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REUSO DE ÁGUA: um projeto e sua viabilidade aplicada a lava-jatos  
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RESUMO ---  O trabalho apresentado é uma proposta de reuso de água na lavagem de veículos, tendo 
como objetivo geral propor um sistema de reuso de água em um lava-jato da cidade de Belém-PA, 
demonstrando as vantagens e limitações dessa técnica. Foram revisada bibliografia sobre a qualidade e 
quantidade água em Belém, legislação dos recursos hídricos no Brasil, tipos de reuso, e os benefícios e 
problemas da reciclagem de efluentes na lavagem de veículos. Foram feitos procedimentos 
metodológicos com a escolha do local a ser realizado o estudo, gestão da água no lava-jato, medição do 
uso da água, levantamento da qualidade da água para o reuso, estudo alternativo de tratamento de água 
para o reuso, dimensionamento do sistema de reuso e estudo da viabilidade econômica. Apresentando 
resultados em relação à qualidade da água no lava-jato, onde foram tratados óleos e graxas, turbidez, 
que se mostraram fora dos padrões de legislação; e um projeto de engenharia para a reutilização de 
água no lava-jato escolhido. Constatou-se que é possível a realização de um sistema de reuso de água 
para lavagem de veículos, havendo uma redução na quantidade de água, energia e gastos, diminuindo o 
volume de efluente lançado.  

 

ABSTRACT --- The presented work is a proposal water reuse in the laundering of vehicles, having as 
objective generality to consider a system of water reuse in a wash-spurt in Belém, Pará, demonstrating 
the advantages and limitations of this technique. This work was carried through bibliographical surveys 
on the quality and amount water in Belém, the legislation of the water resources in Brazil, the types of 
reuse,  and the benefits and problems of the effluent recycling in these kinds of establishments.  The 
place was chosen to be carried through the study, the management of the water was made, the water 
use was measured, an alternative of water treatment for reuse it, sizing of the system of reuse and 
economic viability was studied.  As results, oils and greases and turbidity had been treated, because 
they had outside shown of the legislation standards. A project of engineering for the reuse of water was 
presented.  With this one evidenced that the accomplishment of a system is possible of water reuse for 
laundering of vehicles, having a reduction in the amount of water, energy expenses, thus diminishing 
the launched volume of effluent. 
Palavras-chave: reuso de água, lavagem de veículos, gestão da água 

 

 

 

____________________ 
1) Engenheira Ambiental pela Universidade Estadual do Pará,Belém-PA. Mestranda em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambientais pela Univeridade 

Federal do Paraná, Curitiba-PR. BR 116,  km 98 – Jardim das Américas . CEP 81531-980.  e-mail: judithklautau@yahoo.com.br. 

2) Engenheira Ambiental pela Universidade Estadual do Pará,Belém-PA. Mestranda em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambientais pela Univeridade 
Federal do Paraná, Curitiba-PR. BR 116,  km 98 – Jardim das Américas . CEP 81531-980.  marianefurtado@bol.com.br. 



 
XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 
 

2

1 – INTRODUÇAO 

 Há muito tempo ouve-se falar que a água é um bem finito. Muitos classificam-na como o 

insumo do século, e afirmam ainda que ela será causa de conflitos internacionais em razão de sua 

disputa. 

Essas afirmações têm um ponto em comum. Classificam a água, ou melhor, sua disponibilidade, 

como um dos fatores mais importantes dos nossos tempos. Estima-se que, nos últimos cinqüenta anos, 

com o crescimento acelerado das populações e do desenvolvimento industrial e tecnológico, as poucas 

fontes disponíveis de água doce do planeta estão comprometidas ou correndo risco. 

O Brasil é um país privilegiado nesse aspecto. Em seu território se localizam as mais extensas 

bacias hidrográficas do planeta. No entanto, muitas delas estão distantes dos principais centros 

populacionais e industriais do país, o que ocorre também com as maiores potências mundiais, que 

demandam água em quantidade e qualidade cada vez maiores. Além disso, a qualidade da água vem 

sendo comprometida pela poluição e contaminação de mananciais, e falta de gestão sustentável dos 

recursos hídricos brasileiros. 

O reuso da água, por exemplo, vem se mostrando uma alternativa para os problemas quantitativos 

e qualitativos da água, o qual pode ser utilizado por variados segmentos, como o uso doméstico, 

industrial, comercial, entre outros. 

Reuso é o processo de utilização da água por mais de uma vez, tratada ou não, para o mesmo ou 

outro fim. Essa reutilização pode ser direta ou indireta, decorrentes de ações planejadas ou não. 

A grande vantagem do reuso é a redução da demanda sobre os mananciais pela substituição da 

água potável em determinadas atividades por um líquido de qualidade inferior. Dessa maneira, cada 

vez mais será possível destinar a água potável exclusivamente para o consumo.  

Com o início da cobrança pela captação e liberação de efluentes nas bacias hidrográficas a partir 

deste ano, estão sendo introduzidas novas prioridades nos planejamentos estratégicos de grandes 

indústrias. 

Este trabalho consta de uma proposta de um sistema de reuso de água para lava-jato, visto que é 

um dos lugares onde é utilizada uma grande quantidade de água e que depois se torna esgoto, 

despejados nos mananciais da cidade de Belém.  Dentro desse sistema, a água passaria por um 

tratamento que a tornasse adequada para se reutilizada na lavagem de veículos. 
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O objetivo aqui é estimular a reflexão da viabilidade do reuso como alternativa de sustentabilidade 

do uso da água, considerando-se os aspectos ambientais e econômicos. 

 

3 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 – Água em Belém 

Em Belém, apenas 60% dos domicílios recebem água encanada (IBGE 2000b). O acesso à água 

na cidade reflete uma situação paradoxal. De um lado, há chuvas excesso (2600-3300 mm por ano) e 

relativamente bem distribuídas ao longo do ano, o que torna a água em Belém um recurso abundante. 

De outro, a qualidade da água é comprometida pela influência no tratamento e pela pouca cobertura da 

rede pública de distribuição. 

3.1.1 - Qualidade das águas na região metropolitana de Belém 

A situação da poluição hídrica tem se agravado no Brasil, considerando-se o aumento das cargas 

poluidoras urbanas e industrial, uso inadequado do solo, erosão, desmatamento, uso inadequado dos 

insumos agrícola e mineração. Estes fatores, associados a distribuição anual das chuvas e as 

características climáticas, provocam impactos consideráveis sobre os recursos hídricos, dentre os quais 

se destacam o aumento do transporte de sedimentos e a contaminação orgânica e química das águas.  

Belém é uma capital com 1,3 milhões de habitantes e produz grande quantidade de resíduos sólidos 

e líquidos que atingem a sua rede de drenagem, parcialmente transformada em canais de esgoto 

municipal sem tratamento. Os poluentes e contaminantes alteram as características das águas 

superficiais e, em parte, precipitam nos sedimentos (Paranaguá, 2003). 

3.1.2 - Aspectos quantitativos da água em Belém 

Na cidade de Belém, a antiga rede pública de esgotamento sanitário, operada pela Cosanpa, atende 

menos de 5% da população. Praticamente todo o esgoto da cidade é lançado na Baia de Guajará, pois 

os caminhões-tanque das empresas que fazem o esgotamento/limpeza das fossas dos 95% restantes da 

população. Embora pleiteado há anos, a Prefeitura Municipal não determina um local adequado para a 

descarga dos dejetos recolhidos, obrigando aos empresários do ramo a despejarem sua carga em 

igarapés, bueiros e até em valas da cidade (CASTRO, 2004). 
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3.2 – Legislação de Recursos Hídricos 

A consciência de que os recursos hídricos têm fim, e portanto, merecem um tratamento jurídico 

mais atento, ganhou contorno definido com a própria Constituição Federal de 1988 e a lei que institui a 

Política Nacional de Recursos Hídricos, que é a Lei n° 9.433, de 8 de janeiro de 1997 (MANCUSO, 

2003). 

A ênfase legislativa incide na racionalização do uso primário da água, estabelecendo princípios e 

instrumentos para utilização. Pouco ou quase nada houve de preocupação legislativa no Brasil para 

fixação de princípios e critérios para reutilização da água (SETTI, 1995). 

3.2.1 - O Reuso de Água e a Legislação Brasileira 

Considerando que entre os bens de consumo da sociedade encontra-se a água, como bem essencial 

à vida e cujo consumo não pode ser adiado, então a população tem um grande problema. E a solução 

deste é muito complexa. Porém, existem alguns instrumentos que buscam minimizar as perspectivas 

ruins do futuro, são eles o desenvolvimento de novas tecnologias capazes de garantir economia de 

recursos ambientais e a racionalização do uso desses recursos. E esses dois instrumentos se inserem 

com muita ênfase no termo reuso de água (MANCUSO, 2003). 

Quanto ao tratamento jurídico desses instrumentos, pode-se citar que a lei que institui a Política 

Nacional do Meio Ambiente estabelece como princípios de execução dessa política e, portanto, 

princípios norteadores das ações governamentais para o meio ambiente, “incentivos ao estudo e 

pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais”, em como 

a “racionalização do uso da água”, ao lado de outros recursos ambientais. 

3.2.2 - A cobrança pelo uso da água e o reuso 

  Dentre os instrumentos previstos pela Política Nacional de Recursos Hídricos, a cobrança pelo 

uso da água, materializando o princípio de usuário-pagador, talvez seja aquele que trará maior 

incentivo ao reuso de água como forma de minimização de passivo ambiental. 

 Embora a regra do poluidor-pagador favoreça tecnologias que permitem o descarte final da 

menor quantidade de efluentes, a cobrança pelo uso da água,incentivará, por um lado, uma captação 

cada vez menor, e por outro, o reaproveitamento dos efluentes no processo produtivo interno ou para 

reuso de terceiros (MANCUSO, 2003). 
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Dentre os instrumentos previstos pela Política Nacional de Recursos Hídricos, a cobrança pelo uso 

da água, materializando o princípio de usuário-pagador, talvez seja aquele que trará maior incentivo ao 

reuso de água como forma de minimização de passivo ambiental. 

 Embora a regra do poluidor-pagador favoreça tecnologias que permitem o descarte final da 

menor quantidade de efluentes, a cobrança pelo uso da água,incentivará, por um lado, uma captação 

cada vez menor, e por outro, o reaproveitamento dos efluentes no processo produtivo interno ou para 

reuso de terceiros (MANCUSO, 2003). 

3.2.3 - A classificação das águas e o reuso 

A classificação das águas é outro instrumento utilizado pela política de recursos hídricos 

intimamente ligado ao reuso. Em primeiro lugar, porque, se reuso é o reaproveitamento de águas já 

utilizadas, qualquer utilização que não seja primária constitui reuso. Assim, classes inferiores de águas 

podem ser chamadas de águas para reuso. Em segundo, porque, se as águas comportam classes 

definidas segundo os usos preponderantes, se leva em consideração o reuso para estabelecer classes 

(MANCUSO, 2003). 

A classificação de corpos d'água é estabelecida pela legislação ambiental, mais precisamente  Res. 

N. 357/05, de 17 de Março de 2005. As águas são divididas em três categorias mais abrangentes: doces, 

salinas e salobras. Estas, por sua vez são subdivididas em nove classes: cinco para as águas doces 

(classe especial 1, 2, 3 e 4); duas para as águas salinas (classes 5 e 6); e duas para águas salobras 

(classes 7 e 8). Para os objetivos do presente trabalho, passamos a considerar tão-somente as águas 

doces e suas cinco classes. 

 De todas as classes em que estão divididas as águas doces, podemos afirmar que a única que 

não pode ser indicada para reuso é a Classe Especial, já que, por sua natureza, as águas pertencentes a 

essa classe são reservadas ao uso primário inicial "destinadas ao abastecimento doméstico sem prévia 

ou com simples desinfecção, bem como à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas  

(art. 1° Conama n°20 /86). 

 Nessas águas – classe especial - , não serão toleradas lançamentos de águas residuárias, 

domésticas e industriais, lixo e outros resíduos sólidos, substâncias potencialmente tóxicas, defensivos 

agrícolas, fertilizantes, químicos e outros poluentes, mesmo tratado. Se forem utilizadas para 

abastecimento doméstico, deverão ser submetidas a uma inspeção sanitária preliminar (MACUSO, 

2003). 
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3.3 – Reuso da água 

Deve-se considerar o reuso de água como parte de uma atividade mais abrangente que é o uso 

racional ou eficiente da água, o qual compreende também o controle de perdas e desperdícios, e a 

minimização da produção de efluentes e do consumo de água. 

Dentro dessa ótica, os esgotos tratados têm um papel fundamental no planejamento e na gestão 

sustentável dos recursos hídricos como um substituto para o uso de águas destinadas a fins agrícolas e 

de irrigação, entre outros.  

O reuso reduz a demanda sobre os mananciais de água devido à substituição da água potável por 

uma água de qualidade inferior. Essa prática, atualmente muito discutida, posta em evidência e já 

utilizada em alguns países é baseada no conceito de substituição de mananciais. Tal substituição é 

possível em função da qualidade requerida para um uso específico.  

Dessa forma, grandes volumes de água potável podem ser poupados pelo reuso quando se utiliza 

água de qualidade inferior (geralmente efluentes pós-tratados) para atendimento das finalidades que 

podem prescindir desse recurso dentro dos padrões de potabilidade. 

3.3.1 - Algumas definições de reuso e seus tipos 

 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde – OMS (1973), tem-se: 

• Reuso Indireto: ocorre quando a água já usada, uma ou mais vezes para uso doméstico ou 

industrial, é descarregada nas águas superficiais ou subterrâneas e utilizada novamente à jusante, de 

forma diluída. 

• Reuso Direto: é o uso planejado e deliberado de esgotos tratados para certas finalidades como 

irrigação, uso industrial, recarga de aqüífero e água potável. 

É sugerido por LAVRADOR FILHO (1987) a seguinte terminologia para efeito de uniformização 

de linguagem:  

• Reuso de água: é o aproveitamento de águas previamente utilizadas, uma ou mais vezes, em 

alguma atividade humana, para suprir as necessidades de outros usos benéficos, inclusive o original. 

Pode ser direto ou indireto, bem como decorrer das ações planejadas ou não planejadas; 
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• Reuso Indireto Não Planejado de Água: ocorre quando a água, utilizada uma ou mais vezes em 

alguma atividade humana é descarregada no meio ambiente e novamente utilizada a jusante, em sua 

forma diluída, de maneira não intencional e não controlada. 

• Reuso Planejado de Água: ocorre quando o reuso é resultado de uma ação humana consciente, 

adiante do ponto de descarga do efluente a ser usado de forma direta ou indireta. O reuso planejado das 

águas pressupõe a existência de um sistema de tratamento de efluentes que atenda aos padrões de 

qualidade requeridos pelo novo uso que se deseja fazer da água. 

• Reuso Indireto Planejado da Água: ocorre quando os efluentes, depois de convenientemente 

tratados, são despejados de forma planejada nos corpos d’água superficiais ou subterrâneos, para serem 

utilizados à jusante em usa forma diluída e de maneira controlada, no intuito de algum uso benéfico. 

• Reuso Direto Planejado de Água: ocorre quando os efluentes, após devidamente tratados, são 

encaminhados diretamente de seu ponto de descarga até o local do reuso. 

• Reciclagem de Água: é o reuso interno de água, antes de sua descarga em um sistema geral de 

tratamento ou outro local de disposição, para servir como fonte suplementar de abastecimento do uso 

original. É um caso particular de reuso direto. 

 

3.3.2 - Formas Potenciais de Reuso 
Usos urbanos 

Os usos urbanos não potáveis envolvem riscos menores e devem ser considerados como a 

primeira opção de reuso na área urbana. Os exemplos são: irrigação de lugares públicos e de áreas 

ajardinadas ao redor de edifícios públicos, residenciais e industriais; reserva de proteção contra 

incêndios; sistemas decorativos aquáticos, tais como fontes e chafarizes, espelhos e quedas d’água; 

descarga sanitária em banheiros públicos e em edifícios comerciais e industriais; lavagem de trens e 

ônibus; entre outros. 

Usos Industriais  

 O reuso para fins industriais pode ser no contexto interno ou externo às indústrias. Existe o 

reuso macroexterno e reuso macrointerno. O primeiro pode ser efetuado por companhias municipais ou 

estaduais de saneamento que fornecem esgotos tratados como água de utilidade para um conjunto de 

indústrias. No reuso macrointerno, as indústrias serão, automaticamente, induzidas a reduzir o consumo 
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de água, por uma sistemática de racionalização, reuso e abatimento das cargas poluidoras, por meio de 

sistemas avançados de tratamento.  

Usos Agrícolas 

 A dificuldade crescente de identificar fontes alternativas de águas para irrigação, o custo 

elevado de fertilizantes e dos sistemas de tratamentos são fatores que contribuíram para o aumento do 

uso de esgotos para irrigação de culturas: 

Os benefícios econômicos do reuso de água para fins agrícolas são auferidos graças ao aumento da 

área cultivada e da produtividade agrícola, os quais são mais significativos em áreas onde se depende 

apenas de irrigação natural, proporcionada pelas águas de chuvas 

Como benefícios ambientais e de saúde pública do reuso para fins agrícolas há a minimização das 

descargas de esgotos em corpos d’água e a preservação dos recursos subterrâneos, principalmente em 

áreas onde a utilização excessiva de aqüíferos provoca intrusão de cunha salinas ou subsidência de 

terrenos.  

3.3.3 – Importância do reuso 

Importância Ambiental  

O reuso de água propicia o uso sustentável dos recursos hídricos, minimiza a poluição hídrica nos 

mananciais, estimula o uso racional de águas de boa qualidade, permite evitar a tendência de erosão do 

solo e controlar processos de desertificação, por meio da irrigação e fertilização de cinturões verdes, 

possibilita a economia de dispêndios com fertilizantes e matéria orgânica; provoca aumento da 

produtividade agrícola, gera aumento da produção de alimentos, e permite maximizar a infra-estrutura 

de abastecimento de água e tratamento de esgotos pela utilização múltipla da água reduzida. 

Importância Econômica 

O termo “água de reuso” passou a ser utilizado, com mais freqüência, na década de 80, quando as 

águas de abastecimento foram se tornando cada vez mais caras, onerando o produto final no processo 

de fabricação. Como o preço do produto, ao lado de sua qualidade, é fator determinante para o sucesso 

de uma empresa, passou-se, então, a procurar a solução para o problema. Desta forma, re-aproveitando 

o máximo de seus efluentes visando à redução dos custos. Não obstante, o “reuso” de água passou a ser 

uma prática em vários países e para diversas aplicações; por exemplo, para fins agrícolas, industriais, 
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recreacionais, domésticos, manutenção de vazões, aqüicultura e recarga de aqüíferos subterrâneos 

(WESTERHOFF,1984). 

Dentro desta ótica, o “reuso” reduz a demanda sobre os mananciais, devido à substituição da água 

potável. Em termos gerais, a potabilidade da água atenderá às necessidades para os diversos fins. 

Porém, não se dispõe de padrões de potabilidade para todos os constituintes da água. Desta forma, 

surge à necessidade de se estabelecer critérios relativos à fonte de água utilizada, especificando sua 

análise e confiabilidade do tratamento.  

3.3.4 – O Reuso de água na lavagem de veículos 

De acordo com TEIXEIRA (2003), o sistema de tratamento a ser implantado para viabilizar a 

reutilização da água de lavagem de carros deve atender à algumas premissas, como eliminar os riscos à 

saúde dos usuários e operadores e evitar danos aos veículos.  Haverá a minimização da necessidade de 

diluição dos efluentes tratados e de seu lançamento na rede esgotos, em águas superficiais ou em 

fossas. 

Os benefícios serão a minimização das descargas nos corpos receptores, a diminuição da carga 

de poluente tóxicos na rede de esgoto, e a economia de água. 

Os principais problemas a serem enfrentados no desenvolvimento de tecnologias para a reciclagem 

de água de lavagem de veículos segundo Teixeira  (2003) são a área ocupada pelo sistema de reuso e o 

custo de implantação, operação e manutenção. 

4 – MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 -  Escolha do local a ser realizado o estudo 

 

O estudo foi realizado em um lava-jato, devido essa atividade geralmente apresentar grande 

desperdício de água nas lavagens dos carros. 

 È uma atividade comercial, e possui fácil tratamento da água para reuso, onde com a 

aceitabilidade do proprietário, há a viabilidade técnica da execução do projeto. 

 Foi elaborado um sistema de reuso de água para lava-jato. E como modelo foi utilizado o lava-

jato Auto Stilo, localizado na Tv. Mauriti, nº 1868, no bairro Marco, na cidade de Belém, PA.  

As figuras 01 e 02 apresentam o local para o qual será proposto o sistema de reuso. 
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 Figura 01 – Área do lava jato    Figura 02 –Área do lava jato 

    
4.2 – Gestão de água no lava-jato 

Foram feitas visitas ao estabelecimento para verificar como e para que fins a água é utilizada. 

Os funcionários foram entrevistados sobre a proveniência da água do lava-jato. 

4.3 – Medição do uso de água 

Foi feita a coleta de dados diariamente durantes 15 dias do mês de Maio, 15 dias do mês de Julho e 

15 dias do mês de Agosto do ano de 2005. 

Os dados coletados foram o volume de água diário utilizado e a quantidade de veículos lavados. 

O manômetro utilizado para a medição da quantidade de água utilizada é da marca ABB, com 

especificação M170-II, como mostra as figuras 03 e 04 abaixo. 

                                     
 Figura 03 – Manômetro utilizado na medição                    Figura 04 – Disposição do manômetro  

4.4 – Levantamento da qualidade de água para reuso  

Na tabela 01, encontram-se os parâmetros analisados nas coletas de água, nos dias 22/06/06 e 

25/08/06 e os seus respectivos métodos. 
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Tabela 01 – Metodologia de análise de água do lava-jato 

PARÂMETROS METODOLOGIA 

pH Método eletrométrico 

Óleos e graxas Gravimétrica com extração por solvente 

Sólidos dissolvidos, suspensos, fixos e 
voláteis 

Determinação gravimétrica 

Cor  Método de comparação visual 

Turbidez Determinação nefelométrica 

 

As análises foram realizadas no laboratório de hidrocarbonetos, localizado no  Centro de Ciências 

Naturais e Tecnologia da Universidade do Estado do Pará, localizado na Av. Enéas Pinheiro nº 2323, 

bairro do Marco. Com metodologia descrita segundo STANDART METHODS e HORIBAU-10. 

4.5 – Estudo da alternativa de tratamento de água para reuso 

Com base nos resultados das análises e nos valores limites da legislação, foi proposto um sistema 

de reuso de água para o lava-jato com tratamento adequado para o determinado fim. 

A legislação utilizada para verificar a qualidade de água proveniente da lavagem de veículos foi a 

Resolução 357 do CONAMA, de 17 de março de 2005. 

4.6 – Dimensionamento do sistema de reuso 

 Foi feito através de medições da área do lava–jato, número de carros atendidos diariamente, 

volume de água gasto,  e de acordo com as características da água a ser utilizada e com a pesquisa das 

tecnologias mais adequadas para o local, o projeto foi elaborado e dimensionado de acordo com 

medidas de áreas do lava-jato. 

4.7 – Estudo da viabilidade econômica 

 Nesta etapa do trabalho foi feita a relação do material utilizado para a elaboração do projeto de 

reuso do lava –jato, e os devidos preços para calcular o orçamento total da construção, implantação e 

manutenção do sistema de reuso. 
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5 - RESULTADOS 

5.1 -  Gestão de água no lava-jato 

A água do lava-jato é usada não somente para lavagem dos carros como também em banheiros (uso 

de funcionários e clientes) ,  e para própria limpeza de lava-jato. 

Tem como fonte de abastecimento a água proveniente da COSANPA. 

5.2 – Quantidade de água utilizada 

Foram realizadas coletas de dados da quantidade de veículos lavados diariamente no lava-jato, 

assim como o volume médio de água utilizado. Na Tabela 02 estão os resultados das coletas desses 

dados. 

 Tabela 02– Quantificação de água 

MÊS Quantidade média 
de água utilizada 

por dia (litros/dia) 

Quantidade média 
de veículos por dia 

Quantidade média 
de litros por veículo

Maio 1337,3 14 96,4 

Julho 1937,3 20 100,9 

Agosto 1303,5 14 97,2 

Setembro 1352 14 101,9 

 

Em média, no lava-jato Auto Stilo gasta 800 a 2000 litros de água por dia, de 90 a 110 litros de 

água por carro, e lava-se de 15 a 20 carros por dia.  

Com o sistema de reuso que será proposto neste trabalho, há uma média de 1400 litros utilizados 

na lavagem diária dos veículos, será considerado uma perda de 10%, correspondendo à possível 

quantidade de água que ficará retida nas caixas de óleo ou nos tanques por exemplo,  a economia de 

água com o reuso seria em média de 1260 litros por dia. Além da economia, seria uma quantidade 

diária que deixaria de ser despejada nos mananciais . 

5.3 – Qualidade da água utilizada no lava-jato 

 Na tabela 03 são apresentados os valores médios dos parâmetros escolhidos das duas amostras 

realizadas. 
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Tabela 03- Valores médios das análises. 

Parâmetros pH Óleos e 
Graxas 

Turbidez Cor  S.T.D. S.T.S ST-F ST-V 

 - mg/L UNT mg/L 
PtCo 

mg/L mg/L mg/L mg/L 

Média 7,16 59,9 84,95 48,75 400,77 161,23 266 320,5 

 

Para as análises dos resultados foi utilizada a legislação vigente que dispõe sobre a classificação 

dos corpos d’água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as 

condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências, já que não há no Brasil 

classe específica para a água de reuso. Desta forma, para o estudo de caso em lava-jatos, será aqui 

considerada a classe 3 de águas doces, segundo a resolução do CONAMA nº 357 , de 17 de março de 

2005. 

5.4-  Parâmetros analisados fora dos padrões permissíveis pela legislação  os problemas 
ambientais causados. 

 

5.4.1 - Óleos e Graxas 

Um dos parâmetros que se encontram fora dos padrões da legislação são óleos e graxas.  A 

resolução do CONAMA 357 de 17 / 03 / 05 diz que os óleos e graxas devem estar virtualmente 

ausentes, e segundo nossas análises a primeira coleta teve como resultado 71,9 mg/L, e a segunda 

coleta 47,9 mg/L, com uma média de 59,9 mg/L. 

Em lava-jatos, assim como também em serviços rotineiros de postos de gasolina, oficinas 

mecânicas, garagens de veículos grandes quantidades de água são misturadas com óleos e graxas e 

descartadas nas redes de esgoto que, por sua vez, despejam estas águas em lagoas, córregos, etc., 

trazendo inúmeros prejuízos à vida local e á saúde humana. 

Para resolver o problema, existem tecnologias para a separação dos óleos e graxas das águas de 

lavagem. Uma dela, de baixo custo de implantação e de fácil operação e manutenção, baseia-se na 

utilização de caixas separadas, dotadas de um dispositivo (chicana) que permite o escoamento da água 

e a retenção dos óleos e graxas, muito se assemelhando às caixas de gordura. 
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A utilização destes dispositivos contribui para a redução do lançamento de volume significativo de 

óleos e graxas nas águas, ao mesmo tempo que permite um retorno financeiro, através de revenda 

destes óleos (CASTRO, 2004). 

No sistema de reuso de água de lava-jato proposto nesse trabalho, a opção de tratamento para 

óleos e graxas proposta, foi uma caixa de retenção de óleo com chicanas, que atenderia os objetivos 

propostos de redução deste material no efluente final do lava-jato. 

5.4.2 – Turbidez 

Outro parâmetro analisado da água do lava-jato e que está em desacordo, na 1ª coleta, com a 

legislação, é a turbidez. Na resolução do CONAMA 357, o limite máximo para turbidez na referida 

classe de água é de 100 UNT, e na primeira coleta esse valor foi de 104 UNT.  

A turbidez é a medida da dificuldade de um feixe de luz atravessar uma certa quantidade de água. 

É causada por matérias sólidas em suspensão (silte, argila, colóides, matéria orgânica, etc.). A cor da 

água interfere negativamente na medida da turbidez devido à sua propriedade de absorver luz 

(CASTRO, 2004). 

A Turbidez pode ser removida ainda por ação física do hidróxido de alumínio formado pela reação 

do sulfato de alumínio com a alcalinidade. Depois de misturada, a água passa aos tanques de 

decantação chamados decantadores. O período médio de retenção da água nesses tanques é de três 

horas. No fundo dos mesmos, depositam-se flocos arrastando consigo grande parte das impurezas 

(CASTRO, 2004). 

A alternativa escolhida no sistema de reuso de água de lava-jato proposto nesse trabalho foi à 

aplicação de sulfato de alumínio em decantadores. O que reduziria consideravelmente a concentração 

da turbidez, deixando a água em condições de ser utilizada com a finalidade de lavagem de veículos. A 

argila decantada será coletada e disposta adequadamente. 

5.5 – Alternativa de reuso a ser utilizada 

Com o intuito de diminuição do desperdício de água em lava-jato, preservação da utilização de 

água potável para fins que necessitem desse nível de qualidade, e também para diminuição da 

quantidade de efluentes despejados nos mananciais, evitando assim sua poluição foi proposto um 

sistema de tratamento para o reuso de água no lava-jato modelo escolhido. 

5.5.1 – Componentes do sistema 
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O sistema de reuso proposto nesse trabalho é composto por : 

- Dois tanques circulares de alvenaria, com fundo em concreto e tampa semi-circular de chapa de 

aço com capacidade para 2000 litros; 

- Uma caixa com chicanas de paredes de alvenaria, fundo e tampas em concreto;  

- Uma bomba de alta  pressão 3,5 CV,  ¾”, já existente no lava-jato 

- Canaletas em alvenaria, para o escoamento da água ao redor da plataforma; 

- Tubos de PVC interligando as etapas; 

- Bomba centrífuga de sucção, ½ CV; 

- 2 caixas de passagem,  

- Um container portátil com capacidade de 500 litros para armazenar a argila, já existente no lava-

jato (atualmente inutilizado). 

O tanque já existente no lava-jato (capacidade 1000 l) permanecerá para o caso da necessidade de 

repor a água, devido às possíveis perdas durante o processo. E também foi proposto uma opção para 

captação de água pluvial para abastecer este tanque . 

Os tanques, as caixas de passagem e as caixas com chicanas serão enterradas, para não prejudicar a 

circulação dos veículos no estabelecimento. 

As dosagens ótimas de sulfato de alumínio situam-se na faixa de 200mg/l a 600mg/l (MANCUSO, 

2003).  Nesse trabalho será usado a dosagem de 200mg/l, devido a quantidade de argila não ser 

significativa, e também devido essa quantidade ser suficiente para atingir o nível de qualidade de água 

necessária para lavagem de veículos. O sulfato de alumínio será adicionado antes de entrar no tanque, 

através do tubo de PVC, pois assim ao escorar para o tanque o produto já vai se misturando à água.  

A tabela 04 mostra os componentes do sistema de reuso e seus respectivos objetivos. 
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Tabela 04- Componentes do sistema de reuso 

Sistema Objetivo 

Canaletas laterais à plataforma de lavagem de 
automóveis 

Coleta de água para reuso, e escoamento até a 
caixa separadora de óleos e graxas. 

Sistema de separação Óleos e Graxas Reter areia e óleo da água proveniente da 
lavagem. 

 Decantadores / Reservatórios  Decantar a argila e os sólidos dissolvidos 
presentes na água, com a adição de sulfato de 
alumínio e Reservar a água já tratada para ser 
reutilizada na lavagem dos carros. 

Tubos de PVC Conduzir da água de uma etapa à outra. 

Bomba de alta pressão Responsável pelos jatos da alta pressão que 
permitem a lavagem de veículos em lava-jatos. 

Bomba centrífuga de sucção Retirar a argila  decantada do tanque 

 

5.5.2 – Dimensionamento e Funcionamento do sistema 

O dimensionamento dos componentes do sistema foi feito  considerando-se a opção mais 

econômica, mais simples e a mais funcional possível. As tampas da chicana, das caixas e a proteção 

dos tubos em concreto permitem o trajeto e a manobra na área. As tampas dos tanques de decantação 

foram dimensionadas em chapa metálica, para que permitam melhor movimentação das mesmas, pois 

em concreto ficariam muito pesadas, dificultando as operações do dia a dia. 

A água da lavagem dos veículos irá escoar para as canaletas, sendo conduzido à caixa de separação 

água-óleo, onde serão retidos areia e óleo (etapa de remoção de óleos e graxas). Após essa etapa a água 

escoa até um dos tanques, enquanto o outro será fechado através de um registro de gaveta. Nessa 

passagem para o tanque utilizado será adicionado sulfato de alumínio, que vai sendo misturado à água 

no momento de sua entrada, através de TÊ de PVC, colocado entre a caixa separadora e os tanques. No 

final de cada dia, o tanque de decantação estará cheio de água misturada ao sulfato de alumínio.  

No dia seguinte, a argila estará no fundo (etapa da remoção da turbidez) e a água estará pronta para 

ser reutilizada. Se o tanque não estiver completamente cheio, será completado com água do 3ª tanque, 

proveniente da COSANPA, ou através do sistema de captação de água da chuva. Através da bomba de 

alta pressão a água será sugada e conduzida na mangueira para a lavagem. E a água proveniente dessa 
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lavagem irá escoar para o outro tanque, que está vazio, enquanto o que está com a argila será fechado 

pela válvula. 

 Ao final do dia, se a água limpa não for totalmente utilizada, ela será transferida para o outro 

tanque. E a  argila no fundo do tanque será retirada através de uma bomba centrífuga de sucção de ½ 

CV e será armazenada em um container e dependendo da quantidade, a cada uma ou duas semanas será 

transportada até o lixão do Aurá por uma empresa terceirizada. 

A perda de água será compensada com a água do 3º tanque, já existente no estabelecimento, 

proveniente da cosanpa. A outra opção sugerida seria utilizar a água da chuva, coletada através de uma 

calha em um dos telhados do lava-jato próximo à bomba de alta pressão. 

O processo se repete, agora com o outro tanque. 

Os tanques vão se alternando dia após dia, e assim sucessivamente.  

Segundo SETTI (1995), a água, após tratamento adequado, pode ser reusada até seis vezes sem 

prejudicar os veículos, principalmente quando acrescenta-se uma pequena percentagem de água nova, 

(água da cosanpa usada para compensar as perdas). Devido à essa informação, inicialmente, a proposta 

deste trabalho é reutilizar a água a cada seis vezes (dias da semana em que o lava-jato funciona), e 

dependendo dos resultados, esse tempo seria reduzido ou prolongado. 

A figura 05, 06, 07 e 08 apresentam fotos da maquete eletrônica do sistema de reuso. 

           
Foto 05 – Sistema de reuso                                   Figura 06 – Sistema de reuso           
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Figura 07 – Sistema de reuso                               Figura 08 – Sistema de reuso  

 

5.5.3 – Estudo da viabilidade econômica 

Nesta etapa do trabalho foi elaborado um orçamento para a construção de um sistema de reuso no 

lava-jato Auto Stilo, onde o preço final do sistema ficou em R$4485,94. 

5.5.4 - Considerações sobre os custos 

O célebre binômio escassez-utilidade é um dos mais importantes conceitos quando se trata da 

valorização econômica dos bens utilizados pelo homem. A água é um bem extremamente útil 

abundante. Ainda hoje ela é considerada barata, e em boa parte do mundo gratuita. Mas esse quadro de 

fartura deve mudar, e, em um curto espaço de tempo, a água deverá tornar-se escassa (MANCUSO, 

2003). 

O preço do sulfato de alumínio é R$ 12,00 (500g) , segundo a “MEDICAL - MERCANTIL DE 

APAREL”. Essa quantidade (500g) seria utilizada em 2500 litros de água (correspondente à 25 carros 

considerando a média de 100 litros por carro). Já foi visto que a média do lava-jato Auto-Stilo é de 

1400 litros de água por dia e portanto seria utilizado diariamente 280g do produto. Portanto o gasto 

diário seria de à R$ 6,72 

O preço final da construção, instalação , e manutenção do sistema  só terá retorno em um longo 

período de tempo, pois o reuso de água ainda é caro, visto que hoje a água ainda é abundante e barata. 

Mas isso irá mudar, pois já estão em andamento as negociações para a cobrança pelo uso da água no 

Brasil, que levará, inevitavelmente, ao aumento nos gastos. Além da escassez de água, que está cada 

vez mais próxima. 

Desta forma, se torna necessário um sistema de gestão da água, incluindo a sua racionalização com 

modificação de processos, escolha do melhor método de tratamento para despejo e/ou reuso total ou 
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parcial. Para muitas indústrias, estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços (caso do lava-

jato), a gestão sistemática e o reuso de água poderá ser um fator preponderante para sua própria 

sobrevivência. 

6 - CONCLUSÃO 
Tecnologias inovadoras, além do aperfeiçoamento de tecnologias nativas (Amazônicas), são 

necessárias para o pleno aproveitamento dos recursos hídricos limitados e para protegê-los da poluição, 

por isso o “reuso de água” torna-se importante para possibilitar maior disponibilidade de água e 

também garantir uma melhor qualidade das águas lançadas nos mananciais, visto que, o reuso reduz o 

lançamento devido a substituição da água potável por uma água de qualidade inferior. 

A qualidade da água do lava-jato Auto Stilo apresentou alguns parâmetros em desacordo com a 

legislação vigente, sendo necessário um tratamento específico para tornar a água adequada para a 

lavagem dos veículos. 

Analisou-se nesta pesquisa que lava-jatos pertencem a uma categoria que desperdiçam grandes 

volumes de água, tornando-se necessário uma medida de minimização dessa perda, como o reuso dessa 

água. Desta forma grande quantidade de água potável pode ser poupada e utilizada para outros fins que 

necessitam desse nível de qualidade, além de diminuir o despejo de águas poluídas nos mananciais.  

Com isso constatou-se que é possível a realização de um sistema de reuso de água para lavagem de 

veículos, havendo uma redução na quantidade de água, diminuindo assim o volume de efluente 

lançado.  

O sistema de reuso proposto nesse trabalho é de tecnologia de simples manutenção e implantação, 

podendo ser facilmente implementado em outros lava-jatos, necessitando ser redimensionado de acordo 

com a área do estabelecimento 

O reuso da água ainda é considerado de alto custo, e a água ainda é abundante e barata. Mas isso 

irá mudar, pois a iminente escassez, somada à futura cobrança pela captação de água e liberação de 

efluentes nas bacias hidrográficas vem introduzindo novas prioridades nas indústrias e outros 

estabelecimentos, entre eles o lava-jato. 
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