001; TREE et al., 2003; POTE et al., 

2009; GIRONES et al., 2010). Esses indicadores são mais sensíveis que os vírus à inativação 

pelos processos de tratamento de água e esgoto utilizados e à luz solar (BOSCH, 2008; 

RODRIGUEZ-LÁZARO et al., 2011) têm sobrevivência mais curta (GIRONES et al., 2010), 

não são de origens  fecais exclusivas (SCOTT et al., 2002), tem capacidade de se multiplicar 

no ambiente (POTE et al., 2009) e possuem baixa correlação com a presença viral (PINA et 

al., 1998; HORMAN et al., 2004 WYN-JONES & SELLWOOD, 2001; JIANG et al., 2006; 

SILVA et al., 2011). Alguns aspectos favorecem a inclusão dos vírus como indicadores 

microbiológicos: boa resistência aos fatores ambientais e aos métodos de tratamento de água, 

inclusive cloração (BOSCH et al., 2008); no meio ambiente são capazes de agregar 

rapidamente às partículas sólidas, o que os expõe menos aos fatores inativantes do ambiente e 

os mantém estáveis por longos períodos na água (GERBA & BETANCOURT, 2017); alguns 

tipos de vírus circulam no meio ambiente o ano todo em concentrações detectáveis (BOSCH, 

1998). Contudo apesar da detecção de vírus em matrizes aquáticas ser recomendada como 

base laboratorial para a vigilância epidemiológica dessas infecções, não há, atualmente, um 

único método padronizado que seja adequado para água do mar (MACHADO, 2012). Muitos 

países e organizações, como a Organização Mundial da Saúde (OMS, do inglês World Health 

Organization [WHO]) e o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças (ECDC, do 

inglês European Centre for Disease Prevention and Control), e projetos de pesquisa se 

dedicam ao desenvolvimento de uma rede de vigilância integrada. Essas redes objetivam o 

rastreamento de vírus como NoV, RV e EV em alimentos e água, de forma que forneçam 

informações sobre suas estruturas genéticas, distribuições geográficas, populações 

hospedeiras e matrizes ambientais envolvidas em persistência e transmissão (RODRÍGUEZ- 

LÁZARO et al., 2011). 
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2.3. VÍRUS ENTÉRICOS 

 

Os vírus entéricos humanos são frequentemente alvo de investigações no ambiente 

aquático (PRADO & MIAGOSTOVICH, 2014). Eles infectam o trato gastrointestinal dos 

hospedeiros, sendo excretados em altas concentrações nas fezes, que podem atingir diferentes 

ambientes aquáticos, como oceanos, rios, águas destinadas a recreação e água potável, pelo 

lançamento de esgotos nesses ambientes (SINCLAIR et al., 2009; CALGUA et al., 2013; 

FUMIAN et al., 2013; MING et al., 2014). Esses microrganismos são transmitidos por 

contato pessoa a pessoa, fômites, contato com a pele, inalação,  água e alimentos 

contaminados (WYN-JONES & SELLWOOD, 2001). 

Há aproximadamente 150 tipos de vírus entéricos humanos encontrados no ambiente 

aquático (Tabela 1). Estes são associados a diferentes enfermidades e estão classificados em 

diferentes famílias, incluindo Adenoviridae (adenovírus humanos- HAdV), Picornaviridae 

(enterovírus- EV e vírus da hepatite A- HAV), Reoviridae (rotavírus espécie A- RVA), 

Caliciviridae (norovírus- NoV e sapovírus- SaV), Hepeviridae (vírus da hepatite E- HEV) e 

Poliomaviridae (poliomavírus JC- JCPyV) (BOSCH, 1998; SINCLAIR et al.,2009; 

RODRÍGUES-LÁZARO et al., 2011). 

Esses diferentes vírus, apesar de serem classificados em diferentes famílias e gêneros, 

possuem características em comum: são desprovidos de envelope bilipídico, possuem baixa 

dose infecciosa, são excretados em altas concentrações por indivíduos sintomáticos e 

assintomáticos, possuem alta estabilidade e persistência no ambiente e são resistentes a 

desinfecção (LECLERC et al., 2002;  FONG & LIPP, 2005; BOSCH et al., 2008; TEUNIS et 

al., 2008; GIRONES et al., 2010; RODRÍGUES-LÁZARO et al., 2012).   

As infecções associadas a eles variam de subclínicas a graves, sendo a progressão 

dependente da via de infecção, da dose infecciosa, do agente viral, da idade, do estado 

imunológico e nutricional do indivíduo infectado e da disponibilidade de cuidados de saúde. 

Altas taxas de morbidade e mortalidade são atribuíveis a essas infecções em países 

desenvolvidos e em desenvolvimento (GIRONES et al., 2010; OKOH et al., 2010; 

RODRÍGUES-LÁZARO et al., 2011). 
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Tabela 1: Vírus detectados no ambiente aquático e doenças associadas. Fonte: Adaptado de 

BOSCH et al., 2008  

Gênero (Genoma) Nome Popular Doenças associadas 

Enterovírus (RNAfs) Poliovírus (PV) 

Coxsackie vírus  

(Cox A e B)  

Echovírus (ECHO) 

Paralisia, meningite 

Meningite, doença respiratória, 

doença de mão-pé-boca, 

miocardites, anomalias do 

coração, diabetesMeningite, 

doença respiratória, gastrenterite 

Hepatovírus (RNAfs) Vírus da hepatite A (HAV) Hepatite 

Rotavírus (RNAfd) Rotavírus (RV) Gastrenterite 

Norovírus (RNAfs) Norovírus (NoV) Gastrenterite 

Sapovírus (RNAfs) Sapovírus (SaV) Gastrenterite 

Hepevírus (RNAfs) Vírus da hepatite E (HEV) Hepatite 

Mamastrovírus (RNAfs) Astrovírus humano 

(HAstV) 

Gastrenterite 

Parvovírus (DNAfs) Parvovírus humano (PV) Gastrenterite 

Mastadenovírus 

(DNAfd) 

Adenovírus humano 

(HAdV) 

Gastrenterite, doença 

respiratória, conjuntivite 

Polyomavírus 

(DNAfd) 

Poliomavírus humano 

(HPyV) 

Leucoencefalopatia multifocal 

progressiva, doenças do trato 

urinário 

Coronavírus (RNAfs) Coronavírus humano 

(HCoV) 

Gastrenterite 

Circovírus (DNAfs) Torque Teno vírus (TTV) Desconhecida/Hepatite 

fs: fita simples 

fd: fita dupla  

 

2.3.1 ADENOVÍRUS HUMANOS (HAdV) 

 

Os adenovírus humanos (HAdV) foram observados pela primeira vez por Rowe e 

colaboradores em 1953, em uma cultura de células de adenóides humanos associadas a casos 

de infecções respiratórias agudas. Esses vírus estão classificados na família Adenoviridae, 

gênero Mastadenovírus (ICTV, 2016) e compreendem 68 sorotipos, distribuídos em sete 
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espécies (A-G) (JONES et al., 2007; MATSUSHINA et al., 2012, 2013; WOLD & ISON, 

2013).  

Os adenovírus são vírus não envelopados, com capsídeo de simetria icosaédrica, tamanho 

de 70 a 100 nm e genoma composto por DNA linear fita dupla (DNA fd) de até 45 Kb (Figura 

2). A proteína do capsídeo é composta por 252 capsômeros- 240 hexons que formam as faces 

do icosaédrico e 12 pentons que formam os vértices, em cada penton há a projeção de uma 

única fibra, sendo exceção os HAdV-40 e 41 que projetam duas fibras (BERK, 2007).  

 

 

 

Figura 2: Representação esquemática da partícula dos adenovírus (AdV). A partícula viral é 

não-envelopada, apresenta 70-100 nm de diâmetro, possui capsídeo de simetria icosaédrica 

composto de 240 hexons, 12 bases pentons em cada vértice do icoaedro e 12 fibras projetadas 

a partir dos pentons e genoma DNA fita dupla (DNAfd). Fonte: Swiss Institute of 

bioinformatics, 2017. 

Os HAdV possuem amplo tropismo e são agentes etiológicos de diversas patologias, 

como gastrenterite, doença respiratória aguda, pneumonia e conjuntivite epidêmica. Além 

disso, podem estabelecer infecções latentes e persistentes, sendo os vírus excretados por 

semanas após a infecção, como pelas fezes em altas concentrações (BERK, 2007; MENA & 

GERBA, 2009). Surtos associados aos HAdV são comuns em ambientes de aglomeração, 

como creches, escolas, hospitais e acampamentos de verão, dentre outros. Eles são 

transmitidos por via respiratória ou fecal-oral, pelo contato direto pessoa a pessoa e com água 

ou alimentos contaminados (VAN HEERDEN, et al., 2005; BERK, 2013; MATSUSHIMA et 

al., 2013; PORTES et al., 2016). 

Estudos realizados em diferentes regiões do mundo têm utilizado técnicas moleculares 

para detecção do genoma dos HAdV em amostras ambientais, incluindo em água de piscina, 

águas superficiais, águas residuárias, águas de rio e moluscos bivalves (CALGUA et al.,2008; 

KATAYAMA et al.,2008; LAMBERTINI et al.,2008; SIRIKANCHANA et al., 2008; 

ALBINANA-GIMENEZ et al.,2009; HAMZA et al.,2009; FONG et al.,2010; HARAMOTO 

Fibra 

Penton 

Hexon 
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et al.,2010; SCHLINDWEIN et al.,2010; WYN-JONES et al., 2011; HUANG et al., 2014). 

No Brasil, tem-se demonstrado que os adenovírus são detectados com frequência superior a 

55% nos ecossistemas aquáticos, sendo os sorotipos gastroentéricos 40 e 41 e o respiratório 2 

os mais encontrados (MIAGOSTOVICH et al., 2008; PRADO et al., 2011; MORESCO et al., 

2012). Trabalhos também demonstram 50% de viabilidade em água potável clorada 

(RIGOTTO et al., 2010) e 100% em lodo de esgoto (SCHLINDWEIN et al., 2010).  

Em função dessas altas frequências, da ausência de sazonalidade e da sua resistência 

aos processos de tratamento de água e esgoto, esses vírus têm sido considerados como bons 

indicadores para avaliar a contaminação fecal humana no ambiente (BOFILL-MAS et al., 

2006; ALBINANA-GIMENEZ et al., 2009; FONGARO et al., 2013). Adicionalmente, as 

facilidades na sua detecção, que incluem seu isolamento em uma diversidade de cultivos 

celulares, e sua estabilidade no ambiente podem favorecer sua escolha (BOFILL-MAS et al., 

2006; ALBINANA-GIMENEZ et al., 2009; OKOH et al., 2010; SCHLINDWEIN et al., 

2010; FUMIAN et al., 2011). 

 

2.3.2 POLIOMAVÍRUS HUMANOS (HPyV) 

 

Os poliomavírus (PyV), pertencentes à família Polyomaviridae, gênero Polyomavírus, 

são pequenos agentes que infectam uma variedade de espécies, como o homem, primatas não 

humanos, bovinos, roedores, coelhos e aves. Duas cepas de poliomavírus humanos, JC (JCV 

ou JCPyV) e BK (BKV ou BKPyV), são importantes patógenos, pois eles são capazes de 

causar doenças neurológicas fatais e infecções renais (CAYRES-VALLINOTO et al., 2016). 

Os JCPyV e BKPyV são vírus ubíquos, espécie-específicos, que foram identificados pela 

primeira vez em 1971 ao serem isolados a partir de amostra de tecido cerebral (JCPyV) e 

amostra de urina (BKPyV) (RACHMADI et al., 2016).  

 Os PyV são vírus não envelopados, medindo cerca de 40-45 nm de diâmetro e contém 

genoma DNA fd circular de aproximadamente 5,1 kb dividido em três regiões: região inicial, 

região tardia e região regulatória. Esse genoma codifica duas proteínas não estruturais 

principais (antígenos T maior e T menor) e três proteínas estruturais que compõe o capsídeo 

viral: VP1, 2, 3. O capsídeo icosaédrico é composto por 72 pentâmeros, cada um contendo 

cinco moléculas de VP1 e uma de VP2 e VP3 (IMPERIALE & MAJOR, 2007) (Figura 3).  

 



26 
 

 

Figura. 3: Representação esquemática da partícula de poliomavírus (PyV). A partícula viral 

não-envelopada possui capsídeo de simetria icosaédrica, 50 nm de diâmetro e genoma DNA 

fita dupla (DNA fd) circular.  Fonte: Swiss Institute of bioinformatics, 2017. 

 

Os poliomavírus humanos (HPyV) são conhecidos por serem excretados na urina 

humana de forma intermitente, em concentrações até 106 cópias de genoma/mL de urina 

(HEWITT et al., 2013). Esse alto padrão de excreção por via urinária e a sua frequente 

detecção em amostras ambientais indicam a possibilidade de transmissão por via urino-oral 

por ingestão de água contaminada (BOFILL-MAS et al., 2000). Estudos sorológicos mostram 

que mais de 80% dos adultos possuem anticorpos para BKPyV ou JCPyV, porém infecções 

assintomáticas são comuns em humanos, ocorrendo o primeiro contato na infância. Após a 

infecção primária, os vírus se estabilizam e persistem no tecido renal, sendo que a sua 

reativação pode ocorrer em qualquer momento da vida do indivíduo infectado (PAVESSI et 

al., 2005; FUMIAN et al., 2010). 

A manifestação clínica acontece geralmente em indivíduos imunocomprometidos, 

sendo as infecções por JCPyV associadas a pacientes com Síndrome de Imunodeficiência 

Adquirida (SIDA) e ao desenvolvimento de leucoencefalopatia multifocal progressiva (PML) 

e o BKPyV relacionado à nefropatia associada ao poliomavírus (NAP), uma das principais 

causas de insuficiência renal em pacientes transplantados (KAZORY & DUCLOUX, 2003; 

COSTA et al., 2009). 

 Os HPyV vêm sendo estudados como modelo de vírus emergente para a indicação de 

contaminação de excretas humanas, uma vez que vêm sendo encontrados com alta prevalência 

em diferentes amostras de esgoto analisadas em diferentes partes do mundo (BOFILL-MAS et 

al., 2000; FUMIAN et al., 2010; AHMAD et al., 2015). Adicionalmente, vários estudos 

relatam a detecção dos HPyV em quase todos os tipos de ambiente aquático, incluindo água 

do mar, águas pluviais, águas fluviais e fontes de água potável (BOFILL-MAS et al., 2000; 

2006; FUMIAN et al., 2010; HARAMOTO et al., 2010; RACHMADI et al., 2016). 

Histona 

Genoma DNA  
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Diversas características, tais como a alta prevalência das infecções na população 

mundial, o alto nível de detecção em diversas matrizes aquáticas, a grande estabilidade no 

ambiente e infecção exclusiva em hospedeiro humano, fazem dos HPyV bons candidatos a 

marcadores virais de contaminação humana (BOFILL-MAS et al., 2000, 2006; CALGUA et 

al., 2008; HEWITT et al., 2013; RACHMADI et al., 2016). No Brasil, o primeiro estudo que 

avaliou a presença de poliomavírus em amostras de esgoto bruto e tratado demonstrou um 

percentual de 96 e 43% de positividade para estas amostras, respectivamente (FUMIAN et al., 

2010). Neste mesmo trabalho, amostras clínicas de urina indicaram a presença da cepa viral 

JC na população da região estudada. 

 

2.3.3 VÍRUS DA HEPATITE A (HAV) 

 

O vírus da hepatite A (HAV), pertencente ao gênero Hepatovírus, família Picornaviridae, 

apresenta-se estruturalmente como um nucleocapsídeo icosaédrico não envelopado com RNA 

de fita simples (RNA fs) de polaridade positiva (Figura 4). O genoma é dividido em três 

regiões: 5’ não codificante, uma longa ORF codificadora de 11 proteínas, seis estruturais 

(VP1, VP2, VP3, VP4, 2A, 3B) e cinco não estruturais (2B, 2C, 3A, 3C, 3D), e 3’ não 

codificante (VILLAR et al., 2006; HOLLINGER & EMERSON, 2007; PINTÓ, et al., 2010). 

Existe apenas um sorotipo de HAV, organizado em seis genótipos (I- VI), sendo os genótipos 

I, II e III de origem humana e IV, V e VI de origem símia (YEZLI & OTTER, 2011; 

VAUGHAN et al., 2014). 

 

Figura 4: Representação esquemática da partícula do Vírus da Hepatite A (HAV). A partícula 

viral é não envelopada, esférica, de cerca de 30 nm de diâmetro, apresenta capsídeo 

icosaédrico constituído por três proteínas, VP1, VP2 e VP3, e genoma RNA de fita simples 

(RNA fs). Fonte: Swiss Institute of bioinformatics, 2017. 
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A infecção pelo HAV está intimamente associada ao consumo de água ou alimentos 

contaminados, saneamento inadequado e pouca higiene pessoal, sendo problema de saúde 

pública com distribuição mundial e magnitude que variam de região para região (WHO, 

2017). A OMS estima que, em todo o mundo, a hepatite A causou cerca de 11 000 mortes em 

2015 (representando 0,8% da mortalidade em relação às hepatites virais) (WHO, 2017). Pode 

causar infecções assintomáticas e sintomaticas, sendo que as manifestações clinicas mais 

frequentes são indisposição, anorexia, febre, desconforto abdominal, náuseas, vômitos, urina 

escura, fezes descoradas e icterícia (AGGARWAL & GOEL, 2015; VERONESI & 

FOCCACIA, 2015).   

Três padrões de endemicidade de hepatite A são observados: alta, intermediária e 

baixa. Nas regiões de alta endemicidade, como em países em desenvolvimento, observa-se 

ampla disseminação do vírus, devido às condições sanitárias e de higiene desfavoráveis. A 

maioria das crianças (90%) entra em contato com esse patógeno antes dos 10 anos de idade, 

desenvolvendo uma infecção assintomática ou com leve sintomatologia e com rara ocorrência 

de epidemias (WHO, 2017). 

Nas áreas de endemicidade intermediária, onde as condições sanitárias e de higiene 

são variáveis, tem sido observada uma mudança de padrão epidemiológico. As condições 

econômicas e sanitárias melhoradas levam ao acumúmulo de adultos não imunes, levando 

assim a uma maior susceptibilidade em grupos etários mais velhos, como adolescentes e 

jovens adultos, à doença (WHO, 2017). 

 Nas áreas de baixa endemicidade, onde há boas condições sanitárias e de higiene, 

como nos países desenvolvidos, as taxas de infecção são baixas. A doença pode ocorrer entre 

adolescentes e adultos em grupos de alto risco, como usuários de drogas injetáveis, 

homossexuais, turistas e em populações isoladas, como comunidades religiosas fechadas. No 

entanto, quando o vírus é introduzido nessas comunidades, altos níveis de higiene impedem a 

transmissão de pessoa a pessoa e os surtos desaparecem rapidamente (WHO, 2017). 

No Brasil, ocorrem cerca de 7.000 casos de hepatite A anualmente (BRASIL, 2017). 

Entre 1999 e 2016, 162.847 casos de hepatite A foram notificados ao Ministério da Saúde 

(MS), estando a maioria nas regiões Norte e Centro-Oeste do país, como representado na 

Figura 5 (BRASIL, 2017). 
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Figura 5: Taxa de incidência de hepatite A por região entre os anos de 2002 a 2015. Fonte: 

BRASIL, 2017.  

 

Em uma investigação epidemiológica, Daniels et al (2009) mostrou que 6,5% dos 

casos agudos de hepatite A foram associados a veiculação hídrica ou alimentar. Contudo, este 

percentual é provavelmente uma subestimação, uma vez que uma considerável proporção de 

casos (~ 68%) permanece não caracterizada. O HAV é capaz de persistir em vários ambientes, 

como na água, em alimentos e no solo. A água é considerada a principal fonte de infecção 

viral devido à sua persistência por longos períodos neste ambiente, como por exemplo, 60 

dias em água da torneira (ENRIQUEZ et al.,1995), seis semanas em água do rio 

(SPRINGTHORPE et al.,1993), 8 semanas em águas subterrâneas (SOBSEY et al.,1989) e até 

a 30 semanas na água do mar (CRANCE et al.,1998). 

Diversos estudos avaliaram a presença do HAV no ambiente. Mesmo com a 

introdução da vacina e com as melhorias no saneamento básico em alguns países, esse vírus 

ainda é detectado no ambiente aquático em diferentes concentrações, sendo considerado 

endêmico na América Latina (PINA et al., 2001; MORACE et al., 2002; PINTÓ et al., 2007; 

SILVA et al., 2007; BRAGA et al., 2008; FÉLIX et al., 2010; KOKKINOS et al., 2010; 

YANEZ et al., 2014). No Brasil, o HAV tem sido detectado em grandes proporções em 

diferentes ecossistemas aquáticos de regiões com cobertura de saneamento inadequado, 

incluindo Rio de Janeiro e São Paulo (BARELLA et al., 2009; PRADO et al., 2011; 2012; 

VIEIRA et al., 2012). Na região da Bacia Amazônica, foi detectado com percentual de 92%, 

com cargas virais que atingiram de 60 a 5.500 cópias de genoma por litro (CG/L) de água, 
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demonstrando uma elevada quantidade de vírus disseminados nesse ambiente e refletindo as 

baixas condições sanitárias da cidade de Manaus (DE PAULA et al., 2007). 

No sul do país, estudos conduzidos em Florianópolis (Santa Catarina) também 

demonstraram a contaminação por HAV em águas superficiais, incluindo águas destinadas à 

recreação (lagoas e oceanos), com taxas de detecção variando de 8 a 16% (RIGOTTO et al., 

2010). Entretanto, estudos de viabilidade das partículas virais não detectaram HAV com 

potencial infeccioso. A problemática dessa contaminação aumenta devido à tradição da região 

de Santa Catarina no cultivo de bivalves filtradores (ostras, mariscos e mexilhões), tendo sido 

detectado em ostras cultivadas em fazendas marinhas dessa região com frequências de 31 a 

79% (SINCERO et al., 2006). 

 

2.4. METODOLOGIAS DE CONCENTRAÇÃO E DETECÇÃO VIRAL NO AMBIENTE 

AQUÁTICO 

 

O procedimento para análise de vírus em amostras ambientais representa um desafio, 

principalmente devido a grande variedade e complexidade de amostras, a distribuição 

heterogênea e a presença de substâncias biológicas e químicas que podem interferir ou inibir 

as metodologias moleculares de detecção (RODRÍGUEZ-LÁZARO et al., 2011). Por isso, 

diferentes etapas são realizadas para o processamento dessas amostras (Figura 6). 
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Figura 6: Fluxograma das etapas para análise virológica em amostras de água. Fonte: 

Adaptado de SILVA et al., 2011. 

 

A concentração é a primeira etapa na realização da análise de vírus em águas e tem 

como objetivo recuperar e concentrar o maior número possível de partículas virais. Este 

procedimento é uma etapa crítica, podendo ser trabalhoso e oneroso, e se baseia na redução de 

um grande volume de amostra (50mL a 20L, por exemplo) a volumes menores (de 2 a 10 

mL), mantendo a mesma quantidade de partículas virais no volume final (MEHNERT & 

STEWEIN, 1993; LUKASIK et al., 2000; SCHVOERER et al., 2000; KATAYAMA et al., 

2002; FONG & LIPP, 2005; HILL et al., 2007; CALGUA et al., 2008). 

Há uma variedade de métodos de concentração (Tabela 2), e, dentre eles, os mais 

utilizados são: adsorção-eluição com filtros, colunas de lã de vidro ou membranas carregadas 

positiva ou negativamente e floculação (KATAYAMA et al., 2002; HARAMOTO et al., 

2005; CALGUA et al., 2008; LAMBERTINI et al., 2008; ALBINANA-GIMENEZ et al., 

2009). Entretanto, nenhum método atende a todos os critérios exigidos para a padronização – 

tais como simplicidade e rapidez de execução, reprodutibilidade, baixo custo e recuperação de 

uma grande variedade de vírus (BOSCH, 1998; BOSCH et al., 2008; WYN-JONES & 

SELLWOOD, 2001; WYN-JONES, 2007). 
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Tabela 2: Métodos de concentração de vírus em amostras de água. Adaptado de BOSCH et 

al., 2008 

Método Princípio Prós Contras 

Adsorção-eluição    

Filtros carregados 

negativamente 

 

 

Troca  

Iônica 

Boa recuperação Necessário pré-

condicionamento 

Filtros carregados 

positivamente 

Boa recuperação 

Barato 

Dispendioso 

Fibras de vidro em pó Boa recuperação Aparelho frágil 

Fibras de vidro em 

algodão 

Boa recuperação Dependendo do 

fabricante há diferenças 

Métodos de precipitação    

Floculação orgânica  

 

 

 

Métodos 

químicos 

Eficiente para 

amostras sujas ou 

como segunda 

concentração 

O extrato de carne é 

inibidor das enzimas RT-

PCR 

Sulfato de amônia Eficiente para 

amostras sujas ou 

como segunda 

concentração 

Alta citotoxicidade 

Polietileno glicol Eficiente para 

amostras sujas ou 

como segunda 

concentração 

Inibidor das enzimas RT-

PCR 

Alta variabilidade entre 

os ensaios 

Ultracentifugação 

 

 

Método 

físico 

Eficiente como uma 

segunda concentração 

Dispendioso 

Ultrafiltração 

 

Boa recuperação de 

amostras limpas 

Dispendioso e demorado 

Grânulos magnéticos 

 

Imunoafi

nidade 

Boa recuperação de 

volumes pequenos 

Requer ensaio especifico 

para cada tipo de vírus 

 

 

Diferentes metodologias de detecção viral podem ser empregadas a partir dos 

concentrados de água, como cultura de células e métodos imunoenzimáticos e moleculares. 

Os métodos clássicos são baseados no isolamento dos agentes virais em culturas celulares. 
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Esses métodos possibilitam aumentar o número de partículas virais por meio da multiplicação 

desses in vitro, sendo a detecção vista através do efeito citopático característico da infecção 

viral por meio de um microscópio óptico (SILVA et al., 2011). Apesar de ser um método 

muito sensível e detectar partículas virais infecciosas, o isolamento requer de três dias a mais 

de seis semanas para que ocorram os efeitos citopáticosé um método caro e com baixa 

especificidade (TAVARES et al., 2005; SILVA et al., 2010; HAMZA et al., 2011).  

Metodologias moleculares de detecção, em especial os de amplificação genômica pela 

reação em cadeia pela polimerase (PCR), têm sido aplicadas às amostras de esgotos, rios e 

lagoas, aumentando a sensibilidade e ampliando a análise para uma diversidade de grupos 

virais. Embora não permita diferenciar entre partículas infecciosas e não infecciosas, essas 

metodologias são consideradas por muitos investigadores boas técnicas para monitoramento 

viral (GIRONES et al., 2010). 

Algumas variações da técnica de PCR têm sido empregadas para detectar vírus em 

amostras ambientais. A nested PCR é uma das mais empregadas, aumentando a sensibilidade 

da reação por introduzir uma etapa extra de amplificação gênica (PUIG et al.,1994; 

RIGOTTO et al., 2005). Alternativamente a essa técnica, tem sido utilizada a semi-Nested 

PCR para aumentar a sensibilidade das análises (SILVA et al., 2010). Outra variante é a 

técnica de PCR quantitativa (qPCR), a PCR em tempo real. Essa metodologia utiliza 

compostos fluorescentes (Fluoróforos) que simultaneamente amplificam e quantificam (HE & 

JIANG, 2005). Os compostos mais utilizados para a detecção de vírus na matriz aquática por 

qPCR são SYBR Green e a TaqMan. A grande vantagem de gerar resultados quantitativos é 

que isso possibilita a realização de estudos de avaliação de risco microbiológico, além de 

permitir avaliar a eficiência dos métodos de tratamento por redução logarítmica do número de 

genomas detectados antes e após o tratamento (ALBINANA-GIMENEZ et al., 2009; 

SMEETS et al., 2010).  

Outras metodologias vêm sendo aplicadas para melhorar a eficácia da análise. Um 

exemplo é a PCR associada à cultura celular (ICC-PCR). A grande vantagem desta 

metodologia é o aumento da sensibilidade da reação de PCR, uma vez que as amostras 

ambientais passam pela cultura de células, a concentração das partículas virais infectantes é 

aumentada e a quantidade de inibidores diminuída (YEH et al., 2009). Técnicas como o 

sequenciamento do genoma auxiliam na caracterização molecular dos vírus detectados 

(FONGARO et al., 2013; OGORZALY et al., 2015), e, mais recentemente, a metagenômica 

têm sido uma ferramenta útil na descrição da comunidade viral em amostras ambientais 

(CANTALUPO et al., 2011; AW et al., 2014). 
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O impacto da contaminação viral no ambiente aquático é menos pesquisado em 

relação à presença de bactérias. Por isso, se faz necessária a continuidade de pesquisas que 

busquem o desenvolvimento de um protocolo molecular simples, eficiente e acessível que 

possa ser utilizado na rotina da avaliação virológica da água, no estabelecimento de um 

indicador viral e na garantia da qualidade da água destinada recreação (BOSCH, 1998). 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1.  OBJETIVO GERAL 

 

Monitorar a presença dos vírus entéricos humanos, Adenovírus (AdV), Poliomavírus 

JC (JCPyV) e Vírus da Hepatite A (HAV), em águas costeiras utilizadas para diferentes 

atividades recreacionais na cidade de Niterói, Rio de Janeiro, pela detecção e quantificação 

absoluta destes vírus. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Implementar o uso de curvas-padrão sintéticas para a quantificação absoluta de 

Adenovírus Humanos (HAdV), Poliomavírus JC (JCPyV) e Vírus da Hepatite A 

(HAV)  e  a técnica da PCR quantitativo (qPCR) em amostras ambientais; 

 Determinar a sensibilidade da associação da metodologia de concentração viral por 

floculação orgânica e quantificação viral por qPCR em amostras de águas salgadas; 

 Avaliar a presença dos Adenovírus Humanos (HAdV), Poliomavírus JC (JCPyV) e 

Vírus da Hepatite A (HAV) nas praias de Icaraí, São Francisco, Charitas e Piratininga; 

 Avaliar os parâmetros físico-químicos, tais como temperatura, pH, turbidez, salinidade 

e condutividade de cada local de coleta.  

 Comparar os resultados de contaminação viral nas amostras com a qualidade das 

águas determinadas pelo órgão ambiental; 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1.  DESENHO EXPERIMENTAL 

 

Os experimentos apresentados nesse estudo foram divididos em duas etapas: a 

primeira consistiu no estabelecimento das curvas-padrão sintéticas e o limite de sensibilidade 

das técnicas de concentração viral e qPCR e a segunda na aplicação dos métodos 

estabelecidos em um monitoramento quinzenal em quatro praias da cidade de Niterói (Figura 

7). 

 

 

 

Figura 7: Fluxograma das etapas experimentais realizadas. Linha azul: etapas de 

estabelecimento dos métodos; Linha laranja: monitoramento.  

 

4.2. ESTABELECIMENTO DAS CURVAS-PADRÃO SINTÉTICAS  

 

 Foram produzidas e utilizadas curvas-padrão sintéticas obtidas a partir de sequências 

de DNA previamente publicadas para HAdV (HERNROTH et al., 2002), JCPyV (PAL et al., 

2006) e HAV (DE PAULA et al., 2007). Estas sequências foram geradas na forma de bloco 

gênico (gBlock® Gene Fragments, IDT Integrated DNA Technologies, Coralville, Iowa, 

EUA) contendo também sequências gênicas para Rotavírus espécie A (RVA) e Norovírus 

humano Genogrupo II (NoVGII), que também fazem parte da linha de pesquisa desenvolvida 

Estabelecimento do uso de curvas padrão 
sintéticas

Determinar o limite de sensibilidade da 
técnica de concentração viral e do qPCR

Coleta e Processamento das 
Amostras de água 

Extração do material genético e 
preparo de cDNA

Detecção e quantificação viral por 
qPCR

Comparar os resultados com a 
qualidade microbiológica realizada 

pelo INEA 
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no laboratório. O bloco gênico foi reconstituído em tampão TE pH 8,0 (Tris-HCl 

[100mM/pH8,0/EDTA [100, mM/Ph 8,0]), seguindo as instruções do fabricante.   

O número de cópias (moléculas/μL) foi calculado a partir da concentração de DNA 

medida previamente no equipamento Nanodrop 2000® (ThermoScientific, EUA), conforme o 

cálculo abaixo: 

N° de cópias-alvo (moléculas/μL) = 
concentração em g/μL 

n° de pb x peso molecular médio de um pb
 X N° de 

Avogadro 

  

 A partir do título obtido, foram realizadas diluições seriadas na base 10 em tampão 

TE pH 8,0, a fim de se obter concentrações aproximadas de 106 a 100 cópias de genoma/μL 

(CG/µL) para a curva padrão do qPCR. O bloco gênico foi submetido às reações de 

amplificação para cada um dos vírus estudados, de acordo com o item 4.3. Os parâmetros de 

qualidade das curvas-padrão geradas (R2, Y, Slope e eficiência) foram analisados para avaliar 

a confiabilidade dos resultados.  

 

4.3. REAÇÃO DE qPCR PARA A DETECÇÃO DE HAdV, JCPyV e HAV 

 

Os protocolos de qPCR utilizados neste trabalho para detecção e quantificação de 

HAdV, JCPyV e HAV basearam-se em trabalhos previamente publicados (Tabela 3), sendo as 

condições de reação descritas na tabela 4.Todos os ensaios foram realizados em duplicata em 

placa de 48 poços (MicroAmp, Applied Biosystems, Foster City, Califórnia, EUA), contendo 

também controles negativos e positivos e No template control (NTC). As reações de qPCR 

foram preparadas em sala livre de DNA e as amostras foram adicionadas em sala própria para 

este procedimento. A placa foi devidamente selada com filme óptico (Applied Biosystems, 

Foster City, Califórnia, EUA) e inserida no aparelho StepOnePlus™ Real-Time PCR System 

(Applied Biosystems, Foster City, Califórnia, EUA).  
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Tabela 3: iniciadores, sondas e região amplificada utilizados na reação de qPCR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vírus Iniciadore

s e sondas 

Sequência 

5`-3` 

Região 

Amplificada 

(Referência) 

Adenovírus 

Humanos 

(HAdV) 

ADF CWTACATGCACATCKCSGG Hexon 

(HERNROT

H et al., 

2002) 

ADR CRCGGGCRAAYTGCACCAG 

Sonda 

ADP1 

FAM-

CCGGGCTCAGGTACTCCGAGGCGTCCT-

TAMRA 

Poliomavír

us 

JC (JCPyV) 

JE3F ATGTTTGCCAGTGATGATGAAAA Antígeno T e 

Proteína VP1 

do capsídeo 

viral 

(PAL et 

al.,2006) 

JE3R GGAAAGTCTTTAGGGTCTTCTACCTTT 

Sonda 

JE3P 

FAM-

AGGATCCCAACACTCTACCCCACCTAAAAA

GA-TAMRA 

Vírus da 

Hepatite A 

(HAV) 

HAVF CTGCAGGTTCAGGGTTCTTAAATC Proteínas 

VP3/VP1 

(DE PAULA 

et al., 2007) 

HAVR GAGAGCCCTGGAAGAAAGAAGA 

HAVP 

 

FAM - ACTCATTTTTCACGCTTTCTG 
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Tabela 4: Reagentes e condições das reações de qPCR para detecção e quantificação de 

Adenovírus Humanos (HAdV), Poliomavírus JC (JCPyV) e Vírus da Hepatite A (HAV) 

 HADV JCPyV HAV 

Reagentes Concentração Volume 

(µL) 

Concentração Volume 

(µL) 

Concentração Volume 

(µL) 

PCR Master 

Mix 

2x 12,5 2x 12,5   2x 12,5 

Primer F 22,5 µM 0,8 10 µM 1 10 µM 0,6 

Primer R 22,5 µM 0,8 10 µM 1 10 µM 0,6 

Sonda 11,25 µM 0,4 0,6 µM 0,4 10 µM 0,6 

Total de Mix  20  20  20 

DNA  5  5  5 

Reação 2 min 50 ºC 

10 min 95 ºC 

                            40x                   15 seg 95 ºC 

1 min 60 ºC 
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4.4. ÁREAS DE ESTUDO E PONTOS DE COLETA 

 

Os locais de coleta selecionados para desenvolvimento desta dissertação foram praias 

da região da Baía de Guanabara, Icaraí, São Francisco, Charitas, por apresentarem qualidade 

microbiológica inadequadas a balneabilidade na maioria das vezes e por serem frequentadas 

pela população de Niterói para atividades esportivas (esqui aquático, canoagem e windsurf) e 

recreacionais, e a praia da região oceânica Piratininga, por apresentar qualidade 

microbiológica aceitável de balneabilidade. Os pontos selecionados estão demonstrados na 

Figura 8.  

 

 

Figura 8: Locais de coleta: A- Praia de Icaraí, B- Praia de São Francisco, C-Praia de Charitas, 

D- Praia de Piratininga. Fonte: GOOGLE EARTH, 2017. 

A praia de Icaraí está localizada no interior da Baía de Guanabara, possui 1.200 m de 

extensão e vegetação composta de amendoeiras e coqueiros e é uma das mais conhecidas da 

cidade de Niterói. O local tem uma extensa faixa de areia e um calçadão que permitem a 

prática de diversas modalidades esportivas e caminhadas. A praia também é palco dos 

maiores eventos promovidos na cidade como, por exemplo, o tradicional show de fogos de 

artifício no ano novo (NELTUR, 2015). A qualidade microbiológica desta praia variou nos 

últimos 16 anos entre péssima a boa, sendo muitas vezes não considerada própria para o 

banho (INEA, 2016).  

A 
B 

C 

D 
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A Praia de São Francisco possui 750 m de extensão com muitas gramíneas e 

amendoeiras. Suas águas são calmas e apresenta areia clara e fina. Ela está localizada em um 

bairro residencial e conta com calçadão em toda a orla que é utilizado para passeios, corridas 

e ciclismo, além de prática de esportes aquáticos, incluindo a vela. São Francisco é margeada 

por bares e restaurantes, pontos da maior badalação noturna da cidade, sendo um lugar bem 

procurado pelos jovens (NELTUR, 2015). Suas águas possuem qualidade microbiológica que 

variaram ao longo dos anos entre irregular a regular, e como a praia de Icaraí, foi muitas vezes 

considerada imprópria para o banho (INEA, 2016).   

Charitas está localizada logo em seguida a Praia de São Francisco. Está situada na 

zona sul da cidade em bairro residencial e possui 1.000 m de extensão com diversos bares, 

restaurantes, casas noturnas e quiosques no calçadão. De areia clara e águas calmas, é muito 

frequentada por praticantes de windsurf e esqui-aquático, sendo também local de pouso de 

praticantes de vôo livre (GUIA DE NITEROÍ, 2016). Essa praia também possui qualidade 

microbiológica que variou ao longo dos anos entre irregular a regular (INEA, 2016). 

A praia de Piratininga, localizada no Oceano Atlântico, é uma das mais belas praias da 

cidade. É formada por duas praias conjugadas: o "Praião", com pequenas ondas, areia e águas 

claras e quiosques restaurantes, e a "Prainha", uma parte rasa e calma, ideal para crianças e 

idosos (NELTUR, 2015). Seu litoral tem aproximadamente 2.700 m de extensão e, nos 

últimos 16 anos, a qualidade microbiológica variou de boa a ótima, sendo considerado 

apropriado para o banho (INEA, 2016). 

O tratamento de esgoto é um serviço de fundamental importância visto que reduz os 

impactos ambientais e os riscos à saúde pública, considerando a presença em grandes 

quantidades de patógenos que são excretados nas fezes. Segundo o Grupo Águas de Niterói 

(Águas de Niterói, 2017), o sistema de coleta e tratamento de esgotos (ETE) do município é 

formado por oito estações, atingindo a importante marca de 90% do efluente coletado e 

tratado no município.  No entanto, os resíduos provenientes do tratamento são eliminados 

diretamente em praias e lagoas da região. Dentre as ETEs, destacamos a de Camboinhas, com 

tratamento terciário que remove organismos patogênicos, que atende os bairros de Piratininga, 

Camboinhas, Jacaré, Cafubá e Jardim Imbuí, e a ETE de Icaraí, que atende os bairros de Boa 

Viagem, Charitas, Cubango, Icaraí, Ingá, Santa Rosa, São Francisco e Vital Brazil. Neste 

caso, o tipo de tratamento é primário quimicamente assistido e os efluentes tratados são 

lançados no emissário submarino de Icaraí (Águas de Niterói, 2017).  

Apesar dessa estrutura, nem todo o esgoto da cidade segue para as ETEs. Cerca de 7% 

dos domicílios ainda não estão ligados às redes coletoras, principalmente aqueles localizados 

em regiões onde a ocupação desordenada dificulta a implantação dos serviços de coleta e as 
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áreas servidas por ligações clandestinas. Muitas edificações construídas antes de haver as 

redes de esgoto não fizeram as suas ligações e lançam esgoto diretamente nos rios ou nas 

redes de águas pluviais (SANTOS, 2016). O Projeto “Se Liga”, desenvolvido em parceria da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Niterói com a concessionária 

Águas de Niterói e executado pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA), foi implementado 

em 2013 e visa melhorar o saneamento na cidade de Niterói. Este inclui a extinção das 

ligações clandestinas à rede de esgoto e o combate ao uso de fossas ou despejo 

sem tratamento no mar e lagoas. Desde a sua implementação, o projeto reduziu em 84% o 

lançamento de efluentes nos cursos d’água da região Oceânica de Niterói, considerando a 

regularização das ligações de esgoto de 760 imóveis dos 900 notificados pelo Instituto 

(INSTITUTO TRATA BRASIL, 2013; SECRETARIA ESTADUAL DO AMBIENTE, 

2016).  

 

4.5. COLETA DAS AMOSTRAS  

 

Todas as coletas foram realizadas com veículos e motoristas da Coordenação de 

Transporte, Segurança e Logística da UFF (CTSL, Pró Reitoria de Administração- 

PROAD/UFF). Amostras com volume de 10L foram obtidas em cada uma das praias 

estudadas em frascos plásticos, transportadas e processadas no mesmo dia. 

Para a avaliação do limite de sensibilidade das técnicas de floculação orgânica e 

qPCR, foram realizados experimentos em escala de amostragem reduzida, utilizando-se 

amostras de 1 L de água de cada ponto. Foram realizados quatro experimentos independentes 

e em dias distintos, um para cada uma das praias estudadas. 

Para o monitoramento ambiental, foram realizadas coletas quinzenais no período de 

janeiro a julho de 2017 nos pontos de estudo. Como controle externo do processamento (CEP) 

e para avaliar o percentual de recuperação viral do método, uma amostra extra de água 

coletada em um dos pontos e artificialmente contaminada foi processada em paralelo às 

demais amostras. A escolha do ponto cuja amostra extra foi coletada foi realizada por sorteio.  

 

4.6.  CONTROLES VIRAIS 

 

Suspensões virais foram utilizadas como controles nos ensaios de concentração das 

amostras de águas e dos procedimentos para avaliação do percentual de recuperação do 

método, extração de material genético viral e amplificação genômica. O Adenovírus humano 

35 (HAdV 35) foi cedido gentilmente pelo Laboratório de Virologia Comparada e Ambiental 
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(LVCA/IOC/FIOCRUZ, Rio de Janeiro) e suspensões virais de HAV (cepa HAF203) e 

JCPyV, cepa MAD 1 foram fornecidas pelo Laboratório de Virologia Aplicada (LVA/UFSC, 

Florianópolis).  

 

4.7. METODOLOGIA DE CONCENTRAÇÃO VIRAL EM ÁGUAS POR FLOCULAÇÃO 

 

As amostras foram concentradas pelo método de floculação orgânica descrito por 

Calgua et al. (2008). As amostras coletadas foram acidificadas a pH 3,5 com HCl 0,1 N. Em 

seguida, 100 mL de leite desnatado 0,1% (Sigma, Sant Louis, MO, EUA) pH 3,5 foram 

adicionados a cada amostra e estas foram submetidas à agitação em agitadores magnéticos. 

Com o uso de um temporizador acoplado aos agitadores, a agitação foi interrompida após 8h e 

as amostras foram submetidas a repouso por mais 8h para que ocorresse a sedimentação do 

precipitado. Ao final dessas 16h, o sobrenadante foi aspirado e o precipitado centrifugado 

(aproximadamente 500 mL) a 7.000 x g a 4°C por 40 minutos. O sobrenadante dessa 

centrifugação foi descartado e o pellet ressuspendido em 10 mL de tampão fosfato pH 7,5 

(NaH2PO4:Na2HPO4, 0,2 M 1:2 v/v). Esse concentrado final foi congelado a -20 oC para 

posterior análise. 

 

4.8. EXTRAÇÃO DE MATERIAL GENÉTICO E DETECÇÃO VIRAL 

 

Inicialmente, a extração do material genético foi realizada com o kit comercial 

PURELINKTM Viral RNA/DNA (Invitrogen, Califórnia, EUA), seguindo as recomendações 

do fabricante. Porém algumas análises iniciais demonstraram limitações técnicas deste kit 

para o uso em amostras ambientais (Dados não demonstrados). Desta forma, foi avaliada e 

adotada a extração pelo método da sílica ou método de Boom (BOOM et al.,1999).  

Em microtubos de 1,5 ml, foram adicionados 200 µL de cada amostra, 900 µL do 

tampão L6 e 15 µL de sílica. Após homogeneização, os tubos foram mantidos em repouso por 

10 minutos, seguido de uma centrifugação por 15 segundos a velocidade máxima e remoção 

do sobrenadante. Duas passagens sucessivas do tampão L2 (500 µL) e etanol 70% (400 µL) 

foram realizadas. Após o fim dessas passagens, foi adicionado 500 µL de acetona. Em 

seguida, foi realizada a evaporação da acetona a 56°C por 10 minutos, a adição de 50 µL de 

água Milli-Q ao precipitado e incubação a 56ºC por 10 minutos. Após esta incubação, os 

tubos foram centrifugados a velocidade máxima por 15 segundos. O sobrenadante contendo o 

material genômico foi coletado e mantido a 4ºC até quantificação. Controles negativos (água 
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destilada) e positivos (DNA/RNA purificado de estoque viral – item 4.6) foram usados em 

todos os experimentos. 

Com o objetivo de diluir possíveis compostos inibidores de reações moleculares 

presentes em amostras ambientais, os materiais genéticos virais extraídos das amostras foram 

analisados sem diluir e diluídos (diluição 1:10 em água livre de RNAses/DNAses). A 

detecção e quantificação dos vírus estudados foram realizadas de acordo com protocolos 

previamente descrito no item 4.3. 

 

4.9. ESTABELECIMENTO DO LIMITE DE SENSIBILIDADE E PERCENTUAL DE 

RECUPERAÇÃO VIRAL 

 

Para a avaliação do limite de sensibilidade das técnicas de floculação orgânica e de 

qPCR, seis recipientes contendo 1 L de água do mar foram artificialmente contaminados com 

diferentes diluições (100, 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5) de suspensões virais de HAdV 35 

(concentração inicial de 1,4 x 105 CG/mL), JCPyV (concentração inicial de 1,2x 106 CG/mL) 

e HAV (concentração inicial de 2,4 x 107 CG/mL). Estas amostras foram submetidas à 

concentração (item 4.7), seguida de extração do material genético (item 4.8) e quantificação 

por qPCR para os três vírus (item 4.3). Controles negativos, ou seja, amostras de 1 L de água 

do mar não inoculadas, foram processados em paralelo e submetidos às mesmas condições 

das amostras inoculadas. Os valores de quantificação obtidos nesses controles negativos 

foram subtraídos dos valores obtidos das amostras artificialmente contaminadas com o 

objetivo de descontar a contaminação natural das praias. Após o desconto foi visto o valor 

mínimo de detecção.  

Para a avaliação do percentual de recuperação de HAdV 35 nas amostras utilizadas 

como CEP durante o monitoramento, foram utilizados os valores obtidos de quantificação por 

qPCR para o inóculo viral (considerado como 100% de recuperação) e os valores obtidos no 

qPCR para as amostras inoculadas e não inoculadas. Utilizando a fórmula abaixo, foi possível 

calcular uma média de recuperação viral.  

 

 

 

Recuperação Viral (%) =  CG/10L da Amostra Inoculada - CG/10L  da Amostra Não Inoculada  x 100 

                                CG do Inóculo Viral 
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4.10. QUANTIFICAÇÃO DE PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS 

 

A fim de caracterizar a água onde as amostras foram coletadas, os parâmetros pH, 

condutividade (mS), salinidade (ppt), turbidez (ppt) e temperatura (°C) foram mensurados em 

cada amostra logo após a coleta com medidor multiparâmetro de bolso COMBO 5 (AKSO, 

São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Brasil). 

4.11. CONDIÇÕES DE BALNEABILIDADEDAS PRAIAS 

 

Os dados sobre as condições de balneabilidade das praias estudadas foram obtidos a 

partir dos boletins de monitoramento ambiental disponibilizados pelo Istituto Estadual do 

Ambiente (NEA) (INEA, 2017). A classificação da qualidade da água para fins de recreação 

de contato primário, que inclui atividades como esqui aquático, natação e mergulho, pelo 

órgão ambiental baseiam-se na quantificação de coliformes termotolerantes, Escherichia coli 

(E. coli) e enterococos, segundo os padrões previstos pela Resolução CONAMA nº 274/2000 

(Tabela 5). 

Tabela 5: Categoria das águas salgadas destinadas a recreação de contato primário segundo a 

qualidade microbiológica estabelecida pela quantificação de coliformes termotolerantes, 

Escherichia coli (E. coli) e enterococos pela Resolução CONAMA 274/2000 do CONAMA.  

Categoria 

Coliformes 

Termotolerante 

(UFC/100mL) 

Escherichia 

coli(UFC/100mL) 

Enterococos 

(UFC/100mL) 

 

 

 

Própria 

Excelente 
Máximo de 250 em 

80% ou mais tempo 

Máximo de 200 

em 80% ou mais 

tempo 

Máximo de 25 em 

80% ou mais 

tempo 

Muito Boa 
Máximo de 500 em 

80% ou mais tempo 

Máximo de 400 

em 80% ou mais 

tempo 

Máximo de 50 em 

80% ou mais 

tempo 

Satisfatória 
Máximo de 1.000 em 

80% ou mais tempo 

Máximo de 800 

em 80% ou mais 

tempo 

Máximo de 100 em 

80% ou mais 

tempo 

                   Imprópria 

Superior a 1.000 em 

mais de 20% 

Superior a 800 

em mais de 20% 

Superior a 100 em 

mais de 20% 

Maior que 2.500 na 

última medição 

Maior que 2.000 

na última 

medição 

Maior que 400 na 

última medição 
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4.12 ANÁLISES ESTATISTICAS 

 

 Todas as análises estatísticas foram realizadas utilizando o software GraphPad Prism 

7.04 ( California, USA). Para analise dos parâmetros físico-quimicos, foi inicialmente feito o 

teste Saphiro Wilk para avaliação da distribuição normal dos dados. Assim, para os dados que 

apresentaram distribuição normal (temperatura, salinidade e condutividade) foi aplicado o 

teste paramétrico de analise de variância ANOVA, para os dados de distribuição não normal, 

foi aplicado o teste não paramétrico Kruskal-Wallis. Em relação à avaliação da associação 

entre os parâmetros de balneabilidade (praias próprias ou impróprias) e a presença/ausência 

viral foi aplicado o teste exato de Fisher. Todas as análises, o nível de significância aplicado 

foi de 5%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

5. RESULTADOS  

 

5.1. IMPLEMENTAÇÃO DAS CURVAS-PADRÃO PARA QUANTIFICAÇÃO 

ABSOLUTA DE HAdV, JCPyV E HAV 

A partir das diluições seriadas da curva sintética para HAdV, JCPyV e HAV foi 

estabelecido o valor do ciclo de quantificação (Ct) para pontos da curva nas concentrações 

entre 6 x106 e 6 x 101 CG por 25 μL de reação (Figura 9). Foram considerados positivos os 

pontos detectados em Cts com valores ≤ 38. 

 

 

 

 

Figura 9: Gráficos de amplificação genômica estabelecidos pelo programa StepOne v2.3® 

(Thermo Fischer, Waltham, Massachusetts, EUA) para as curvas padrão sintéticas de A- 

Adenovírus humanos (HAdV) , B- Poliomavírus JC (JCPyV) e  C- Vírus da Hepatite A 

(HAV) em diluições seriadas de 6 x106 a 6x 101 CG/reação.  Os números em vermelho 

indicam o treshold obitido em cada reação.  

A 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

C 
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Os valores de R2, slope, Y e eficiência para as curvas dos vírus estudados variaram de 

0,996 a 0,997, -3,306 a -3,495, 42 a 46 e 93 a 100%, respectivamente (Tabela 6 e Figura 10). 

 

Tabela 6: Resultados dos parâmetros de qualidade das curvas-padrão sintéticas 

implementadas para Adenovírus Humanos (HAdV), Poliomavírus JC (JCPyV) e Vírus da 

Hepatite A (HAV). 

 

Curva-padrão R2 Slope Y 
Eff 

(%) 

HAdV 0,997 -3,494 42 93 

JCPyV 0,996 -3,495 46 93 

HAV 0,997 -3,306 43 100 
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Figura 10: Imagem gráfica demonstrando os valores de inclinação da reta (Slope), Intercept 

(Y), coeficiente de regressão linear (R2) e eficiência (Eff) estabelecidas pelo programa 

StepOne v2.3® (Thermo Fischer, Waltham, Massachusetts, EUA) para as curvas padrão 

sintéticas de A- Adenovírus humanos (HAdV), B- Poliomavírus JC (JCPyV) e C- Vírus da 

Hepatite A (HAV). 

 

5.2. AMOSTRAGEM  

. 

Durante o monitoramento, 48 amostras de 10 L foram obtidas quinzenalmente durante 

os meses de janeiro a julho de 2017 nos ambientes costeiros mencionados. No mês de 

fevereiro de 2017 as coletas não foram realizadas, pois o Instituto Biomédico, local onde o 

laboratório de virologia está localizado, estava fechado para obras. Adicionalmente, 12 

amostras de mesmo volume dos referidos pontos foram coletadas para controle positivo do 

processo de floculação.  

A 

 

 

 

 

 

B 
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As amostras da coleta de número sete em diante e as amostras do teste de sensibilidade 

foram quantificadas utilizando o reagente GoTaq ® ProbeqPCR Master Mix (Promega®), 

seguindo as mesmas etapas descritas nos itens 4.7 e 4.8 (Dados não demonstrados). 

 

5.3. LIMITE DE SENSIBILIDADE DAS TÉCNICAS 

Para realização do limite de sensibilidade dos métodos empregados nesta dissertação, 

foram conduzidos quatro experimentos independentes e em dias distintos, onde se utilizou 

sete amostras de 1 L das quatro praias estudadas. 

O limite de sensibilidade da floculação orgânica e do qPCR para HAdV, JCPyV e 

HAV foi avaliado pela contaminação artificial com diluições seriadas de concentrações 

conhecidas desses vírus em amostras representativas das praias estudadas. A sensibilidade 

variou de acordo com a praia e o vírus estudados, sendo as maiores observadas para o HAdV 

na praia de São Francisco e as menores para HAV na praia de Charitas (Tabela 7).  

 

 Tabela 7: Limite de sensibilidade da técnica de concentração da floculação orgânica e PCR 

em tempo real (qPCR) para Adenovírus humanos (HAdV), Poliomavírus JC (JCPyV) e Vírus 

da Hepatite A (HAV) em ambientes costeiros da cidade de Niterói, Rio de Janeiro, RJ. 

 

Vírus Praia 

 Icaraí São Francisco Charitas Piratininga 

CG/5µL CG/L CG/5µL CG/L CG/5µL CG/L CG/5µL CG/L 

HAdV 1,2 x 100 2,3 x 102 2 x 101 3,7 x 

103 

1,8 x101 9 x102 <1 8,4x 101 

JCPyV Inconclusivo 4,5 x 

100 

2,3 x 

102 

Inconclusivo Inconclusivo 

HAV 2,7 x 100 2,7 x 102 Inconclusivo <1 6,4 x101 Inconclusivo 

 

 

5.4. MONITORAMENTO AMBIENTAL DE HAdV, JCPyV E HAV 

 

5.4.1  DETECÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DAS AMOSTRAS CONTROLES E 

RECUPERAÇÃO VIRAL DE HAdV 

 

Durante o período de monitoramento, as amostras utilizadas como Controle externo dos 

procedimentos (CEP) inoculadas com HAdV foram também utilizadas para o cálculo de 

percentual de recuperação viral. O HAdV foi recuperado em 75% (9/12) das amostras 



51 
 

inoculadas com quantificações entre 4,6 x 101 – 2,31 x 106 CG/L. O percentual de 

recuperação variou de 3 a 82% (média 42%), com maiores eficiências observadas para Icaraí 

(Tabela 8).  

 

Tabela 8: Média e intervalo de recuperação de Adenovírus Humanos (HAdV) em relação a 

cada ponto de coleta 

 

 

 

 

 

* Intervalo de valores detectados (menor e maior valor) 
a Somente  uma amostra positiva 

 

5.4.2 DETECÇÃO E QUANTIFICAÇÃO VIRAL EM ÁGUAS RECREACIONAIS DA 

CIDADE DE NITERÓI  

 

Durante o monitoramento, 58% (28/48) das amostras foram positivas para os vírus 

estudados (Tabela 9). Os HAdV foram os mais detectados (43%, 21/48), com quantificações 

variando de 1,3 x 102 a 1,6 x 105 CG/L, seguido pelo JCPyV (23%, 11/48), com 

quantificações variando de 5,51 x 101 a 7,2 x102 CG/L. Somente uma amostra foi positiva 

para o HAV, com quantificação de 1,71 x 105 CG/L. 

Em relação aos pontos de coletas (Tabela 9), a praia de Icaraí foi o ponto de maior 

contaminação viral, apresentando 75% de amostras positivas e única praia positiva para HAV, 

seguida por São Francisco (67%), Piratininga (50%) e Charitas (42%). São Francisco foi a 

praia com o maior número de amostras positivas para HAdV (7/12, 58%), enquanto Icaraí e 

apresentou o maior percentual de detecção de JCPyV (33%).  

 

 

 

 

 

 

 

Praia Média (Intervalo) (%)* 

Icaraí 27 (3 – 65) 

São Francisco 0 

Charitas 48 (7 – 82) 

Piratininga 33% a 

Média 42% 



52 
 

Tabela 9: Detecção e quantificação de Adenovírus Humano (HAdV), Poliomavírus JC 

(JCPyV) e Vírus da Hepatite A de acordo com os locais de amostragem. 

Locais de 

amostragem 

Amostras 

positivas*/ 

amostras 

coletadas 

(%) 

Vírus 

Amostras Positivas/Amostras coletadas (%) 

Quantificação (CG/L) 

HAdV JCPyV HAV Total de 

vírus 

detectados 

Icaraí 9/12 

(75) 

5/12 (42) 

1,3x102 - 1,6x105 

4/12 (33) 

6,8x101 - 7,2x102 

1/12 (8) 

1,7 x 105 

10 

São 

Francisco 

8/12 

(67) 

7/12 (58) 

2,9x102 - 7,1x104 

3/12 (25) 

5,5x101 -1,5x102 

- 10 

Charitas 5/12 

(42) 

4/12 (33) 

3,6 x103- 7,2x103 

2/12 (16) 

2,3x102 - 4x102 

- 6 

Piratininga 6/12 

(50) 

5/12 (42) 

8,8x103 – 4x104 

2/12 (16) 

5,9x101 – 7,4x102 

- 6 

Total 28/48 

(58) 

21/48 (43) 

1,3x102 - 1,6x105 

11/48 (23) 

5,5x101 – 7,2x102 

1/48 (2) 

1,7x105 

32 

* Amostras positivas para qualquer vírus 

  CG/L: cópias genômicas por litro (CG/L) 

Em relação à sazonalidade, o HAdV foi detectado em todos os meses, exceto nas 

coletas realizadas em maio. Contudo, o JCPyV foi detectado apenas no inverno e o HAV 

somente no verão. 

 

5.4.3. PARAMÊTROS FÍSICOS-QUÍMICOS 

 

Os resultados dos parâmetros físico-químicos da água (pH, temperatura, 

condutividade, salinidade e turbidez) podem ser visualizados na tabela 10. Não foram 

observadas variações estaticamente significativas entre as praias para cada parâmetro 

analisado ( p>0,05). 
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Tabela 10: Estatística descritiva dos parâmetros físico-químicos analisados nas Praias de 

Icarái, São Francisco, Charitas e Piratininga durante o monitoramento nos meses de janeiro a 

julho de 2017 (n=48) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.4 AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS DE BALNEABILIDADE DAS PRAIAS E 

DETECÇÃO VIRAL 

 

Os dados sobre a qualidade microbiológica das praias estudadas foram obtidos a partir 

das informações de monitoramento ambiental disponibilizadas pelo INEA.  Oitenta e cinco 

(41/48) por cento das amostras coletadas estavam de acordo com os padrões bacteriológicos 

estabelecidos pela CONAMA 274, ou seja, foram consideradas próprias à balneabilidade. 

Dentre essas amostras, 54 % foram positivas para pelo menos um dos vírus estudados (Tabela 

10). Não foram observadas variações estaticamente significativas entre os parâmetros de 

Parâmetros 
Ponto de 

Coleta 

Média/ 

Mediana 
Mínimo Máximo 

Temperatura (°C) 

Icaraí 25 22 29 

São Francisco 25 22 30 

Charitas 26 22 30 

Piratininga 24,3 19,2 29,1 

pH 

Icaraí 8,2 7 8,6 

São Francisco 8,17 7,3 8,67 

Charitas 8,32 7,2 8,7 

Piratininga 8,14 7,5 8,7 

Condutividade 

(mS) 

Icaraí 59 56,1 61,1 

São Francisco 58 54,6 60,9 

Charitas 58,37 55,2 60,7 

Piratininga 59,59 55,5 62,7 

Salinidade (ppt) 

Icaraí 29,22 28,1 30,5 

São Francisco 29,03 27 30,4 

Charitas 29,2 27,8 30,4 

Piratininga 30 28,2 31,3 

Turbidez (ppt) 

Icaraí 38,3 37,5 40,5 

São Francisco 38 35 40,1 

Charitas 38,65 37 40 

Piratininga 39,3 37 41,3 
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balneabilidade e a ausência e a presença viral nos pontos de coleta (p>0,05). Da mesma 

forma, a presença de HAdV como marcador de contaminação viral nos locais de coleta não 

foi significativa (p>0,05). 

Tabela 11: Detecção viral e dados de balneabilidade por indicadores bacteriológicos 

estabelecidos pela Resolução CONAMA 274/200 de acordo com as datas e pontos de coleta.  

Data No coleta Local  Balneabilidade* HAdV JCPyV HAV 

 

 

17/01/2017 

 

 

1 

Icaraí Própria Negativo Negativo Positivo 

S.Francisco Imprópria Negativo Negativo Negativo 

Charitas Própria Positivo Negativo Negativo 

Piratininga Própria Positivo Negativo Negativo 

 

 

31/01/2017 

 

 

2 

Icaraí Própria Negativo Negativo Negativo 

S.Francisco Imprópria Positivo Negativo Negativo 

Charitas Própria Negativo Negativo Negativo 

Piratininga Própria Negativo Negativo Negativo 

 

 

07/03/2017 

 

 

3 

Icaraí Própria Positivo Negativo Negativo 

S.Francisco Própria Positivo Negativo Negativo 

Charitas Própria Negativo Negativo Negativo 

Piratininga Própria Negativo Negativo Negativo 

 

 

21/03/2017 

 

 

4 

Icaraí Própria Positivo Negativo Negativo 

S.Francisco Imprópria Positivo Negativo Negativo 

Charitas Própria Positivo Negativo Negativo 

Piratininga Própria Positivo Negativo Negativo 

 

 

04/04/2017 

 

 

5 

Icaraí Própria Positivo Negativo Negativo 

S.Francisco Imprópria Positivo Negativo Negativo 

Charitas Própria Negativo Negativo Negativo 

Piratininga Própria Positivo Negativo Negativo 

 

 

18/04/2017 

 

 

6 

Icaraí Própria Positivo Negativo Negativo 

S.Francisco Própria Positivo Negativo Negativo 

Charitas Própria Positivo Negativo Negativo 

Piratininga Própria Negativo Negativo Negativo 

 

 

03/05/2017 

 

 

7 

Icaraí Própria Negativo Positivo Negativo 

S.Francisco Própria Negativo Negativo Negativo 

Charitas Própria Negativo Negativo Negativo 

Piratininga Própria Negativo Negativo Negativo 
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* Fonte: Dados disponibilizados para consulta pelo ste do Insituto Estadual do Ambiente 

(INEA, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23/05/2017 

 

 

8 

Icaraí Própria Negativo Negativo Negativo 

S.Francisco Própria Negativo Negativo Negativo 

Charitas Própria Negativo Negativo Negativo 

Piratininga Própria Negativo Negativo Negativo 

 

 

06/06/2017 

 

 

9 

Icaraí Própria Negativo Positivo Negativo 

S.Francisco Própria Negativo Positivo Negativo 

Charitas Própria Negativo Positivo Negativo 

Piratininga Própria Negativo Positivo Negativo 

 

 

04/07/2017 

 

 

10 

Icaraí Imprópria Negativo Positivo Negativo 

S.Francisco Imprópria Positivo Positivo Negativo 

Charitas Própria Negativo Negativo Negativo 

Piratininga Própria Positivo Negativo Negativo 

 

 

11/07/2017 

 

 

11 

Icaraí Própria Positivo Positivo Negativo 

S.Francisco Imprópria Positivo Positivo Negativo 

Charitas Própria Positivo Positivo Negativo 

Piratininga Própria Positivo Positivo Negativo 

 

 

18/07/2017 

 

 

12 

Icaraí Própria Negativo Negativo Negativo 

S.Francisco Própria Negativo Negativo Negativo 

Charitas Própria Negativo Negativo Negativo 

Piratininga Própria Negativo Negativo Negativo 
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6. DISCUSSÃO 

 

Em todo o mundo, centenas de vírus entéricos são lançados no ambiente pelo despejo 

de esgotos, contaminando corpos hídricos (BOSCH, 1998; GERBA et al., 2002). A pesquisa 

desses microrganismos nesses ambientes é de fundamental importância para a saúde pública, 

especialmente em países em desenvolvimento, onde há falta de vigilância microbiológica, de 

avaliação de risco e de estudos epidemiológicos (MACHADO et al., 2013). Este estudo 

pioneiro apresenta dados sobre a ocorrência e quantificação de vírus entéricos (HAdV, HAV e 

JCPyV) em ambientes costeiros de Niterói, Rio de Janeiro, Brasil, durante o período de seis 

meses.   

O monitoramento da contaminação do ambiente aquático por vírus entéricos 

compreende duas etapas: concentração e detecção. A concentração da amostra a ser analisada 

é um passo imprescindível, visto que os vírus estão dispersos no ambiente aquático e estão 

presentes, na maioria das vezes, em baixas concentrações (HARAMOTO et al., 2004; 

CALGUA et al., 2008; HAMZA et al., 2011). Um bom método de concentração viral para 

amostras de água requer atenção em alguns pontos, como ser de simples execução, rápido, 

com alto percentual de recuperação, recuperação de diferentes tipos de vírus, permitir a 

concentração da amostra em volumes finais pequenos e apresentar custo de realização baixo 

(BOSCH et al., 2008). 

A média de recuperação da floculação orgânica aplicada às águas salgadas das praias 

da cidade de Niterói foi de 42% e variaram de 3 a 82%. Este resultado mostra-se similar aos 

42% observados por Calgua et al. (2008) que estabeleceu a metodologia em água do mar de 

Barcelona. Entretanto, foi diferente daqueles obtidos por Moresco et al. (2012) e Victoria et al 

(2014), que observaram valores de recuperação de HAdV de 14% e de 50% em água do mar 

de Florianópolis e Rio de Janeiro, respectivamente. Essas variações podem ser explicadas 

pelas diferenças entre a realização dos procedimentos nos diferentes laboratórios, e, 

principalmente, pelas diferenças na composição das amostras.  

Estas observações em associação à positividade de HAdV em 75% das amostras do 

controle externo do procedimento indicam a aplicabilidade do método para as amostras de 

Niterói. Esse método de concentração compreende apenas um passo, permitindo, dessa forma, 

uma menor manipulação das amostras e impedindo possíveis perdas virais quando comparado 

aos métodos que possuem duas ou mais etapas. Além disso, apresenta menores custos e 

inibição nos ensaios enzimáticos (CALGUA et al., 2008). Este protocolo já vem sendo 

aplicado em diferentes amostras de águas, sendo considerado como uma ferramenta útil para a 
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concentração viral (CALGUA et al., 2008; MORESCO et al., 2012; VICTORIA et al., 2014, 

DIAS, 2015). 

Outros métodos de concentração viral, como os baseados em adsorção-eluição em 

membranas carregadas positivamente e negativamente, foram aplicados para avaliar a 

presença de vírus em amostras de água do mar e demonstraram taxas de recuperação de 53% 

para enterovírus em água do mar dos Estados Unidos (GERBA et al.,1978), 61 – 73% para 

poliovírus em águas do mar do Japão (KATAYAMA et al., 2002), 51% para poliovírus em 

água do mar dos Estados Unidos (BENNET et al., 2010), 3 e 14 % para norovírus e astrovírus 

humanos, respectivamente,  no Rio de Janeiro (VICTORIA et al. 2009) e  12 % para HAV em 

água do mar da Itália (ROSE et al. (2006). Metodologias baseadas em polietilenoglicol 

(PEG), também são aplicadas e apresentam valores de recuperação para água do mar de até 

53% para poliovírus (WETZ et al., 2004). Contudo, esses métodos são mais dispendiosos, 

compreendem mais etapas, são mais laboriosos e utilizam substâncias inibidoras das reações 

enzimáticas aplicadas na detecção e quantificação dos vírus presentes nas amostras (BOSCH 

et al., 2008). 

O uso de ensaios moleculares como a PCR e a PCR em tempo real (qPCR) para a 

detecção de vírus em amostras de águas vem sendo amplamente utilizados em diferentes 

estudos (PINA et al.,1998; CHAPRON et al., 2000; CHO et al., 2000; WYN-JONES et al., 

2000; FOUT et al., 2003; BOFILL-MAS et al., 2006; XAGORARAKI et al., 2007, 

HARAMOTO et al., 2007; ALBINANA-GIMENEZ et al., 2009; MIAGOSTOVICH, et al., 

2008; RIGOTTO et al., 2010). Estas técnicas promovem resultados rápidos e avaliam 

presença e a quantidade de vírus presentes na água (GIRONES et al., 2010). Porém não 

fornecem resultados no que diz respeito à infecciosidade dos vírus detectados, impedindo, 

dessa forma, uma precisa estimativa do risco de se contrair uma infecção quando se entra em 

contato com águas contaminadas por esses agentes (GIRONES et al., 2010; WETZ et al., 

2004).  

Um importante diferencial deste estudo foi a implementação da utilização de curvas-

padrão sintéticas na forma de bloco gênico. Convencionalmente, a carga viral na 

quantificação absoluta por qPCR é avaliada como o número de cópias de genoma por meio de 

uma curva-padrão produzida a partir de um vetor de clonagem (plasmídeo). As vantagens da 

utilização do bloco gênico incluem a síntese somente da sequência de nucleotídeos de 

interesse e a produção de altas concentrações das curvas, fazendo com que estas possam ser 

utilizadas em grandes quantidades de amostras, e excluem a necessidade das etapas laboriosas 

que envolvem o método de clonagem. Assim, para laboratórios que não tem espaço específico 

ou financiamento para clonagem molecular, as curvas sintéticas podem ser usadas como uma 
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alternativa mais barata e simples para a quantificação (TOURINHO et al., 2015). O uso desse 

tipo de curva ainda é muito pouco utilizado para estudos ambientais, porém estudos com 

amostras clínicas demonstram que o uso dessas curvas-padrão sintéticas é uma boa alternativa 

para os métodos de quantificação (BOWER & DHAR, 2011; TOURINHO et al., 2015; LIMA 

et al., 2017). Os resultados obtidos para os parâmetros de qualidade das curvas-padrão 

geradas (R2, Y, slope e Eff%) demonstram que as concentrações de sondas e iniciadores 

utilizados para os qPCR foram ideais na otimização dos protocolos.  

A associação da metodologia de concentração e qPCR foi avaliada pela avaliação do 

limite de sensibilidade dos protocolos estabelecidos para HAdV, JCPyV e HAV. Os 

resultados demonstraram altas sensibilidades para as amostras contaminadas artificialmente 

com HAdV, evitando, assim, um grande número de amostras falso-negativas. Resultados 

inconclusivos e sensibilidade mais baixas foram observadas para JCPyV e HAV.  

Além das diferenças com respeito aos vírus, diferentes resultados de sensibilidade 

foram observados para as diferentes praias. Praias mais limpas apresentaram um baixo valor 

de limite de sensibilidade, o que permitem a detecção de pequenas quantidades dos vírus 

estudados. Neste estudo, São Francisco, uma das mais poluídas em Niterói, se apresentou 

como a praia com o valor limite de sensibilidade alto para HAdV (103 CG/L). Piratininga, que 

apresentou o valor limite de sensibilidade mais baixo (101 CG/L), está localizada na região 

oceânica, é uma das praias com a melhor qualidade microbiológica e também é uma das 

praias mais limpas de Niterói (INEA, 2017).  

Diversos fatores podem ter influenciado nos resultados, como a degradação do 

material genético, perda de material viral durante o processo de concentração de água, 

diferenças estruturais e físico-químicas entre os vírus e contaminação artificial dos três vírus 

no mesmo momento na água (GIRONES et al., 2010; RODRÍGUEZ-LÁZARO et al., 2011; 

SILVA et al., 2011; PRADO et al., 2013). A complexidade da matriz aquática pode interferir 

negativamente na detecção de vírus entéricos, pois estas águas podem apresentar 

concentrações variadas de componentes inibidores de reações moleculares, como ácidos 

húmicos e fúlvicos e metais tóxicos (JIANG, 2006; BERTRAND et al., 2012). Outro fator 

importante é a formação de agregados entre o mesmo ou diferentes tipos virais, diferenças no 

pH da água, concentração de sal e o tipo e a concentração de cátions e de matéria orgânica 

(GERBA & BETANCOURT, 2017).   

A aplicação da metodologia de concentração viral por floculação orgânica com leite 

desnatado acidificado seguido de quantificação do genoma dos vírus pesquisados por técnica 

molecular quantitativa (qPCR), permitiu, no presente estudo, avaliar os vírus entéricos 
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(HAdV, JCPyV e HAV) circulantes na água do mar utilizadas em atividades de recreação, 

como natação, canoagem e surfe. Entre os três vírus analisados, o HAdV foi encontrado com 

a maior frequência nas amostras (43%), em concentrações variando de 1,13 x 102 a 1,54 x 105 

CG/L , corroborando diversos trabalhos que o apontam como um dos mais prevalentes em 

águas superficiais  (HUNDESA et al.,2006; MIAGOSTOVICH et al.,2008; RIGOTTO et al. 

2010, SCHLINDWEIN et al.,2010; VICTORIA et al.,2014; DIAS, 2015).  

Durante o período de monitoramento, o HAdV foi detectado em todas as quatro praias, 

demonstrando uma ampla distribuição e contaminação fecal humana nesses ambientes 

utilizados para diversas atividades recreativas. Esse resultado está de acordo com estudo 

prévio, que também demonstrou a presença de HAdV em amostras da mesma região 

geográfica (DIAS, 2015). 

Muitos trabalhos têm sugerido a utilização dos HAdVs como indicador microbiológico 

de presença de contaminação viral humana no meio ambiente, principalmente pela sua ampla 

distribuição, quantidade de sorotipos circulantes aliado à grande estabilidade e resistência a 

condições adversas e também pelo fato destes vírus serem normalmente detectados também 

quando há a presença de outros vírus entéricos (BOFILL-MAS et al., 2006; BOSCH, 2008; 

ALBINANA-GIMENEZ et al., 2009; FONGARO et al., 2013). Este vírus poderia 

complementar o uso de bactérias indicadoras fecais no monitoramento de ambientes 

aquáticos, o que poderia diminuir o risco de doenças transmitidas pela água devido ao contato 

com esses ambientes contaminados (HERNROTH et al., 2002; JIANG, 2006; CARDUCCI et 

al., 2008; WYER et al., 2012; HEWITT et al., 2013; MARION et al., 2014). Entretanto, neste 

estudo, a análise estatística realizada não permitiu demonstrar uma associação ou não entre a 

presença de HAdV em aguas prorpias ou impróprias para atividades recreativas.   

Outro vírus de DNA analisado no presente trabalho foi o JCPyV, que está sendo 

recentemente reportado na literatura como um dos vírus de DNA mais prevalentes em 

amostras ambientais, principalmente nas amostras de águas residuais (BOFILL-MAS et al., 

2006; HUNDESA et al., 2006; FUMIAN et al., 2010). A importância em se analisar este vírus 

está no fato de que cerca de 40 a 80% da população excreta este vírus na urina, servindo a 

detecção deste como um indicador de contaminação ambiental de origem humana (MCNEES 

et al., 2005; HUNDESA et al., 2006;). Um estudo recente avaliou a presença de poliomavírus 

humano como um indicador microbiológico associado a contaminação humana para o 

monitoramento da qualidade de áreas destinadas a atividades de recreação (ABDELZAHER 

et al., 2010). A presença deste vírus indicou a contaminação da área pelo recebimento de 

resíduos de origem humana e o despejo de efluentes de esgoto através de sistemas sépticos ou 

emissários que lançavam resíduos indevidamente tratados (ABDELZAHER et al., 2010). 
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No presente trabalho, 23% das amostras de água do mar analisadas foram positivas 

para o JCPyV, em concentrações de 5,51 x 101 – 7,17x102 CG/L. Em estudo realizado por 

Moresco et al. (2012) em praias de Florianópolis, o JCPyV foi detectado em apenas 3% de 

todas as amostras. No entanto, em estudo desenvolvido por Fongaro et al. (2012), 21% das 

amostras de água coletadas de uma lagoa de Florianópolis foram positivas para esse vírus e 

em 96% e 43% de amostras de esgoto bruto e tratado, respectivamente, de uma Estação de 

Tratamento de Esgoto (ETE) no Rio de Janeiro (Fumian et al., 2010), evidenciando a sua alta 

prevalência na população. Essas diferenças nos percentuais de detecção podem ser devidas a 

vários fatores, incluindo diferentes métodos de concentração, diferenças de sensibilidade nos 

testes moleculares realizados e diferenças na composição da amostra ambiental avaliada 

(Girones et al.,2010).  

Durante o monitoramento, o HAV foi positivo em apenas uma amostra, 

correspondente a praia de Icaraí, na concentração de 1,71 x 105 CG/L. Resultados com baixa 

detecção já foram observados em praias do Brasil (RIGOTTO et al., 2010) e na África do Sul 

(OSUOLALE & OKOH et al., 2015). Em relação a outras amostras ambientais, esse vírus foi 

frequentemente detectado (92%) em concentrações de 1,7 x 103 CG/L em rios da cidade de 

Manaus (DE PAULA et al., 2007), em concentrações de 1,5 x 101 a 1,9 x 105 CG/L, no rio 

Bufallo em Eastern Cape, Africa do Sul (CHIGOR & OKOH, 2012) e 1,3 x 104 a 2,4 x 105 

CG/L, em pontos da Lagoa Rodrigo de Freitas, Rio de Janeiro (VIEIRA et al., 2012). Os 

mesmos fatores citados para HAdV e JCPyV podem ter influenciado na baixa detecção do 

HAV nas amostras. Entretanto, vale ressaltar que o HAV tem RNA fs como material genético 

e um estudo realizado por Calgua et al. (2014) constatou que vírus de RNA fs, como o HAV, 

apresentam maior taxa de degradação quando expostos a radiação UV do que vírus de DNA 

fd.  

Está ocorrendo em todo Brasil, desde 2006, uma queda gradual na incidência de 

hepatite A (11,7/100.000 habitantes em 2005 para 0,6/100.000 habitantes em 2016) (BRASIL, 

2017). Esta queda reflete uma mudança no padrão epidemiológico da doença no país como 

conseqüência do crescimento sócio-econômico e do acessado aos serviços de saneamento 

básico. De 2007 a 2015, o Rio de Janeiro notificou 4.554 casos da doença, sendo a faixa etária 

de maior prevalência de 7 a 17 anos (SINAN NET, 2017). O que sugere que o estado do Rio 

de Janeiro esteja modificando o seu padrão epidemiológico de alta para média endemicidade 

(SILVA et al., 2007; XIMENES et al., 2010, 2014). Contudo, no final de 2017 e inicio de 

2018, houve um surto de hepatite A na comunidade do Vidigal, na Zona Sul da cidade do Rio 

de Janeiro, causado por consumo de água contaminada (FIOCRUZ, 2018).   



61 
 

 Diferenças na distribuição dos vírus estudados foram observadas nos pontos de 

amostragem. As praias da região da Baia de Guanabara, principalmente Icaraí e São 

Francisco, apresentaram as maiores taxas de detecção e quantificação viral; esses altos valores 

sugerem um lançamento de esgoto nessas áreas urbanas. Em Piratininga, que está localizada 

na região oceânica, sendo uma das praias mais limpas e com qualidade microbiológica 

excelente, foi detectado um número menor de vírus, porém com quantificação alta, 

demonstrando que essa área também é afetada pelo lançamento de esgoto, sendo um potencial 

risco para a população que a utiliza.  

Apesar de não ter sido avaliado o padrão de sazonalidade, devido ao tempo de estudo e 

ao número pequeno de amostras, foi observado a presença do HAdV em todos os meses de 

coleta, exceto em maio e junho, o que pode ser explicado pelo fato que todas as coletas 

realizadas nesse período estavam com qualidade microbiológica aceitável (própria), indicando 

a ausência ou uma baixa contaminação e concentração desse vírus nas praias. Esses dados 

corroboram com a literatura e sua utilização como indicador (KATAYAMA et al., 2008; 

BARELLA et al., 2009, FONG et al., 2010, SCHLINDWEIN et al., 2010, FUMIAN et al., 

2013).   

Em relação ao poliomavírus, foi detectado no inverno (julho), em um estudo feito por 

Comerlato et al. (2017), o JCPyV foi encontrado com maior frequência em Abril (outono). 

Esses resultados sugerem que a sua detecção pode estar relacionada a fatores climáticos, 

como precipitação e temperatura, visto que nessa época o clima é mais frio em relação os 

meses do verão e apresenta aumento da precipitação. A única amostra positiva de HAV foi 

detectada no verão, o que pode ter ocorrido em virtude do aumento populacional que algumas 

praias sofrem neste período, acarretando incremento de efluentes lançados em suas águas. 

Os resultados de detecção viral foram comparados à classificação das águas segundo 

os padrões bacteriológicos. Das 48 amostras, 41 (85%) estavam próprias para o uso para fins 

recreativos e, dessas, 54% estavam positivas para pelo menos um dos vírus analisados. 

Entretanto, não foi observada uma possível correlação ou não-correlação entre estes 

parâmetros (p> 0,05).  A ausência de correlação entre esses dois parâmetros representaria 

risco potencial para a saúde humana, uma vez que águas dentro dos padrões bacterianos de 

qualidade podem estar relacionadas com o aparecimento de surtos de doenças virais (BOSCH, 

1998; HOT et al., 2003; PUSCH et al., 2005).  

Os parâmetros físicos-quimícos do ambiente podem contribuir para a persistência dos 

microrganismos como as bactérias e vírus entéricos no meio ambiente (FONG & LIPP, 2005). 

Pode-se citar a temperatura e turbidez como fatores que auxiliariam na presença viral na água.  

Os vírus entéricos sobrevivem mais tempo e além de ocorrer com mais freqüência a 
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temperaturas mais baixas, pois altas temperaturas podem danificar o material genético e o 

capsideo viral, impedindo a adsorção do vírus nas células hospedeiras (FONG & LIPP, 2005). 

No que se refere à turbidez, deve-se pela presença de sólidos suspensos no ambiente, os vírus 

são capazes de se agregar nessas partículas, o que facilitaria a persistência viral na água, e 

resultaria na maior proteção contra fatores de inativação, como raios UV, enzimas e outros 

fatores degradantes (GERBA & BETANCOURT, 2017). Neste estudo, foi analisada a 

temperatura, salinidade, condutividade, turbidez e ph do ambiente selecionado. Contudo, não 

foram observadas variações estaticamente significativas entre as praias para cada parâmetro 

analisado. Desta forma, a relação entre a detecção viral e os parâmetros físicos-químicos não 

foi realizada.  

A presença de vírus entéricos no litoral da cidade de Niterói reflete o impacto da ação 

do homem no ambiente aquático, resultando na deterioração da qualidade das águas 

recreativas. O crescimento populacional do município de Niterói observado nos últimos anos 

demonstra a necessidade de se assegurar a coleta e o tratamento de esgoto produzido, 

permitindo assim o uso seguro da água do mar para diversos fins.  

O presente trabalho de dissertação, primeiro na quantificação de vírus entéricos em 

ambientes costeiros da cidade de Niterói, forneceu uma visão geral da contaminação viral em 

quatro praias da cidade utilizadas para fins recreativos. A identificação da presença de HAdV, 

JCPyV e HAV nos locais de coleta levanta a discussão sobre a inexistência de controle mais 

rígido em relação ao lançamento de efluentes nessas áreas, o que representa possível risco de 

transmissão de doenças virais de veiculação hídrica para a população. 
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7. CONCLUSÕES 

 

 Curvas-padrão sintéticas foram ferramentas úteis para aplicação em amostras 

ambientais nesse estudo; 

 A técnica de qPCR associada a concentração por floculação orgânica mostrou-se 

sensível para a detecção dos vírus estudados;  

 O método de floculação com leite desnatado acidificado foi economicamente viável e 

permitiu a recuperação média de 42% de HAdV nos controles externos de 

processamento (CEP);   

 A associação do método de concentração viral e de qPCR para a detecção e 

quantificação de vírus foi eficaz para a detecção viral nas amostras de águas do mar 

das praias de Niterói; 

 A presença de HAdV e JCPyV nas amostras coletadas indica que há contaminação 

fecal humana na região estudada; 

 O HAdV mostrou-se o vírus mais prevalente nas amostras de campo, o que indica a 

utilização desse como marcador viral de contaminação fecal humana;   

 Observou a presença de vírus, mesmo quando os parâmetros bacteriológicos estavam 

adequados, reforçando a possibilidade da inclusão como indicador de qualidade;  

 Não foi observado associação entre os vírus estudados e os parâmetros físico-

químicos; 
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