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RESUMO

Com o constante aumento do número de veículos, os serviços prestados pelas oficinas mecânicas tornam-se fundamentais. As atividades desse tipo de empreendimento geram

efluentes que são potenciais fontes de poluição e contaminação do meio ambiente. Apesar da exigência da caixa separadora de água e óleo (CSAO), esses empreendimentos

não sofrem fiscalização quanto ao correto funcionamento e eficiência do sistema, e, mesmo com elevado potencial de poluir o meio ambiente, não são passíveis de licenciamento

ambiental e não existem normas específicas que regularizem suas atividades. Diante do exposto, este projeto tem como objetivos avaliar a eficiência de CSAO em oficinas

mecânicas de João Monlevade-MG; analisar por meio de amostragens e ensaios laboratoriais o teor de óleos e graxas, DQO (Demanda Química de Oxigênio), potencial

Hidrogeniônico (pH), turbidez e série de sólidos contidos na água de entrada e saída nas CSAO; verificar a eficiência dos sistemas analisados e avaliar se os mesmos possuem

manutenção e operação adequados; analisar se os empreendimentos estão de acordo com as legislação vigente e propor melhorias para o funcionamento satisfatório das CSAO.

Procedeu-se as coletas das amostras em três oficinas mecânicas, denominadas E1, E2 e E3. As empresas obtiveram, em média, eficiência de remoção de óleos e graxas de

86,53%, turbidez 17,30%, DQO 73,74%, enquanto a média de remoção de sólidos dissolvidos, sedimentáveis, suspensos e totais foi de 57,37%, 33,33%, 67,59% e 58,53%,

respectivamente. Os resultados mostraram que apesar das CSAO apresentarem uma alta eficiência em alguns dos parâmetros físico-químicos do efluente, principalmente nas

remoções de Óleos e Graxas, outros ainda apresentam-se elevados e em desacordo com a legislação vigente, resolução Federal CONAMA no 430/2011. Na fase final da

pesquisa, serão propostas alternativas de melhoria do sistema nestes empreendimentos, a fim de minimizar os impactos ambientais causados pelas mesmas. 
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