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desenvolvimento humano. 
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RESUMO 

É fato que muitos sistemas existentes vêm causando prejuízos ambientais, 

principalmente na qualidade hídrica dos corpos d’água receptores, da mesma 

forma que não cumprem com a legislação em vigor. Considerando este contexto, 

o presente trabalho foi desenvolvido sobre uma unidade de Tratamento de 

Esgoto (ETE) do Litoral Norte de São Paulo, com o objetivo de avaliar o 

coeficiente de retorno de esgoto/água no sistema de rede coletora de esgoto, 

emissários e ETEs. A avaliação é feita medindo-se o volume de água consumida 

pelas residências (hidrometria) e esgoto produzido e medido nas entradas das 

ETEs (Calha Parshall), utilizando-se medidores de vazão velocimétricos 

(hidrômetro) e ultrassônico, respectivamente. Selecionou-se para representar o 

Litoral Norte, e também para compor este trabalho, o sistema de Massaguaçu 

(Caraguatatuba), que apresentou os melhores resultados, tanto na hidrometria 

quanto na medição de vazão de entrada das ETEs. O trabalho permitiu avaliar 

não somente o coeficiente de retorno, como também as condições que propiciam 

tal situação negativa para o tratamento de esgoto sanitário, a saber: falta de 

políticas públicas de drenagem, falta de controle de volume de água pluvial das 

residências lançadas nas redes coletoras de esgoto e a infiltração de água pluvial 

do lençol subterrâneo superficial na Rede Coletora, nos Pvs, (poços de visita) e 

nas Estações Elevatórias, devido a não impermeabilização do sistema e, com 

isso, contribuindo em muito com o volume excedente de efluente a ser tratado, 

podendo inviabilizar o sistema e o projeto. Com base nos dados levantados, 

concluiu-se que a ETE implantada atende à demanda de efluente de entrada, 

mesmo nos períodos de excedentes, assim como há corpo hídrico receptor com 

vazão suficiente para diluir todo o sólido presente. Dessa forma, pode-se 

considerar que esse sistema apresenta-se apto no atendimento à legislação 

vigente, porém, um dos pontos de destaque neste estudo, refere-se ao custo - 

benefício, comparando-se o consumo de produtos químicos no período normal 

e período de temporada e chuvas.  

Palavras-Chave: Coeficiente de Retorno. Água. Esgoto. Medição. Prejuízos 

Ambientais. Custo - Benefício. 



ABSTRACT  

The fact is that many systems have been causing environmental damage, mainly 

the water quality of the receiving water body, in the same way do not compliant 

with legislation. Considering this background, the present work was carried out in 

a unit of the sewage treatment in the North Coast of São Paulo, with the objective 

of evaluating the return coefficient of sewage / water in the sewage collection 

system, emissaries and ETEs. The evaluation is done by measuring the volumes 

of water consumed by the residences (Hydrometer) and sewage produced and 

measured at the entrances of the ETEs (Calha Parshall) through flow meters 

(velocimetric meter (hydrometer) and Ultrasonic. Selected to represent the North 

Coast, and for the presentation of this work, the Massaguaçu system 

(Caraguatatuba), unit that presented the best results, both in the hydrometry and 

in the flow measurement of the ETEs. The work allowed to evaluate, in addition 

to the return coefficient, the conditions that lead to this negative situation for the 

treatment of sanitary sewage: lack of drainage policy, lack of control of pluvial 

water volume of residences, launched into the sewage network, infiltration of 

water from the surface of the groundwater in the collecting network, Pvs (wells) 

and Elevation Stations, due to the non-impermeability of the system and thus 

contributing greatly to the excess volume of effluent to be treated, which could 

render the system and project unfeasible. On the basis, it was concluded the 

current ETE meets the incoming efluente demand, even on periods of surplus, 

just as there is a receptive water body with suficient flow to dilute all the existing 

solid. In this way, it can be considered that system is apt to comply with current 

legislation, however, one of the highlights in this study refers to cost-benefit, 

comparing the consumption of chemicals in the normal period and seasonal 

period and rainfall.   

Key-Words: Return Coefficient. Water. Sewage. Measuring. Environmental 

Damage. Cost-Benefit. 
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1. INTRODUÇÃO                                        

Uma rede de esgoto sanitário é definida como o conjunto de obras e 

instalações destinadas a propiciar a coleta e o afastamento do esgoto de forma 

contínua e sem risco para a saúde. 

O projeto eficiente de um sistema de esgoto sanitário depende 

fundamentalmente dos volumes de líquido a serem coletados ao longo da rede 

coletora. Tais volumes apresentam variações conforme diferentes fatores, 

circunstâncias e características do sistema, a saber: qualidade e quantidade no 

sistema de abastecimento de água, população usuária, contribuição industrial, 

entre outras. Também são fatores de influência nos volumes, as infiltrações de 

água pluvial e de lençol subterrâneo superficial. Partindo-se dessas definições, 

podem-se dimensionar os projetos que constituirão o sistema. 

De uma forma geral, as vazões de esgoto sanitário distribuem-se de 

maneiras distintas, tais como: 

 Esgoto doméstico: líquido resultante do uso da água para higiene 

pessoal, lavar roupa, lavar louças e necessidades fisiológicas, são 

ditas águas residuais (servidas); 

 Esgoto industrial: despejo de líquido proveniente dos processos 

industriais; 

 Águas de infiltração: toda água proveniente do subsolo; 

 Águas pluviais (águas de chuva). 

O consumo contínuo de água potável no cotidiano dos usuários é 

considerado pela maior ou menor demanda, de acordo com o nível econômico, 

temperatura e tamanho do imóvel, implicando, proporcionalmente, na maior ou 

menor contribuição doméstica a se esgotar e a ser considerada no cálculo da 

vazão de contribuição do sistema.  
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No Brasil, trabalha-se com o sistema de esgoto do tipo “separador 

absoluto” (águas pluviais e águas residuárias em redes independentes), 

conforme nomenclatura adotada nas diretrizes básicas do sistema de 

saneamento. A realidade, porém, faz-se de modo diferente, pois existem as 

contribuições de águas por infiltração e água pluvial, na mesma rede coletora de 

esgoto, que não são consideradas pelo modelo “separador absoluto”, uma 

prática ainda muito utilizada no Brasil. Podemos citar o modelo separador 

unitário ou combinado, que recebe tanto águas pluviais, de infiltração e 

residuárias, como o separador parcial, que recebe parcialmente as águas 

pluviais e de chuva e na totalidade as águas residuárias. Essa interferência 

ocorre devido a redes e Pv’s não se apresentarem devidamente 

impermeabilizadas, assim como as contribuições indevidas verificadas ao longo 

das redes e das residências. 

Um dos parâmetros mais importantes para se projetar um sistema de 

abastecimento de água e consumo por cada usuário do sistema denomina-se 

“consumo per capita”. Esse parâmetro pode ser inicial, médio e final, e é 

representado nas fórmulas pela letra “q”. O valor desse parâmetro é calculado 

pela leitura dos medidores e pela quantidade de pessoas considerada em cada 

imóvel. Muitas vezes, o valor desse parâmetro é estimado, em função dos 

aspectos geoeconômicos, desenvolvimento social e hábitos da população a ser 

beneficiada. 

Seguidamente à definição do parâmetro per capita de consumo de água, 

determina-se o valor per capita médio de contribuição de esgotos, que será 

representado por “c.q” (consumo per capita). 

No Brasil, de um modo geral, adota-se o consumo médio per capita diário 

igual, entre 150 a 200l/hab/dia. As normas brasileiras permitem o 

dimensionamento mínimo de 100l/hab/dia, utilizando-se do mesmo valor para 

indicar o consumo médio de populações flutuantes, como no caso de cidades 

litorâneas e de veraneio, tornando-se regra obrigatória. 
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Dessa forma, tornar-se regra prioritária que os sistemas de esgotamento 

sanitário sejam projetados para funcionarem com eficiência ao longo de um 

determinado número de anos (custo-benefício) após sua implantação, necessita-

se de que os projetistas responsáveis se apresentem extremamente criteriosos 

quanto à previsão da população da área de projeto e na definição dos 

indicadores, conforme supracitado. 

A motivação para o desenvolvimento deste estudo relaciona-se com a 

dificuldade encontrada pelos operadores na realização do tratamento de 

efluentes nos períodos de temporada (férias) e estação de chuvas no Litoral 

Norte de São Paulo.  

Com isto, este trabalho objetiva verificar a eficácia no tratamento de 

esgoto, considerando um sistema de pequeno porte, representado por uma 

unidade do Litoral Norte do Estado de São Paulo, levando-se em conta que as 

medições e os diferenciais são mais fáceis de serem verificados, assim como 

apresentam resultados mais expressivos, o que possibilita baixar custos de 

projetos e obras de ETE’s, e também sua operacionalização. 
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2. OBJETIVO      

Objetivo Geral 

Realizar uma avaliação da importância da separação das diferentes 

contribuições no sistema de esgoto, tendo como indicador o valor do coeficiente 

de retorno de esgoto/água no sistema de coleta e tratamento. 

Objetivos Específicos 

 Realizar a separação das contribuições de águas pluviais do esgoto 

sanitário; 

 Avaliar a vazão de produção de água e vazão de entrada na ETE;   

 Comparar ou determinar o volume produzido de efluente no final do 

processo; 

 Quantificar as contribuições por infiltração de águas do subsolo; 

 Determinar as contribuições de águas pluviais. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

Legislação 

O desenvolvimento deste estudo foi realizado com base na Lei 

11.445/2007 (Política de Saneamento), que trata especificamente do 

abastecimento de água e da coleta e tratamento de esgoto. 

Em segundo plano, considerou-se o Decreto Estadual 5.916/75, art. 13 

(São Paulo), com o seguinte destaque: “é expressamente proibida a introdução 

direta ou indireta de águas pluviais nos ramais de esgotos sanitários”. Segundo 

esse decreto estadual, a pena para aqueles que não seguirem as normas 

exigidas é advertência ou multa de um terço a três vezes o maior salário mínimo 

vigente no Estado ou a interdição parcial / total (temporária / definitiva) do 

estabelecimento ou atividade. 

Todas as ETEs (Estações de Tratamento de Esgoto) são implantadas 

para tratar um determinado volume de efluentes, previamente estabelecido na 

fase de projeto. A ocorrência de volumes excedentes, acima da capacidade das 

mesmas, resulta em condições inoperantes, comprometendo o produto final, que 

passa a não cumprir a legislação e pode vir a causar danos ao meio ambiente e 

à saúde da população e da fauna em geral que se utilizarem da água à jusante 

do despejo do efluente. 

Uma rede de distribuição de água forma-se por tubulações e acessórios, 

as quais recebem procedimentos de desinfecção antes do início da operação, e 

propõe-se a servir os consumidores com água potável de forma contínua, em 

quantidade, qualidade e pressão recomendadas, conforme Lei 11.445/2007 

(Política de Saneamento), Resolução CONAMA 357/2005, alterada pela 

Resolução 410/2009 e 430/211 e portaria nº 2.914 MS. 

Uma rede de esgoto sanitário, por sua vez, é formada por tubulações e 

acessórios, e definida como o conjunto de obras e instalações destinadas a 

propiciar a coleta e o afastamento de esgoto de forma contínua, e sem riscos 

para a saúde à jusante de seu despejo, conforme Lei 11.445/2007 (Política de 
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Saneamento) e Resolução CONAMA 357/2005, alterada pela Resolução 

410/2009 e 430/211e NBR 9649.  

Os volumes ideais que devem ser considerados nos estudos para o 

consumo de água e coleta de esgoto são calculados pelos seguintes fatores 

destacados:  

 A água distribuída e consumida deveria ser devolvida ao sistema de 

coleta de esgoto, em aproximadamente 80% do seu volume, 

considerando-se os hábitos extras (que não chegam à rede coletora 

de esgoto), como: lavar quintal, carro, calçadas, bombeiros e molhar 

plantas. A partir desses dados, coletados através de micromedição da 

água consumida ou estimativa, projeta-se uma ETE (Estação de 

Tratamento de Esgoto); 

 Dessa forma, o esgoto coletado deveria ser próximo de 80% da água 

recebida e micromedida na entrada das residências e usuários em 

geral. 

Apesar dos fatores supracitados serem do conhecimento geral dos 

técnicos e projetistas de saneamento e existirem leis abrangentes e rígidas, 

infelizmente não vêm sendo praticados, assim como a legislação não vem sendo 

cumprida,  pela falta de bons gestores públicos, pela falta de fiscalização por 

parte dos Órgãos Públicos e também, pela falta de educação por parte da 

população / usuários do sistema. 

Atualmente, grande parte da rede de coleta de esgoto encontra-se aberta 

para receber águas pluviais e outros, por não ser impermeável, situação tão 

grave como a infiltração de água de chuva no sistema como um todo. No litoral 

do Estado de São Paulo, não diferente de todo o litoral do Brasil, encontra-se 

outro agravante, onde a água subterrânea é superficial, na forma de lâmina 

d’água com aproximadamente 0,80 m de profundidade, atingindo diretamente os 

PVs, Estações Elevatórias e as redes coletoras.  
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Embora exista uma nítida correlação entre o consumo de água e a 

contribuição de esgoto, o volume real de água consumida que chega às redes 

coletoras de esgoto, só pode ser determinado após uma verificação cuidadosa 

das condições locais e pontuais de cada microssistema. 

Definição para taxa de contribuição e lançamentos de efluentes no 

corpo receptor 

Resolução n°430/2011 – complementando a Resolução 357/2005: Dispõe 

sobre lançamento de efluentes em corpos d’água. 

Análise das Condições do Sistema (para validar as informações e 

resultados) 

Destacam-se algumas informações que interessam para avalizar os 

dados e integraram a base dos estudos, a saber: 

 Nem sempre as vazões de maior expressão ocorreram nos dias de 

maior volume produzido (consumido), dessa forma, fez-se avaliação 

criteriosa para a escolha mais adequada dos parâmetros e para a 

inclusão e finalização das informações; 

 Considerando o sistema de água, temos que levar em conta 

vazamentos de rede que não entrarão no cálculo de consumo e os 

períodos fora temporada em que a população é menor e poderemos 

ter vazões expressivas, mas o volume produzido ainda é baixo com 

relação ao volume produzido no período de temporada. 

 Essas considerações direcionam para uma situação de não 

correlação entre um único fator (o consumo do sistema público de 

água e contribuição de esgotos), outras fontes poderão tornar esta 

correlação maior ou menor conforme a circunstância. 

 A relação entre a contribuição de esgoto e o volume consumido de 

água, denomina-se “coeficiente de retorno”, apresentando-se com 

variações no tempo e no espaço. Quando não existem dados locais 
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comprovados, tais quais originados de pesquisas e/ou órgãos 

oficiais, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

recomenda a utilização de um coeficiente de retorno igual a 0,8. 

 Conforme recomendação da ABNT, estima-se que 80% da água 

consumida nas residências retorna para a rede coletora de esgoto. No 

Brasil, é usual a adoção de valores na faixa de 0,75 a 0,85, caso não 

se tenham informações corretas que indiquem outro valor para o “C” 

(coeficiente de retorno).  

Conforme a NBR 9649/1986: A “Taxa de contribuição de Infiltração (TI) 

depende de condições locais, tais como: nível de água do lençol freático, 

natureza do subsolo, qualidade da execução da rede, material da tubulação e 

tipo de junta utilizado. O valor adotado deve ser justificado”. O valor 

recomendado pela norma deve estar entre 0,05 a 1,0 L/s/km. A Sanepar 

(Companhia de Saneamento do Paraná), na falta de dados obtidos em campo, 

considera o valor de 0,5 L/s/km. Embora o sistema, de uma forma geral, 

incorpore esses valores de infiltração, a NBR 9649/1986 recomenda para 

elaboração de projetos hidráulico-sanitários das redes coletoras de esgoto, que 

apenas a infiltração através das redes seja considerada, descartando-se as 

contribuições pluviais parasitárias. Os dois fatores podem ser considerados 

juntos somente quando do dimensionamento dos extravasores dos interceptores 

de esgoto sanitário, conforme a NB 568 da ABNT. 

Já no atendimento à legislação quanto à qualidade do efluente lançado no 

corpo receptor, devemos atentar para a Resolução n° 357, de 17 de Março de 2005 

do Conselho Nacional do Meio Ambiente, alterada pela Resolução 410/2009 e 

430/211 e portaria nº 2.914 MS: Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e 

diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as 

condições e padrões de lançamento de efluentes. 

Decreto Estadual – 8768/76 (artigo 18 e artigo 19): Dispõe sobre 

lançamento direto ou indireto de efluente no corpo receptor. 
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 Artigo 18:  

- Artigo integrante do decreto 8.468/76 da CETESB, define os 

parâmetros de lançamento de efluentes provenientes de qualquer 

fonte poluidora, direta ou indiretamente, nas coleções de água. 

Além de obedecerem aos limites deste artigo, os efluentes não 

poderão conferir ao corpo receptor características em desacordo 

com o enquadramento do mesmo, na Classificação das Águas. 

 Artigo 19A:  

- Artigo também integrante do decreto 8.468/76 da CETESB. Define 

as condições de lançamento de efluentes de qualquer fonte 

poluidora em sistemas de esgotos, provido de tratamento com 

capacidade e de tipo adequados. São parâmetros cujos limites 

estão estabelecidos neste artigo: pH, temperatura, materiais 

sedimentáveis, óleos e graxas e várias outras substâncias solúveis. 

Cada resíduo (efluente) possui características físicas, químicas e 

biológicas próprias que variam de acordo com o sistema e operação. 

Considerando-se o Estado de São Paulo, o Decreto Estadual 8768/76 determina 

como deve ser feito o descarte de efluentes, tanto para lançamento direto no 

corpo receptor de efluentes quanto para lançamento indireto, “art 18 e 19”.  

Para lançamento direto no corpo receptor, também são adotados os 

parâmetros da Resolução 430/211, do Conselho Nacional de Meio Ambiente 

(Conama). A caracterização consiste em determinar as principais características 

físico-químicas, biológicas, qualitativas e/ou quantitativas da amostra. Os 

parâmetros analisados dependem de qual fim serão utilizados. Como exemplo, 

podem-se utilizar as concentrações de DBO, DQO e SST para calcular a carga 

poluidora dos efluentes. Os resultados analíticos auxiliam na classificação do 

resíduo/efluente e escolha da melhor destinação do mesmo.    

A seguir, definição de DBO, DQO e SST. 
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 DBO: 

- Demanda Bioquímica de Oxigênio ou Demanda Biológica de 

Oxigênio (DBO), corresponde à quantidade de oxigênio consumido 

na degradação da matéria orgânica por processos biológicos, sua 

medida é MG/L O2; 

- O teste de DBO é um bioensaio, procedimento esse em que o 

resíduo é biologicamente oxidado sob condições controladas a fim 

de se estabelecer o consumo de oxigênio e, consequentemente, 

estimar, aproximadamente, a quantidade de matéria orgânica 

biodegradável presente em uma amostra de água. Esse ensaio 

estabelece a quantidade de oxigênio utilizado por microrganismos 

aquáticos durante um período de 5 dias, em local escuro e sob 

temperatura constante de 200C, para estes oxidarem a matéria 

orgânica a uma forma estável inorgânica. Deve-se, contanto, estar 

atendo ao fato de que este ensaio proporciona condições 

essenciais ao desenvolvimento dos microrganismos, para que 

estes degradem a matéria orgânica presente na amostra, enquanto 

que no sistema natural a degradação ocorre mais lentamente; 

- Pode-se afirmar que nos locais onde o valor de DBO é alto, 

provavelmente os valores de oxigênio dissolvido (OD) serão baixos 

e a concentração de matéria orgânica será alta; 

- Neste caso, o meio pode tornar-se anóxico, limitando a vida 

aquática e contaminando os corpos d’água receptores dos 

efluentes. 

 DQO: 

- Demanda Química de Oxigênio, identificada pela sigla DQO, avalia 

a quantidade de oxigênio dissolvido (OD) consumido em meio 

ácido que leva à degradação de matéria, sendo essa biodegradável 

ou não. É neste ponto que se diferencia da (DBO), onde é medida 
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a quantidade de oxigênio necessária para ocorrer a oxidação da 

matéria orgânica biodegradável; 

- A DQO é muito importante por ser entendido como a medida da 

capacidade da água para a sobrevivência dos organismos vivos 

(aquáticos), manter o equilíbrio ecológico, necessária à respiração 

e manutenção dos processos de degradação e ciclagem de 

materiais. Muitas espécies não sobrevivem com o teor de oxigênio 

abaixo de 4 mg/L. 

 SST: 

- Sólidos Suspensos Totais, representa a concentração de sólidos 

presente em uma amostra, podendo estar em suspensão ou 

decantados. 

Resultados de DQO e DBO, DBO na saída da ETE (despejo) e dentro da 

área de coleta para sinalização dos valores de análise para cumprimento do 

Decreto Estadual 8768/76 e da Resolução 430/211, do Conselho Nacional de 

Meio Ambiente (Conama). 

Parâmetros e Informações Relacionadas 

A seguir são apresentados alguns parâmetros e informações relacionadas 

que foram devidamente consideradas, uma vez que se apresentam diretamente 

interligados ao objeto de estudo. 

Deve-se avaliar e considerar a relação entre a qualidade do efluente no 

momento do lançamento, para certificar-se do atendimento à legislação, assim 

como certificar-se da não poluição, contaminação e alteração nos corpos 

receptores pelo volume excessivo de líquido que entra nas estações e não 

devidamente tratado, uma vez que elas não foram projetadas para receber tal 

excedente. Os valores de DBO não podem ultrapassar 60mg/l, como também os 

valores de OD não devem ser inferiores a 5,0mg/l, conforme Portaria e 

Resolução Conama. 
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Quando o Esgoto Sanitário é lançado “in natura” nos Corpos D’água, a 

depender da relação entre as vazões, podem-se esperar grandes prejuízos à 

qualidade da água e ao Meio Ambiente com um todo. 

A avaliação da eficiência de um sistema de tratamento (ETE) é feita, 

geralmente, com base no potencial de consumo de Oxigênio, este originado da 

matéria orgânica presente no esgoto. O Oxigênio do Corpo D’água é dissolvido 

para a degradação da matéria orgânica presente no esgoto.       

As considerações confiadas à CETESB incluem o acompanhamento da 

qualificação anual e a divulgação de resultados das condições de balneabilidade 

de todos os pontos coletados, mostrando-se, de forma integrada, a tendência da 

qualidade das praias. 

A média de interdições de praias no Litoral Norte de São Paulo, ao longo 

do ano de 2016, alcançou o número de 10 (dez),  declaradas impróprias para o 

banho pela CETESB, em função da má qualidade da água devido à grande 

concentração de impurezas originadas dos efluentes lançados diretamente nos 

corpos d’água. Essa notícia é apresentada na íntegra no capítulo de Anexos 

deste estudo. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1. Caracterização da Área de Estudo 

Localização 

A área de estudo corresponde ao bairro de Massaguaçu, localizado no 

município de Caraguatatuba, Litoral Norte do Estado de São Paulo.  

A extensão deste bairro é de aproximadamente 7,5 km, contados desde 

o limite ao sul, com os bairros de Capricórnio e Getuba, até o limite ao norte / 

nordeste com o bairro de Mococa. Incluir-se-á neste estudo toda a bacia coletora 

atendida pela estação de tratamento de esgoto de Massaguaçu, abrangendo 

também os bairros de Capricórnio e Mococa, formando-se uma extensão total 

de aproximadamente 9,0 km de comprimento.  

Neste trabalho, toda essa extensão de 9,0 km será denominada de bairro 

de Massaguaçu.  

A planície costeira que abriga o bairro localiza-se ao norte da Baía de 

Caraguatatuba e do Canal de São Sebastião (Figura 1), mais precisamente 

entre as coordenadas 23°35’15”S e 45°20’15”O.  

Essa região é caracterizada por possuir uma baixa densidade de 

drenagem de padrão meandramente, e é recoberta por sedimentos holocênicos, 

flúvio-lagunares e coluviais. 

A seguir, encontra-se na figura 1, um mapa de localização ilustrativo que 

indica a posição geográfica do bairro de Massaguaçu no contexto municipal de 

Caraguatatuba, com a indicação dos principais bairros da cidade e também com 

a indicação dos municípios vizinhos mais próximos, como São Sebastião e Ilha 

Bela. 
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Figura 1 – Localização da Área de Estudo 

 
Fonte: Censo Demográfico IBGE 2010. 

Uso e Ocupação 

A ocupação histórica do bairro de Massaguaçu remonta aos anos de 

1970, com a formação de uma pequena vila de pescadores nas proximidades do 

Rio Cocanha e uma vila de casebres no bairro de Capricórnio, nessa época, 

contando com algumas estradas vicinais que interligavam tais ocupações às 

cidades de Caraguatatuba e Ubatuba. Com a inauguração da Rodovia Rio - 

Santos (BR-101), no início de 1980, a ocupação do bairro de Massaguaçu obteve 

uma rápida expansão, principalmente nas áreas próximas ao Rio Cocanha, e na 

região do bairro de Capricórnio, desenvolvendo-se pelas ocupações já 

existentes.¹ Na década entre os anos de 1990 e 2000, surgem na região os 

primeiros condomínios fechados, voltados para a ocupação de casas de 

veraneio e de temporada e, após o ano 2000, iniciaram-se as construções dos 

edifícios de alto gabarito, situados junto ao eixo rodoviário. Atualmente, o bairro 

de Massaguaçu apresenta diferentes tipos de uso e ocupação ao longo de todo 

o seu arco praial. Na região mais ao sul, ao longo do bairro de Capricórnio, é 

predominante a ocupação residencial, principalmente de segunda moradia 

(veraneio).  

¹ Luzia de Toledo Prado no livro Santo Antonio de Caraguatuba – Memórias e Tradição de um 

Povo. 
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A seguir, apresentamos a Figura 2 que destaca o uso e ocupação atual 

do bairro. 

Figura 2 – Uso e Ocupação de Solo  

 

Fonte: Censo Demográfico IBGE 2010. 

Seguindo em direção norte do arco praial, a Rodovia Rio-Santos (BR-101) 

aproxima-se da linha de costa, onde se verifica uma maior incidência de 

estabelecimentos comerciais como: hotéis, restaurantes, entre outros. Ao longo 

do eixo rodoviário, a ocupação é contínua por estabelecimentos comerciais e 

edifícios residenciais de médio e alto gabarito, até o cruzamento com o Rio 

Cocanha. No interior do bairro, distanciando-se do eixo rodoviário principal (BR-

101), a ocupação é predominantemente residencial, com presença de casas de 

primeira e segunda moradia (veraneio). Verifica-se também a presença de 

diversos condomínios residenciais fechados. A seguir, é apresentada ilustração 

indicando a incidência da coleta do esgotamento sanitário do bairro de 

Massaguaçu. 
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Figura 3 – Incidência do Esgotamento Sanitário  

 
Fonte: Censo Demográfico IBGE 2010. 

Com o objetivo de sintetizar a descrição da área de estudo, apresentamos 

nas figuras 4 e 5, fotos aéreas recentes do bairro de Massaguaçu, demonstrando 

a ocupação e formação do relevo.  

Figura 4 – Vista Aérea de Massaguaçu 

 
Fonte: Google Imagens. 
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Figura 5 – Vista Aérea de Massaguaçu 

 
Fonte: Google Imagens. 

Na figura 6 a seguir, destaca-se a localização das praias mais importantes 

no contexto urbano de Caraguatatuba. 

Figura 6 – Identificação e Localização das Praias de Caraguatatuba 

 
Fonte: Google – Dados Cartográficos 2017. 

As figuras 7 e 8 destacam as praias de Massaguaçu e Cocanha, que 

fazem parte do Sistema de Esgotamento Sanitário de Massaguaçu, (área de 

estudo) e são diretamente afetadas pela qualidade do efluente lançado pela ETE. 

 

  

17



Figura 7 – Praia de Massaguaçu 

 

Fonte: Google Imagens. 

Figura 8 – Praia de Cocanha (Massaguaçu) 

 

Fonte: Google Imagens. 

Clima 

O litoral norte paulista é transpassado pela linha imaginária do Trópico de 

Capricórnio, no limite da zona tropical, onde há a influência de massas de ar 

polares e tropicais que variam ao longo do ano, gerando uma complexa 

circulação atmosférica. A massa de ar tropical, originária do Anticiclone Tropical 

Atlântico, sistema atmosférico quente e estacionário localizado no Oceano 

Atlântico Sul, é a Massa Tropical Atlântica, predominante e atuante durante o 

ano todo na costa paulista, a qual está associada a ventos alísios de direção E 
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e NE, conforme revistas da Faculdade de Ciências e Tecnologia, especial 20 

anos. 

As massas de ar polar (menos frequentes), originárias do Anticiclone 

Polar Atlântico, provocam ventos de diferentes quadrantes. A Massa Polar 

Atlântica, atua com ventos de SW-SSE, que mudam para E e NE na Massa Polar 

Velha, que age após a passagem da Massa Polar Atlântica (Sant’Anna Neto, 

2003).  

Quando há um choque entre os sistemas tropicais e polares, ocorre o 

fenômeno conhecido como frente fria ou Frente Polar Atlântica, mais rigorosa no 

inverno, mas que pode ocorrer ao longo do ano inteiro e é associada a 

precipitações pluviométricas (Sant’Anna Neto, 2003).  

De acordo com a divisão de Sant’Anna Neto (2003), o litoral norte paulista 

é controlado por massas tropicais e equatoriais com clima úmido sujeito a menor 

participação das massas polares (30-40%) e, portanto, menos frio que os setores 

mais ao sul. A proximidade da linha de costa com a Serra do Mar é responsável 

pela acentuada pluviosidade (efeito orográfico), pois age como um anteparo para 

as massas de ar quente e úmido vindas do mar, que condensam ao serem 

forçadas por ele a maiores altitudes, fazendo com que a pluviosidade da região 

se eleve, possibilitando a formação da densa floresta da região, a Mata Atlântica.  

O clima é caracterizado por médias anuais de temperatura e pluviosidade 

elevada (acima dos 20ºC de temperatura e de 1500 a 2000 mm de chuva, 

respectivamente), conforme registros históricos coletados pela Estação 

Meteorológica da CIIAGRO (Centro Integrado de Informações 

Agrometeorológicas). As chuvas, historicamente, são bem distribuídas durante 

todo o ano, havendo uma intensidade maior nos meses de verão. Nesses meses, 

as temperaturas médias no município de Caraguatatuba se apresentam acima 

dos 25ºC. Na figura 9 a seguir, podem-se verificar as variações de temperatura 

registradas durante o ano de 2016, no município de Caraguatatuba, incluindo a 

indicação das temperaturas máximas e mínimas, para cada mês. 
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Figura 9 – Gráfico de Temperaturas de Caraguatatuba, ano de 2016 

 

Fonte: Registros históricos coletados pela Estação Meteorológica da CIIAGRO (Centro Integrado de 

Informações Agrometeorológicas). 

Pluviometria 

A pluviometria, no município de Caraguatatuba, apresenta características sazonais, 

conforme registros históricos coletados pela Estação Meteorológica da CIIAGRO 

(Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas), localizada no bairro de 

Massaguaçu. A seguir, encontra-se apresentada na tabela 1 a precipitação mensal do 

período estudado, assim como o gráfico que representa o volume médio de chuvas 

dos últimos 05 (cinco) anos (Figura 10). 
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Tabela 1 – Precipitação Média Mensal dos Últimos 05 (cinco) Anos 

 

Fonte: Registros históricos coletados pela Estação Meteorológica da CIIAGRO (Centro Integrado de 

Informações Agrometeorológicas). 

Figura 10 – Gráfico de Precipitação Mensal Média dos Últimos 05 (cinco) Anos 

 

Fonte: Registros históricos coletados pela Estação Meteorológica da CIIAGRO (Centro Integrado de 

Informações Agrometeorológicas). 
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A base de dados utilizada para este estudo de caso considerou as 

precipitações registradas nos últimos 05 (cinco) anos, através de resultados 

consolidados mês a mês, pretendendo-se que a média verificada nesse período 

possa estabelecer uma retórica eficaz e confiável quanto ao volume de chuvas. 

Nos últimos 05 (cinco) anos, a precipitação média anual foi de 1680,00 mm, de 

forma que 75% deste volume de chuvas ocorreram nos meses de primavera / 

verão, conforme verificado no gráfico supracitado. O mês mais chuvoso, 

conforme a média histórica, é janeiro, ultrapassando a marca de 250,00 mm.  Já 

o mês menos chuvoso é agosto, com uma média de 50,00 mm registrada nos 

últimos 05 (cinco) anos. A seguir, encontram-se apresentadas imagens 

fotográficas que demonstram a situação de algumas ruas de Massaguaçu 

durante a ocorrência de chuvas volumosas: 

Relatório Fotográfico 

O Relatório Fotográfico apresentado a seguir, contempla imagens obtidas 

no bairro de Massaguaçu, logo após a ocorrência de chuvas de maior volume, 

assim como algumas imagens do sistema de coleta de esgoto. 

 Nas imagens a seguir (Figura 11 e Figura 12), pode-se verificar um 

alagamento em rua do bairro, fato comum durante a ocorrência de 

chuvas volumosas. 
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Figura 11 – Alagamento de Rua em Dias de Chuva 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

Figura 12 – Alagamento de Rua em Dias de Chuva 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

 Nas imagens a seguir (Figura 13 e Figura 14), pode-se verificar o 

refluxo de água em PV devido ao excesso de água pluvial + efluente 

na rede, durante a ocorrência de chuva. Essa água deverá, em algum 

momento posterior, retornar para o PV e para a rede coletora. 
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Figura 13 – Refluxo de Água / Esgoto em PV 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

Figura 14 – Refluxo de Água / Esgoto em PV 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 
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 As imagens a seguir (Figura 15 e Figura 16), apresentam detalhes da 

ETE de Massaguaçu. 

Figura 15 - Corredor Final de Lançamento do Efluente 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

Nota: Calha Parschal, 2,90m de comprimento por 0,70m de altura, 0,80m 

largura na entrada do efluente e 0,60m na saída do efluente; no centro 

estrangulador de 0,30m de largura por 0,80 de comprimento. 
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Figura 16 - Sistema de Aeração – Capacidade 110 l/s 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

Extensão da Rede na Área de Estudo 

Complementando as informações sobre a área de estudo, encontram-se 

apresentados a seguir os dados gerais sobre a Rede de Coleta e Sistema de 

Tratamento de Massaguaçu. 

 Extensão da rede de esgoto de Massaguaçu = 97.334 metros; 

 Número de PV’s = 1.769; 

 Estação Elevatórias = 13; 

 Estação de Tratamento = 01; 

 Capacidade de tratamento = 110 l/s; 

 Corpo receptor (rio Mococa) - vazão = 636 l/s; 

 Nº de ligações de água/esgoto = 4.413; 

 População = 04 pessoas por residência, segundo média estimada 

pelo IBGE - Total = 17.652 habitantes. 
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4.2. Procedimentos Metodológicos 

No desenvolvimento deste trabalho considerou-se, além da rede, volume 

produzido e distribuído de água, volume de contribuição recebido pela ETE, tipo 

de redes coletoras, conforme as suas características específicas, como: tipo de 

assentamento, profundidade, material e diâmetro. Os Pvs também foram 

considerados conforme a tipologia de construção, o material e o diâmetro. 

Indicadores utilizados no desenvolvimento deste trabalho. 

 Qeta = Vazão de produção da Estação de Tratamento (l/s); 

 Vp = Volume produzido no período (m3); 

 Vmc = Volume micro medido no período (m3); 

 Qi = Vazão de esgoto sanitário inicial (contribuições em período fora 

temporada e sem chuva) (l/s); 

 Qdi = Vazão doméstica inicial (residencial) (l/s); 

 Qind = Vazão industrial (l/s); 

 Qinf = Vazão de infiltração (l/s); 

 C = Coeficiente de retorno; 

 Tinf = Taxa de infiltração (l/s.Km); 

 Li = Comprimento da rede coletora mais emissário (km); 

 di = Densidade populacional;                                                         

 Qf = Vazão de esgoto sanitário final (l/s); 

 Vt = Volume tratado de esgoto no período (m3). 
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Os dados utilizados para o desenvolvimento do presente estudo remetem 

ao sistema de água/esgoto de Massaguaçu, e foram obtidos através de 

medições e acompanhamento técnico no sistema, durante o período de 

janeiro/16 a dezembro/16, os quais se encontram expostos a seguir. 

Dados Relativos ao Sistema de Água 

 Produção de água total do sistema de Massaguaçu, média mensal 

(macro medido) = 88.786 m3 

 Vazão = 34,25 l/s 

 Perdas do sistema = 11.629 m3 ou 13% 

                    Considerando-se a média/ano de consumo mensal e diária de água: 

 Consumo em períodos normais (micromedido) = 66.595 m³: 

- Vazão = 25,69 l/s; 

- Vazão por ligação = 0,0058 l/s; 

- = 503,0 l/lig/dia. 

 Consumo em períodos de temporada (micromedido) = 87.720 m³: 

- Vazão = 33,84 l/s; 

- Vazão por ligação = 0,0077 l/s 

- = 665,0 l/lig/dia. 

- População total = 17.652 habitantes. 

 Consumo per capita de água no período normal = 126.0 l/pessoa/dia; 

 Consumo per capita de água no período de temporada = 166,0 

l/pessoa/dia. 
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Dados Relativos ao Sistema de Esgoto: 

Vazões e dimensionamento do sistema de esgoto sanitário de 

Massaguaçu: 

 Rede de esgoto de Massaguaçu = 97.334 metros: 

- PVs = 1.769; 

- Tipo de material dos Pvs = alvenaria 

- Estação Elevatórias = 13; 

- Tipo de material = alvenaria/concreto 

- Capacidade de tratamento = 110 l/s; 

- Corpo receptor (rio Mococa) - vazão = 636 l/s; 

 População = 04 pessoas por residência, segundo média estimada 

pelo IBGE; 

 População Total = 17.652 habitantes. 

 Volume de contribuição médio de efluente na entrada da ETE na baixa 

temporada = 101.333 m³; 

 Volume de contribuição médio de efluente na entrada da ETE na alta 

temporada = 249.216 m³; 

Os procedimentos, equipamentos e metodologia utilizados para a 

realização dos experimentos que pautaram esse estudo são os seguintes: 

 Medição, avaliação e comparação da água consumida pelos imóveis 

integrantes da rede coletora, através de medidores (hidrômetros) 

instalados em cavalete na entrada de cada imóvel. Desconsiderou-se 

neste estudo o ar existente na rede, por ser insignificante, e também 

pelo fato de que o local de estudo ter sua rede atendida por gravidade, 
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a qual se mantém permanentemente cheia, mesmo em ocorrências 

de vazamento de rede e ramal. 

A medição do consumo de água foi realizada durante o ano de 2016 (de 

janeiro a dezembro), por meio de medidores (hidrômetros velocimétricos), 

instalados nas unidades consumidoras de Massaguaçu (Caraguatatuba, SP). 

Os medidores velocimétricos são dotados de uma turbina que é acionada 

pelo fluido em movimento. Na turbina do medidor a velocidade é transformada 

em pulsos, proporcionais à sua intensidade, e são transmitidos para um 

totalizador de volume. Os hidrômetros são aferidos na bancada para testes de 

hidrômetro da empresa de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 

(SABESP), sob a fiscalização do Instituto Nacional de Metrologia – INMETRO.   

A medição do volume total de esgoto, por sua vez, foi realizada utilizando-

se medidor ultrassônico, instalado em canal aberto (calha Parshall), conforme 

figura 15. Esse medidor não possui qualquer parte mecânica, sendo seu 

funcionamento baseado unicamente na emissão de pulsos de ultrassom, através 

de um sensor instalado acima do canal. A vazão é calculada com base na altura 

do nível do líquido em um ponto específico do canal. A altura medida pelo 

instrumento é a utilizada para o cálculo da vazão, aplicando-se fórmulas 

matemáticas. 

Uma vez em operação, o sistema indica continuamente o valor da vazão 

instantânea e a totalização.  

Para serem conseguidos os valores para o cálculo do coeficiente de 

retorno, necessitamos dos seguintes equipamentos (Figura 17 e Figura 18): 

30



Figura 17 – Hidrômetro Velocimétrico para MicroMedição de Água 

 
 
Figura 18 – Equipamento de Medição de Entrada de Efluente na ETE 

 

 

31



4.3. Desenvolvimento da Metodologia 

Acordando com os parâmetros recomendados pela NBR 9649 (Projetos 

de Redes Coletoras de Esgoto Sanitário), quando inexistirem dados locais 

comprovados oriundos de pesquisa, podem ser adotados os seguintes valores 

de coeficientes e grandezas: 

 C = Coeficiente de retorno:     0,8; 

 K1 = Coeficiente de máxima vazão diária:   1,2; 

 K2 = Coeficiente de máxima vazão horária:   1,5; 

 K3 = Coeficiente de mínima vazão horária:   0,5. 

Com a definição do traçado (extensão total da rede) e a indicação do 

sentido de escoamento da rede de esgoto, pode-se iniciar as medições, 

montagem das planilhas e o cálculo das vazões iniciais e finais do efluente a ser 

tratado, conforme demonstrado a seguir. 

Qi = (C x Pi x qi x K2) + Qind + Qinf 

           86400 

Qdi = (C x Pi x qi x K2)  

           86400 

Onde: 

 Pi = População de início de plano (hab); 

 qi = Consumo efetivo inicial (l/hab/dia). 

A vazão doméstica de início de plano também pode ser calculada em 

termos de área esgotada e densidade populacional, conforme a aplicação da 

fórmula apresentada a seguir. 
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Qi = C x ai x di x qi x K2 

  86400 

Onde: 

 ai = área esgotada de início de plano (ha); 

 di = densidade populacional de início de plano, em habitantes por 

hectares (hab/ha). 

Cálculo da Vazão de Esgoto Sanitário no Final do Plano 

Qf = Qdf + Qindf + Qinf 

Vazão de Esgoto Sanitário de Final de Plano 

Qf = C x Pf x Qf x K1 x K2 + Qind + Qif 

86400 

Qf = (C x Pf x Qf x K1 x K2) = Qdf (l/s) 

86400 

Onde: 

 Pf   = População de final de plano (hab); 

 Qf   = Per capita final (l/hab/dia); 

 K1   = Coeficiente de máxima vazão diária; 

 K2   = Coeficiente de máxima vazão horária; 

 C    = Coeficiente de retorno; 

 Timf = Taxa de infiltração (l/s.Km); 

 Lf   = Comprimento da rede final de plano (Km). 
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A vazão doméstica de final de plano também pode ser calculada em 

termos de área esgotada e densidade populacional, conforme fórmula 

apresentada a seguir. 

Qf = C x af x df x K1 x K2 

      86400 

Onde: 

 af = área esgotada de final de plano (ha); 

 df = densidade populacional de final de plano, em habitantes por 

hectares (hab/ha). 

A vazão do esgoto sanitário (inicial ou final) corresponde à contribuição 

total da área a ser atendida. 

Metodologia Aplicada para a Determinação de Infiltração no Sistema 

de Esgotamento de Massaguaçu 

Para permitir uma estimativa indireta do valor da taxa de infiltração (INF) 

e coeficiente de retorno, adotou-se o método da medição, considerando-se os 

seguintes parâmetros de vazão: 

 Vazão mínima diária e mensal nos períodos normais de consumo e 

períodos chuvosos e temporadas; 

 Vazão máxima diária e mensal nos períodos normais de consumo e 

períodos chuvosos e temporadas. 

Os cálculos a seguir consideram a média / ano de consumo mensal e 

diário de água: 

 Períodos normais = 66.595 m³: 

- Vazão = 25,69 l/s; 

- Vazão por ligação = 0,0058 l/s; 
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- = 503,0 l/lig/dia. 

 Períodos de temporada = 87.720 m³: 

- Vazão = 33,84 l/s; 

- Vazão por ligação = 0,0077 l/s 

- = 665,0 l/lig/dia. 

 Consumo per capita de água no período normal = 126.0 l/pessoa/dia; 

 Consumo per capita de água no período de temporada = 166,0 

l/pessoa/dia. 

Considerando-se a média de contribuição mensal e diária de esgoto na 

entrada da ETE, teremos 02 (duas) medições e 02 (dois) Cálculos de Coeficiente 

de Retorno, sendo 01 (uma) nas condições normais de consumo (80%) e outra 

considerando a contribuição das águas de infiltração: 

 Contribuição nos períodos normais por ligação = 101.333 m³/mês: 

- Vazão de entrada da ETE = 39,09 l/s; 

- Volume de entrada na ETE = 3.378 m³/dia. 

 Contribuição no período de temporada e período de chuva = 249.216 
m³/mês: 

- Vazão de entrada da ETE = 96,15 l/s; 

- Volume de entrada na ETE = 8.307 m³/dia. 

Obs: considerando-se que cada residência utiliza 80% do volume para 

contribuição, pode-se afirmar que a rede coletora recebe aproximadamente 

101,0 l/pessoa/dia de água no período normal, e 164,0 l/hab/dia no período de 

temporada.  

Metodologia Aplicada para Determinar a Vazão da ETE 

(considerando a infiltração) 
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Para permitir a estimativa da vazão total recebida na ETE (Qmed), 

considerando a vazão de infiltração na rede, deve-se aplicar a seguinte fórmula: 

Qmed = Qd + Qinf + Qind 

Onde: 

 Qd – Vazão Doméstica; 

 Qinf – Vazão de Infiltração; 

 Qind – Vazão Industrial. 

Destaca-se que os dados de vazão coletados no Sistema de Massaguaçu 

(períodos normais: 101.333 m³/mês e períodos de temporada: 249.216 m³/mês), 

considerou o período de 01 (um) dia (18h/dia) de trabalho da bomba submersível 

instalada na elevatória final do sistema. Partindo-se dessa bomba até a calha de 

entrada na ETE, a rede é impermeável e não sofre infiltração. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Considerando-se o desenvolvimento da metodologia e todos os cálculos 

aplicados, passaremos à demonstração dos resultados obtidos nos estudos 

desenvolvidos. 

Inicialmente, apresenta-se o cálculo resultante de contribuição de esgoto 

para o sistema de Massaguaçu. 

Tabela 02 – Contribuição de Esgoto para o Sistema de Massaguaçu 

Período 
Consumo de 

Água 

Contribuição de 

Esgoto 
Infiltração

Período Normal 126,0 l/hab/dia 101,0 l/hab/dia 0 

Período de Chuva e 

Temporada 
166,0 l/hab/dia 133,0 l/hab/dia 0 

Contribuição por ligação = 80%                                                                                              

Através dos dados demonstrados na tabela supracitada, tornou-se 

possível calcular os valores das infiltrações nas redes de esgotamento, os quais 

são apresentados nas tabelas a seguir, onde, primeiramente, é destacado o valor 

da infiltração durante o período normal e, na sequência, destaca-se o valor 

calculado para a infiltração durante o período de chuvas e temporada.  

Tabela 03 – Produção e contribuição no período normal (litros/hab/dia), 

considerando o micromedido, entrada da ETE e água de infiltração 

Produção de Água 
Contribuição Normal de 

Esgoto 
Com Infiltração 

126,0 l/hab/dia 101,0 l/hab/dia 191,0 l/hab/dia 
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Tabela 04 - Produção e contribuição no período de chuvas e temporada 

(litros/hab/dia), considerando o micromedido, entrada da ETE e água de 

infiltração 

Produção de Água 
Contribuição Normal de 

Esgoto 
Com Infiltração 

166,0 l/hab/dia 133,0 l/hab/dia 471,0 l/hab/dia 

 

Conforme informado nas tabelas 3 e 4, pode-se verificar que no período 

normal (poucas ou sem chuvas e fora temporada), assim como no período das 

chuvas e temporada, o volume da contribuição de água no sistema coletor é 

considerável. Tal volume excedente deve ser considerado como o vilão do 

sistema de tratamento de efluente, pois se apresenta com influência direta no 

custo - benefício do sistema como um todo. 

No período normal verifica-se o montante de 90,0l/hab/dia adicionais ao 

sistema, devido às infiltrações, passando de 101,0l/hab/dia para 191,0l/hab/dia. 

No caso dos períodos de chuvas e temporada, verifica-se um acréscimo 

relevante na contribuição do sistema devido às infiltrações, de 338l/hab/dia. 

Nesses períodos, enquanto era feita a coleta de dados para este estudo, a 

contribuição passa de 133,0l/hab/dia para 471,0l/hab/dia, ocorrida 

principalmente pelo aumento de pressão externa, considerando a presença de 

lâmina d’água no solo, acima da rede coletora e dos PV’s, sendo essa uma das 

causas diretas da infiltração na rede. 

Para sintetizar os diferentes volumes de efluentes recebidos na ETE 

durante os 02 (dois) períodos estudados, incluímos a seguir, a Figura 19 que 

demonstra a entrada de efluente na ETE no período normal e a Figura 20 que 

demonstra a entrada de efluente na ETE no período de chuvas e temporada. 
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Figura 19 – Entrada de Efluente na ETE (baixa temporada) 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

Figura 20 – Entrada de Efluente na ETE (alta temporada / chuvas) 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 
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Cálculo de coeficiente de retorno (C) 

Por definição, o coeficiente de retorno esgoto/água é a relação: 

C = Volume de contribuição de esgoto 

       Volume de contribuição de água 

Temos então: Para um maior consumo de água, menor o coeficiente. 

                      Para um menor consumo de água, maior o coeficiente. 

Podemos fazer essa comparação na prática, acompanhando o consumo 

de água em comunidades carentes, como conjuntos habitacionais, onde o 

consumo per capita fica abaixo do valor estimado no Brasil que é, de um modo 

geral, consumo médio per capita diário igual, entre 150 a 200l/hab/dia. As 

normas brasileiras permitem o dimensionamento mínimo de 100l/hab/dia. 

A tabela a seguir apresenta, de forma comparativa, as medições e 

volumes calculados durante um período de 30 (trinta) dias em cada período 

destacado da pesquisa. 

Tabela 5: Volumes de água e esgoto medidos e coeficiente de retorno do 

sistema de Massaguaçu. 

________________________________________________________________

_ 

Período      Volume/esgoto    Volume/esgoto   Volume/esgoto   Período da           Volume/esgoto   Volume/água   Coeficiente 

                   medido no           para correção,     corrigido (m3)    pesquisa (dias)     m3/dia                  m3/dia            de retorno 

                   período (m3)        infiltração (m3) 

Período 

Normal      101.333               47.848               53.485            30                   1.783                2.220             0,80 

 

Período 

Infiltração      249.216               178.785              70.431            30                   2.348                2.924            0,80 
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No caso do sistema de Massaguaçu, o coeficiente de retorno 

esgoto/água encontra-se dentro das normas da ABNT, o qual é de 0,80, com o 

sistema conseguindo absorver o excedente, mesmo durante os períodos de 

maior volume, mantendo o efluente em boas condições de lançamento. 

O fator negativo verificado nesse sistema poderá acontecer no longo 

prazo, uma vez que existe o amortecimento dos sólidos nas encostas e praias 

devido à ação da corrente marinha, o que prejudica o sistema como um todo. 

Cálculo da Vazão de Infiltração (Qinf)    

A determinação da Vazão de Infiltração (Qinf), no contexto da Vazão 

Total da ETE (Qmed), torna-se mais precisa quando considerado o indicador 

(l/s/km). 

Partindo-se dos dados de Vazão Total da ETE (Qmed) obtidos, faz-se a 

individualização da contribuição doméstica e da contribuição da infiltração, 

desconsiderando a contribuição industrial, uma vez que essa contribuição 

inexiste no Sistema de Massaguaçu. 

Para a contribuição doméstica (Qd), temos os seguintes valores: 

 Vazão Mínima: 53.485 m³/mês – 1.783 m³/dia – 99,0 m³/h – 27,5 l/s; 

 Vazão Máxima: 70.431 m³/mês – 2.348 m³/dia – 130,0 m³/h – 36,0 l/s. 

Considerando a extensão da rede da área de estudo de 97,0 km, 

obtemos os seguintes valores para a contribuição doméstica (Qd): 

 Vazão Mínima: 0,28 l/s/km; 

 Vazão Máxima: 0,37 l/s/km. 

Para a contribuição de infiltração (Qinf), temos os seguintes valores: 

 Vazão Mínima: 47.848 m³/mês – 1.595 m³/dia – 88,6 m³/h – 24,6 l/s; 

 Vazão Máxima: 178.785 m³/mês – 5.960 m³/dia – 331,0 m³/h – 92,0 

l/s. 
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Considerando a extensão da rede da área de estudo de 97,0 km, 

obtemos os seguintes valores para a contribuição de infiltração (Qinf): 

 Vazão Mínima: 0,25 l/s/km; 

 Vazão Máxima: 0,95 l/s/km. 

Aplicando-se a metodologia para determinar a Vazão Total da ETE 

(Qmed), considerando o indicador (l/s/km), temos os seguintes resultados: 

Vazão Mínima:  Qmed = 0,28 + 0,25 + 0,00 

     Qmed = 0,53 l/s/km 

Vazão Máxima:  Qmed = 0,37 + 0,95 + 0,00 

     Qmed = 1,32 l/s/km 

No período de baixa temporada, o volume consumido mensal/custo 

no sistema de Massaguaçu é o seguinte: 

 Volume de contribuição médio de efluente na entrada da ETE de 

101.333 m³; 

 Consumo de Hipoclorito de Sódio (média) = 16.555 Kg: 

- Custo mensal atual = R$16.439,12. 

 Polímero = 0. 

Para um volume de entrada de efluente, considerando-se o consumo de 

água, menos o volume de infiltração, teríamos a seguinte situação: 

 Volume de contribuição médio na entrada da ETE de 53.276 m³;  

 Consumo de Hipoclorito (mensal) = 8.704 Kg: 

- Custo mensal = R$ 8.643,07. 

 Polímero = 0. 
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No período de alta temporada, o volume consumido mensal/custo no 

sistema de Massaguaçu é o seguinte: 

 Volume de contribuição médio de efluente na entrada da ETE de 

249.216 m³; 

 Consumo de Hipoclorito de Sódio (média) = 40.715 Kg: 

- Custo mensal = R$ 40.430,00 

 Polímero (média) = 120 Kg: 

- Custo mensal = R$ 1.428,00. 

Para um volume de entrada de efluente considerando o consumo de água 

menos o volume de infiltração, teríamos a seguinte situação: 

 Volume de contribuição médio na entrada da ETE de 70.176 m³; 

 Consumo de Hipoclorito de Sódio (média) = 11.465 Kg: 

- Custo mensal = R$ 11.384,75. 

 Polímero (média) = 33,8 Kg: 

- Custo mensal = R$ 402,22. 

As análises e resultados supracitados devem ser considerados como 

indicadores para os cálculos e resultado final do coeficiente de retorno.   

Devem ser também consideradas, além da vazão do corpo receptor do 

efluente, as correntes marinhas, as quais podem levar os resíduos sólidos para 

o alto mar, como também podem estacionar os mesmos nas encostas, nas 

praias e/ou outros pontos mais favoráveis da encosta, assim como podem ser 

empurrados pela corrente marinha, dependendo das condições climáticas que 

alteram o sistema como um todo.  
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Nesses casos, o DBO e OD podem ser verificados quando acontece o 

depósito dos resíduos sólidos nas encostas e praias, porém, dependem de 

estudos e de coletas para sua comprovação. Sabe-se que, em alguns 

momentos, as praias são consideradas impróprias para o contingente 

populacional, adicionado de alguns outros fatores. 

Outro fator que deve ser considerado é a possibilidade de contaminação 

das pessoas pelo contato com a água de refluxo dos PV’s e Elevatórias no 

período das chuvas e temporadas, uma vez que o sistema durante esses 

períodos, não consegue absorver o volume de efluente devido ao excesso de 

água que infiltra na tubulação e, com isso, expele o mesmo através dos tampões 

localizados nas ruas, misturando o efluente com a enxurrada e com o sistema 

de drenagem água pluvial. Nesses casos, as pessoas podem ter contato direto 

com a água contaminada ao caminhar nas ruas, ou mesmo as crianças, quando 

utilizam as enxurradas como diversão.  

Leitura dos Valores de DBO na ETE de Massaguaçu 

Conforme Portaria e Resolução CONAMA, os valores de DBO medidos 

na saída da ETE não devem ultrapassar ao valor de 60mg/L, como também os 

valores de OD não devem ser inferiores a 5,0mg/l, isto para que não se venha a 

ter um impacto negativo no sistema como um todo. 

Encontra-se apresentada a seguir a tabela de medições da ETE de 

Massaguaçu, com destaque para os valores de DBO. 
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Tabela 6 – Análise dos Valores de DBO e DQO, após lançamento no Rio Mococa 

(valores em branco indicam Esgoto Bruto e valores hachurados indicam Esgoto 

Tratado). 

Data Hora ENDEREÇO Amostra 
DBO5 
mg/L

DQO tot 
mg/L 

18/01/16 11:45 EB001-Entrada 1ª ROD Sp 055 nº KM 86,5 Entrada 1º 868/16 12 < 25 

18/02/16 11:46 EB001-Entrada 1ª ROD Sp 055 nº KM 86,5 Entrada 1º 2421/16 77 96 

07/04/16 12:11 EB001-Entrada 1ª ROD Sp 055 nº KM 86,5 Entrada 1º 5159/16 81 115 

06/06/16 11:40 EB001-Entrada 1ª ROD Sp 055 nº KM 86,5 Entrada 1º 7759/16 35 51 

03/07/16 11:38 EB001-Entrada 1ª ROD Sp 055 nº KM 86,5 Entrada 1º 8994/16 99 157 

09/10/16 11:00 EB001-Entrada 1ª ROD Sp 055 nº KM 86,5 Entrada 1º 13430/16 312 410 

04/12/16 10:00 EB001-Entrada 1ª ROD Sp 055 nº KM 86,5 Entrada 1º 16536/16 172 222 

19/01/17 09:00 EB001-Entrada 1ª ROD Sp 055 nº KM 86,5 Entrada 1º 977 120 121 

08/02/17 11:20 EB001-Entrada 1ª ROD Sp 055 nº KM 86,5 Entrada 1º 2275 88 114 

18/01/16 17:32 EB001-Entrada 2ª ROD Sp 055 nº KM 86,5 Entrada 2º 867/16 37 82 

18/02/16 17:33 EB001-Entrada 2ª ROD Sp 055 nº KM 86,5 Entrada 2º 2420/16 201 246 

07/04/16 17:31 EB001-Entrada 2ª ROD Sp 055 nº KM 86,5 Entrada 2º 5158/16 77 < 25 

06/06/16 17:30 EB001-Entrada 2ª ROD Sp 055 nº KM 86,5 Entrada 2º 7758/16 31 48 

03/07/16 17:20 EB001-Entrada 2ª ROD Sp 055 nº KM 86,5 Entrada 2º 8993/16 89 155 

09/10/16 17:00 EB001-Entrada 2ª ROD Sp 055 nº KM 86,5 Entrada 2º 13431/16 291 386 

04/12/16 13:00 EB001-Entrada 2ª ROD Sp 055 nº KM 86,5 Entrada 2º 16535/16 77 114 

19/01/17 12:10 EB001-Entrada 2ª ROD Sp 055 nº KM 86,5 Entrada 2º 976 77 96 

08/02/17 17:00 EB001-Entrada 2ª ROD Sp 055 nº KM 86,5 Entrada 2º 2274 177 203 

18/01/16 11:31 ET001-Saida 1ª ROD Sp 055 nº KM 86,5 Saida 1º 870/16 21 47 

18/02/16 11:30 ET001-Saida 1ª ROD Sp 055 nº KM 86,5 Saida 1º 2423/16 16 33 

07/04/16 12:00 ET001-Saida 1ª ROD Sp 055 nº KM 86,5 Saida 1º 5161/16 40 63 

06/06/16 11:20 ET001-Saida 1ª ROD Sp 055 nº KM 86,5 Saida 1º 7761/16 22 57 

03/07/16 11:20 ET001-Saida 1ª ROD Sp 055 nº KM 86,5 Saida 1º 8996/16 32 67 

09/10/16 11:20 ET001-Saida 1ª ROD Sp 055 nº KM 86,5 Saida 1º 13432/16 17 < 25 

04/12/16 10:20 ET001-Saida 1ª ROD Sp 055 nº KM 86,5 Saida 1º 16538/16 10 < 25 

19/01/17 19:15 ET001-Saida 1ª ROD Sp 055 nº KM 86,5 Saida 1º 979 15 27 

08/02/17 11:35 ET001-Saida 1ª ROD Sp 055 nº KM 86,5 Saida 1º 2277 12 < 25 

18/01/16 17:44 ET001-Saida 2ª ROD Sp 055 nº KM 86,5 Saida 2º 869/16 15 < 25 

18/02/16 17:21 ET001-Saida 2ª ROD Sp 055 nº KM 86,5 Saida 2º 2422/16 15 < 25 

07/04/16 17:21 ET001-Saida 2ª ROD Sp 055 nº KM 86,5 Saida 2º 5160/16 39 64 

06/06/16 17:20 ET001-Saida 2ª ROD Sp 055 nº KM 86,5 Saida 2º 7760/16 20 46 

03/07/16 17:30 ET001-Saida 2ª ROD Sp 055 nº KM 86,5 Saida 2º 8995/16 34 70 

09/10/16 17:15 ET001-Saida 2ª ROD Sp 055 nº KM 86,5 Saida 2º 13433/16 18 < 25 

04/12/16 13:10 ET001-Saida 2ª ROD Sp 055 nº KM 86,5 Saida 2º 16537/16 32 46 

19/01/17 12:25 ET001-Saida 2ª ROD Sp 055 nº KM 86,5 Saida 2º 978 12 38 

08/02/17 17:14 ET001-Saida 2ª ROD Sp 055 nº KM 86,5 Saida 2º 2276 21 46 
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Na tabela “6” demonstrada anteriormente, os valores em branco 

correspondem ao Esgoto Bruto, e se apresentam como indicadores. Devem-se 

relevar os valores hachurados na cor amarela, os quais correspondem ao Esgoto 

Tratado que é lançado no corpo receptor. Atendendo à legislação, os valores de 

DBO devem se apresentar no máximo de 60mg/l, o que está sendo cumprido, 

de acordo com os dados verificados na Tabela 6. No caso específico da OD, as 

medições foram feitas e anotadas paralelamente com os demais valores, e 

também se apresentaram dentro dos padrões exigidos pela legislação (> que 

5mg/l). 

Considerando as infiltrações no sistema de Massaguaçu, os valores 

informados no decorrer deste trabalho indicam um volume de efluente a ser 

tratado, aumentado em aproximadamente 50% no período normal de consumo 

de água e, aproximadamente, 70% no período de temporada e chuvas. Esse 

excedente faz com que o esgoto bruto seja diluído e, com isso, baixe os valores 

de DBO e melhore os de oxigenação do efluente, o que é devido a chuvas 

periódicas, em alguns momentos muito intensas, acarretando inclusive, o 

encharcamento do solo e o aumento da pressão sobre a tubulação e paredes 

dos PIs, PIs e Elevatórias, favorecendo a infiltração. O caso específico de 

Massaguaçu apresenta situação favorável e dentro do que pede a legislação, 

uma vez que o sistema de tratamento existente comporta o volume de efluente 

gerado. Atualmente, a ETE possui uma capacidade de 108,0 l/s e um volume de 

entrada de, no máximo, 96,15 l/s. A vazão do rio Mococa é de 636,0 l/s, 

favorecendo a diluição e a qualidade do efluente lançado.  

O ponto negativo do sistema atual consiste na elevada utilização de 

produtos químicos, necessária pela existência de um volume morto causado pela 

infiltração da água do lençol subterrâneo, o qual é considerado pelo medidor de 

vazão na entrada da ETE e calculado para a aplicação dos produtos químicos, 

também pelo elevado consumo de energia causado pelo volume maior a ser 

enviado para a ETE. 
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Conforme os valores resultantes apresentados é possível verificar que, 

no período fora de temporada (férias) e períodos não chuvosos, o volume 

produzido / consumido / infiltração e o volume tratado se apresentam menores 

que os verificados durante os períodos de temporada e de chuvas. 

Torna-se válido ressaltar que as informações e dados iniciais foram 

obtidos a partir das leituras dos equipamentos de medição existentes no sistema, 

os quais, eventualmente, podem não se apresentar com a medição regular, fato 

esse condicionado pelas interferências ocasionadas da oxidação, da calibração 

(por ser programada em períodos do ano), entre outros. 

Em complementação às medições obtidas, realizaram-se outras coletas 

que permitiram refinar os cálculos durante o período da pesquisa, assim como 

foram levantados dados de laboratório praticados atualmente pela Sabesp 

(Concessionária local), entre outros parâmetros (ABES, Normas Técnicas e 

CETESB). Com isso, tornou-se possível obter o valor do coeficiente de retorno 

de água/esgoto, assim como os valores (volumes) das águas de infiltração 

somadas às águas de despejo residencial (pluviais). 

O principal resultado deste estudo deve ser tomado como base na 

análise dos demais sistemas de tratamento de esgoto, onde geralmente a ETE 

trabalha acima da capacidade prevista em projeto, e também o corpo receptor 

não apresenta condições de absorver e/ou diluir os sólidos. Nesses casos, os 

valores de DBO e OD não se apresentam em condições favoráveis, e permitem 

a contaminação do meio ambiente e da água à jusante do lançamento. 

O resultado dos estudos também evidencia um agravante acometido 

pela infiltração de líquidos no sistema de coleta de efluentes, que remete a um 

custo elevado e fora dos padrões de normalidade no consumo de produtos 

químicos na ETE, aplicados além da necessidade básica, o que poderia ser 

evitado caso os sistemas fossem projetados de acordo com a demanda efetiva.  
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O problema agrava-se quando são aplicados no tratamento, alguns 

produtos químicos diferentes dos citados neste estudo, os quais se apresentam 

com custos bem mais elevados, como é o caso do Peróxido de Hidrogênio, Cloro 

Gás, entre outros. 

Na maioria das cidades brasileiras, os projetos de esgoto sanitário são 

definidos considerando-se unicamente a contribuição do esgoto sanitário 

doméstico, composto principalmente pelas residências, atividades comerciais, 

públicas e pequenas indústrias. As águas de infiltração, como são de pequeno 

monte, pelo fato de o lençol subterrâneo ser profundo na maior parte das cidades 

brasileiras, e também o solo se apresentar com boa permeabilidade, não são 

consideradas com relevância. Dessa forma, quando ocorre tal infiltração na rede, 

consequentemente a produtividade da ETE é diretamente afetada. 

No caso das áreas do litoral, onde o lençol subterrâneo é superficial, e o 

solo de pouca permeabilidade, a ocorrência de infiltração é certa e, 

obrigatoriamente, deveria ser aplicada nos cálculos de demanda das redes. 
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6. CONCLUSÃO 

Através dos resultados obtidos nas medições de vazão de esgoto 

produzido e da água consumida em um setor previamente escolhido no ano de 

2016, foi possível atingir o objetivo do estudo, o qual consiste em calcular o 

coeficiente de retorno para o sistema de tratamento de esgoto de Massaguaçu, 

levando-se em consideração as condicionantes intrínsecas a esta pesquisa.  

Impermeabilização de Redes 

A conclusão deste estudo baseia-se na proposta de equalização do 

sistema como um todo, promovendo-se uma ação de impermeabilização das 

redes, PVs, Estações Elevatórias e a retirada das ligações de água pluvial das 

residências da rede coletora de esgoto. 

Redução do Custo Operacional e Impacto Ambiental 

O consumo excessivo de produtos químicos utilizados na correção dos 

sistemas de tratamento de esgoto, a poluição à jusante do corpo receptor, assim 

como o consumo excessivo de energia elétrica, apresentam-se como malefícios 

ao custo operacional e, principalmente, acarretam impactos negativos ao meio 

ambiente.  

As medidas preventivas aqui discutidas, se consideradas na fase de 

planejamento e projeto de novos sistemas de tratamento, permitirão mitigar tais 

efeitos corretivos supracitados, assim como acarretarão os seguintes aspectos 

positivos:  

 Cumprimento da legislação; 

 Evitar prejuízos financeiros em função do maior custo no tratamento 

através da aplicação de medidas corretivas; 

 Evitar prejuízos ambientais e à saúde pública, uma vez que o corpo 

d’água receptor do efluente geralmente é utilizado por usuários à 

jusante do lançamento, garantindo-se a qualidade e evitando 
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interferências na saúde das pessoas e no meio ambiente como um 

todo. 

Taxa de Infiltração 

Conforme abordado no desenvolvimento do trabalho, a não aplicação 

dos cálculos da taxa de infiltração, e consequentemente, a não consideração dos 

dados obtidos como parâmetro para desenvolvimento dos projetos, demonstra 

que muitos sistemas podem se tornar inviáveis ao longo do tempo, seja no 

aspecto qualitativo como no aspecto quantitativo.   

50



7. REFERÊNCIAS 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), NBR.9649: 

Projeto de Rede Coletora de Esgoto – Referências – Elaboração, 

novembro/1986; 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL 

(ABES), Seminário sobre Licenciamento Ambiental, informar sobre 

Sustentabilidade, Engenharia Sanitária e Meio Ambiente, junho de 2013, volume 

1, ed. 3. 

BRASIL. Ministério de Meio Ambiente. RESOLUÇÃO CONAMA Resolução nº 

430 de 13 de maio de 2011. Lançamento Indireto de Efluentes no Corpo 

Receptor; 

CAMPARINI, J.B. Mestrado em Engenharia Civil, Universidade de São Paulo, 

Contribuição ao Estudo de Vazões de Esgoto Sanitário em Comunidades 

de Pequeno Porte. 1991; 

CAMPOS, J.F, Livro Santo Antônio de Caraguatatuba – Memórias e Tradição 

de um Povo; EDITORA FUNDAC, 2000, ED.427357; 

CENTRO INTEGRADO DE INFORMAÇÕES AGROMETEREOLÓGICAS 

(CIIAGRO), 2016. 

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

(SABESP) Departamento de Projetos – Coeficientes adotados e Projetos de 

Sistema Público de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário – São 

Paulo, 2017. NTS 025; 

COSTA, BEATRIZ VERAS, Trabalho de Conclusão de Curso, 2012, UFSC – 

Universidade Federal de Santa Catarina, Sistema de Esgotamento Sanitário - 

Estudo de Caso, Treviso/SC; 

HANAI, F.Y. Avaliação da infiltração na rede coletora de esgotos na bacia 

do ribeirão do ouro da cidade de Araraquara. Dissertação (Mestrado em 

51



Hidráulica e Saneamento da Escola de Engenharia de São Carlos), EESC – 

Universidade de São Paulo – USP, São Paulo, 1.997; 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), Censo 

Demográfico 2010. Disponível em: <http://www.censo2010.ibge.gov.br; 

REVISTA DE ENGENHARIA TECNOLÓGICA – ISSN 2176-7270; 

SANT’ANNA NETO, J.L, Regime Pluvial e Impactos Sócio- Ambientais no 

Litoral Norte de São Paulo, INSTITUTO GEOLÓGICO – GOVERNO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO, Revista. FCT. Unesp, 2003; 

SÃO PAULO (Estado). Decreto n. 8468, de 08 de setembro de 1976. Aprova o 

regulamento da Lei nº 997 de 31 de maio de 1.976, que dispõe sobre a 

Prevenção e o Controle da Poluição do Meio Ambiente. Licenciamento 

Ambiental, COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

(CETESB). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52



8. ANEXOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Pesquisa em campo e laboratório – Projeto: Coeficiente de Retorno 
água/esgoto e extensão dos resultados pela ação do excedente. 
Pesquisa realizada no período de 1 (um) ano no sistema de Massaguaçu e 
sistemas próximos como comparativo. 
As informações são de valores aproximados devido a termos, no período, 
algumas interferências como: medidor da ETA avariado, medidor da ETE 
avariado e equipamentos do aerador também danificados alterando o 
resultado final. 
Além dos resultados obtidos pela pesquisa, temos também os resultados das 
coletas no sistema feitos pela Cetesb para avaliação das praias; pudemos 
notar que Massaguaçu está fora de situações de praias impróprias pelo fato 
de o sistema ser favorável à diluição dos sólidos e, assim, as praias não 
serem atingidas, isso a curto prazo (período de acompanhamento do projeto). 
As informações abaixo correspondem à média de interdição do ano de 

2016 no período de temporada. 

Dez praias do Litoral Norte de SP estão impróprias, aponta Cetesb 

Levantamento da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) 
aponta que dez praias da região estão impróprias para o banho. No Litoral 
Norte,  Ilhabela é que apresenta as melhores condições de praias próprias 
para os banhistas. 

O levantamento é feito semanalmente e analisa a qualidade da água do mar 
nas praias do Estado. 

Em Caraguatatuba, cidade com mais praias impróprias, não são recomendadas 
para os visitantes as praias de Martin de Sá, Tabatinga, Prainha, Indaiá e 
Centro. Já em Ubatuba, as bandeiras vermelhas foram colocadas no Perequê-
Mirim, Itaguá e Lázaro. As outras duas praias são a Arrastão e São Francisco, 
de São Sebastião. 

A Cetesb informa que todas as praias classificadas como impróprias são 
sinalizadas com bandeiras vermelhas ao longo da faixa de areia. 
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