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O monitoramento epidemiológico a partir dos
esgotos domésticos é extremamente importante,
uma vez que as contaminações por coronavírus
passaram a atingir bairros de baixa renda; estes
são caracterizados por aglomerados urbanos
densamente povoados, com baixos índices de
cobertura de esgoto e precariedade nos demais
serviços de saneamento básico. Assim, este projeto
contribui não somente para o entendimento do
comportamento epidemiológico atual, como
também para prever precocemente eventual(ais)
nova(s) onda(s) de contaminação por SARS-Cov2.
Neste contexto, este boletim traz resultados
referentes ao objetivo sobre “Estabelecimento de
critérios para seleção dos pontos amostragem de
esgotos domésticos em canais urbanos dos bairros
da cidade de Recife-PE com base na
vulnerabilidade socioeconômica, sanitária e
epidemiológica"

Para auxiliar a seleção de pontos de amostragem
de esgoto doméstico para detecção de carga viral
nos canais urbanos de Recife-PE, foram realizadas
determinações de indicadores de vulnerabilidade
socioeconômica e sanitária quanto à ocorrência da
COVID 19 na cidade de Recife-PE. Para isto,
utilizaram-se dados de indicadores censitários
(IBGE, 2010) e epidemiológicos das séries
temporais de número de casos confirmados e de
número de óbitos por COVID-19 dos bairros de
Recife no período de 12 de março a 31 de agosto
de 2020  (IRRD, 2020). 
As informações censitárias selecionadas foram
densidade demográfica, renda média mensal e o
percentual de atendimento no serviço de coleta de
esgoto domiciliar.
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Inicialmente, foram desenvolvidos mapas de
vulnerabilidade socioeconômica, sanitária e
epidemiológica para visualização da realidade dos
bairros quanto aos indicadores analisados. As
informações foram estruturadas que serão
disponibilizadas em periódico científico indexado
internacional de banco de dados. Posteriormente,
realizou-se a padronização dos indicadores
empregando-se cálculo de Índices de
Vulnerabilidade Relativos (IVR) baseado nos
cálculos do Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH). Aos indicadores foram aplicadas análises
estatísticas  para classificação dos bairros de maior
vulnerabilidade. Por fim, a seleção dos pontos de
coleta de esgoto baseou-se na heterogeneidade
quanto à vulnerabilidade de renda, atendimento de
serviços de saneamento básico, de casos e óbitos
confirmados por COVID-19 nos bairros de Recife
visando representar globalmente a realidade da
cidade.

Esgoto a céu aberto em canal de drenagem
urbana no bairro da Várzea
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IVR de renda decrescente para os bairros
de Recife

IVR de atendimento de serviço de
esgotamento sanitário decrescente para os

bairros de Recife
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IVR de casos de COVID-19 decrescente
para os bairros de Recife

IVR de obtidos por COVID-19 decrescente
para os bairros de Recife
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Verificou-se que o índice de atendimento domiciliar
de serviço de esgotamento sanitário apresenta
maior variabilidade que os demais. No que se
refere à renda mensal média, a vulnerabilidade se
mostra elevada, com 50% dos bairros com IVR
entre 0,76 e 0,94, numa escala de 0 a 1. A cidade
de Recife mostra uma importante heterogeneidade
quanto a esse último indicador. Foi observado
correlação entre renda e atendimento domiciliar do
serviço de esgotamento sanitário, e entre renda e a
razão óbitos/casos de COVID 19. As análises
forneceram um panorama quanto à realidade de
vulnerabilidade dos bairros de Recife, norteando  a
seleção dos pontos de coleta de amostras de
esgoto nos canais urbanos.
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