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RESUMO 
 
 
Barrella KM. Pesquisa de vírus entéricos humanos em lodos de esgoto 
originários de duas ETEs do Estado de São Paulo: estabelecimento de 
metodologia para recuperação e detecção viral, 150p. [Tese]. São Paulo: 
Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2008. 
 
O objetivo do trabalho foi desenvolver e avaliar uma metodologia simplificada 

de detecção de vírus entéricos humanos em lodo de esgoto. O método foi 

baseado em eluição viral com solução protéica, seguida de ultracentrifugação. 

Alguns parâmetros foram avaliados (tempo e pH de eluição, condições de 

clarificação e purificação). A seguir, o método foi aplicado à pesquisa de 

adenovírus, vírus da hepatite A e norovírus em amostras colhidas ao longo de 

12 meses em duas ETEs do estado de São Paulo. Amostras pareadas de 

esgoto foram também examinadas como referência da presença viral. A 

detecção viral por PCR e RT-PCR revelou a presença de adenovírus, incluindo 

os entéricos (espécie F) e vírus da hepatite A, tanto no esgoto quanto no lodo 

de ambas as ETEs. Norovírus não foram detectados. Vírus infecciosos não 

foram detectados no lodo submetido ao tratamento químico (ETE A). Parte dos 

vírus presentes no esgoto ficou retida no lodo, e análises estatísticas revelaram 

que o tratamento químico adotado na ETE A é eficiente para a inativação viral. 

 

Palavras-chave : lodo de esgoto, adenovírus entéricos, vírus da hepatite A, 

estação de tratamento de esgoto, PCR, esgoto. 

  



ABSTRACT 
 

 
Barrella KM. Detection of human enteric viruses in sewage sludge from two 
sewage treatment plants in São Paulo state [PhD thesis]. São Paulo: Instituto 
de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2008. 
 
 
The aim of the study was to develop and evaluate a simplified methodology for 

detection of human enteric viruses in sewage sludge. The method was based 

on viral elution with protein solution, followed by ultracentrifugation. Several 

parameters were evaluated, including time and elution pH, clarifying and 

purifying conditions. The method was applied to the detection of adenoviruses, 

hepatitis A virus and noroviruses in sewage sludge samples collected for twelve 

months at two sewage treatment plants in Sao Paulo state. Raw sewage 

samples were also collected as a reference for viral presence. PCR and RT-

PCR revealed the presence of adenoviruses, including the enteric ones 

(species F) and hepatitis A virus found both in sewage and sludge. Noroviruses 

were not detected in any samples. Cell culture infectious viruses were not 

detected in the sludge subjected to chemical treatment (STP A), and statistical 

analyses revealed the efficiency of this treatment for virus inactivation 

 
 
Key words: sewage sludge, enteric adenoviruses, hepatitis A virus, sewage 
treatment plant, PCR, sewage. 



1 INTRODUÇÃO 

 
1.1 Saneamento básico e saúde 

A falta de saneamento básico e higiene e as doenças de veiculação 

hídrica são responsáveis por 4% das mortes anuais no mundo (FUNASA, 2004; 

Prüss et al., 2002). Apesar do aumento na proporção de pessoas com acesso a 

água e esgoto entre 1990 e 2002 (WHO/Unicef, 2004), atualmente mais de 1,1 

bilhões de pessoas não possuem acesso a fornecimento de água tratada e 

estima-se que 2,6 bilhões de indivíduos não possuem acesso a serviços de 

saneamento adequados. Na América Latina 66% das pessoas têm acesso a 

um sistema de saneamento; as situações mais críticas são encontradas Ásia e 

na África, onde essa porcentagem é de apenas 18% e 13%, respectivamente. 

Um estudo desenvolvido pelo Pacific Institute (Gleick, 2002) estimou que caso 

não seja tomada uma ação para mudança dessa situação, até 2020 ocorrerão 

135 milhões de mortes que poderiam ser evitadas. 

Os impactos à saúde atribuídos à falta de saneamento são significativos 

e são causados pela exposição a patógenos através de várias rotas como 

ingestão de água contaminada, contato com parasitas como helmintos que 

vivem ou cujos ciclos de vida estão associados aos corpos d´água,  contato 

direto ou indireto com fezes, contaminação da água antes ou após a captação 

e as relacionadas às toxinas produzidas por bactérias associadas à 

eutrofização de corpos d´água. Essas diferentes categorias, que muitas vezes 

estão associadas, demonstram como saneamento e doenças relacionadas à 

higiene podem afetar a população (Montgomery e Elimelech, 2007). 

Quase 60% dos casos de mortalidade infantil está relacionado a 

doenças infecciosas, a maioria relacionada a água, saneamento e higiene 

(Unesco, 2003). A diarréia é a terceira maior causa de morbidade e a sexta 

causa de mortalidade no mundo. Devido a rápida desidratação, a diarréia é a 

segunda causa de mortalidade entre crianças, com 5000 mortes diárias. De 

cada 200 crianças que contraem diarréia, 1 vem a óbito (Pond et al., 2004; 

Unicef et al., 2002; UN, 2008).  

A introdução de sistemas de tratamento de água e esgoto doméstico 

diminui drasticamente a incidência de doenças de veiculação hídrica. A OMS 

realizou uma pesquisa sobre avaliação dos custos e benefícios de intervenções 



para melhorias nos sistemas de água e esgoto para atingir os objetivos de 

desenvolvimento do milênio (Hutton e Haller, 2004). O estudo levantou dados 

de 17 subregiões e fez uma análise a nível global. Os resultados demonstraram 

que em áreas em desenvolvimento cada US$ 1,00 investido tem um retorno de 

US$ 9,00. Como custo foi levado em conta o investimento total, além das 

despesas anuais. Os benefícios incluíram economia de tempo associado a um 

melhor acesso a água e esgoto, ganho em tempo de produtividade devido ao 

menor tempo em que o trabalhador fica afastado por estar doente, custos no 

setor de saúde, custos com pacientes devido a um menor número de 

tratamentos de doenças diarréicas, além do valor das mortes que foram 

prevenidas. Apesar das limitações do estudo, ficou demonstrado que os custos 

são realizados em um curto período, normalmente no primeiro ano, enquanto 

os benefícios não são tão tangíveis e são mais demorados para serem 

notados, o que por vezes desestimula o investimento nesse setor. 

No ano 2000, a Organização das Nações Unidas estabeleceu oito metas 

de desenvolvimento do milênio e entre elas, a diminuição pela metade do 

número de pessoas sem acesso a água potável de qualidade e saneamento 

básico até o ano de 2015. Em 2006, a Assembléia Geral designou o ano de 

2008 o ano internacional do saneamento (AIS) que tem por objetivo promover 

práticas de higiene e acelerar o fornecimento de saneamento adequado para 

as 2,6 bilhões de pessoas que não tem acesso a esse direito humano básico a 

fim de salvar vidas e melhorar os desenvolvimentos econômico e social (UN, 

2008).  

No Brasil, dados do IBGE (2004) demonstram um aumento na 

disponibilização de saneamento básico à população quando comparado com 

os dados de 1989. O abastecimento de água atinge mais de 90% dos 

municípios brasileiros, atendendo 76,1% da população.  

Com relação aos serviços de coleta e tratamento de esgoto, a ampliação 

na rede ocorreu principalmente nas capitais da região Nordeste e nos estados 

de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Contudo, a situação é bastante 

precária: apenas 52,2% dos municípios brasileiros possuem serviços de coleta 

de esgoto, atendendo a 40% da população. O quadro é ainda mais grave ao 

verificar que, na realidade, a maioria dos municípios que possuem este tipo de 

serviço está concentrada na Região Sudeste (90% dos municípios, atendendo 



63,6% da população). Nas outras regiões, a população atendida é de: 2,8% na 

Região Norte; 17,7% na Região Nordeste; 33,1% na Região Centro-Oeste e 

26,1% na Região Sul (Brasil, 2004). 

Em 1989, o volume de esgoto coletado era de quase 11 milhões de 

m3/dia, dos quais apenas 2 milhões eram tratados; em 2000 o volume coletado 

passou a ser de aproximadamente 14 milhões de m3/dia, com tratamento de 

aproximadamente 5 milhões de m3/dia (IBGE, 2004). O diagnóstico dos 

serviços de água e esgoto realizado em 2005 pelo Sistema Nacional de 

Informações sobre o Saneamento - Snis, verificou que apenas 31,7% dos 

esgotos gerados na área urbana são tratados (Snis, 2006).  

O sancionamento da Lei n° 11445 (Brasil, 2007), que  estabelece as 

diretrizes nacionais para o saneamento básico, juntamente com o Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal (Brasil, 2007b) poderá 

levar a uma melhoria no quadro atual. A Lei n° 1144 5 é o marco regulatório do 

saneamento, onde estão descritas de maneira clara as regras para o setor. Já 

o PAC prevê o investimento de R$ 40 bilhões no período 2007-2010, 

investimento esse que virá do governo central, estatais federais e do setor 

privado. 

A meta é que a porcentagem de domicílios atendidos pela coleta de 

esgoto possa atingir 55,0%, o que significa 25,4 milhões de pessoas atendidas. 

Com relação ao fornecimento de água, o objetivo é atingir 86,0% de domicílios 

atendidos, enquanto que para a coleta de lixo, a meta é 47% (Brasil, 2007b). A 

prioridade de investimento é para saneamento integrado em favelas e palafitas, 

cidades grandes e cidades com até 50 mil habitantes. 

 

1.2 Esgoto doméstico 

O esgoto doméstico é uma combinação de excretas humanos e animais 

(fezes e urina) e águas cinzas, resultantes de lavagens, banhos e cozimento, 

além de esgoto proveniente do comércio e de algumas indústrias (Bitton, 

1997).  

A composição química dos excretas é bastante complexa e fazem parte 

da composição cálcio, carbono, nitrogênio, matéria orgânica, fósforo (como 

P2O5) e potássio (como K2O) (Feachem et al., 1983; Bitton, 1997).  



O esgoto doméstico é composto principalmente por proteínas (40-60%), 

carboidratos (25-50%), óleos e gorduras (10%), uréia derivada da urina e 

traços de diversos compostos orgânicos como pesticidas, surfactantes, fenóis e 

poluentes como não metais (As, Se), metais (Cd, Hg, Pb), compostos de 

benzeno (benzeno, etilbenzeno) e compostos clorados (clorobenzeno, 

tetracloroetano, tricloroetano). A massa de matéria orgânica é facilmente 

biodegradável e consiste principalmente de carboidratos, aminoácidos, 

peptídeos e proteínas, ácidos voláteis, ácidos graxos e seus ésteres. A matéria 

orgânica ocorre como carbono orgânico dissolvido (COD) e carbono orgânico 

particulado (COP), este último representa aproximadamente 60% do carbono 

orgânico e uma parte pode ser removida por sedimentação. A determinação da 

matéria orgânica é normalmente feita utilizando três técnicas: demanda 

bioquímica de oxigênio (DBO), demanda química de oxigênio (DQO) e carbono 

orgânico total (COT) (Bitton, 1997). 

As fezes podem conter uma ampla variedade de vírus, bactérias 

patogênicas, ovos de helmintos e cistos de protozoários e diversas doenças 

infecciosas importantes são associadas aos excretas humanos. Muitos 

microrganismos transmitidos pela rota fecal-oral são estáveis na água e em 

alimentos (Feachem et al., 1983; Rusin et al., 2000). A Tabela 1 apresenta os 

principais patógenos encontrados no esgoto. 

 
 
Tabela 1: Patógenos detectados no esgoto 
Patógenos Doenças ou sintomas causados no organismo  
Bactérias  
Campylobacter jejuni Gastroenterite 
Escherichia coli enteropatogênica Gastroenterite 
Salmonella spp. Febre tifóide e gastroenterite 
Shigella spp. Desinteria bacilar 
Vibrio cholerae Cólera 
Yersinia spp Gastroenterite aguda 
  
Helmintos  
Ascaris lumbricoides Distúrbios digestivos e dores abdominais 
Ascaris suum Tosse, dores no tórax 
Hymenolepis nana Himenolepíase 
Necatu americanis Ancilostomose 
Strongiloides stercoralis Estrongiloidíase 
Taeniorhyncus saginata 
(antigamente denominada Taenia 
saginata) 

Teníase 

Taenia sollium Teníase, cisticercose 
Trichuris trichiura Dores abdominais, diarréias, anemia, perda de peso 
  



Tabela 1 (continuação).  Tabela 1: Patógenos detectados no esgoto 
Patógenos Doenças ou sintomas causados no organismo  
Protozoários  
Balantidium coli Diarréia, desinteria 
Entamoeba histolytica Disenteria amébica 
Cryptosporidium Gastroenterites, criptosporidiose 
Giardia intestinalis Giardíase 
  
Vírus  
Poliovirus Paralisia, meningite, febre 
Coxsackievirus Meningite, pneumonia, hepatite, febre 
Echovirus Meningite, paralisia, encefalite, febre 
Vírus da Hepatite A Hepatite 
Vírus da Hepatite E Hepatite  
Reovírus humanos Infecções do trato respiratório e gastroenterite 
Rotavírus humanos Gastroenterite aguda com diarréia grave 
Adenovírus humanos Conjuntivite, gastroenterite aguda, infecções do trato 

respiratório 
Norovirus Gastroenterites epidêmicas com grave diarréia 
Astrovírus humanos Gastroenterite  
Parvovírus humanos Gastroenterite 
Coronavírus humanos  Gastroenterite e doenças do trato respiratório 
Torovírus humanos Gastroenterite 

Fonte: Bitton et al., 1997; Bosch, 1998; Gerba e Smith Jr, 2005. 

 

Apesar da diversidade de microrganismos patogênicos existentes no 

esgoto, o processo infeccioso dependerá da entrada, multiplicação e 

estabelecimento desses organismos no interior do hospedeiro. A infecção não 

aparente é uma infecção subclínica sem sintomas aparentes e, apesar de não 

causar os sintomas da doença, confere o mesmo grau de imunidade. Esse 

portadores saudáveis constituem uma fonte potencial de infecção para outras 

pessoas da comunidade. A maioria dos vírus entéricos causa infecção não 

aparente (Feachem et al., 1983, Bitton et al., 1997, Rusin et al., 2000). 

O desenvolvimento da doença depende de vários fatores como dose 

infectante, patogenicidade (capacidade do agente infeccioso em causar 

doenças e danos ao hospedeiro) e fatores ambientais e do hospedeiro. O 

tempo entre a infecção e o aparecimento dos sintomas clínicos é denominado 

de tempo de incubação, variável conforme o microrganismo. 

Para ocorrer a disseminação de uma infecção, uma dose infectante do 

agente patogênico tem de ser capaz de passar dos excretas do indivíduo 

infectado ou reservatório da infecção para a boca ou outra porta de entrada de 

um indivíduo suscetível. A disseminação dependerá do número de patógenos 

excretados, na diminuição desse número durante a transmissão e da dose 

necessária para infectar um novo indivíduo (Bitton et al., 1997). 



A liberação dos patógenos nas fezes, urina e secreções respiratórias 

pode ocorrer em qualquer momento durante a infecção. Apesar da maior 

liberação ocorrer no auge da doença, isso não é uma regra: o vírus da hepatite 

A tem sua máxima excreção antes do estabelecimento do quadro clínico (Bitton 

et al., 1997, Rusin et al., 2000). A concentração de microrganismos liberadas 

nas fezes varia conforme o microrganismo e a rota de transmissão: para 

helmintos é de 104 a 105, para protozoários parasitas de 106 a 107, enquanto 

para vírus entéricos chega a 1010 para rotavírus e 1011 para adenovírus (Rusin 

et al., 2000). 

A dose infectante é relacionada à suscetibilidade do novo hospedeiro. 

Os dados sobre dose infectante são muito difíceis de serem obtidos. Esses 

dados dependem de estudos realizados com voluntários humanos, 

normalmente realizados em países desenvolvidos com pessoas saudáveis e 

áreas não endêmicas. Em áreas endêmicas com pessoas expostas a essas 

infecções, principalmente crianças, esses dados têm que ser vistos com 

cautela, já que a dose infectante pode ser bem menor que a obtida nos estudos 

(Feachem et al., 1983). 

A resposta do hospedeiro é importante para determinar o efeito quando 

o indivíduo recebeu uma dada dose de um agente infeccioso. São importantes 

a imunidade adquirida e a relação da idade com a patologia. Por exemplo, em 

locais com pouco ou ausência de saneamento, as pessoas são infectadas 

ainda novas e crianças e adultos estão imunes. Com melhorias no 

saneamento, a infecção pode ocorrer mais tarde, quando as consequências 

patológicas são mais graves. Assim, apesar da redução na transmissão, a 

doença será restringida apenas com a aplicação da imunização. Um exemplo 

dessa situação acontece no momento na América Latina, onde o vírus da 

Hepatite A teve uma mudança de alta para média endemicidade (Tanaka, 

2000). 

Entre os microrganismos patogênicos, os vírus são os que possuem 

menor dose infectante e maior concentração nas fezes (Toze, 1997). Entre as 

doenças causadas pelos vírus, a gastroenterite aguda tem um grande impacto 

na população. 

 



1.3 Gastroenterite aguda  

A gastroenterite aguda é uma das doenças mais comuns nos seres 

humanos e causa significativa de morbidade e mortalidade no mundo todo. Ela 

pode ser causada por mais de 20 agentes microbianos incluindo vírus, 

bactérias, parasitas, a maioria não produzindo inflamação.  

Os sintomas clínicos podem variar de vômitos, diarréia ou ambos. Em 

casos graves pode levar à hospitalização e morte (Kilgore e Glass, 1997; 

McNulty, 1978; Wilhelm et al., 2003). A gastroenterite viral é causa de óbito de 

5 a 10 milhões de pessoas por ano no mundo devido à diarréia intensa, 

associada ou não a febre e vômitos, que pode levar crianças a uma grave 

desidratação (Baron et al., 1982; Bern et al., 1992; Hudson et al., 2004; 

Medeiros et al., 2001; Kappus et al., 1982; Uhnoo et al., 1984; Waldman et al., 

1987). 

Historicamente os vírus têm sido relacionados como agentes de 

gastroenterites agudas quando nenhum outro patógeno é identificado. Entre 

1950 e 1970, era difícil estabelecer a associação entre os vírus encontrados 

nas fezes com os casos de gastroenterite aguda. Vírus do gênero Enterovirus, 

como echovírus, coxsackie A e B, poliovírus, e outros, como adenovírus eram 

frequentemente isolados de indivíduos assintomáticos ou com outros 

problemas clínicos. Os avanços nos métodos de detecção de vírus 

possibilitaram a identificação dos vírus como agente etiológico da doença, e 

não um passageiro silencioso no trato intestinal (Kilgore e Glass, 1997). 

Aproximadamente metade dos casos de gastroenterites documentados todo 

ano não tem detectado seu agente etiológico e a suspeita é que muitos deles 

tenham origem viral (Abbaszadegan et al., 1999; Abad et al., 1994; 

Christensen, 1989; Rao e Melnick, 1986; Reynolds e Pepper, 2000; Rusin et. 

al., 2000; Schwartzbrod, 1995). 

A identificação, por microscopia eletrônica, de norovírus nas fezes de 

pessoas logo após um surto de gastroenterite não bacteriana na cidade de 

Norwalk (EUA) possibilitou a relação desse vírus como causa de gastroenterite 

(Kapkian et al., 1972). A partir desse trabalho, estudos empregando a 

microscopia eletrônica identificaram outros vírus e puderam associá-los a 

casos de gastroenterites. Bishop et al. (1973) observaram a presença de 

rotavírus na mucosa intestinal de crianças com gastroenterite. Em 1975, 



astrovírus (Madeley e Cosgrove, 1975) e adenovírus (Flewett et al., 1975) 

também foram identificados nas fezes de crianças com diarréia aguda. As 

infecções virais do trato gastrointestinal variam de assintomáticas a causadoras 

de diarréia com grave desidratação. A gravidade da doença é caracterizada por 

grande perda de fluidos e eletrólitos e a rapidez com que essas perdas possam 

ser repostas (Kilgore e Glass, 1997). 

Atualmente, os agentes virais comprovadamente responsáveis por 

gastroenterites agudas são: rotavírus (Rotaviridae), saporovírus e norovírus 

(Caliciviridae), adenovírus entéricos (Adenoviridae) e astrovírus (Astroviridae), 

torovírus e coronavírus (Coronaviridae) (Kilgore e Glass, 1997; Wilhelm et al., 

2003). 

As gastroenterites virais ocorrem em dois grupos epidemiológicos 

distintos: diarréia infantil (doença endêmica) e surtos (doença epidêmica).  

Os rotavírus são os responsáveis pela maioria dos casos de diarréia 

aguda em crianças com menos de 5 anos de idade, causando entre 600.000 e 

870.000 mortes ao ano. Os adenovírus entéricos  apresentam incidências 

variáveis de infecções, de 1 a 8% nos países desenvolvidos e de 2 a 31% nos 

países em desenvolvimento, enquanto os astrovírus são responsáveis por 4 a 

10% dos casos de gastroenterites agudas (Wilhelm et al., 2003). 

Os norovírus são responsáveis pela maioria dos surtos de diarréia não 

bacteriana e também têm sido associados aos surtos causados por alimentos 

contaminados (Kilgore e Glass, 1997). Eles também são os principais agentes 

etiológicos de gastroenterites virais em adultos. 

 

1.4 Vírus presentes no meio ambiente 

Os métodos para detecção de vírus no esgoto e águas poluídas tiveram 

início na década de 40, quando Melnick tentou verificar a transmissão direta ou 

indireta de poliovírus por esgoto. Entre 1940-45 ele coletou amostras do rio 

East na cidade de Nova Iorque. Após purificar as amostras, ele inoculou cada 

amostra em um macaco. Apesar de não comprovar a transmissão, foi 

verificado que nos períodos de prevalência de poliovírus na população, eles 

estavam presentes em grande quantidade no esgoto, permanecendo infectivos 

por várias semanas. O surto de hepatite E ocorrido na cidade de Nova Delhi, 

Índia, em 1956 teve origem na contaminação de esgoto no Rio Jumna, local de 



captação da água pela estação de tratamento levou a criação de um grupo de 

pesquisa de virologia ambiental em Houston (EUA), e outro de poluição viral e 

bacteriana em água e efluentes. Esse período é considerado como o início do 

campo de virologia ambiental (Rao e Melnick, 1986). 

O desenvolvimento das técnicas de cultura celular possibilitou uma 

expansão na área de virologia. Estudos comprovaram que, comparados às 

bactérias termotolerantes, os enterovírus permanecem infectivos por um maior 

tempo no meio ambiente, são mais resistentes ao cloro e possuem uma dose 

infectiva 4 a 6 vezes menor que o número de bactérias necessário para iniciar 

uma infecção. A utilização dos enterovírus humanos específicos como 

poliovírus como indicadores foi proposta ainda na década de 70. Contudo ele 

não é adequado tanto nos países onde houve erradicação da doença, já limita 

sua presença no esgoto, quanto nos países onde ocorre a vacinação de um 

poliovírus atenuado (Azadpour-Keeley et al., 2003; Rao e Melnick, 1986). 

Com o desenvolvimento de técnicas moleculares a partir da década de 

80 foi possível uma melhor detecção de patógenos virais não apenas nas fezes 

mas também circulantes no meio ambiente, já que muitos estão em 

concentrações abaixo dos limites de detecção das outras técnicas. Assim, 

inúmeros estudos foram realizados para detecção de vírus entéricos no meio 

ambiente demonstrando que a concentração deles no esgoto não cai 

drasticamente devido a presença de bactérias ou mesmo após o tratamento de 

esgoto (Azadpour-Keeley et al., 2003). 

Há quase 150 tipos de vírus entéricos humanos conhecidos que entram 

no corpo humano pela via oral, multiplicam no trato gastrointestinal e são 

excretados em grande número nas fezes dos indivíduos infectados (portadores 

sintomáticos ou não), atingindo números em torno de 108 a 1011 partículas por 

grama de fezes. A presença de vírus no esgoto está diretamente relacionada 

aos vírus que são excretados pela população no momento. Uma vez liberados 

e atingindo o meio ambiente os vírus podem contaminar sistemas de 

fornecimento de água, águas recreacionais, grãos, frutos do mar e águas 

subterrâneas. Assim, a epidemiologia das infecções virais é influenciada pelo 

nível de higiene e saneamento ambiental (Rao e Melnick, 1986; Reynolds e 

Pepper, 2000).  



A sobrevivência e infectividade dos vírus dependerão de uma série de 

fatores ambientais e do hospedeiro como temperatura, radiação solar, 

adsorção, metais pesados, quelantes orgânicos, além das atividades de 

bactérias, algas e protozoários. A adsorção de vírus a sedimentos parece 

prolongar grandemente a infectividade dos vírus (Azadpour-Keeley et al., 2003; 

Reynolds e Pepper, 2000) . 

Na cidade de São Paulo, desde a década de 60, estudos têm detectado 

a presença de vírus entéricos nas águas de córrego e esgoto. Christovão et al. 

(1967) detectaram vírus da poliomielite tipo I, III e vírus de coxsackie em águas 

de irrigação de hortas do município. Na década de 70, Stewien (1979) detectou 

a presença e quantificou os Enterovírus presentes em esgoto colhidos de dois 

subdistritos da cidade, tendo-os encontrado em números que variaram de 0 a 

1365 UFP/L. Oito anos depois, estudo similar desenvolvido por Marques (1987) 

quantificou 20 a 4.490 UFP/L. Com o aprimoramente das técnicas de detecção, 

a partir da década de 80 outros vírus puderam ser detectados.  

Mehnert e Stewien (1993) empregando a técnica de filtração por 

membrana eletropositiva e os métodos de imunofluorescência indireta e 

imunoperoxidade direta realizaram o primeiro estudo no país sobre presença e 

quantificação de rotavírus em esgoto e córregos poluídos. Os rotavírus foram 

detectados em 20,6% das amostras de esgoto e 34,5% das amostras de 

córrego, com uma média geométrica de 2,2 UFF/L em esgoto e, 2,9 UFF/L em 

córregos. Nos mesmos locais, em estudo subseqüente, Queiroz (1999) 

detectou rotavírus em 44,4% das amostras de esgoto e 46,4% das amostras de 

água de córrego, ao longo de doze meses. 

Utilizando a técnica de filtração por membrana positiva e a PCR, Santos 

et al. (2004) detectaram adenovírus humanos em 69,4% das amostras de 

esgoto e 76,1% das amostras de córrego, sendo que 89,85% das amostras 

positivas para adenovírus continham adenovírus entéricos (HAdV-F).  

Sassaroli (2002) analisou as mesmas amostras de Santos et al. (2004), 

mas para detecção do vírus da Hepatite A, e o detectou em 44,9% das 

amostras de esgoto e 63% das amostras de córrego analisadas. A 

caracterização genotípica do VHA demonstrou que o genótipo IB foi observado 

em 67,6% das amostras enquanto o genótipo IA/IB foi observado em 26,5% 

das amostras. 



Entre os vírus transmitidos pela rota fecal-oral se destacam os 

adenovírus, vírus da hepatite A e norovírus, responsáveis por doenças como 

gastroenterites e diarréias virais, hepatites, meningites, entre outras (Sano et 

al., 2003). 

Os norovírus (NoVs) e os adenovírus (HAdVs) estão entre os principais 

agentes etiológicos dos casos de gastroenterite e diarréia aguda em crianças e 

são transmitidos, mesmo em um baixo número, pela via fecal-oral. A veiculação 

é mundialmente associada à origem hídrica pela ingestão de água e de 

alimentos contaminados. A gastroenterite viral é causa de óbito de 5 a 10 

milhões de pessoas por ano no mundo devido à diarréia intensa, associada ou 

não a febre e vômitos, que pode levar crianças a uma grave desidratação 

(Baron et al., 1982; Kappus et al., 1982; Uhnoo et al., 1984; Waldman et al., 

1987; Bern et al., 1992; Medeiros et al., 2001; Hudson et al., 2004). 

1.4.1 Adenovírus 
O adenovírus humano, HAdV, é um dos candidatos a indicador viral no 

meio ambiente dada a sua ampla detecção em esgoto, rios, águas costeiras, 

piscinas, água doce e até na água potável destinada ao consumo humano 

(Enriquez et al., 1995; Pina et al., 1998; Jiang, 2006; Bofill-Mass et al., 2006). 

Os HAdVs pertencem ao gênero Mastadenovirus, à família Adenoviridae 

e são vírus DNA líticos de 70 a 90 nm. Seu material genético é composto por 

DNA de filamento duplo associado a proteínas. Estruturalmente possuem uma 

simetria icosaédrica, com 252 capsômeros subdivididos em 240 hexons e 12 

pentons. A fibra é projetada a partir dos 5 hexons que circundam a base de 

cada penton (Shenk, 1996). A Figura 1 mostra um esquema do vírus e uma 

micrografia de adenovírus em microscopia eletrônica. 

Há 51 sorotipos de adenovírus conhecidos que são divididos em 6 

espécies (A a F) baseado na homologia de DNA e propriedades de 

hemoaglutinação e potencial oncogênico em roedores (Shenk, 1996; Benkô, 

1999).  

Os adenovírus causam infecções persistentes caracterizadas pela 

excreção fecal, prolongada e intermitente. Eles normalmente infectam e 

replicam em vários locais do trato respiratório, na cavidade ocular e no trato 



gastrointestinal, mas podem afetar outros órgãos como pâncreas, miocárdio e o 

sistema nervoso central, que pode estar envolvido na meningoencefalite. 

 

 
Figura 1. Esquema de uma partícula de adenovírus (A) e micrografia eletrônica mostrando os  
vírus formando os agrupamentos (B).  

Fonte: http://www.flupatrol.com/wp-co n t ent/uploads/2007/05/big-adenovirus-
v3.gif;  http://www.ncbi .nlm. nih. gov/I CTVd b/WIntkey/Images/em_adeno. gif. 

 

Muitas infecções são subclínicas e resultam na formação de anticorpos. 

Os vírus podem replicar por meses após a infecção inicial no trato 

gastrointestinal e respiratório. Entre as infecções causadas há doenças do trato 

respiratório, cistite hemorrágica aguda, ceratoconjuntivite, miocardite, além de 

infecções em indivíduos imunodeprimidos  (Horwitz, 1996; Kojaoghlanian et al., 

2003). A Tabela 2 apresenta os sorotipos, relacionando com as espécies e as 

infecções causadas. 

 

Tabela 2: Classificação dos adenovírus e infecções causadas pelas espécies 
Espécie Sorotipos Infecções 

A 12, 18, 31 Infecções respiratórias e gastroenterites em crianças 
menores de 1 ano 

B 3, 17, 14, 16, 21; 11, 34 e 
35 Infecções respiratórias, intestinais e do trato urinário 

C 1, 2, 5 e 6 Trato respiratório superior (adenóides e tonsilas) 

D 
8, 9, 10, 13, 15, 17, 19, 20, 
22-30, 32, 33, 36-39, 42-
51 

Infecções assintomáticas e ceratoconjuntivite 
epidêmica 

E 4 Surtos epidêmicos de infecções respiratórias em 
recrutas militares 

F 40, 41 Gastroenterite aguda infantil 
Fonte: Azar et al. (1988); De Jong (1983) ; Flewett et al. (1975); Horwitz (1996) ; Moraes et al. 
(1987); Van der veen (1963) ; Wadell (1984). 
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Aproximadamente metade das crianças menores de 5 anos de idade 

infectadas com adenovírus tipo HAdV-1, HAdV-2, HAdV-3 ou HAdV-5 excretam 

vírus nas fezes por longos períodos (Allard et al., 1992). Após uma infecção a 

imunidade é conferida ao sorotipo específico e, por isso, os adultos são mais 

suscetíveis às infecções que são menos comuns na infância (Horwitz, 1996).  

Cinek et al. (2006) realizaram estudo na Noruega sobre a presença de 

enterovírus e adenovírus em fezes de crianças com propensão genética à 

diabetes tipo 1. Das 1255 amostras de fezes analisadas, os adenovírus foram 

detectados em 138 (11,0%) amostras, mas a presença dos vírus não foi 

associada a diarréia e vômito, mas a febre e gripe. 

Diversas espécies de adenovírus são excretadas nas fezes, porém 

apenas os sorotipos da espécie F, HAdV-40 e HAdV-41, são responsáveis 

pelos casos de gastroenterites virais causadas por adenovírus (Horwitz, 1996). 

Os adenovírus entéricos podem ser isolados de fezes de crianças infectadas 

com aproximadamente 1011 partículas virais/g de fezes (De Jong, 1983; Uhnoo 

et al., 1984; Allard et al., 1990). Em estudo realizado com 416 crianças de até 

15 anos com gastroenterite aguda, Uhnoo et al. (1984) detectaram adenovírus 

entéricos em 13,5% dos casos. O sintoma predominante das infecções foi a 

diarréia, com uma duração média de 8,6 dias (HAdV-40) a 12,2 dias (HAdV-41) 

e um terço das crianças infectadas com HAdV-41 tiveram sintomas 

prolongados, ou seja, por mais de 14 dias. 

Os adenovírus entéricos ocupam o terceiro lugar em termos de 

importância no estabelecimento de diarréia de origem não bacteriana no Brasil 

com uma incidência variável nas fezes de crianças com gastroenterite (Hársi et 

al., 1995; Pereira Filho et al., 2007).  

Em estudo realizado na cidade de São Paulo, Hársi et al. (1995) 

detectaram adenovírus entéricos em 4,5% das amostras analisadas.   

Soares et al. (2002) analisando amostras de fezes de crianças com 

diarréia provenientes de Rio de Janeiro, Niterói, Londrina e Juiz de Fora, 

detectaram adenovírus em 4,9% das amostras analisadas, sendo os 

adenovírus entéricos detectados em 7,2% das amostras.  

Pereira Filho et al. (2007) realizaram um estudo sobre detecção de 

adenovírus associados a gastroenterites agudas em crianças com até 5 anos 

nas cidades do Rio de Janeiro e Salvador. O estudo examinou 3.060 amostras 



de fezes e 61 (2%) amostras foram positivas para adenovírus. Apesar da baixa 

positividade, entre os adenovírus, a espécie F foi a mais prevalente (65%). 

Além da ocorrência de adenovírus da espécie A, C, D, houve também 

coinfecção entre as espécies F/D, F/A, F/C e B/D.  

Cox et al. (2005) realizaram um estudo na cidade de Sidney, Australia 

sobre detecção de adenovírus humanos nas fezes de outros animais, 

domésticos e silvestres. Os resultados comprovaram que as fezes humanas 

são as únicas fontes conhecidas de adenovírus humanos. Assim, a detecção 

de adenovírus no meio ambiente é devido a contaminação com esgotos 

humanos não tratado ou tratado inadequadamente. 

Os adenovírus humanos têm sido detectados em altas concentrações no 

esgoto doméstico, apresentando uma ausência ou baixa sazonalidade.  

Em Atenas, Grécia, Krikelis et al. (1985) detectaram a presença de 

adenovírus em 100% das amostras colhidas ao longo de 15 meses.  

Estudos realizados na cidade de Barcelona, Espanha, detectaram 

adenovírus humanos em 93% (Puig et al., 1994) e 100% das amostras 

(Girones et al.,1995).  

Na cidade de São Paulo, Santos et al. (2004) detectaram adenovírus 

humanos em 69,4% das amostras de esgoto; destas, 89,85% continham 

adenovírus entéricos. 

O emprego dá técnica de PCR possibilitou uma maior detecção de 

adenovírus humanos no meio ambiente, quando comparado aos resultados 

obtidos utilizando cultura celular, principalmente nos casos da presença de 

adenovírus entéricos, que são fastidiosos. 

A detecção de adenovírus em águas de rio, mar, em esgoto, esgoto 

tratado e frutos do mar por Pina et al. (1998) utilizando a técnica de PCR, levou 

à proposição da utilização dos adenovírus como indicador molecular da 

presença de vírus humanos no meio ambiente e frutos do mar. 

O desenvolvimento da técnica de PCR em tempo real (Heid et al., 1996) 

possibilitou a detecção e quantificação de partículas virais. A aplicação desse 

método em amostras ambientais por He e Jiang (2005) e Bofill-Mass et al. 

(2006) possibilitou a detecção e quantificação de adenovírus em amostras de 

esgoto bruto e efluente tratado no sul da Califórnia e na cidade de Barcelona. 

Em ambos os casos, os resultados obtidos demonstram a estabilidade dos 



adenovírus no meio ambiente e às técnicas de tratamento empregadas nas 

estações de tratamento.  

Além da detecção por PCR em tempo real, He e Jiang (2005) também 

compararam aplicaram as amostras em cultura celular e os resultados obtidos 

com ambas as técnicas foram diferentes. Como as técnicas moleculares não 

distinguem os vírus infectivos dos não infectivos, os resultados podem ser 

superestimados. Por outro lado, as limitações dos ensaios de cultura de célula 

acabam por subestimar a presença dos patógenos virais presentes. Assim, são 

necessários estudos que façam uma relação entre infectividade viral e 

quantidade genômica. 

A detecção ampla dos adenovírus no meio ambiente também está 

relacionada a sua estabilidade a ação de agentes físicos e químicos, 

possibilitando uma permanência prolongada.   

Enriquez et al. (1995) realizaram um estudo comparando a infectividade 

dos adenovírus, poliovírus e vírus da hepatite A presentes em efluentes de 

estação de tratamento de esgoto, águas continentais e água do mar. Após os 

tratamentos primário e secundário, a quantidade de adenovírus infectivos foi 

um pouco maior que os outros vírus. Nos outros ambientes, a permanência de 

adenovírus foi bastante superior. Essa maior resistência, comparando aos 

outros vírus estudados pode ser devido a natureza do adenovírus, que é um 

vírus de DNA dupla fita. Assim, se danificado, esses vírus poderiam ser 

reparados pelos mecanismos de reparo de DNA existentes no hospedeiro, que, 

junto com os dímeros de pirimidina, podem reparar uma ampla variedade de 

danos ao DNA. Dessa forma, caso uma fita for danificada pelos fatores 

ambientais, a outra ainda pode servir como molde para replicação da progênie. 

A menor sobrevivência de vírus infectivos nas amostras de esgoto, comparada 

as amostras de águas continentais e do mar, pode ser devido a danos nas 

proteínas dos capsídeos, impossibilitando os vírus a entrarem nas células.  

1.4.2 Norovírus 
É um vírus de RNA fita simples positiva, não envelopado, com um 

diâmetro aproximado de 26 a 35nm, com estrutura icosaédrica de padrão 

regular e genoma de 7900 nucleotídeos. Protegido por um capsídeo protéico 

composto por uma proteína maior VP1 e pequenas cópias de uma proteína 



estrutural secundária básica (VP2). A extremidade 5’ do genoma tem um cap, 

uma proteína ligada ao genoma (VPg) e na  extremidade 3’ tem uma poliamina 

tornando este vírus altamente infeccioso (Xi et al., 1990; Roper et al., 1990; 

Prasad et al., 1999; Glass et al., 2000; Hudson et al., 2004). A Figura 2 mostra 

um esquema e uma foto de microscopia eletrônica de norovírus. 

Com base na organização do genoma, o NoVs foram classificados 

dentro da Família Caliciviridae. As comparações das seqüências na região do 

genomas que codifica a RNA polimerase dependente de RNA mostraram uma 

subdivisão dos vírus dentro do grupo, em cinco grandes grupos genéticos I 

(GI), II (GII), III (GIII), IV (GIV) e V (GV). A maioria dos norovírus humanos está 

incluída nos grupos GI e GII. No grupo GI estão incluídos vírus Norwalk (NV), 

Southampton (SOV) e Desert Shield (DSV), e no GII estão incluídos: Lordsdale 

(LV), México (MX), Toronto (TV), Hawaii (HV), Snow Mountain Agent (SMA), 

White River (WRV), Grimsby (GRV), Gwnedd (GV) (Atmar e Estes, 2001; David 

e Szucs, 2003). Por não ser um vírus cultivável, é necessária a análise da 

seqüência de nucleotídeos para a classificação final dos vírus (Castilho et al., 

2006). 

 

 
Figura 2. Esquema de uma partícula de norovírus (A) e micrografia eletrônica (B).  

Fontes: http://www.pyroenergen.com/articles/images/norwalk-virus.jpg  e http://www.if 
remer.f r/microbio /labo-microbiologie/photos/norovirus.jpg.  

 

Principal agente responsável por surtos de gastroenterites virais agudas 

e diarréia esporádica em comunidades no mundo, é um vírus altamente 

debilitante que causa surtos repentinos de gastroenterite. Altamente infectivo e 

estável, é mais resistente às técnicas de desinfecção que a maioria das 

bactérias e outros agentes virais,  tais como níveis de cloro inferiores a 10 ppm, 
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congelamento e aquecimento a 60°C. Também podem per sistir no meio 

ambiente, sendo proposto que podem circular no ambiente em pequeno 

número em uma população até que um indivíduo infectado contamine uma 

fonte comum de água ou alimento, resultando em um surto explosivo (Dolin et 

al., 1972; Fankhauser et al., 1998; Roper et al., 1990; Graham et al., 1994; 

Glass et al., 2000; Lopman et al., 2002; Rockx et al.,2002; Mead et al., 2003; 

Marshall et al., 2003; Hudson et al., 2004). 

No Brasil, Castilho et al. (2006) realizaram uma análise genealógica em 

amostras fecais colhidas de crianças com gastroenterite no estado de São 

Paulo onde ficou demonstrado que diferentes cepas circulam no país, incluindo 

misturas de genótipos, descrição feita pela primeira vez em amostras de fezes 

de crianças em casos esporádicos. 

Estudos foram realizados em alguns países para detecção de Norovírus 

no esgoto, águas continentais, esgoto tratado e frutos do mar.  

Lodder et al. (1999) realizaram um monitoramento no esgoto durante um 

surto de Norovírus nas cidades holandesas de Reeuwijk, Apeldoorn e 

Enkhuizen. O seqüenciamento dos produtos da RT-PCR mostraram 

similaridade entre as fezes dos pacientes e os vírus detectados no esgoto. Em 

outro estudo, realizado em Apeldoorn em esgoto e rios, os norovírus também 

foram detectados, sendo mais prevalente a estirpe Lordsdale (Lodder e 

Husman, 2005).  

Em Wyoming (EUA), Parshioniar et al. (2003) puderam relacionar um 

surto de norovírus à água subterrânea contaminada com esgoto.  

Ueki et al. (2005) realizaram um estudo no Japão envolvendo pacientes 

com gastroenterites, esgoto, efluente tratado, rio e frutos do mar. Em todos os 

ambientes foram detectados Norovírus, inclusive no efluente tratado, o que 

indica que talvez o sistema de tratamento convencional pode não ser suficiente 

para remover os vírus. 

Van den Berg et al. (2005) detectaram várias cepas de norovírus  em 

amostras de esgoto bruto e tratado na Europa.  

Tendo em vista que a dose infectante de norovírus é de apenas 10 

unidades detectáveis por PCR (UDP) (Lindesmith et al., 2003) é importante a 

realização de estudos que visem a degradação desses vírus nos tratamentos 

de água e esgoto existentes, como o trabalho realizado por Kato et al. (2005) 



que desenvolveram um sistema com desinfecção por UV e fotocatalíticos, 

chamado de sistema TiO2/UV, o qual foi capaz de decompor as partículas de 

norovírus presentes. 

1.4.3 Vírus da Hepatite A 
O vírus da Hepatite A (VHA) foi identificado pela primeira vez em 1973. 

Pertence à família Picornaviridae, gênero Hepatovirus. É um vírus esférico, não 

envelopado, com um diâmetro de 27 a 32 nm, composto de proteína viral e 

RNA. O genoma consite de RNA fita simples positiva de aproximadamente 7,5 

kb contendo, com a extremidade 5’ representando uma região não 

codificadora, ligada covalentemente à proteína viral VPg. Uma única 

poliproteína é expressa por uma ORF que se extende pela maior parte do RNA 

genômico, que é posteriormente clivada para formar proteínas do capsídeo 

viral e algumas proteínas não estruturais. A extremidade 3’ possui uma cauda 

poli-A com 40 a 80 nucleotídeos. O genoma do VHA é infeccioso por si, já que 

o RNA de fita simples positiva atua como molécula mensageira para a tradução 

de polipeptídeos virais e como molde para replicação do genoma viral. A 

replicação do genoma ocorre no citoplasma do hepatócito infectado por um 

mecanismo envolvendo uma RNA polimerase dependente do RNA (WHO, 

2000; Hollinger e Ticehurst, 1996). Na Figura 3 é possível observar a 

microscopia eletrônica desses vírus. 

 

 
Figura 3. Fotomicrografias eletrônicas do vírus da hepatite A. Fontes: http://www.wales.nhs.Uk 

/sites3/gallery/719/hepatitisa.jpg e http://www.vacinas.org.br. 

 

A primeira adaptação do VHA em cultura de célula ocorreu em 1979 

(Provost e Hilleman) mas as células infectadas contêm baixo título de vírus. 

Atualmente as técnicas de biologia molecular como a RT-PCR têm sido as 



mais aplicadas na detecção desses vírus, seja em amostras clínicas ou 

ambientais (Cuthbert, 2001; Sassaroli, 2002; Pintó et al., 2007).  

O vírus da Hepatite A tem grande importância devido ao alto número de 

surtos no mundo. A incidência mundial estimada é que ela seja superior a 1,4 

milhões de casos ao ano, com uma maior incidência em jovens e adultos com 

mais de 50 anos. Sua infecção ocorre pela via fecal-oral, pela ingestão de 

material contaminado. No caso de áreas com falta de saneamento e higiene, as 

infecções ocorrem na infância. Com a melhoria das condições de saneamento, 

a transmissão muda para grupos etários mais velhos, aumentando a incidência 

de casos sintomáticos. A contaminação com o vírus ocorre tipicamente pela 

ingestão de água ou alimentos contaminados. A excreção do vírus nas fezes 

do paciente ocorre em concentrações relativamente altas 2 a 3 semanas antes 

do estabelecimento de sintomas clínicos e 8 dias após estabelecimento da 

icterícia. Em cerca de 4% dos pacientes, ela causa hepatite fulminante e morte. 

(White e Fenner, 1994; Hollinger e Ticehurst, 1996; Tanaka, 2000; WHO, 

2000). 

No Brasil, estudos em diferentes cidades brasileiras observou a 

prevalência de marcadores anti-VHA em crianças de baixo poder econômico 

nas cidades de Paracambi, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Campinas (Ferreira 

et al., 1998; Pinho et al., 1998; Villar, 2002). Em estudo realizado nas regiões 

Norte, Nordeste, Sul e Sudetes, Clemens et al. (2000) observaram uma maior 

prevalência de anticorpos anti-VHA na região Norte. 

Como os adenovírus e os norovírus, o vírus da Hepatite A também foi 

detectado em amostras de esgoto bruto e tratado (Divizia et al., 1998; Pintó et 

al., 2007; Sassaroli, 2002). 

A detecção de RNA fita simples no meio ambiente sugere uma excreção 

constante, pois o RNA se degrada rapidamente após liberação do capsídeo 

(Limsawat e Ohgaki, 1997). Dessa forma, apesar da reação da PCR não 

permitir a distinção entre partículas virais infectivas e não infectivas, no caso de 

vírus RNA fita simples como o VHA, um resultado positivo indica a presença 

recente de vírus potencialmente viáveis.  

No meio ambiente, o VHA é resistente a tratamentos com ácidos (resiste 

ao pH 1 por 2 horas em temperatura ambiente), éter 20%, clorofórmio, 

diclorodifluorometano, triclorotrifluorometano, ácido percloroacético ( 300 mg/L 



por 15 min a 20°C) e não é inativado por detergente s (permanece ativo a 37° C 

por 30 min com SDS a 1%). A inativação do VHA é possível a uma temperatura 

superior a 85°C; pode também ser inativado por auto clavação (121°C/ 20 min), 

radiação ultravioleta, formalina (8% por 1 min a 25°C), permanganato de 

potássio ( 30 mg/L por 5 min), cloro (cloro livre residual com concentração de 2 

a 2,5 mg/L por 15 min) e compostos contendo cloro (3 a 10 mg/L de hipoclorito 

de sódio a 20°C por 5 a 15 min) (WHO, 2000). 

  

1.5 Técnicas para detecção e quantificação de partí culas virais 

Os dois métodos mais comuns para detecção e quantificação de vírus 

em cultura celular são o efeito citopático (ECP) e a técnica de ensaio em 

placas.  

Os efeitos citopáticos são mudanças observadas na estrutura das 

células inoculadas com os vírus resultantes da replicação celular. Entre as 

mudanças há arredondamento das células, aumento no volume do citoplasma 

celular alterando o tamanho da célula, ou detecção de espaços na 

monocamada causados por lise celular. Os ECPs são distintos conforme o 

vírus inoculado, como a formação de agregamentos semelhantes a cachos de 

uvas (adenovírus) ou arredondamento das células (enterovírus). Há dois 

métodos para estabelecer o título viral por ECP, a diluição serial endpoint ou 

TCID50, onde são adicionadas diluições seriadas da suspensão viral nas 

células e o ECP é observado ao longo do tempo. O título, ou endpoint é a 

maior diluições de vírus capaz de produzir ECP em 50% das cavidades. O 

segundo método é chamado de número mais provável, NMP, onde há 

observação do ECP em monocamadas com diferentes diluições da suspensão 

viral e utilização de tabelas de NMP para determinar o número de vírus (Metcalf 

et al., 1995; Josephson et al., 2000). 

Os ensaios de placa são empregados para detecção de vírus que 

formam áreas de lise celular, ou placas, em monocamada celular que recebeu 

um meio nutriente solidificado. Cada placa tem origem em uma única partícula 

viral infecciosa e o título do vírus pode ser estabelecido contando o número de 

placas ou unidades formadoras de placa (UFP) (Metcalf et al., 1995; Josephson 

et al., 2000). 



Nem todos as partículas virais presentes em uma amostra podem ser 

detectadas pela cultura celular porque nem todas estão infecciosas. Além 

disso, pode haver ausência de receptores celulares ou o tempo de incubação 

das células pode não ser suficiente para os vírus se ligarem aos receptores 

virais nas células hospedeiras. Em amostras ambientais a detecção de vírus 

por cultura celular muitas vezes é dificultada pela presença de bactérias, 

fungos ou substâncias tóxicas, sendo importante o uso de antibióticos, 

antifúngicos e tratamento das amostras com substâncias como Vertrel ou 

clorofórmio (Metcalf et al., 1995; Josephson et al., 2000). 

Além disso há vírus que não produzem alterações na células ou lise 

celular mesmo em alta concentrações. Por fim há ainda os vírus que ainda não 

são cultiváveis, caso atual dos norovírus. Nesses casos outras técnicas devem 

ser utilizadas para detecção de vírus como imunoensaios ou a técnica de 

reação em cadeia da polimerase (PCR) para detecção do ácido nucléico viral 

(Metcalf et al., 1995; Josephson et al., 2000). 

A técnica de PCR foi desenvolvido na década de 80 revolucionando as 

metodologias de biologia molecular ao amplificar pequenas quantidades do 

material genético alvo. A PCR é uma reação enzimática relativamente simples 

onde uma enzima DNA polimerase é utilizada para copiar a seqüência alvo de 

DNA repetidamente por 25 a 40 ciclos. O produto da PCR é visualizada em um 

gel de agarose corado com brometo de etídeo. O tamanho do fragmento é 

estimado comparando com um marcador de peso molecular e a utilização de 

um DNA padrão de tamanho conhecido (controle positivo) permite concluir se o 

fragmento obtido é realmente o esperado. A especificidade da reação é obtida 

com as seqüencias de oligonucleotídeos utilizadas, baseadas em seqüências 

conservadas e universal a todas espécies conhecidas do organismo alvo. A 

técnica de PCR foi desenvolvida para detecção do DNA. No caso de vírus de 

RNA há utilização de uma enzima de transcriptase reversa e o método é 

conhecido como RT-PCR. A primeira etapa da RT-PCR é fazer uma cópia de 

DNA complementar da seqüência de RNA de interesse, o cDNA. A técnica de 

RFLP (Restriction Fragment Lenght Polymorfism) é baseada na restrição 

enzimática dos produtos amplificados nas reações de PCR. As endonucleases 

utilizadas cortam o fragmento de DNA em fragmentos menores em seqüências 



específicas que possibilitam, por exemplo, a distinção de espécies de 

adenovírus. 

Apesar dos avanços propiciados pela técnica de PCR, a utilização do gel 

de agarose apresenta algumas desvantagens na visualização dos produtos 

amplificados como baixa precisão devida a baixa sensibilidade e resolução, 

não ser automatizado e os  resultados são apenas baseados no tamanho do 

fragmento e não expressos em números. 

A técnica de PCR em tempo real permite não apenas a detecção, mas 

também a quantificação de partículas virais ao amplificar as seqüências virais 

utilizando tampões com moléculas fluorogênicas que permite a identificação 

através da emissão de luz e cor. É um método mais rápido e mais sensível que 

a técnica de PCR e a leitura em tempo real haverá coleta de dados a cada ciclo 

de amplificação e para a análise de resultados será usada a fase geométrica 

da PCR, onde a eficiência de amplificação dos fragmentos e a reprodutibilidade 

dos resultados são muito altas. A quantificação pode ser absoluta ou relativa. A 

quantificação absoluta ocorre quando são obtidos valores numéricos com 

alguma unidade, como número de cópias ou nanogramas de DNA, enquanto 

na relativa são comparados os Cts de cada amostra e os resultados 

representam ordens de grandeza. A quantificação absoluta necessita de 

amostras padrões previamente quantificadas por método independente como 

espectrofotômetros. Há várias moléculas fluorescentes utilizadas, como 

SYBR™ Green e TaqMan™. As moléculas de SYBR™ Green emitem grande 

quantidade de sinal fluorescente ao intercalar com DNA dupla-fita, enquanto no 

sistema TaqMan™ a emissão fluorescente depende de uma sona que anela 

especificamente entre dois oligonucleotídeos. O software do termociclador 

processa as calibrações do equipamento, coleta e analisa os dados 

fluorescentes e disponibiliza os dados em gráficos (Heid, 1996; Mackay et al., 

2002; Applied Biosystems, 2007). 

As técnicas da PCR e PCR em tempo real têm como limitação a não 

diferenciação entre partículas virais infecciosas e não infecciosas, o que tem 

levado ao emprego das técnicas em conjunto com técnicas de cultura celular.  



1.6 Tratamento de esgoto 

Há relatos de coleta de dejetos humanos no Império Romano, quando os 

resíduos eram coletados e descartados no corpo d´água mais próximo. Com o 

passar dos séculos o aumento da população levou à degradação dos corpos 

d´água, afetando a vida aquática pela queda do nível de oxigênio. A 

preocupação sobre o controle dos dejetos teve início a partir de 1855, ano em 

que John Snow provou que um surto de cólera foi causado pela contaminação 

de esgoto na água captada pelo Rio Tâmisa (Toze, 1997). O tratamento de 

esgoto foi iniciado entre o final do século XIX e início do século XX. Na época 

os processos foram desenvolvidos para tratar a matéria orgânica antes da 

disposição em corpos d´água. Os sistemas de tratamento implantados na 

Europa e nos Estados Unidos visavam primeiramente a diminuição da carga 

orgânica no efluente tratado e nunca foram projetados para atingirem uma alta 

remoção de patógenos liberados nas fezes . Apenas recentemente, com o 

aumento na demanda de água, com limitação no fornecimento e a necessidade 

em reutilizar esse esgoto, o tratamento também começou a incluir a redução de 

patógenos e substâncias tóxicas (Feachem et al., 1983; Gerba, 2000).  

A coleta e tratamento de esgoto consiste em um sistema de tubulação 

de esgoto e uma estação de tratamento de efluentes (ETE) seguido de 

descarte do efluente tratado nos corpos d'água. O tratamento compreende as 

seguintes etapas: tratamento primário, tratamento secundário e tratamento 

terciário (ou avançado) (Biton, 1997; FUNASA, 2004; Gerba 2000; Rao e 

Melnick, 1986).  

O tratamento primário é feito por  processos físicos. Ao entrar na 

estação, o esgoto passa por  grades mecanizadas para retenção de 

fragmentos e materiais grandes que poderiam causar o entupimento de 

equipamentos da estação. A seguir ele passa por grades médias, que separam 

materiais sólidos menores como fraldas e garrafas, e por caixas de areia para 

retenção de areias e partículas com diâmetro relativo maiores que 200 mm. O 

fluxo de esgoto é então bombeado para um tanque de sedimentação primário 

onde o esgoto flui vagarosamente permitindo que os sólidos em suspensão de 

maior densidade sedimentem gradualmente no fundo, formando o lodo primário 

bruto. Nessa fase não há remoção de patógenos, a não ser os adsorvidos ao 

material particulado que sedimentou (Gerba, 2000). 



O tratamento secundário remove sólidos e matéria orgânica não 

sedimentável e, eventualmente alguns nutrientes como nitrogênio e fósforo. É a 

etapa de remoção biológica dos poluentes. O tratamento secundário tem por 

objetivo a degradação biológica de compostos carbonáceos e utiliza processos 

unitários biológicos (lodo ativado, filtros de pedras e lagoas de oxidação) e 

químicos (desinfecção).  Com a degradação biológica, ocorre naturalmente a 

decomposição de carboidratos, óleos e graxas e proteínas a compostos mais 

simples, como CO2, H2O, NH3, CH4, H2S, dependendo do tipo de processo 

predominante. As bactérias que efetuam o tratamento, por outro lado, se 

reproduzem e têm sua massa total aumentada em função da quantidade de 

matéria degradada (Gerba, 2000; Universidade da água, 2008).  

Entre os tratamentos secundários, um dos mais utilizados é o sistema de 

lodos ativados. O efluente proveniente do decantador primário é bombeado 

para um tanque de aeração onde o esgoto é agitado com o ar injetado e uma 

massa líquida de microrganismos (lodo ativado) que se alimentam da matéria 

orgânica contida no efluente. O oxigênio injetado promove o crescimento dos 

microrganismos e a decomposição da matéria orgânica (Gerba, 2000; 

Universidade da água, 2008). A seguir o efluente é bombeado ao decantador 

secundário onde o efluente líquido fica na parte superior e o lodo é 

sedimentado no fundo do tanque. Uma parte desse lodo retorna ao tanque de 

aeração e o restante é removido (lodo secundário). A concentração de 

patógenos é reduzida pela ação de microrganismos antagônicos ou pela 

adsorção ou incorporação ao lodo secundário. Uma baixa sedimentação pode 

ocorrer devido a mudanças bruscas de temperatura e pH, ausência de 

nutrientes e presença de metais tóxicos e compostos orgânicos. Há também 

problemas quando há um excesso de microrganismos filamentosos. 

Normalmente esses microrganismos predominam quando o teor de oxigênio 

dissolvido é baixo, há uma baixa oferta de matéria orgânica aos 

microrganismos presentes no tanque de aeração, baixa quantidade de 

nutrientes e altos níveis de sulfeto (Bitton, 1997; Gerba, 2000).  

A não ser que sejam realizadas alterações no processo de lodos 

ativados, o efluente do tratamento secundário ainda possui nitrogênio e fósforo 

em quantidade, concentração e formas que podem provocar problemas no 

corpo receptor, dependendo de suas condições específicas, dando origem ao 



fenômeno conhecido como eutrofização, que é sentido pela intensa 

proliferação de algas (Gerba, 2000). 

O tratamento terciário tem por objetivo a redução das concentrações de 

compostos orgânicos, turbidez, nitrogênio, fósforo, metais e patógenos. É uma 

proteção adicional aos organismos que vivem nos corpos d´água que recebem 

esse efluente tratado e pode ser empregado  para irrigação (de grãos ou 

campos de golfe), recreação (em lagos ou estuários) ou para fins potáveis 

(Bitton, 1997; Gerba, 2000).   

A remoção de patógenos virais nos tratamentos de esgoto 

convencionais é devido mais a adsorção deles ao material particulado, 

permanecendo concentrado no lodo do que a uma efetiva remoção (Gerba e 

Smith, 2005). Entre os tratamentos convencionais, o de lodos ativados é o mais 

eficaz. Apesar de estudos terem sido realizados tanto em escala real quando 

piloto, não se sabe ao certo o que realmente ocorre ao longo do tempo, devido 

tanto à qualidade do esgoto que entra na estação quanto na dinâmica dos 

processos que ocorrem na estação. O tratamento terciário empregando 

osmose reversa ou ultrafiltração apresentam uma maior eficiência (Gerba, 

2000). A detecção de patógenos virais em efluente tratado realizado em 

diversos locais do mundo é um indicador de que as técnicas empregadas 

atualmente não são tão eficientes (Baggi et al., 2001; Enriquez et al., 1995; van 

Berg et al., 2005; Ueki et al., 2005). 

Para Feachem et al. (1983), as características de remoção das 

tecnologias devem ser relacionadas às concentrações de patógenos 

específicos que estão entrando no sistema, à intenção da prática do reúso, às 

maneiras mais adequadas sobre disposição final e aos riscos de saúde 

associados a esse material. Diferentes patógenos ocorrem em concentrações 

diversas e são afetados de maneira diferente por um dado tratamento.  

A radiação ultravioleta (UV) tem sido vista como uma alternativa à 

desinfecção química de água potável e efluente tratado por produzir menos 

subprodutos tóxicos. A UV atua na inativação dos microrganismos por ser 

absorvida pelos ácidos nucléicos destes, causando fotoprodutos como dímeros 

de timina na mesma fita de ácido nucleico. Se o dano causado ao DNA não é 

reparado, a replicação é bloqueada levando à inativação dos microrganismos 

(Ko et al., 2005).  



Em 1996, Meng e Gerba realizaram ensaios laboratoriais para 

comparação das taxas de inativação dos adenovírus entéricos HAdV-40 e 

HAdV-41 com poliovírus tipo 1, colifagos MS-2 e PRD-1. Os resultados 

demonstraram que o HAdV-40 tem uma maior resistência a esse tipo de 

tratamento, sendo necessário a aplicação de 124 mW s/cm3 para inativar 

99,99% de HAdV-40, enquanto para polio-1, o menos resistente, a aplicação de 

dose necessária para a mesma taxa de inativação é de apenas 21,7 mW s/cm3. 

Para HAdV-41 a dose é de 111,8 mW s/cm3. 

Ao comparar a taxa de inativação de enterovírus e adenovírus da 

espécie 2, HAdV-2 por UV, Gerba et al (2002) também observaram uma maior 

resistência do HAdV-2 (160 mW s/cm3), comparada às taxas de 33 mW s/cm3 

(echovirus 1); 28 mW s/cm3 (echovirus 2) e de 31 mW s/cm3(poliovírus 1) 

A dificuldade em cultivar os adenovírus entéricos e a demora em se 

obter um efeito citopático nos ensaios levou ao desenvolvimento de um método 

analítico utilizando cultura de células e detecção de RNA mensageiro (RNAm) 

para verificar a infectividade de HAdV-41 (Ko et al., 2003). Ao utilizar essa 

técnica para verificar a inativação de HAdV-41 pela UV, Ko et al. (2005) 

verificaram que o HAdV-41 tem uma resistência à UV maior que os resultados 

obtidos no estudo realizado por Meng e Gerba (1996), sendo semelhantes aos 

encontrados para HAdV-40.  

Todos os estudos acima descritos foram realizados utilizando uma 

lâmpada de vapor de mercúrio com baixa pressão, caracterizada por radiação 

produzida a 253,7 nm. Ao realizar estudos utilizando uma radiação UV 

policromática, comparando à monocromáticas de baixa pressão, Linden et al 

(2007) obtiveram uma melhora na inativação de adenovírus. 

  No Brasil não há disponibilidade de informações sobre os tratamento 

de esgotos realizados pelas estações de tratamento nas diversas regiões do 

país. Os dados fornecidos pelo governo federal se limitam a caracterização das 

empresas prestadores dos serviços (municipal, estadual, privada ou mista) e a 

indicação da porcentagem da população com serviços de coleta e tratamento 

de esgoto (IBGE, 2004). 



1.7 Lodo de esgoto 

Durante as diferentes etapas de tratamento do esgoto ocorrerá a 

geração de um resíduo de consistência semi-sólida denominado lodo, com 

características que variam conforme os resíduos que o originaram, os tipos e 

níveis de tratamento a que o efluente foi submetido. O lodo de esgoto contém 

todos os poluentes originários das atividades, hábitos alimentares e nível de 

saúde da população atendida pela rede coletora de esgoto, retratando 

exatamente as características da comunidade, e pode variar com o tempo e a 

capacidade de remoção da estação de tratamento  (Bitton, 1997; Bitton, 1997b; 

FUNASA, 2004; Matson et al., 1987; Pillai, 2007; Pinto, 2003; Rendón et al., 

2002; Saae, 2006; Von Sperling e Gonçalves, 2003). 

O aumento no número de estações de tratamento de esgotos nos 

últimos anos levou a um aumento na produção de lodo, mas não há dados 

consistentes quanto à produção e disposição final de lodo no Brasil. As 

estimativas existentes são baseadas na população beneficiada com serviços 

de coleta e tratamento de esgoto, e o valor seria entre 90.000 a 350.000 t/dia 

de lodo líquido, ou 9.000 a 13.000t/dia de lodo desagüado a ser disposto (Bios, 

2001).  

De maneira geral, durante o tratamento de esgotos há formação dos 

seguintes subprodutos sólidos: material granulado, areia, escuma, lodo 

primário, lodo secundário e lodo químico, conforme o tipo de tratamento 

empregado. As principais etapas do tratamento de lodo incluem: adensamento 

para remoção de umidade, estabilização para remoção de matéria orgânica, 

condicionamento do lodo para desidratação, desagüamento para remoção da 

umidade, higienização para remoção de patógenos e disposição final. A 

higienização é uma etapa necessária para disposição agrícola do lado, mas 

não se for enviada para aterro (Von Sperling e Andreoli, 2003).  

Durante o tratamento de esgoto, diversas substâncias indesejáveis 

acabam se concentrando no lodo. Entre essas substâncias há metais pesados, 

poluentes orgânicos e microrganismos patogênicos. A presença dessas 

substâncias dependerá das características do esgoto bruto e do sistema de 

tratamento, e a presença de contaminantes químicos está diretamente ligada 

ao recebimento de efluentes industriais na rede coletora  (da Silva et al., 2003).  



Entre os metais pesados que podem estar presentes no lodo há cádmio, 

chumbo, mercúrio, níquel, zinco, cromo, arsênico, alumínio e boro. A presença 

dessas substâncias normalmente está relacionada ao descarte de indústrias de 

galvanoplastia, indústrias químicas e metálicas (da Silva et al., 2003). 

Há vários poluentes orgânicos perigosos que podem estar presentes no 

lodo, como cianeto, fenol, cloreto de metileno, tolueno, etil benzeno, 

tricloroetileno, tetracoloetileno, clorofórmio, xileno, cresóis, acetato de etila, 

ftalato de bis-2-til-hexila, metil sobutil acetona entre muitos outros (da Silva et 

al., 2003). 

Entre os microrganismos patogênicos há helmintos, bactérias, 

protozoários, vírus e fungos. Apesar dos processos de estabilização do lodo 

como digestão aeróbia e anaeróbia terem a capacidade de remoção e 

inativação de alguns microrganismos, principalmente bactérias, outros 

microrganismos não são, necessitando de uma etapa complementar para sua 

inativação. Como não é possível a inativação de todos os organismos 

presentes, a higienização do lodo procura reduzir a patogenicidade do lodo a 

níveis que não causem risco à população, principalmente se esse lodo será 

disposto no solo. Entre os mecanismos de higienização tem-se tratamento 

térmico, tratamento químico com elevação do pH para pelo menos 12 por 72 

horas, radiação utilizando raios beta e gama e a compostagem, secagem em 

leitos de areia, compostagem, além de tratamentos chamados de não 

convencionais como irradiação, pasteurização, digestão aeróbia termófila e 

tratamento térmico (Ward, 1987; Schwartzbrod, 1995; Pires, 2001). 

Schwartzbrod (1995) afirma que o método de tratamento de lodo que eliminará 

totalmente os vírus é o tratamento térmico.  

A CETESB, em sua Norma 4230 (1999) aceita como processos de 

desinfecção de lodo: digestão aeróbia (a ar ou oxigênio); secagem em leitos de 

areia ou bacias pavimentadas ou não (mínimo 3 meses), digestão anaeróbia 

por 15 dias a 33-55°C ou 60 dias a 20°C; estabiliza ção com cal em quantidade 

até elevação de pH a 12 após 2 horas de contato; compostagem com 

temperatura mínima da biomassa de 40°C, durante pel o menos 5 dias e desde 

que conservando, ao longo de 4 horas sucessivas nesses 5 dias, uma 

temperatura superior a 55°C.  



Entre as técnicas de tratamento, a compostagem vem recebendo uma 

crescente atenção desde a década de 70 como alternativa economicamente 

viável e ambientalmente segura para estabilização e disposição final dos lodos 

provenientes de estações de efluentes para posterior uso como condicionador 

de solos (Castillo et al., 2001). O tratamento do lodo é baseado na 

desidratação seguida por mistura com um agente de massa como galhos de 

árvores. Esse material é submetido a aeração ou agitação periódica 

(Schwartzbrod, 1995). 

 A temperatura é um dos fatores mais críticos na compostagem e as 

elevadas temperaturas atingidas durante o processo são fundamentais para a 

alta taxa de decomposição, para destruição de coliformes e inativação de vírus. 

O sucesso da compostagem também depende da construção da leira e do 

nível de oxigênio. A heterogeneidade do material muitas vezes dificulta a 

verificação da inativação dos vírus  durante a compostagem (Schwartzbrod, 

1995; Herman e Maier, 2000).  

 Haug (1993) em estudo realizado durante um ano sobre ocorrência de 

bactérias entéricas, vírus e ovos de Ascaris em leiras de compostagem, 

detectaram que os vírus poderiam permanecer viáveis por 25 dias de 

compostagem se a massa não atingir as temperaturas ideais. Metcalf et al. 

(1995) afirmam que os processos de tratamento de lodo, incluindo 

compostagem reduzem, mas não eliminam os vírus entéricos, que 

permanecem viáveis por um período superior a 30 dias de digestão a 50°C, 

período que pode ser superior no caso do vírus da hepatite A (VHA) por ser 

termoresistente. 

1.7.1 Reciclagem agrícola do lodo 
A destinação final do lodo é essencial ao sucesso de um sistema de 

saneamento, mas ainda é comum encontrar projetos de ETEs que omitam o 

tema gestão de resíduos, adotando alternativas inadequadas de disposição 

final. Apesar de representar de 1 a 2% do volume do esgoto tratado, o seu 

gerenciamento tem um custo entre 20% a 60% do total gasto com a operação 

de uma ETE. A destinação final de lodo é uma operação complexa, já que 

muitas vezes ultrapassa os limites das ETEs (Von Sperling e Andreoli, 2003).  



A escassez de áreas aptas à construção de aterros sanitários, os custos 

e a poluição atmosférica associados aos incineradores levou a propostas de 

disposição em solo agrícola do lodo, devido aos aspectos positivos do ponto de 

vista agronômico. O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) publicou 

a Resolução 359/2006, define procedimentos, padrões e requisitos para o uso 

agrícola do lodo de esgoto doméstico procedente de ETEs (CONAMA, 2006). 

A disposição agrícola de lodo é baseada principalmente nos aspectos 

positivos do ponto de vista agronômico: presença de nutrientes úteis à 

agricultura (N, P, K, Zn, Cu, Mn, Mo) e melhora da estrutura do solo 

ocasionada pela matéria orgânica (Bitton, 1997c). No Brasil, diversos trabalhos 

têm enfatizado o lado positivo desta opção (Andreoli et al., 1999; Andreoli et al., 

2000; Costa et al.,2001; Silva, 2001; Valim et al., 1999). 

Não obstante os aspectos positivos, conforme a saúde da população, as 

características do esgoto (esgoto residencial ou industrial) e do sistema de 

tratamento, o lodo pode apresentar contaminantes que podem atingir as águas 

subterrâneas, solo e grãos. O lodo pode assim se tornar uma fonte de 

contaminação ao meio ambiente e aos seres humanos quando introduzido 

como fertilizante na agricultura sem nenhum tratamento. Entre os 

contaminantes há metais pesados, poluentes orgânicos variados e patógenos, 

como helmintos, protozoários, bactérias, fungos e vírus. 

Assim, é necessário realizar uma caracterização cuidadosa das 

características do solo, do lodo e das espécies a serem cultivadas antes da 

aplicação do lodo. A composição química do lodo de esgoto é importante ao 

desenvolver as recomendações para as taxas de aplicação de lodo na área a 

ser cultivada, reduzindo os riscos de contaminação da água subterrânea e na 

emissão de odores, etc. Do contrário, a aplicação do lodo pode ser um impacto 

tóxico em potencial, especialmente quando o lodo contém altas concentrações 

de elementos tóxicos. Como a biodisponibilidade dos metais pesados 

originários do lodo aumenta com o uso a longo prazo, é importante realizar 

análises de biodisponibilidade ao longo do tempo. A utilização de matéria 

orgânica para misturar ao lodo e a utilização da cal podem minimizar os 

impactos negativos em potencial (Singh e Agrawal, 2007). 

Straub et al (1995) ao realizarem estudos em solo de uma fazenda que 

teve irrigação com lodo digerido anaerobicamente durante 7 anos, detectaram 



partículas virais em 21 das 24 amostras através da PCR e demonstraram um 

transporte significativo de vírus tanto horizontal quanto verticalmente. 

A manutenção da infectividade das partículas virais no solo depende 

principalmente do tipo de solo, nível de umidade e temperatura.  

Os  vírus entéricos presentes no solo como resultado da pulverização ou 

irrigação migram para estratos mais profundos do solo, podendo atingir a água 

subterrânea como resultado do sucessivo fenômeno de adsorção-desorção, 

dependentes dos tipos de vírus presentes, as características do solo e 

precipitação. Os fatores que mais controlam o transporte de vírus no solo são: 

tipo de solo, sorotipo do vírus, comprimento iônico da solução do solo, pH, 

compostos orgânicos solúveis presentes nos efluentes e taxa hidráulica de 

escoamento (Schwartzbrod, 1995; Azadpour-Keeley, 2003). 

1.7.2 Detecção de vírus no lodo 
Os vírus podem estar presentes no lodo tratado, infectivos ou não. 

Assim, o lodo proveniente das ETEs pode ser uma fonte de contaminação ao 

meio ambiente e aos seres humanos quando é introduzido como fertilizante na 

agricultura sem nenhum tratamento, razão pela qual é de extrema importância 

a realização de estudos que visem a detecção, quantificação e distribuição de 

vírus que circulam no meio ambiente (Abbaszadegan et al., 1999). Apesar da 

detecção de outros vírus entéricos além dos enterovírus em amostras 

ambientais, a maioria dos estudos em lodo de esgoto ainda é realizada visando 

a detecção de enterovírus. 

Os procedimentos para detecção de vírus no lodo devem permitir a 

recuperação de vírus de diferentes tipos de lodo, posto que o tipo de lodo pode 

influenciar na recuperação do vírus; produzir uma amostra final pequena o 

suficiente para permitir um ensaio econômico de toda a amostra; produzir uma 

amostra final livre de contaminantes bacterianos e fúngicos e que não seja 

tóxica às culturas celulares (Farrah, 1987). 

Desde a década de 70, diversas metodologias foram desenvolvidas para 

extração e detecção de vírus presente no lodo, a maioria visando a detecção 

de enterovírus. De maneira geral, as etapas básicas e presentes em todas as 

técnicas envolvem eluição das partículas virais do lodo, clarificação por 

centrifugação com retirada do sobrenadante. 



Antes da eluição das partículas virais, algumas metodologias  indicam a 

precipitação das partículas com AlCl3 e ajuste da solução para um pH 3,5 

(Berman, Berg e Safferman, 1981; Hurst e Goyke, 1986; Soares et al., 1994; 

USEPA, 1992); ou Glicina 1 M pH 2,0 (Scheuermen et al., 1996). 

Para a eluição das partículas virais são utilizados eluentes com volume 2 

a 9 vezes maior que o do lodo original. Os tipos de solução indicadas como 

eluente é bastante variável: solução de extrato de carne em diferentes pH e 

concentrações (Ahmed e Sorensen, 1995; Albert e Schwartzbrod, 1991; 

Scheuerman et al., 1991; Schwartzbrod e Mathieu, 1986; Soares et al., 1994; 

USEPA, 1992); solução de borato com extrato de carne a 3% (Albert e 

Schwartzbrod, 1991); Glicina (Chung et al., 1996); solução contendo Na2HPO4, 

NaCl, MgSO4 e CaCl2  (Tartera e Jofre, 1987) e água destilada (Glass et al., 

1978). 

A mistura entre o lodo e o eluente pode ser feita por agitação mecânica 

ou magnética, sonicação ou pela combinação deles. O período de contato 

entre eluente e lodo é bastante variável, de 3 minutos (Schwartzbrod e 

Mathieu, 1986) a 2 horas (Jofre et al., 1989). Entre as metodologias, 3 indicam 

a sonicação da solução (Ahmed e Sorensen, 1995; Glass et al., 1978; 

Schwartzbrod e Mathieu, 1986). 

Esse estágio é seguido por uma clarificação para eliminação dos sólidos, 

normalmente realizado por centrifugação com velocidade e tempo variáveis. 

Basicamente cada metodologia estabeleceu uma velocidade e tempo diferente; 

para citar alguns:  1350 x g por 15 minutos (Hurst e Goyke, 1986), 1500 x g por 

15 minutos (Albert e Schwartzbrod, 1991) ou 20 minutos (Alouini e Sobsey, 

1995) 2500 x g por 15 minutos (Soares et al., 1994, Sano et al., 2003),  5000 x 

g por 1 hora (Tartera e Jofre, 1987; Ahmed e Sorensen, 1995), 14000 x g por 

10 minutos (Scheuerman, 1991). 

Após a clarificação o sobrenadante é neutralizado. Algumas 

metodologias ainda indicam outros passos como filtração do sobrenadante 

(Schwarzbrod, 1995) ou concentração por floculação orgânica (Glass et al., 

1978, Berman et al., 1981, Hurst e Goyke, 1986).  

Dois estudos (Mignotte et al., 1999; Monpoeho et al., 2001) avaliaram 

várias das metologias descritas e concluíram que a mais adequada para 

eluição de vírus é também uma das mais simples, a desenvolvida por Ahmed e 



Sorensen (1995), que utiliza a solução de extrato de carne a 10% em pH 9,0 

como eluente. A solução com o lodo é agitada por 15 minutos e submetida a 

sonicação. Após centrifugação a 10000 x g por 45 minutos a 4°C, o 

sobrenadante é neutralizado e constitui o extrato.   

Apesar da detecção de outros vírus entéricos que não enterovírus em 

amostras ambientais, a maioria dos estudos em lodo de esgoto ainda é 

realizada visando a detecção de enterovírus. Entre os trabalhos publicados 

recentemente, apenas a equipe de pesquisa do Dr. Aaron Margolin tem 

realizado estudos com o adenovírus humano tipo 5, rotavírus e o vírus da 

hepatite A (Bean et al., 2007; Hansen et al., 2007). 

Assim, é importante realizar ensaios para avaliação de uma metodologia 

que permita a recuperação de outros vírus além dos enterovírus. Entre os vírus 

uma metodologia deve ser capaz de recuperar adenovírus, devido a sua 

estabilidade no meio ambiente, vírus da hepatite A cuja partícula é infecciosa 

por si, além de rotavírus e norovírus, importantes à Saúde Pública pelas 

infecções que causam. 

Entre as fases no processamento da amostra de lodo, a mais crítica é a 

eluição das partículas virais do lodo.  

Apesar da eluição de partículas virais em amostras ambientais como 

esgoto (Mehnert, 1993; Santos et al., 2002; Sassaroli et al., 2002; Queiroz, 

1999) e em amostras de lodo (Ahmed e Sorensen, 1995 entre outros) na maior 

parte das vezes ocorrer em pH 9,0, não necessariamente esse pH alcalino é o 

mais adequado para o lodo sólido. Diversas metodologias que apresentam uma 

boa recuperação de partículas virais do lodo, quando líquido, ao serem 

aplicadas na recuperação de partículas virais do lodo sólido têm essa 

recuperação bastante reduzida. Isso foi demonstrado nos ensaios de 

comparação de metodologias desenvolvidos por Mignotte et al. (1999) e 

Monpoeho et al. (2001). Berg e Sullivan (1988) demonstraram um resultado 

muito importante sobre a eluição de vírus de lodo sólido, em que a eluição de 

enterovírus realizada em pH 7,0 foi superior ou semelhante à eluição realizada 

em pH 9,0. 

Os estudos sobre transporte de vírus no solo indicam que um dos 

fatores mais importantes é a adsorção dos vírus ao material particulado 

(Azadopour-Kelley et al., 2003; Dowd, 1998; Gerba, 1994; Woessner et al., 



2001). Gerba (1984) realizou uma ampla e complexa revisão sobre os aspectos 

teóricos e aplicados da adsorção de vírus às superfícies. Devido ao seu 

tamanho, os vírus são de natureza coloidal, assim as teorias que descrevem o 

comportamento coloidal podem ser aplicados nos estudos dos vírus. O 

comportamento dependerá dos vírus estudado, tendo sido sugerido que as 

diferenças de carga na superfície do virion têm um papel importante na 

adsorção de vírus aos sólidos.  

A maioria dos vírus possuem em sua superfície proteínas que contêm 

aminoácidos com grupos básicos e ácidos fracos, que com a ionização 

fornecem uma carga elétrica ao capsídeo. Cada grupo no polipeptídeo possui 

uma constante de dissociação característica e a variação nas constantes 

asseguram uma variação nas cargas conforme o pH. Em um dado pH, definido 

como ponto isoelétrico, (pI), a ionização do virion é neutra, com diferentes 

cargas positiva e negativa ao longo da superfície. O pI fornece uma 

identificação da carga geral do vírus sob dado pH. Os vírus assim, estão 

carregados positivamente abaixo de seu pI e carregados negativamente acima 

dele. Com o conhecimento do pI do vírus e do lodo seria possível estabelecer o 

pH mais adequado para eluição das partículas virais do lodo. 

Dowd et al. (1998) realizaram estudos sobre adsorção e transporte de 

vírus em solos arenosos e o pI foi um fator predeterminante no controle da 

adsorção viral em aqüíferos. Estudos com colóides verificaram que a 

desasorção normalmente ocorre 2 unidades de pH acima do pI (Stumm e 

Morgan, 1996). Contudo, são poucos os vírus com um pI estabelecido. Entre os 

vírus com pI conhecidos estão reovírus 3, rhinovírus 2, polio 1 e 2, echovírus 1, 

vírus coxsackie A 21, vaccinia, influenza e varíola e alguns bacteriófagos. Entre 

eles, o com menor pI é reovírus 3 (3,9). A maioria dos enterovírus possui um pI 

entre 5 e 6 (Gerba, 1984). Esta pode ser uma das razões dos resultados 

obtidos por Berg e Sullivan (1988): se são necessárias duas unidades de pH 

para eluir os vírus, o pH ideal de eluição dos enterovírus seria entre 7 e 8. 

Como os pI de muitos vírus não são conhecidos, esses dados indicam a 

necessidade na realização de testes de eluição viral no lodo utilizando 

diferentes pH.  

Apesar do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) ter 

publicado, em 2006, a Resolução 359 que define procedimentos, padrões e 



requisitos para o uso agrícola do lodo de esgoto doméstico procedente de 

ETEs (CONAMA, 2006), ainda não foram realizados estudos sistemáticos no 

Brasil sobre a presença de patógenos virais nesse material.  

A adoção de uma metodologia simplificada e rápida, que possibilite a 

recuperação de vírus entéricos humanos de amostras de lodos de esgoto com 

diferentes caracteristicas, provenientes de diferentes locais do país, 

empregando de técnicas clássicas e moleculares, é ferramenta essencial em 

futuras avaliações sobre o risco em se utilizar esse material como coadjuvante 

na agricultura. 

 

 
 



6 CONCLUSÕES 

 
� A metodologia proposta foi capaz de recuperar vírus entéricos 

humanos de lodo de esgoto; 

 

� Adenovírus foram detectados, com caracterização dos adenovírus da 

espécie F, no esgoto e no lodo. Vírus da hepatite A foram detectados 

nas amostras de esgoto e lodo, porém não foi possível a 

quantificação das partículas. Vírus infecciosos foram detectados no 

no esgoto de ambas as ETEs e no lodo da ETE Tatu; 

 

� Na impossibilidade de se realizarem ensaios em cultura celular, a 

detecção do vírus da hepatite A por RT-PCR pode ser utilizada como 

um indicador da presença de vírus infecciosos; 

 

� A detecção de norovírus não foi possível, recomendando-se a 

análise das amostras recém-colhidas. 

 

� O tratamento do lodo adotado pela ETE ABC, baseado na 

alcalinização do pH se mostrou eficiente na redução do índice de 

positividade de vírus presentes no lodo; 

 

� O tratamento do lodo é recomendado para redução de patógenos 

virais. 
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