
Análises Limites 
AE1

Entrada do 
esgoto - ETE

AE2
Saida efluente 
tratado - ETE

AC1
Curso d'água
montante ETE

AC2
Curso d'água
jusante ETE 

AV1 
Vala Pública 

de Drenagem 1

AV2 
Vala Pública 

de Drenagem 2

AC3
Curso d'água

Jusante Valas de 
Drenagem

Cloro Residual Livre - mg/L >1,0 mg/L (A) NA 2,70 NA NA NA NA NA

Coliformes Totais - NMP/100 mL <5000 NMP (B) NA < 1 36540,0 200,0 > 241960 > 241960 200,0

Escherichia Coli - NMP/100 mL <1000 NMP (B e C) NA < 1 < 100 < 100 2620,0 15530,0 < 100

DBO5 - mg/L (ETE) <60 mg/L ou 80% remoção (D) 158 < 4 NA NA NA NA NA

DBO5 - mg/L (curso d`água) <5,0 mg/L(B, C ) NA NA < 4 < 4 < 4 < 4 < 4

Oxigênio Dissolvido - mg/L >5,0 mg/L (B e C) NA NA 6,2 5,7 3,9 3,6 5,6

Campanha de Monitoramento Curso d`água - ETE Toninhas Ubatuba nº 12/2020 (04/11/2020)

Legenda:

Divisão de Controle Sanitário - RNOC

Nota (A) - Limite estabelecido para saída do efluente tratado, conforme Exigencia Técnica 01, estabelecida pela CETESB na Licença de Operação nº 68000305, válida até 19/12/2022.
Nota (B) - Limite estabelecido para Manancial Classe II, conforme Art 11 do Decreto 8468/76.
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Conclusões:

Conforme monitoramento efetuado em 04/11/2020, verifica-se atendimento aos parâmetros de qualidade do efluente tratado na ETE Toninhas (ponto AE2) e nas condições do curso 
d’água no ponto após o lançamento do efluente tratado (AC2). Além disso, pode se observar que a disposição do efluente tratado na ETE contribuiu para melhoria dos parâmetros 
de Coliforme Totais  do córrego (houve queda nesse indicador após o lançamento da ETE – AC1 para AC2).

Constata-se ainda que as Valas Públicas de Drenagem apresentaram valores elevados dos indicadores de Coliforme Totais e Escherichia coli (pontos AV1 e AV2), e oxigenio 
dissolvido abaixo do limite da legislação (AV1 e AV2). Todavia cabe destacar que a competência pelo sistema de drenagem não cabe à SABESP, bem como a fiscalização por 
agentes poluentes difusos.

Nota (C) - Limite estabelecido para Manancial Classe II,  conforme Art 15 do Conama 357/05.

NA - Não se Aplica

Cloro Residual Livre: O cloro é um desinfetante, agente bactericida, que é adicionado após o tratamento com o objetivo de eliminar bactérias e outros microrganismos (protozoários e vírus) que podem infectar o homem, se 
estiverem presentes na água.

DBO5: Demanda Bioquímica de Oxigênio (5 dias e 20°C). Indicador que mede a taxa de consumo do Oxigênio, através da degradação bioquímica da matéria orgânica presente na água, representa a parcela biodegradável da 
matéria orgânica no efluente ou curso d'água.

Oxigenio Dissolvido: É fundamental para a vida aquática. É um dos principais testes para se verificar a poluição das águas, ajuda a acompanhar as atividades físicas, químicas e biológicas no meio aquoso.

Nota (D) - Limite estabelecido para saída do tratamento, conforme Art 18 do Decreto 8468/76.

Coli Total e Escherichia Coli: É um grupo de bactérias que normalmente vivem no intestino de animais de sangue quente (Escherichia Coli), embora alguns tipos possam ser encontrados também no meio ambiente. É uma 
análise utilizada como indicadora de possível contaminação microbiológica, pois essa bactéria é mais resistente a ação do cloro, que outros microorganismos patogênicos.
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