
Passo a passo

COVID-19 CITY WATCH
Antecipe a circulação 

do vírus graças as estações e 
redes de esgoto

Aja rápido e localmente
Adapte medidas de saúde ao contexto local 
rapidamente.

Gere um alerta antecipado no período de surto da 
pandemia: ao primeiro sinal de pandemia, a 
solução é capaz de identificar os principais pontos 
de contágio antes que o vírus se espalhe. 

Acompanhe regularmente a evolução da circulação 
do vírus na população local.

A solução permite e legitima a tomada de decisões 
sobre riscos à saúde com dados qualitativos e 
espaciais.

Para poder limitar o impacto da pandemia na 
economia e diariamente na vida dos cidadãos. 

"FERRAMENTA DE 
SUPORTE À DECISÃO" 

PARA AS AUTORIDADES 
SANITÁRIAS

ANÁLISE
de amostras em 

nossos laboratórios

2
IDENTIFICAÇÃO 
de instalações ou 

edifícios de alto risco

4
AMOSTRAGEM 
AUTOMÁTICA

 nas redes de esgoto

6
TRANSFERÊNCIA E VISUALIZAÇÃO 

DOS RESULTADOS
na plataforma COVID-19 

City Watch, 
INTERPRETAÇÃO dos dados

1
COLETA DE DADOS

nas redes de esgoto para 
definir áreas de influência.

3
SETORIZAÇÃO

das redes de esgoto com 
definição da estratégia de 

amostragem.

5



COVID-19 CITY WATCH 

SETORIZAR PARA 
OTIMIZAR

A rede de águas residuais é 
setorizada para definir os 
melhores pontos de 
amostragem. Os pontos 
automáticos de amostragem 
instalados podem ser 
examinados em média a cada 24 
horas. 

ANÁLISE

As amostras são analisadas com 
pesquisa e quantificação de 
marcadores genéticos do vírus 
por RT-qPCR. Os resultados da 
análise são acessíveis dentro de 
48-72 horas em uma plataforma 
online.

VEJA E INTERPRETE

A análise de tendências torna 
possível identificar as áreas onde 
existe risco de a pandemia 
aumentar, sendo possível 
detectar os pontos de surto da 
pandemia dentro de um bairro.

 Em setembro de 2020, mais de 10 milhões de habitantes na Espanha já se beneficiavam da vigilância 
para marcadores virais de SARS-CoV-2 em águas residuais graças a SUEZ. O serviço já está em vigor na 
Catalonia, região de Valencia e Murcia.

Várias autoridades locais vão se equipar com ferramentas de análise de águas residuais para otimizar o 
gerenciamento da crise sanitária.

Lançado em Outubro de 2020. A SUEZ Water Technologies & Solutions (Índia) e a Eufins Analytical Services 
Índia Pvt Ltd fizeram uma parceria para apresentar uma nova oferta chamada “IND Sentinel” para o 
mercado do sul da Ásia.

Espanha

França

Índia

Proteja a saúde dos cidadãos por meio da análise de 
dados de águas residuais

Uma solução já em operação




