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10 - EXECUÇÃO DO PLANO DE AMOSTRAGEM
10.1 – AMOSTRAGEM REALIZADA
As amostragens foram realizadas, conforme o previsto no dia 3 de junho de 2011 tanto no
ponto AM 01 que está localizado na caixa de visitas na saída do efluente líquido da planta
de pré-tratamento da empresa RECOLEO Coleta e Reciclagem de Óleos Ltda, quanto na
caixa de inspeção que corresponde ao ponto AM 02 que recebe toda a água de lavagem
do pátio da empresa RECOLEO.

Fig-1 - Técnico em Química responsável da Icatu Meio Ambiente Ltda, Bruno Ramos, pessoalmente coleta as
amostras compostas no ponto AM01 na saída da planta de pré-tratamento de efluentes líquidos da empresa
RECOLEO Coleta e Reciclagem de Óleos. Data das coletas: dia 03 de junho de 2011.

No caso do ponto AM 01, as amostras de 1,0 L foram tomadas em cinco horários
diferentes ao longo do dia, segundo os horários relacionados na tabela abaixo:
Tab. 1 - Esquema de tomadas de alíquotas (1 litros cada) para a formação de duas amostras compostas (5
litros cada) no ponto AM-01 na saída da planta de pré-tratamento de efluentes líquidos da empresa
RECOLEO Coleta e Reciclagem de Óleos. Data das coletas: dia 03 de junho de 2011

Alíquotas
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10

Horários
9:00 horas
11:00 horas
13:00 horas
15:00 horas
17:00 horas

No caso do ponto AM 02, as amostras de 1,0 L foram tomadas em três horários diferentes
ao decorrer da lavagem do pátio, segundo os horários relacionados abaixo:

Tab. 2 - Esquema de tomadas de alíquotas (1 litros cada) para a formação de duas amostras compostas (3
litros cada) no ponto AM-02, na caixa de inspeção que recebe toda a água de lavagem do pátio da empresa
RECOLEO Coleta e Reciclagem de Óleos. Data das coletas: dia 03 de junho de 2011

Alíquotas
1-2
3-4
5-6

Horários
9:30 horas
10:00 horas
10:30 horas
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10.2 –QUADRO COM OS RESULTADOS DAS ANÁLISES
Ponto: AM01 (amostra composta) – caixa de visita da saída da unidade de
pré-tratamento.
Análises Realizadas pela Icatu Meio Ambiente Ltda.
Parâmetros
analisados
Temperatura
pH
Sól.
Sedimentáveis
Sólidos Totais
Sólidos
Orgânicos
Sólidos
Inorgânicos
DBO
Sulfatos

V1

Resultados
V2
Média

Unidade

Método

Data
Ensaio
3. 6.2011
3.6.2011
18.6.2011

17,7
6,23
0,2

17,6
6,26
0,3

17,7
6,25
0,25

ο

mm3.L-1

Termístor
Digimed
APHA(1998)

648,0
554,0

618,0
524,0

633,0
539,0

mg.L-1
mg.L-1

APHA(1998)
APHA(1998)

18.6.2011
18.6.2011

94,0

94,0

94,0

mg.L-1

APHA(1998)

18.6.2011

310,50
34,8

310,50
35,4

310,50
35,1

mg.L-1
mg.L-1

APHA(1998)
APHA(1998)

8.6.2011
18.6.2011

Unidade

Método

Data
Ensaio

mg.L-1
mg.L-1
μg.L-1
μg.L-1
mg.L-1
μg.L-1
μg.L-1
mg.L-1
mg.L-1

SM-5540 C
SM-5220 D
SW846
SW846
SM-5530 D
SW846
SW846
SM-4500 S2G
SM-5520 B

4.6.2011
4.6.2011
10.6.2011
10.6.2011
6.6.2011
10.6.2011
10.6.2011
30.6.2011
6.7.2011

C

Resultados
não
conformes

Análises realizadas pela Limnos-Sanear
Parâmetros
analisados
MBAS
DQO
Benzeno
Etilbenzeno
Fenóis totais
Tolueno
Xileno
Sulfetos
Gorduras,
óleos e
graxas

V1
0,74
9140,0
<2
<2
<0,05
<2
<2
<0,003
20,0

Resultados
V2
Média
0,69
8825,0
<2
<2
<0,05
<2
<2
0,004
100,0

0,72
8982,5
<2
<2
<0,05
<2
<2
0,004
60,0

Resultados
não
conformes

Ponto: AM02 (caixa visita da água de lavagem de pátio)
Análises Realizadas pela Icatu Meio Ambiente Ltda.
Parâmetros
analisados

V1

Temperatura
pH
Sól.
Sedimentáveis
Sólidos Totais
Sólidos
Orgânicos
Sólidos
Inorgânicos
DBO
Sulfatos

Resultados
V2
Média

Unidade Método

Data
Ensaio

15,6
11,68
2,8

15,7
11,83
2,5

15,7
11,76
2,7

ο

C
mm3.L-1

Termístor
Digimed
APHA(1998)

3. 6.2011
3.6.2011
18.6.2011

473,0
105,0

316,0
78,0

394,0
91,5

mg.L-1
mg.L-1

APHA(1998)
APHA(1998)

18.6.2011
18.6.2011

368,0

238,0

303,0

mg.L-1

APHA(1998)

18.6.2011

305,50
114,0

285,50
115,6

295,5
114,8

mg.L-1
mg.L-1

APHA(1998)
APHA(1998)

8.6.2011
18.6.2011

Resultados
não
conformes
X

Análises realizadas pela Limnos-Sanear
Parâmetros
analisados

V1

MBAS
DQO
Sulfetos

1,01
133,0
<0,003

Gorduras,
óleos e
graxas

6,0

Resultados
V2
Média
1,10
120
0,004
7,0

1,06
126,5
0,004
6,5

Unidade

Método

Data
Ensaio

mg.L-1
mg.L-1
mg.L-1

SM-5540 C
SM-5220 D
SM-4500

4.6.2011
14.6.2011
30.6.2011

mg.L-1

SM-5520 B

6.7.2011

Resultados
não
conformes

De acordo com os resultados obtidos nas análises, o pH da AM02 está não conforme, pois
está acima do valor máximo permitido (10,0) definido pela COPASA. Esta não
conformidade foi causada pela utilização de sabão/detergente de caráter básico na
lavagem do pátio da empresa. A utilização de sabão/detergente de caráter neutro é a
solução para esta não conformidade.
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10.3 – DADOS DOS LABORATÓRIOS RESPONSÁVEIS
a) Icatu Meio Ambiente (Registro CRQ 16661, 30 de março de 2011)
Rua Flor da Paixão, 35 Lj. 02
Bairro Jardim Alvorada
31810-250 Belo Horizonte (MG)
Tel: (031) 3418 5790
URL: HTTP://www.icatuambiente.com.br
E-mail: contato@icatuambiente.com.br
Resp. pela coleta das amostras: Bruno Ramos (CRQ-02414958)
Resp. pelas análises: Bruno Ramos (CRQ-02414958)

b) Limnos-Sanear – Limnos Hidrobiologia e Limnologia Ltda.
Rua Forluminas, 220
Bairro Ouro Preto
31310-160 Belo Horizonte (MG)
Tel: (031) 3427 4077
E-mail: limnos@limnos.com.br
Resp. pelas análises: Geovana de Cássia (CRQ-02411982) e Anete Moreira (CRQ-02406728)

10.4 – CERTIFICADOS DAS ANÁLISES
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10.5 – OUTRAS INFORMAÇÕES
A coleta das amostras AM-01 e AM-02 aconteceram no dia 3 de junho de 2011, sob
temperatura ambiente média de 21°C, com ausência de chuvas nas últimas 24 horas. A
amostra composta AM-01 foi coletada em duplicata nos horários de: 9:00, 11:00, 13:00,
15:00 e 17:00 horas, com um volume de 1 litro por tomada amostral, totalizando 5 litros
de volume total de amostra. A amostra composta AM-02 foi coletada em duplicata nos
horários de: 9:30, 10:00 e 10:30 horas, durante a lavagem do pátio, com um volume de 1
litro por tomada amostral, totalizando 3 litros de volume total de amostra. O pH e
Temperatura de cada tomada amostral foram medidas in Loco. A temperatura das
amostras foi mantida em torno de 4°C com auxílio de um Freezer. As amostras em
duplicata AM-01 e AM-02 foram levadas ao laboratório Icatu Meio Ambiente Ltda no dia 3
de junho de 2011 ás 17:10 horas e entregue ao laboratório Limnos Sanear no dia 3 de
junho de 2011 ás 18:00. Os resultados das análises realizadas pelo laboratório Limnos
Sanear foram entregue nos dias 17 e 20 de junho e 7 de julho de 2011. Os resultados das
análises realizadas pelo laboratório Icatu Meio Ambiente Ltda foram entregue no dia 20
de junho de 2011.
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11 – PROJETO DE ADEQUAÇÃO: UNIDADE DE PRÉ-TRATAMENTO

11.1 – DESCRIÇÃO GERAL DA CONCEPÇÃO DO PROJETO DE PRÉTRATAMENTO
Os efluentes são coletados pela “caixa de sólidos”, que retém os materiais com densidade
superior à da água, como também os materiais não fluidos com densidade menor que a
da água (sobrenadantes). Em seqüência o efluente atinge a “caixa de tranquilização”, que
tem por objetivo uma pré-separação entre o óleo e a água. Esse processo é possível graças
ao dispositivo Tê Vertedor nela instalado, que diferencia os percursos feitos pela água e
pelo óleo para a caixa posterior. Na “caixa sifonada” a água e o óleo já encontram-se em
duas fases bem nítidas. Esta caixa possui dois orifícios de saída, sendo o primeiro na
câmara receptora, destinado ao escoamento do óleo para a “caixa de óleo”; o segundo
orifício encontra-se na câmara vertedora e lança o efluente livre de óleo para o coletor de
esgoto à jusante. A diferença de nível entre as saídas do óleo e da água é que determina a
espessura de óleo no interior da caixa, evitando o derramamento de água para a caixa de
óleo.

11.2 – FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE PRÉ-TRATAMENTO
A planta de pré-tratamento de efluentes líquidos da RECOLEO Coleta e Reciclagem de
Óleos foi desenvolvida e instalada pela empresa ARTFacil. O esquema de tratamento
dessa planta é apresentado, a seguir:

11.3 – MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS DIMENSIONAMENTOS DAS PARTES
COMPONENTES E EQUIPAMENTOS

11.4 – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS DA UNIDADE DE PRÉTRATAMENTO
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11.5 – PRODUÇÃO E DESTINO DO LODO GERADO
Todo o lodo gerado no processo de pré-tratamento é regularmente coletado pela
empresa desentupidora Palmira. A empresa RECOLEO Coleta e Reciclagem de Óleos Ltda
gerou 4.260 e 4450 quilos de lodo nos meses de Maio e Junho de 2011, respectivamente.

11.6- DESTINO DA VAZÃO EFLUENTE
Todos os efluentes líquidos gerados pela planta de pré-tratamento da empresa RECOLEO
Coleta e Reciclagem de Óleos Ltda. são direcionados para o sistema de esgotamento
convencional da empresa que entra diretamente na rede de esgotos da COPASA-MG.
Nos anexos, três últimas contas de água e esgotos da COPASA onde há uma estimativa do
uso de água pela empresa.

11.7- RITMO DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE PRÉ-TRATAMENTO
A unidade de pré-tratamento funciona em dias úteis a partir da 8:00 horas até o final do
expediente que é as 17:30 horas.

11.8 – OUTRAS INFORMAÇÕES

12. PROJETO DAS REDES DE ESGOTAMENTO
Vide nos anexos (desenhos).

13. PLANO DE AUTOMONITORAMENTO
O plano de automonitoramento da empresa RECOLEO deve considerar a coleta e análise
periódica das seguintes variáveis físico-químicas:

Ponto AM-01 – Rede de esgotos não domésticos

1234567-

Variável
Temperatura
Condutividade
pH
Sólidos em Suspensão
Sólidos Sedimentáveis
DBO
DQO

Variável
8- ATA
9- Óleos e graxas
10- Sulfetos totais
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Ponto AM-02 – Água de lavagem do pátio

1234567-

Variável
Temperatura
Condutividade
pH
Sólidos em Suspensão
Sólidos Sedimentáveis
DBO
DQO

Variável
8- Óleos e graxas

A análise de condutividade justifica-se para o monitoramento principalmente de sais,
provenientes dos óleos vegetais usados, na água de lavagem do pátio e do esgoto não
doméstico. A análise de Óleos e graxas nos dois pontos, justifica-se por causa da atividade
de coleta e reciclagem de óleos e gorduras realizada pela empresa. A análise de ATA no
ponto AM-01, justifica-se pela lavagem com ácido sulfônico dos recipientes
armazenadores de óleo no galpão de produção. A análise de sulfetos totais no ponto AM01, justifica-se devido à decomposição de matéria orgânica (óleos e graxas) provocada por
ação bacteriana.
Propomos uma freqüência de amostragem semestral, observando o mesmo protocolo de
amostragem recomendado pela PRECEND, ou seja, duas amostras compostas para o
ponto AM01 coletadas a partir de cinco alíquotas de igual volume tomadas em cinco
horários divididos harmonicamente, cobrindo todo o turno de trabalhos e com a estação
de pré-tratamento em operação. Para o ponto AM02, coletar apenas duas amostras não
compostas.

14. CRONOGRAMA FÍSICO DAS IMPLANTAÇÕES
Etapa
Substituição de tanques de armazenamento de
óleo de fibra de vidro por novos tanques de aço
mais resistentes com sistema de segurança e
vigias.
Ampliação do sistema de filtragem do óleo
decantado, agora com uso de três filtros de
diferentes malhas em série.
Implantação do telhado coberto no Galpão,
para evitar a entrada de água de chuva no
sistema de pré-tratamento de efluentes.
Novas instalações para a lavagem de bombonas
usadas na coleta do óleo de cozinha. Melhorias
previstas no projeto de Expansão da RECOLEO.
Readequação da rede de esgotos não
domésticos oriundos do laboratório de análises
químicas (Icatu Meio Ambiente Ltda).
Readequação da rede de esgotos não
domésticos e de lavagem de pátio segundo as
recomendações do PRECEND
Reforma instalação de novo piso e revestimento
cerâmico nas paredes do galpão de
processamento de óleo.
Readequação do sistema de coleta de água de
lavagem de pátio.
Readequação das caixas de visita e inspeção
para coletas de amostras dentro do programa
PRECEND

Data

Em atendimento e Origem
da recomendação
Recomendação da
SMMA-PBH.

Projeto Original da
RECOLEO
Recomendação da
SMMA-PBH e do
Programa PRECENDCOPASA.
Projeto Original da
RECOLEO
Comunicação Externa
COPASA número 2896 de
28 de janeiro de 2011
Comunicação Externa
COPASA número 2896 de
28 de janeiro de 2011.
Recomendação da
SMMA-PBH.
Comunicação Externa
COPASA número 2896 de
28 de janeiro de 2011.
Comunicação Externa
COPASA número 2896 de
28 de janeiro de 2011.
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15. SISTEMA DE MEDIÇÃO DE VAZÃO
A vazão volumétrica dos efluentes de esgotos não domésticos da RECOLEO é estimada
através das atividades que geram consumo de água durante o processo de tratamento do
óleo de cozinha. A RECOLEO orgulha-se de ter desenvolvido um sistema pioneiro de
filtragem do óleo que juntamente com a decantação evitam o uso de água no processo de
limpeza e tratamento do óleo. Esse sistema está em vias de ser patenteado pela empresa
(Fig. XX)

Fig XX – Sistema de filtração do óleo de cozinha sob pressão que evita o uso de água no tratamento do óleo
de cozinha usado. O sistema está em vias de ser patenteado pela empresa RECOLEO®.

O consumo de água no processo do tratamento do óleo de cozinha usado na RECOLEO esta ligado
a duas atividades: (a) lavagem de bombonas usadas para recolher o óleo nos estabelecimentos
comerciais; (b) lavagem do piso da área de tratamento do óleo.
O consumo de água devido a lavagem de bombonas pode ser estimado da seguinte forma:
Numero de bombonas processadas por dia= 110 bombonas
Volume de água usado para a lavagem de bombonas = 20 litros por bombona
Volume total gasto por dia = 110 x 20 = 2.200 litros.dia-1
O consumo de água devido a lavagem do piso da área de tratamento está estimado em 600 litros.
dia-1. Portanto o volume total a ser gerado pelos esgotos não domésticos é da ordem de 2.800
litros por dia (8 horas) ou 5,8 litros por minuto.

16. DESENHOS
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Fig -1 Projeto Hidrosanitário da RECOLEO
Citar aqui o nome do engenheiro responsável com CREA

17. EMPRESA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA PARTE B –
PRECEND PARA A RECOLEO

Icatu Meio Ambiente, Ltda.
Rua Flor da Paixão, 35 Lj. 02
Bairro Jardim Alvorada
Belo Horizonte (MG)
Tel: (031) 3418 5790
URL: HTTP://www.icatuambiente.com.br
E-mail: contato@icatuambiente.com.br

Assinaturas dos Responsáveis
_____________________________________
Bruno Ramos
Responsável Técnico
CRQ XXX-XX

_____________________________________
Dr. Ricardo Motta Pinto Coelho
Supervisor Técnico e Administrativo
CRBio: 03420/86

