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1. RESUMO 

Este projeto visa inicialmente pesquisar e oferecer subsídios técnicos e 

práticos para o desenvolvimento de um sistema em que possamos escolher, ou 

pelo tratamento de efluentes ou reuso (reciclagem) da água oriunda da lavagem 

de veículos em geral proveniente de lavações, oficinas mecânica e postos 

gasolina, no município de Jaraguá do Sul. A atividade de lavagem de veículos 

utiliza uma grande quantidade de água que normalmente não é reaproveitada, 

sendo simplesmente descartada na rede de esgoto municipal. O sistema a ser 

pesquisado e ofertado para as empresas do município em questão utilizará 

recursos de pesquisa abordando áreas multidisciplinares tais como a ambiental, 

jurídica, química e da economia, no sentido de contribuir para a diminuição da 

poluição do ambiente e reutilização da água atendendo à legislação em vigor 

para emissão de efluentes nas lavações veiculares profissionais.  

2. INTRODUÇÃO 

Com a constante preocupação com o futuro de nossas gerações, 

conceituando a sustentabilidade, os recursos hídricos hoje, são os mais 

escassos e fundamentais para existência humana. Para isto, seu uso de forma 

inteligente, com consciência e racionalidade são de suma importância para o 

meio ambiente. Diante desse conceito os órgãos ambientais na esfera municipal, 

estadual e federal aplicam a legislação ambiental cada vez com maior rigor. No 

caso da geração de águas contaminadas e despejadas aos afluentes oriundos da 

lavagem profissional veicular não poderia ser diferente. O reuso da água gerada 

nos processos de lavagem veicular profissional (oficinas mecânicas, empresas 

de ônibus, postos gasolina e lavações) não é na maioria dos casos implantado 

por questões de carência de conhecimento técnico, custos ou falta de 

fiscalização em seus processos. Para isto a análise de viabilidade do reuso ou 

tratamento e descarte é cada vez mais relevante no que diz respeito à viabilidade 

do negócio e respeito ambiental. 

3. OBJETIVOS 

O objetivo geral é desenvolver e propor um sistema (químico, mecânico ou 

combinado) que seja implantado e utilizado nas empresas de lavação profissional 

de veículos que permita decidir ou escolher sobre o reuso ou eliminação da água 

utilizada no processo de lavação. 
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Os objetivos específicos são: 

 Estudar os resíduos gerados na lavação veicular profissional considerando 

também a legislação local em vigor; 

 Escolher se é mais viável do ponto de vista econômico, reusar a água da 

lavação ou tratá-la e eliminá-la; 

 Conscientizar aos proprietários e usuários das empresas de lavação veicular 

sobre a importância da conservação da água livre de poluentes; 

 

4. METODOLOGIA 

Foram realizadas pesquisas de campo, levantando forma de atuação das 

empresas de lavação de carros em diferentes portes, elencando pontos fortes e 

frágeis desta prática. Foram então coletadas amostras em diferentes 

estabelecimentos, para determinação qualitativa do efluente, para posterior 

proposta de procedimentos de tratamento. Em posse das análises químicas e de 

legislações e normas, serão definidos procedimentos e viabilidades do reuso ou 

descarte após tratamento.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O projeto teve inicio primeiramente com a intenção de levantar as questões 

relacionadas ao assunto em estudo, partindo de pesquisas cientificas sobre 

projetos similares, situação atual dos estabelecimentos da região e conhecimento 

das leis municipais. 

A partir destes dados foram realizadas visitas e entrevistas em vários 

estabelecimentos, para então focar em uma linha de estudo com base na 

racionalização, conscientização e apelo ambiental na questão envolvida. 

Em conjunto com o professor orientador foram definidas as metodologias para 

os primeiros testes e, posteriormente o envio destas ao laboratório de análises 

com objetivo de conhecermos o nosso objeto de estudo (o efluente) e somente 

então começarmos e traçar o próximo passo.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Após análise dos primeiros testes do efluente coletado, verificamos que os 

resultados não foram conclusivos suficientes para continuidade do trabalho, por 
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apresentar variações. Portanto foram coletadas e reenviadas novas amostras 

para análise, sendo que estas ainda estão em andamento no laboratório. 
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