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Resumo 

Este projeto visa pesquisar e oferecer subsídios técnicos e práticos para o 

desenvolvimento de um protótipo que ofereça um sistema de reuso (reciclagem) de 

parte da água oriunda da lavagem de veículos no município de Jaraguá do Sul. A 

preocupação com o meio ambiente inclui uso consciente dos recursos hídricos o que 

resulta na valorização da água potável como bem de consumo. 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. Nos 

últimos anos, aumentou a preocupação com esse fato que, além de representar um 

custo elevado para algumas empresas, pode causar impactos no ambiente aquático. 

O sistema a ser pesquisado e ofertado para as empresas individuais do município 

utilizará recursos de pesquisa abordando áreas multidisciplinares tais como a 

ambiental, química e econômica, no sentido de contribuir com a diminuição do 

consumo de água por parte desses estabelecimentos e consecutivamente baixar a 

demanda de água tratada disponível hoje pela concessionária local.  

Introdução 

A preocupação com o meio ambiente vai de encontro com o uso consciente dos 

recursos hídricos o que resulta na valorização da água potável como bem de 

consumo. 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. Nos últimos anos aumentou a preocupação com esse fato 

que, além de representar um custo elevado para a concessionária fazer o tratamento 

desta e oferecer aos consumidores. Neste caso as lavações veiculares. 

Contudo será aqui apresentada uma pesquisa com objetivo de minimizar o consumo 

da água usada por estes estabelecimentos através de um sistema de 

armazenamento de água já utilizada em uma lavação, para a lavação de novos 

veículos. 

Objetivos gerais 

Desenvolver e propor um sistema (mecânico) que seja implantado e utilizado nas 

empresas de lavação profissional de veículos que permita o reúso de parte da água 

utilizada no processo promovendo a diminuição do consumo da mesma.  

Objetivos específicos 

� Desenvolver um método para a redução do consumo de água utilizada nas 

etapas de lavação veicular;  



� Reproduzir em escala reduzida os passos utilizados em uma lavação veicular 

para avaliação química dos resíduos gerados; 

� Avaliar as análises químicas afim de definir a quantidade de vezes  que a 

água poderá ser aproveitada;  

� Conscientizar os proprietários e usuários das empresas de lavação veicular 

sobre a importância da conservação da água livre de poluentes; 

� Atender as exigências jurídicas do município de Jaraguá do Sul referente à 

emissão de efluentes de lavação; 

� Elaborar um estudo sobre as vantagens financeiras de reutilizar a água de 

lavação veicular. 

Metodologia  

O estudo terá como base a simulação em escala reduzida de uma lavação 

automotiva para avaliação química e possibilidades sobre o reuso de água até a 

montagem de um protótipo para comprovação da pesquisa. Esta simulação em 

laboratório será feita com base nos dados coletados em escala real. 

Desenvolvimento 

Nesta fase serão simuladas as etapas de uma lavação veicular em escala reduzida 

utilizando os mesmo produtos do processo normal e as mesmas quantidades de 

água usadas em escala real. Contudo serão avaliadas as condições químicas desta 

água para reuso e posterior eliminação. Outro aspecto a ser considerado refere-se 

ao elevado volume de água utilizado pela lavagem de veículos. Estimativas 

realizadas em países como México, Japão, China e Kuwait confirmam a utilização 

de 50 a 378 litros de água por veículo, dependendo do tipo de sistema operacional 

utilizado (Smith e Shilley, 2009; Fall et al., 2007; Al-Odwani et al., 2007). A tabela 

abaixo apresenta os dados coletados coletados na lavação em estudo, com  base 

em um modelo popular que equivale ao tipo básico de cliente da lavação: 

Tabela 1-Pesquisa sobre consumo de água e produtos em um lavação veícular 

Máquina: Karcher 585 Vazão litros/min: 500l/h 

Consumo médio das soluções (po carro) Concentração 

1º Enxágue 
Solução Limpa Alumínio 0,1 litros 2% 

Desengraxante 3 litros 10% 

2º Enxágue Shampoo 2 litros 2% 

Acompanhamento 

Carro Tempo de lavação Consumo de água*/litros Dimensões/ metros 



1º enxágue 2º enxágue 1º enxágue 2º enxágue (CxLxH) 

Palio Fire 1 6 min 3 min 50 25 3,83 x 1,63 x 1,43 

Palio Fire 2 6 min 3 min 50 25 3,83 x 1,63 x 1,43 

* Foram cronometrados os tempos de cada lavação e relacionados com a vazão em litros 

indicada pelo fabricante. 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Na etapa em laboratório, pensando no cilclo de funcionamento do futuro protótipo, o 

reuso foi iniciado a partir do terceiro veículo pois levou-se em conta que o 

reservatório inferior (ver figura 1) necessitará de uma retenção inicial para o posterior 

abastecimento do reservatório superior e desta forma iniciar-se o um ciclo contínuo. 

Obaserva-se que a proposta a partir do quarto veículo é de que a água da primeira 

lavação, que corresponde a “pre-lavagem” do carro seja feita com a água de reúso. 

Tabela 2-Simulação em escala reduzida de uma lavação veícular 

SIMUÇÃO DE 10 LAVAÇÕES EM ESCALA REDUZIDA 

  SEM REÚSO 

= 

S
O
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10 REÚSOS 

  1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 13ª 

LIMPA ALUMÍNIO 0,2 ml 0,2 ml 

DETERGENTE 

ALCALINO 
6 ml 6 ml 

LAVAÇÃO 1 

100 ml (ÁGUA 

LIMPA) 
100 ml (SOLUÇÃO 1) 

DETERGENTE 

NEUTRO 
4 ml 4 ml 

LAVAÇÃO 2 (ÁGUA 

LIMPA) 

50 ml (ÁGUA 

LIMPA) 
50 ml (ÁGUA LIMPA) 

Fonte: Elaborada pelo autor 

No layout proposto para o protótipo a ser instalado na lavação, apresenta-se um 

ciclo desde a lavação, caixa de areia (obrigatória conforme lei local), reserva ou não 

do material de reúso e/ou espera de deste para descarte ou tramamento químico 

(futuros estudos). E ainda na parte superior as opçãos de água de reúso ou limpa 

conforme a fase de cada lavação. 

Figura 1-Layot proposto para lavação veícular com reúso de água 



 
Fonte: Elaborada pelo autor 

Resultados Preliminares 

A análise do residual após dez lavações foi enviada para laboratório especializado e 

aguarda resultado. 

Considerando a primeira analise feita neste estudo em que o teor do sólidos ficou 

dentro do esperado e pH mais surfactantes ficaram em consiçãoes elevadas porém 

consideradas não impactantes para a aplicação na fase de primeira lavação para um 

veículo, consider-se possível o reúso desta água. 

Após a análise os estudos poderão seguir no sentido de propor um tratamento 

químico deste residual antes do descarte ou ainda em pesquisas de outros produtos 

na “receita” final desta lavação que reduzam os percentuais em questão. 

Contudo a legislação local, no município de Jaragua do Sul não faz exigência deste 

tratamento quimico, porém será parte futura deste estudo. 

Uma vantagem do sistema poderá ser a redução em torno de 66% do da água 

consumida na lavação de cada autómovel popular. 
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