boletim de acompanhamento nº 8
Monitoramento Ambiental do Coronavírus
no rio grande do sul
19/03/2021

Monitoramento Ambiental do Coronavírus
em Porto Alegre e Região Metropolitana

O estudo consiste em monitorar através de análise molecular a ocorrência e quantificação do RNA
viral do SARS-CoV-2 em águas residuais e arroios. Tem como objetivo realizar a vigilância
epidemiológica de SARS-CoV-2 em efluentes e mananciais e dar suporte às autoridades de saúde, ao
longo da epidemia, para tomada de decisão em relação às medidas de prevenção contra a COVID-19.

Monitoramento Ambiental do Coronavírus
em Porto Alegre e Região Metropolitana
Fique Atento! O monitoramento realizado pela SES/RS e parceiros revela a concentração de
coronavírus no ESGOTO. as coletas são realizadas em Estações de Tratamento de Esgoto.
a água para consumo humano é tratada em Estação de Tratamento de Água, onde passa por processo
que elimina o risco da contaminação. Ou seja, a água que chega em sua casa pode ser consumida sem
nenhum risco à saúde!

Monitoramento Ambiental do Coronavírus
em Porto Alegre e Região Metropolitana
Casos extraídos do painel https://ti.saude.rs.gov.br/covid19/
para elaboração dos gráficos apresentados utilizou-se a soma
móvel de casos ativos*

*Caso ativo = considerado por até 20 dias após o início de sintomas

coletas 2020/2021
● 491 amostras coletadas no total
● 86 amostras em Fevereiro e Março/2021

19 pontos de coleta ativos

{

● 10 Estações de
Tratamento de Esgoto
● 3 Estações de
Bombeamento de Esgoto
● 6 Arroios

coletas 2020/2021
PONTOS DE COLEta

resultados - ETE Serraria - Porto alegre
Período coleta

Carga Viral (CG/L)

SE 06 (07/02 a 13/02)

348.314

SE 07 (14/02 a 20/02)

1.417.915

SE 08 (21/02 a 27/02)

1.808.607

SE 09 (28/02 a 06/03)

2.353.656

SE 10 (07/03 a 13/03)

1.763.047

dados extraídos em 17/03/2021
https://ti.saude.rs.gov.br/covid19/

a partir da segunda semana de fevereiro, nota-se crescimento acelerado e na semana epidemiológica 09
foi atingida a maior quantidade de vírus detectada desde o início do monitoramento, ocorrendo uma
diminuição na semana seguinte. a quantidade de cópias virais seguiu a tendência da curva de casos
positivos.

resultados - ETE São JOão/ Navegantes - Porto alegre
Período coleta

Carga Viral (CG/L)

SE 06 (07/02 a 13/02)

431.871

SE 07 (14/02 a 20/02)

503.051

SE 08 (21/02 a 27/02)

571.446

SE 09 (28/02 a 06/03)

1.006.286

SE 10 (07/03 a 13/03)

2.252.730

dados extraídos em 17/03/2021
https://ti.saude.rs.gov.br/covid19/

a carga viral vem apresentando aumento gradual desde a segunda semana de fevereiro,
atingindo o ápice na última semana de análise quando apresentou maior valor detectado
nesta ete (acima de 2 milhões de cópias genômicas por litro).

resultados - EBE restinga - porto alegre
Período coleta

Carga Viral (CG/L)

SE 06 (07/02 a 13/02)

532.980

SE 08 (21/02 a 27/02)

1.527.687

SE 10 (07/03 a 13/03)

450.897

dados extraídos em 17/03/2021
https://ti.saude.rs.gov.br/covid19/

a semana epidemiológica 08 apresentou aumento na carga viral, chegando ao maior valor neste
ponto de coleta desde o início do monitoramento, seguido de elevação acentuada no número de
casos.

resultados - ete mato grande - canoas
Período coleta

Carga Viral (CG/L)

SE 07 (14/02 a 20/02)

1.882.883

SE 08 (21/02 a 27/02)

676.053

SE 09 (28/02 a 06/03)

3.164.410

SE 10 (07/03 a 13/03)

950.922

dados extraídos em 17/03/2021
https://ti.saude.rs.gov.br/covid19/

o mês de fevereiro apresentou oscilações semanais e os maiores valores de carga viral desde o início do
monitoramento. a maior carga viral já encontrada na ete mato grande ocorreu na semana epidemiológica
09, ultrapassando 3 milhões de cópias genômicas por litro.

resultados - ete estocolmo - alvorada
Período coleta

Carga Viral (CG/L)

SE 06 (07/02 a 13/02)

303.102

SE 07 (14/02 a 20/02)

2.030.269

SE 08 (21/02 a 27/02)

2.262.081

SE 09 (28/02 a 06/03)

880.447

dados extraídos em 17/03/2021
https://ti.saude.rs.gov.br/covid19/

A se 07 e 08 apresentaram valores muito acima daqueles observados até então. houve aumento
de casos no mesmo período. A SE 09 apresentou queda na quantificação, porém ainda com valores
mais altos que a média observada até as SE 07 e 08.

resultados - ete freeway - cachoeirinha
Período coleta

Carga Viral (CG/L)

SE 08 (21/02 a 27/02)

1.473.150

SE 09 (28/02 a 06/03)

1.617.020

dados extraídos em 17/03/2021
https://ti.saude.rs.gov.br/covid19/

As últimas coletas realizadas na ete freeway apresentaram valores elevados de carga viral e
também houve o aumento de casos no período.

resultados - ete parque dos anjos - gravataí
Período coleta

Carga Viral (CG/L)

SE 06 (07/02 a 13/02)

160.027

SE 08 (21/02 a 27/02)

2.180.871

SE 09 (28/02 a 06/03)

152.394

SE 10 (07/03 a 13/03)

185.378

dados extraídos em 17/03/2021
https://ti.saude.rs.gov.br/covid19/

na semana epidemiológica 08, foi encontrado o maior valor de carga viral na ete parque dos
anjos. no entanto, houve uma diminuição significativa nas semanas seguintes.

resultados - ETE Vicentina - São Leopoldo
Período coleta

Carga Viral (CG/L)

SE 06 (07/02 a 13/02)

210145

SE 07 (14/02 a 20/02)

391.500

SE 08 (21/02 a 27/02)

1.179.735

SE 09 (28/02 a 06/03)

1.675.628

SE 10 (07/03 a 13/03)

871.900

dados extraídos em 17/03/2021
https://ti.saude.rs.gov.br/covid19/

durante o mês de fevereiro, duas amostras apresentaram valores de carga viral bastante
elevados, seguida de uma queda, porém ainda com valor mais alto que a média de 2020.

resultados - ETE guarani - capão da canoa
Período coleta

Carga Viral (CG/L)

SE 05 (31/01 a 06/02)

111.691

SE 06 (07/02 a 13/02)

689.001

SE 07 (14/02 a 20/02)

488.586

SE 08 (21/02 a 27/02)

929.994

SE 09 (28/02 a 06/03)

465.824

dados extraídos em 17/03/2021
https://ti.saude.rs.gov.br/covid19/

após uma queda na carga viral desde o início do monitoramento, a semana epidemiológica 08
apresentou um aumento, acompanhando o aumento de casos na região. no entanto, na semana
seguinte, houve queda para o patamar anterior

resultados - ETE Mampituba - torres
Período coleta

Carga Viral (CG/L)

SE 05 (31/01 a 06/02)

602.931

SE 06 (07/02 a 13/02)

235.054

SE 07 (14/02 a 20/02)

706.604

SE 08 (21/02 a 27/02)

2.375.582

SE 09 (28/02 a 06/03)

138.432

dados extraídos em 17/03/2021
https://ti.saude.rs.gov.br/covid19/

a semana epidemiológica 08 apresentou o maior valor de carga viral encontrado na ete
mampituba. além disso, o maior valor em uma ete do litoral. Na semana seguinte foi registrada
queda brusca na carga viral.

resultados - arroio dilúvio - porto alegre
carga viral (cg/L)
Período coleta

Plataforma
Safeweb

frei germano

SE 05 (31/01 a 06/02)

42.954

28.101

SE 08 (21/02 a 27/02)

1.755.421

164.069

as coletas realizadas no arroio dilúvio mostram, desde o início, uma carga viral maior no ponto
mais próximo ao rio guaíba. na semana epidemiológica 08, foi encontrado valor muito superior à
média histórica.

considerações
● A quantidade de cópias genômicas virais detectada na grande maioria das ETE’s monitoradas
apresentou crescimento muito acelerado a partir da segunda semana de fevereiro;
● a semana epidemiológica 08 foi a mais crítica de todo o monitoramento ambiental do
sars-cov-2 até o momento, resultando em valores muito mais altos do que a média de 2021;
● na primeira semana de março, na ete mato grande, o maior valor já registrado de carga
viral foi encontrado: 3.164.410 cópias genômicas por litro; em comparação, 1.000.000 de
cópias/l foi valor máximo relatado em trabalho sobre monitoramentos da holanda, frança,
eua e austrália;
● o arroio dilúvio apresentou um valor muito acima da média histórica na semana
epidemiológica 08, com aumento de 1400%;
● a última semana avaliada apresentou diminuição em uma ete de porto alegre. o que não pode
ser interpretado ainda como reversão da tendência, já que as demais subiram.

instituições participantes

