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ATESTADO DE DESEMPENHO OPERACIONAL 

SABESP - ETE BARUERI - MTOB, inscrita no CNPJ sob o nº 43.776.517/0790-02 com sede na Aven ida 

Pirarucu, 3891 - Vila Nova Aldeinha - Barueri/SP, ATESTA para os devidos fins que a empresa MONERA 

ECOSOLUTIONS L TOA - EPP, com sede na Avenida Cassiano Ricardo, 601 - conjunto 161 , Parque 

Residencial Aquarius, São José dos Campos/SP - CEP 12246-870, inscrita no CNPJ sob nº 

28.158.479/0001-08, forneceu de forma gratuita para testes, 11 metros cúbicos de mídia de Poliuretano 

denominada como MONERA 810 POWER (MBP) que foi utilizada na Estação de Tratamento de Esgotos 

Gênesis, situada à Avenida Gêmini, S/N - Santana de Parnaíba/SP. 

A quantidade fornecida equivale a aproximadamente 10% do volume dos tanques de aeração. A antiga 

mídia ocupava um volume de aproximadamente 40%. 

Atestamos ainda que a referida ETE está operando com esta mídia desde 18 de agosto de 2018, 

atendendo as exigências técnicas em termos de remoção de carbono. 

Mesmo não sendo uma exigência legal, constatou-se que houve melhoria na remoção de nitrogênio 

amoniacal, sem o incremento de nitrogênio nitrato, indicado processo de nitrificação e desnitrificação. 
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Após 05 meses de operação uma amostragem da referida mídia foi retirada do tanque de aeração da ETE 

Gêneses e não apresentou comatação. 
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