
             

 

 

Designação do Projeto| COVIDETECT: Deteção, quantificação e modelação de 
SARS-CoV-2 em águas residuais como ferramenta de 
alerta precoce para a disseminação do vírus na 
comunidade 

Código do Projeto| LISBOA-01-02B7-FEDER-048467 

Objetivo Principal| Criar um sistema de alerta precoce da circulação do 
vírus SARS-CoV-2, agente etiológico da COVID-19, 
através da análise de águas residuais 

Região de Intervenção| Lisboa 

Entidade Beneficiária| FCiências.ID – Associação para a Investigação e 
Desenvolvimento de Ciências 

  

Data de Aprovação| 20-05-2020 

Data de Início| 20-04-2020 

Data de Conclusão| 19-04-2021 

Custo Total Elegível| 80.340,00€ 

Apoio Financeiro da 
União Europeia| 

FEDER – 79.254,90€ 

Apoio Financeiro 
Público Nacional/ 
Regional| 

OE – 0,00€ 

 
 

 

Objetivos 
 
Criar um sistema de alerta precoce da circulação do vírus SARS-CoV-2, agente 
etiológico da COVID-19, através da análise de águas residuais (AR), contribuindo para 
melhorar a preparação e resposta face a eventuais novos surtos da doença. 
 
 

Atividades 
 
1 - Desenvolvimento e validação do método de deteção de RNA viral em AR 
2 -  Amostragem e monitorização da carga viral em ETAR e redes de drenagem 
3 -  Modelação ecológica e epidemiológica de SARS-CoV-2 nas AR para correlação com 

indicadores epidemiológicos da população (infetados, internados, mortes) 



             

 

 

4 - Sequenciação e reconstrução dos genomas de SARS-CoV-2 detetados nas AR e 
integração com os genomas obtidos do diagnóstico clínico 

5 -  Scale-up  
6 -  Sistema de alerta avançado  
7 -  Coordenação e disseminação do projeto 
 
 

Resultados Esperados / Atingidos 
 
Com base na relação entre as séries temporais da concentração de material genético 
do vírus SARS-CoV-2 nos sistemas de saneamento e dos indicadores epidemiológicos 
oficiais, espera-se: 
- Aferir precocemente a circulação do vírus na população servida pelos sistemas de 
saneamento monitorizados, antes da sua disseminação ou reemergência na 
comunidade;  
- Estimar o potencial número de indivíduos infetados sintomáticos e assintomáticos 
que excretam vírus no período monitorizado;  
- Caraterizar a dinâmica espaciotemporal das variantes virais em circulação; 
- Apoiar as autoridades competentes nas medidas de contingência e critérios de 
desconfinamento; 
- Capacitar as entidades gestoras dos sistemas de saneamento para a monitorização 
regular do vírus no âmbito do autocontrolo. 
 

 


