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Brasília, 29 de janeiro de 2021

INFORME DE MONITORAMENTO DE COVID-19 EM ÁGUAS RESIDUAIS
MCTI – 29/01.
Pesquisadores da Rede de Monitoramento de COVID-19 em Águas Residuais MCTI
apontam que é possível detectar surtos virais em seu estágio inicial por meio de um
sistema de alerta precoce (SAP) de COVID-19 em amostras de esgoto.
A frequência de ocorrência de COVID-19 em uma comunidade pode ser estimada por meio
da detecção do RNA do vírus no esgoto da comunidade e balanços de massa sobre a
eliminação do vírus usando dados de vazão de esgoto e fluxo de população. Essas
informações permitem ações de Vigilância Epidemiológica na prevenção e controle do
COVID-19. Um Sistema de Alerta Precoce (SAP) eficaz pode ser usado para identificar os
pontos críticos da COVID-19 e orientar a ação e a distribuição de recursos, incluindo
estratégias de teste, rastreamento e preparação para o enfrentamento de surtos virais.
Neste boletim informativo apresentamos os resultados preliminares do grupo de pesquisa
da Universidade Federal do ABC (UFABC), desenvolvida no Laboratório de Tecnologias de
Tratamento de Águas Urbanas Servidas e Reúso de Água (LabTAUS) pertencente a REDE
DE MONITORAMENTO DE COVID-19 EM ÁGUAS RESIDUAIS – MCTI, coordenado pelo
Prof. Dr. Rodrigo de Freitas Bueno (UFABC).
Figura 1: Método proposto no estudo para o monitoramento do COVID-19 no esgoto da região do ABC
paulista, do Estado de São Paulo, Brasil.
Plano amostral – Critérios: Sub-bacias
contribuintes para o Rio Tamanduateí e subbacias contribuintes para a Represa Billings.
1) regiões de população com maior
vulnerabilidade socioeconômica;
2) regiões de classe econômica média/alta;
3) regiões em que existe maior concentração de
hospitais referência para tratamento da doença;
4) regiões com precariedade habitacional e baixo
acesso a infraestrutura de saneamento.
Amostragem/Coletas:
1) Isolamento da área;
2) Amostragem por meio de amostradores
automáticos ou manual;
3) Amostras semi-composta ou composta de 24
horas, armazenamento em gelo;
4) Concentração das amostras e detecção por
meio de PCR-RT.
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Área investigada no ABC paulista
População estimada: (P1  1.600.000 hab.; P2  2.636 hab.; P3  13.715 hab.; P4  570 hab.; P5 
13.715 hab.).
Figura 2: Áreas investigadas no estudo de monitoramento de COVID-19 no esgoto

P5

P1

P4
P2

P3

Descrição dos pontos:
Descrição dos Pontos de Coleta
Ponto 1: Estação de Tratamento de Esgoto - ETE-ABC
(SABESP). Av. Almirante Delamare, 3000 - Cidade Nova
Heliópolis, São Paulo. Vazão média 3 m3/s. Recebe
esgoto, proveniente de residências e empresas de Santo
André, São Caetano, Mauá e Diadema.
Ponto 2: Vila Vilma, Santo André - SP, 09015-710 23°39'45.1"S 46°30'57.0"W. Vazão média:4,4 L/s
Ponto 3: Av. Humberto Rebizzi, 1366 - Califórnia
Paulista- Rio Grande da Serra – SP, 09450-000.
23°44'44.0"S 46°24'09.1"W. Vazão média:18,3 L/s

Variáveis e Amostragem
Amostragem: Composta de 24 horas/proporcional a
vazão (1 vez por semana).
Análises: COVID-19, DQO, SST, N-NH3, P, pH,
temperatura, surfactantes, coliformes.
Amostragem: Semi-composta de 4 horas. Período da
manhã (1 vez por semana).
Análises: COVID-19, DQO, SST, N-NH3, P, pH,
temperatura, surfactantes, coliformes.
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Ponto 4: Praça Getúlio Vargas, 35-1 - Parque Indaia, Rio
Grande da Serra - SP, 09450-000. 23°44'38.5"S
46°24'06.3"W. Vazão média:0,8 L/s
Ponto 5: Estação de Tratamento de Esgoto -ETE Parque
Andreense (SABESP). Parque Andreense, Santo André SP, 09160-390. Vazão média de 1,8 L/s. Recebe esgoto,
proveniente de residências e empresas de Santo André.

Amostragem: Composta de 24 horas/proporcional a
vazão (1 vez por semana).
Análises: COVID-19, DQO, SST, N-NH3, P, pH,
temperatura, surfactantes, coliformes.

Ressaltamos aqui, que o plano de amostragem é parte fundamental para o sucesso da
vigilancia epidemiológica baseada em águas residuais. Neste estudo não abordamos este
aspecto e recomendamos a leitura da Nota Técnica intitulada “Contribuição para
elaboração de planos de monitoramento da ocorrência do novo coronavírus no esgoto”
publicada recentemente pelo INCT – ETE´s Sustentáveis (Chernicharo et al., 2020).
Padronização e Validação da Metodologia de concentração e detecção de SARSCoV-2 em águas residuais:
A concentração do esgoto sanitário foi realizada por modificação da técnica de
concentração com polietilenoglicol (PEG). Na etapa de detecção do RNA do SARS-CoV-2
por RT-PCR foi utilizado o kit 2019-nCoV TaqMan RT-PCR da Norgen, que detecta o RNA
específico para SARS-CoV-2 em uma única etapa de reação, de acordo com instruções do
fabricante. Os alvos de SARS-CoV-2 detectados com o kit da Norgen são os fragmentos
denominados N1 e N2 correspondente ao gene que codifica a proteína do nucleocapsídeo
viral e a RNase P corresponde ao gene humano utilizado como controle positivo da
amostra. O protocolo foi descrito pelo Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos
da America (CDC). O de detalhamento do procedimento está disponível na publicação do
grupo na revista de Engenharia Sanitária e Ambiental – ESA link: http://abes-dn.org.br/wpcontent/uploads/2020/11/Artigo-CV-19-ESA-2020-0370.pdf
Resultados Preliminares
Dados clínicos da situação na região do estudo:
A Incidência diária dos casos de SARS-CoV-2, demonstrada por pontos (círculo cinza),
média móvel de sete dias (vermelho) e regressão local LOESS (azul), a partir do primeiro
caso notificado à Secretaria de Estado da Saúde, em cada um dos municípios (período de
abril de 2020 a janeiro de 2021). A grande variação diária na notificação dos casos,
principalmente aos finais de semana, é corrigida no cálculo da média móvel de sete dias. A
regressão local permite observar a tendência de diminuição ou aumento da incidência ao
longo do tempo enquanto que a observação da média móvel revela os valores de queda
em números absolutos diários. Portanto, a queda da incidência por trinta dias consecutivos
deve ser observada nos números da média móvel de sete dias e em nenhuma das cidades
que compõem a região avaliada, o período de 30 dias de queda constante na incidência
ocorreu. Observa-se na última semana de notificação um aumento no número de casos na
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maioria das cidades que compõem a comunidade. Informações detalhadas como casos de
óbitos, internações, etc. podem ser consultadas nos boletins disponibilizados pelo núcleo
de monitoramento do COVID-19 da UFABC em: https://www.ufabc.edu.br/boletimmonitoramento-pandemia/boletim-de-monitoramento-da-pandemia/setimo-boletimepidemiologico-da-pandemia-permanece-indicando-altos-riscos-de-contagio-da-doencaem-situacoes-de-aglomeracao.
Figura 3: Notificações diárias de COVID-19 na região do estudo

Fonte: dados da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo de 25-02-2020 a 13-01-2021, compilados pelo brasil.io, por
data de notificação.

Dados resultantes do monitoramento de COVID-19 no esgoto na região do estudo:
As concentrações (em log na base 10) do genoma do SARS-CoV-2 no esgoto sanitários
dos 05 pontos de monitoramento, considerando-se as regiões-alvo N1 e N2, estão
apresentados nas Tabelas 1 e 2, respectivamente.
Tabela 1: Concentração do genoma do SARS-CoV-2 no esgoto sanitário para região-alvo N1
Ponto de amostragem
Ponto 1
Ponto 2
Ponto 3
Ponto 4
Ponto 5
Concentração média
4,2 ± 1,1
4,3 ± 1,0
4,6 ± 1,1
3,5 ± 1,7
3,8 ± 1,2
(log10 cópias/L)

Tabela 2: Concentração do genoma do SARS-CoV-2 no esgoto sanitário para região-alvo N2
Ponto de amostragem
Ponto 1
Ponto 2
Ponto 3
Ponto 4
Ponto 5
Concentração média
3,8 ± 1,3
4,0 ± 1,6
3,8 ± 1,6
2,4 ± 0,9
3,5 ± 1,9
(log10 cópias/L)
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As concentrações do RNA viral no esgoto sanitário, determinadas para as duas regiõesalvo, apresentaram valores inferiores aos obtidos na Espanha, por Randazzo et al. (2020),
de 5,1 ± 0,3 e 5,5 ± 0,2 log10 cópias/L para N1 e N2, respectivamente. Gonzalez et al.
(2020), por outro lado, obtiveram uma faixa maior de concentrações do genoma do SARSCoV-2 em Virginia/EUA, entre 2 e 5 log10 cópias/L, semelhantes às obtidas no presente
estudo. Wu et al. (2020), obtiveram concentrações do genoma do vírus em
Massachusetts/EUA, entre 4 e 5 log10 cópias/L. A Figura 4 apresenta a variação temporal
das concentrações medidas do material genético do novo coronavírus no esgoto sanitário
dos 5 pontos de monitoramento. No gráfico também foram plotados os dados clínicos dos
novos infectados na região do ABC Paulista, para o período analisado (linha vermelha).
Foram consideradas as médias móveis de 14 dias, ou seja, os casos confirmados em 14
dias, o que possibilita uma avaliação mais próxima do cenário do real, uma vez que amplia
o período analisado e permite maior confiabilidade na observação. No gráfico, é possível
verificar que as variações temporais das concentrações do RNA viral acompanharam o
perfil da média móvel dos novos casos na região do ABC Paulista, para o período
analisado. Houve significativa redução dos casos clínicos nos meses de setembro, outubro
e novembro de 2020, e novo aumento de casos no mês de dezembro (possível segunda
onda da COVID-19). As concentrações médias do RNA viral no esgoto sanitário seguiram
a mesma tendência.
Figura 4 – Concentração do RNA viral no esgoto sanitário e casos clínicos da COVID-19.
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Estes resultados indicam a eficácia das metodologias adotadas de amostragem,
concentração, extração e detecção/quantificação do RNA do SARS-CoV-2 no esgoto
sanitário. Com as metodologias validadas, é possível utilizar os resultados do
monitoramento do vírus no esgoto como ferramenta complementar de vigilância
epidemiológica. As concentrações do RNA viral também foram plotadas com a prevalência
de casos (acumulados) do ABC Paulista, considerando-se as regiões-alvo N1 e N2, nas
Figuras 5 e 6, respectivamente.
Figura 5: Concentração do RNA viral no esgoto sanitário e Prevalência da COVID-19 no ABC Paulista para a
região-alvo N1
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Figura 6: Concentração do RNA viral no esgoto sanitário e Prevalência da COVID-19 no ABC Paulista para a
região-alvo N2.
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Novamente, é possível verificar a tendência de aumento de concentração do genoma do
SARS-CoV-2 no esgoto sanitário, considerando-se os 5 pontos de monitoramento,
acompanhando os casos clínicos, especialmente para a região-alvo N2.

Carga de SARS-CoV-2
A partir dos dados de concentração do genoma do SARS-CoV-2 e das vazões de cada
ponto, foram estimadas as cargas do genoma do vírus que circulam pelo sistema de
esgotamento sanitário, apresentadas nas Figuras 7 – 11.

Figura 7: Carga do RNA viral no esgoto sanitário do Ponto 1 (ETE ABC)
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Figura 8: Carga do RNA viral no esgoto sanitário do Ponto 2 (Vila Vilma)

Figura 9: Carga do RNA viral no esgoto sanitário do Ponto 3 (Califórnia Paulista)
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Figura 10: Carga do RNA viral no esgoto sanitário do Ponto 4 (Parque Indaiá)

Figura 11: Carga do RNA viral no esgoto sanitário do Ponto 5 (ETE Parque Andreense).
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As cargas variaram de 107 a 1014 cópias de genoma/dia, sendo significativamente mais
elevadas no Ponto 1, ETE ABC, em função das elevadas vazões de esgoto (número
elevado de habitantes).

Número de infectados: casos reais versus casos modelados
A partir dos dados de concentração do genoma do SARS-CoV-2 no esgoto sanitário, das
vazões e dos parâmetros empíricos, contribuição per capita de fezes e
concentração/quantidade do RNA viral nas fezes, foram estimados os números de
infectados pelo novo coronavírus.
Os resultados do modelo e os dados clínicos dos novos infectados, para a região do ABC
Paulista, foram plotados em conjunto, na Figuras 12.

Figura 12: Estimativa do número de pessoas infectadas pelo SARS-CoV-2 e dados clínicos da COVID-19
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Com os números de infectados estimados pelo modelo, foram determinadas incidências da
COVID-19 na região do ABC Paulista (número de casos novos/população analisada). A
partir dos dados modelados, foram estimadas incidências de 0,04%, considerando-se os
resultados de concentração do RNA viral nas regiões-alvo N1 e N2.
As incidências estimadas apresentam valores próximos da incidência do ABC Paulista, de
(0,02 ± 0,01) %, calculada a partir dos dados clínicos, para o período de análise. Verificamse, nos gráficos, que os dados modelados/estimados apresentam alguma correlação com
os dados reais (casos clínicos). No entanto, os valores modelados superestimam os
números de pessoas infectadas em mais de três vezes em alguns pontos/dias.
Segundo Wu et al. (2020), existe grande incerteza na determinação da concentração e,
consequentemente, da carga de RNA viral excretadas pelos indivíduos infectados. Uma
grande faixa de valores, entre 102,56 e 107,67 cópias de RNA/g fezes, foram verificados em
pacientes portadores da COVID-19 (WÖLFEL et al, 2020). Sendo este parâmetro essencial
para estimar o número de infectados, é natural que existam significativas diferenças entre
os valores modelados e os valores reais (casos clínicos).
Existem ainda outros fatores que influenciam nos resultados do modelo frente aos dados
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reais (casos clínicos), tais como:









Os indivíduos assintomáticos, portadores da COVID-19, podem excretar o genoma
do SARS-CoV-2, e contribuir com a carga viral transportada pela rede de
esgotamento, mas não são contabilizados nas estatísticas de casos clínicos;
Nem todos os indivíduos, sintomáticos ou assintomáticos, realizam os testes clínicos
e, portanto, também não são contabilizados nas estatísticas de infectados;
O material genético do vírus pode sofrer degradação na rede de esgotamento
sanitário e/ou nas etapas de amostragem e análise (concentração, extração e
detecção);
O esgoto é uma matriz diluída, com concentração de sólidos de aproximadamente
0,1%. Desta maneira, a detecção do genoma do vírus no esgoto sanitário exige uma
etapa de concentração primária muito eficaz;
O esgoto varia, em termos de qualidade (características físico-químicas e
microbiológicas) e quantidade (vazão/geração) ao longo das horas do dia, e dos
dias do ano. Assim, caracterizações pontuais podem gerar resultados de cargas
virais significativamente distantes/diferentes da realidade.

Em síntese, os resultados preliminares obtidos até o momento, demostraram significativa
correlação entre os valores medidos no esgoto sanitário e os dados reais (casos clínicos),
o que demonstra que o monitoramento deve ser encorajado em todo o território nacional.
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