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RESUMO 

 

Este projeto iniciou-se com a pesquisa de dados presentes na literatura técnica 
Ambiental, com o levantamento de trabalhos desenvolvidos no meio acadêmico e 
em estabelecimentos comerciais que desenvolvem a atividade de lavagem de 
veículos no Brasil. O objetivo deste trabalho consiste em propor um sistema para o 
tratamento do efluente gerado na lavagem de veículos nos Lava-Rápidos 
encontrados na cidade de Campinas-SP, passando por uma separação de resíduos, 
tratamento com agentes químicos, filtragem até a sua reutilização, na lavagem de 
novos veículos, podendo ainda ser reutilizado para outros fins, como irrigação de 
jardins, limpeza da área de trabalho etc. Foi realizado um dimensionamento de 
acordo informações coletadas na literatura atual, assim como custo e implantação 
dos materiais apresentados. Foram verificadas as atividades geradoras de efluente; 
o consumo de água; a tipologia e o quantitativo de utilização de solventes e 
detergentes; o quantitativo de veículos envolvidos e os aspectos relacionados aos 
separadores água e óleo. Espera-se com a implantação e utilização deste sistema 
um impacto positivo na economia de água tratada para os proprietários, economia 
no tratamento de esgoto para empresa de saneamento do município (SANASA), 
visibilidade positiva para o estabelecimento que implantar, como uma empresa 
ecologicamente sustentável, além de mitigar os impactos causados pela crise hídrica 
no abastecimento público do município de Campinas. 
 

Palavras-chave: Lavagem Automotiva. Água de Reúso. Separação de Água e Óleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This project began with the research of data present in the environmental technical 
literature, with the survey of works developed in the academic environment and in 
commercial establishments that develop the activity of washing vehicles in Brazil. 
The objective of this work is to propose a system for the treatment of the effluent 
generated in the washing of vehicles in the car-wash, located in the city of Campinas-
SP, passing through a separation of residues, treatment with chemical agents, 
filtering until its reuse, washing of new vehicles, and can be reused for other 
purposes, such as irrigation of gardens, cleaning of the work area, etc. A sizing was 
performed according to information collected in the current literature, as well as cost 
and implementation of the presented materials. Effluent generation activities were 
verified; water consumption; the typology and the quantitative use of solvents and 
detergents; the quantity of vehicles involved and the aspects related to water and oil 
separators. It is hoped that with the implementation and use of this system a positive 
impact on the economy of treated water for the owners, economy in the treatment of 
sewage for sanitation company of the municipality (SANASA), positive visibility for 
the establishment that establishes, as an ecologically sustainable company, in 
addition to mitigating the impacts caused by the water crisis on the public supply of 
the city of Campinas. 
 
Keywords: separation of water and oil; car wash; Reuse water. 
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1.0 INTRODUÇÃO 

 

Em todo o planeta é grande a preocupação com a disponibilidade de água 

potável para a população. O uso exacerbado desse recurso e a constante 

contaminação e poluição dos rios e lagos favorecem a crise hídrica ao redor do 

mundo. 

Diante do cenário de escassez de água, alternativas devem ser criadas para 

um melhor aproveitamento desse valioso bem. A água de reúso é um bom exemplo 

de como podemos evitar o desperdício e reaproveitar esse recurso. 

A água de reúso pode ser definida como a água residuária que está dentro de 

padrões estabelecidos para a sua reutilização (SANTOS, 2018). Normalmente a 

água residuária é proveniente do banho, cozinha, processos de fabricação industrial 

e águas de infiltração, sendo geralmente tratada em Estações de Tratamento de 

Esgoto. 

A água de reúso possui uma qualidade inferior quando comparada à água 

potável e não é usada diretamente para o consumo. Em grande parte dos casos, 

sua utilização engloba geração de energia, refrigeração de equipamentos, lavagem 

de carros, irrigação de campos para cultivo, combate a incêndios, limpeza de ruas e 

irrigações de jardins. Todas essas atividades não necessitam da utilização de água 

potável, sendo assim, a água de reúso faz com que maior quantidade de água 

potável seja disponibilizada, ajudando, portanto, no problema de abastecimento que 

o planeta enfrenta. (SANASA, 2018) 

O estado de São Paulo ainda luta para escapar de um quadro grave de 

racionamento de água, que se iniciou em 2014. Dependente do sistema Cantareira, ele 

é responsável pelo abastecimento de 5,3 milhões de consumidores na região 

metropolitana, diante de tal situação a cidade criou medidas que pudessem mitigar os 

impactos causados pela crise. O então prefeito na época, Fernando Haddad (PT), 

regulamentou a lei nº 16.160, de 13 de abril de 2015, que criou o programa de reúso 

de água em postos de serviços e abastecimento de veículos e lava-rápidos no 

município de são Paulo. A lei prevê que os estabelecimentos instalem sistemas e 

equipamentos exclusivos para captação, tratamento e armazenamento da água, 
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visando seu reúso em atividades que admitam o uso de água de qualidade não 

potável. 

 

1.1 Objetivos gerais  
 

Desenvolver um projeto de tratamento do efluente gerado nos lava-rápidos do 

município de Campinas-SP, e reutilização deste efluente em lavagens de novos 

veículos, como alternativa para minimizar o problema de abastecimento na Região 

Metropolitana de Campinas. 

 1.2 Objetivos específicos 

Realizar pesquisa bibliográfica sobre água de reuso; Revisar normas e leis 

existentes no município e no estado; Realizar levantamento da quantidade dos 

materiais necessários e seus custos; Desenvolver o projeto em forma de ilustração 

dos materiais, desde a captação do efluente, tratamento, filtragem e reutilização; 

Analisar resultados de projetos semelhantes sobre a sua eficácia. 

 

2.0 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Aspectos Legais sobre o uso da Água 

 

 A legislação brasileira que rege o uso e proteção das águas avançou muito 

nas últimas décadas. Tendo a Constituição Federal de 1988 estabelecido como 

competência concorrente da União e dos Estados para legislar sobre proteção do 

meio ambiente e combate à poluição, na década de noventa foi aprovada a Política 

Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que 

preconiza a gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação dos aspectos 

de quantidade e qualidade, integração da gestão de recursos hídricos com a gestão 

ambiental e articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso do solo. 

Estabelece como objetivos, ainda, o uso racional e integrado dos recursos hídricos. 

No Brasil, a legislação que estabelece os padrões ambientais permitidos para 

o lançamento de efluentes oleosos é a Resolução CONAMA n° 357, de 17 de março 
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de 2005, que substituiu recentemente a Resolução CONAMA n° 20, de 18 de junho 

de 1986, que regulamentava esses padrões anteriormente (BRASIL, 2005).  

As unidades da federação, e alguns municípios, também apresentam valores 

próprios adotados como limites de lançamento em corpos receptores, através de 

suas legislações ambientais, contudo, estes não podem exceder aos valores 

máximos adotados pela União.  

O licenciamento ambiental para atividades potencialmente poluidoras, em 

âmbito nacional, é definido em linhas gerais pela Lei 6.938, de 31 de agosto de 

1981, que instituiu a política nacional de meio ambiente. A Resolução CONAMA n° 

1, de 23 de janeiro de 1986, que estabeleceu os procedimentos e requisitos básicos 

para a aplicação da AIA (Avaliação de Impactos Ambientais), e a Resolução 

CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997, que estabeleceu os critérios gerais e 

as atividades passíveis de licenciamento ambiental, constituem outros instrumentos 

importantes nesta questão (MARTINI JÚNIOR; GUSMÃO, 2003).  

 

3.0 DADOS DA REGIÃO DE ESTUDO 

 

Campinas está localizada junto a duas bacias hidrográficas: A do rio 

Piracicaba, que abrange o Rio Atibaia e os ribeirões Anhumas e Quilombo, que 

ocupam as Regiões Norte, Central e Leste da cidade, estendendo-se por uma área 

de 12. 531 km², abrangendo o sudeste do estado de São Paulo e extremo sul de 

Minas Gerais, e a do Capivari, que abrange o Ribeirão Piçarrão, ocupando as 

regiões Noroeste, Sudoeste e Sul da cidade, estendendo-se por uma área de 1.611 

km², abrangendo cidades das regiões de Jundiaí, Campinas e Capivari. A origem 

de Campinas remonta ao início do século XVIII, época em que o lugar era um 

pouso na rota São Paulo-Goiás e São Paulo-Mato Grosso, para entradas de 

mascates, tropeiros, comerciantes e soldados. 

Com uma área total de 796,4 Km², Perímetro Urbano de 388,9 Km², conta 

com uma população estimada em 1.182.429 (IBGE, 2017). 

Dentre os rios que cortam o município de Campinas, os principais são o Rio 

Capivari, o Jaguari, o Rio Capivari-Mirim e o Rio Atibaia, sendo que este último 

citado é de especial relevância para o abastecimento de água do município, já que 

grande parte da captação é feita em sua bacia.  
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Figura 1-MAPA DA CIDADE DE CAMPINAS 

 

Fonte: Google Maps, 2018. 

Em 2001 estimava-se que 90% do esgoto doméstico urbano eram lançados 

no Rio Atibaia sem tratamento e que 20% do esgoto industrial gerado na região 

também seriam lançados no Atibaia ainda não tratados. O sistema de esgotamento 

sanitário da SANASA atende atualmente 93,40% da população urbana de 

Campinas, coleta e afasta o esgoto de 317,9 mil ligações. A cada dez casas de 

Campinas, em nove seus moradores usavam a água que era retirada do Atibaia. 

(SANASA, 2018) Apesar de possuir um nível satisfatório de rios e córregos, a 

cidade enfrenta diversos problemas em relação à sua disponibilidade hídrica, tanto 

pela sua contaminação quanto pela sua escassez em determinadas épocas do ano. 

Campinas recebe, anualmente, cerca de 1,1 bilhão de metros cúbicos de chuvas, 

que escoam para os rios e córregos e que infiltram no solo, reabastecendo o lençol 

freático. 

A região de Campinas enfrentou a pior crise hídrica da história em 2014.  Na 

cidade, o abastecimento entrou em colapso em outubro. Por 11 dias, a Sanasa 

precisou fazer rodízio de água nos bairros porque a vazão do Rio Atibaia, que 

abastece 95% do abastecimento do município, era insuficiente. 
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Levantamento do Consórcio das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e 

Jundiaí (PCJ) aponta que o volume de chuvas e as vazões dos rios estão próximos 

do cenário de 2013, no pré-crise hídrica entre 2014 e 2016. Naqueles anos, cidades 

da região adotaram racionamento e rodízio de água.  

De acordo com a pesquisa, se as chuvas do início de 2018 não forem 

constantes, as chances de problemas na disponibilidade de água no próximo 

período de estiagem são grandes. Isso, segundo o PCJ, devido ao fato do fenômeno 

climático “La Niña” acarretar fortes secas na região Sudeste neste ano. Este 

fenômeno resfria a temperatura média das águas do Oceano Pacífico. (CIIAGRO, 

2018) 

Na região, a média de precipitações é de 1,5 mil milímetros. No ano passado, 

segundo o PCJ, a Bacia PCJ registrou 1.306 milímetros. Até o dia 10 de janeiro de 

2018 foram registrados 30% do esperado para o mês, de acordo com o Consórcio 

PCJ. 

FIGURA 2-GRÁFICO DO VOLUME DE CHUVAS DOS ULTIMOS SEIS ANOS 

 
 

Fonte: WWW.CIIAGRO.SP.GOV.BR 
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3.1 REÚSO NO MUNICÌPIO DE CAMPINAS/SP 
 

O município adotou algumas medidas para o enfrentamento da escassez 

hídrica na região que Consiste em instrumentos de planejamento, gestão e incentivo 

à proteção dos recursos hídricos no município, com destaque para: 

• Regulamentação no âmbito municipal para utilização de água de reúso; 

• Convênio de parceria e cooperação entre a SANASA, Secretaria Municipal de 

Cooperação dos Assuntos de Segurança Pública e Corpo de Bombeiros para 

instalação de quatro reservatórios de 20 m³ para utilização de água de reúso 

nas atividades do Corpo de Bombeiros; 

• Autorização para a SANASA implantar unidades de comercialização e 

distribuição de água de reúso a granel para consumo de grandes volumes; 

• Projeto de Lei que regulamenta o consumo, a qualidade e a comercialização 

de fontes alternativas de água; 

A Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

(SVDS) e a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) publicaram a Resolução Conjunta 

SVDS/SMS nº 09/2014, a qual “estabelece modalidades, diretrizes e critérios gerais 

que regulamentam e estimulam a prática de reúso direto não potável de água 

proveniente de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) de sistemas públicos para 

fins de usos múltiplos no município de Campinas”. 

Através desta ação, a SVDS, a SMS e a SANASA visam garantir a 

segurança, a confiança e a ampliação deste tipo de alternativa de oferta hídrica. 

Assim, pela Resolução Conjunta SVDS/SMS n° 09/2014 estão permitidos: 

• Reúso para fins urbanos destinados a irrigação paisagística, de caráter 

esporádico, ou sazonal, de parques, jardins, campos de esporte e de lazer 

urbanos, ou áreas verdes de qualquer espécie; 

• Reúso para fins urbanos destinados a lavagem de logradouros e outros 

espaços, públicos e privados; 

• Reúso para fins urbanos destinados a construção civil, incorporada ao 

concreto não estrutural, cura de concreto em obras, umectação para 

compactação em terraplenagens, lamas de perfuração em métodos não 

destrutivos para escavação de túneis e instalação de dutos, resfriamento de 

rolos compressores em pavimentação e controle de poeira em obras e 

aterros; 
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• Reúso para fins urbanos destinados ao Corpo de Bombeiros, utilizada no 

combate a incêndio; 

• Reúso para fins urbanos destinados a desobstrução de galerias de água 

pluvial e de rede de esgotos; 

• Reúso para fins urbanos destinados a lavagem automatizada externa de 

veículos, caminhões de resíduos sólidos domésticos, de coleta seletiva, de 

construção civil, trens e aviões; 

• Reúso para fins industriais destinados a usos em processos, atividades e 

operações industriais. 

Foi criado um Grupo de Trabalho Técnico, através da Resolução Conjunta nº 

06/2015 e em 14 de outubro de 2015, através da Portaria n° 85281/2015, onde 

foram nomeados os profissionais da SVDS e da SMS que irão acompanhar e 

vistoriar, avaliar e orientar sobre as tratativas de água de reúso no município. 

A Sanasa é a primeira empresa do país a ter uma Estação de Produção de 

Água de Reúso (EPAR) concebida para tratamento de esgotos domésticos utilizando 

a tecnologia das membranas filtrantes. Os efluentes são tratados por meio de 

avançada tecnologia, que garante 99% de grau de pureza. Por se tratar de água 

tratada dos efluentes do esgoto, a água de reúso ainda não pode ser potável, mas é 

utilizada pelos bombeiros no combate a incêndios, pelo Aeroporto Viracopos na 

limpeza das pistas e aeronaves, na prefeitura com os caminhões pipas que fazem 

limpeza das ruas utilizadas para feiras livres, regar árvores e jardins da cidade.  

 

 

 

4.0 PARÂMETROS PARA REUTILIZAÇÃO DO EFLUENTE EM LAVA-RÁPIDOS 

 

Para reaproveitar a água suja e contaminada, após a utilização na lavagem 

de veículos de forma contínua sem desperdício deve ser feito um tratamento que 

garanta as qualidades de água de reuso dadas pela NBR13969/97. Lavagem de 

carros e outros usos que requerem o contato direto do usuário com a água, 

necessita seguir alguns parâmetros como descritos na Tabela 1. 
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TABELA  1- PARÂMETROS DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA REUTILIZAÇÃO 

TURBIDEZ < 5 

COLIFORME FECAL < 200 NMP 

SÓLIDOS DISSOLVIDOS TOTAIS 

(SDT) 

< 200 mg/L 

PH ENTRE 6,0 e 8,0 

CLORO RESIDUAL ENTRE 0,5 a 1,5 mg/L 

FONTE: ABNT – NBR 13.969/97 

 

TURBIDEZ 

É a medição da resistência da água à passagem de luz. É provocada pela 

presença de partículas flutuando na água. A turbidez é um parâmetro de aspecto 

estético de aceitação da água que foi tratada, e o valor máximo permitido de turbidez 

na água distribuída é de 5,0 NTU. (SABESP, 2018) 

 

COLIFORME FECAL 

As bactérias coliformes em geral se originam no intestino de animais de 

sangue quente. Presença de coliformes fecais na água podem não ser diretamente 

prejudicial, e não indica necessariamente a presença de fezes. As bactérias 

coliformes fecais reproduzem-se ativamente a 44,5c e são capazes de fermentar o 

açúcar. A determinação da concentração dos coliformes assume importância como 

parâmetro indicador da possibilidade da existência de microrganismos patogênicos, 

responsáveis pela transmissão de doenças de veiculação hídrica, tais como febre 

tifoide, febre paratifoide, desinteria bacilar e cólera. (www.darwin.futuro.usp.br)  

 

SOLIDOS DISSOLVIDOS TOTAIS 

É o conjunto de todas as substâncias orgânicas e inorgânicas contidas num 

liquido na forma de moléculas, ionizadas ou micro granulares. É um parâmetro de 

determinação da qualidade da água, pois avalia o peso total dos constituintes 

minerais presentes na água, por unidade de volume. (SANASA, 2018) 
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PH (POTENCIAL HIDROGENIONICO)  

O PH é uma medida que determina se a água é ácida ou alcalina. É um 

parâmetro que deve ser acompanhado para melhorar os processos de tratamento e 

preservar as tubulações contra corrosões ou entupimentos. Esse fator não traz 

riscos sanitários. (SABESP, 2018) 

 

CLORO RESIDUAL 

É a quantidade de cloro medida após a desinfecção (perda de cloro) e é 

usada como medida de segurança. (águaperfecto.com.br) 

 

4.1 USOS PREVISTOS PARA O ESGOTO TRATADO 

Depois de tratado o efluente, o proprietário poderá utilizar na lavagem de 

novos veículos, assim como, em lavagens de pisos, calçadas, irrigação de jardins e 

pomares, manutenção das águas nos canais e lagos dos jardins, nas descargas dos 

banheiros etc. Não deve ser permitido o uso, mesmo desinfetado, para irrigação das 

hortaliças e frutas de ramas rastejantes (por exemplo, melão e melancia). Admite-se 

seu reuso para plantações de milho, arroz, trigo, café e outras árvores frutíferas, via 

escoamento no solo, tomando-se o cuidado de interromper a irrigação pelo menos 

10 dias antes da colheita. (NBR 13.969/97) 

 

5.0 DIMENSIONAMENTOS DO PROJETO 

O projeto será dimensionado para Lava-Rápidos de pequeno porte, como os 

encontrados em sua grande maioria no município de Campinas, com uma média de 

lavagem de vinte veículos por dia. 

Tabela 2- MÉDIA DE CONSUMO DE ÁGUA POR VEICULO 

VEICULOS LEVES 80 LITROS 

UTILITÁRIOS 150 LITROS 

ONIBUS/CAMINHÕES 350 LITROS 

FONTE: WWW.NATURALTEC.BR (Empresa de Tecnologia Ambiental, 2018) 
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6.0 ORÇAMENTO 

TABELA  3-RELAÇÃO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E VALORES 

QUANTIDADE MATERIAL VALOR 

01 UNIDADE CAIXA SEPARADORA 300,00 R$ (Mercado Livre) 

02 UNIDADE RESERVATÓRIO DE 1000 l 450,00 R$ (Leroy Merlin) 

01 UNIDADE RESERVATÓRIO DE 1750 l 995,00 R$ (Leroy Merlin) 

01 UNIDADE RESERVATÓRIO DE 3000 l 1450,00 R$ (Leroy Merlin) 

02 UNIDADE BOMBA DE ÁGUA (1/2 

CAVALOS) 

120,00 R$ (Casas Bahia) 

01 UNIDADE MEDIDOR DE CLORO E PH 42,00 R$ (C&C) 

20 SACOS AREIA DE FILTRO DE 

PISCINA 

360,00 R$ (Juvenal 

Materiais de Construção) 

200 Kg BRITA 40,00 R$ (Juvenal 

Materiais de Construção) 

05 LITROS CLORO 23,00 R$ (Mercado Livre) 

05 LITROS SODA CÁUSTICA 90,00 R$ (Gold Piscinas) 

01 LITRO POLICLORETO DE ALUMINIO 8,00 R$ (Gold Piscinas) 

RELATIVO* TUBULAÇÕES/REGISTROS 140,00 R$ (Leroy Merlin) 

01 ENCANADOR MÃO DE OBRA 200,00 R$ (02 DIÁRIAS) 

01 PEDREIRO MÃO DE OBRA 400,00 R$ (02 DIÁRIAS) 

TOTAL  4.618,00 R$ 

 

 

Os valores dos materiais apresentados na tabela 2 foram levantados em sites 

específicos das empresas mencionadas na referida tabela, levando em consideração 

o menor valor pesquisado no mês de Fevereiro de 2018. 

As tubulações e registros apresentados na Tabela 2, assim como a mão de 

obra incluída são valores adotados no município de Campinas, podendo variar de 

acordo com o dimensionamento que o projeto pode exigir, como espaço físico do 

imóvel e suas variáveis.  

Na Figura 3, apresenta um modelo de como deve ser instalado os materiais 

necessários para captação, tratamento, filtragem e reutilização da água de reúso 

proposto para um Lava-Rápido. 
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FONTE: Sati, 2018 

1-Área de Lavagem; 2-Caixa Separadora de Água e Óleo; 3-Reservatório de 

Tratamento; 4-Bomba D’Água; 5-Registro para limpeza; 6-Registro para interromper 

o tratamento; 7-Registro de liberação para o filtro; 8-Registro para limpeza; 9-Filtro 

Ascendente com pedra e areia; 10-Bomba D’Água; 11-Reservatorio para equilibrar o 

PH; 12-Reservatorio de Abastecimento; 13-Registro de engate para utilizar a Água 

de Reúso. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3-MODELO DE INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS FIGURA  3-MODELO DE INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS 
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7.0 FLUXOGRAMA DOS MATERIAIS INSTALADOS 

 

 

 

FIGURA FLUXOGRAMA 1-ÁREA DE LAVAGEM DOS VEICULOS 

 

 

Local onde será realizada a lavagem dos veículos e gerado o efluente contaminado 

com sabão e produtos químicos utilizados na lavagem. 

 

 

 

    

FIGURA FLUXOGRAMA 2-CAIXA SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEO 

  

 

A caixa separadora de água e óleo recebe o efluente proveniente da área de 

lavagem. A caixa com três compartimentos é um tanque que reduz a velocidade do 

efluente oleoso de forma a permitir que o óleo e outros produtos se separem da 

água por ação da gravidade. 
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FIGURA FLUXOGRAMA 3-RESERVATORIO DE TRATAMENTO 

 

   

 

Após a separação o efluente segue para o reservatório de tratamento com o volume 

sugerido de 1.750 litros e com uma bomba d’agua (4) instalada para realizar a 

mistura e limpeza do reservatório. Nele será feito o tratamento físico químico. Para 

este volume sugere-se a adição de 200 ml de cloro; 150 ml de soda cáustica e 200 

ml de Policloreto de Alumínio (PAC); Em seguida a bomba (4) irá recircular esta agua 

de quinze a vinte minutos para que ocorra a homogeneização do efluente com os 

produtos químicos, durante este processo devem estar fechados os registros do filtro 

(7) e de limpeza (5). Após este processo o efluente deve descansar por 24 horas 

para que todo o sólido dissolvido decante no fundo do reservatório. Em seguida a 

bomba irá mandar o efluente para o reservatório do filtro (9) neste processo os 

registros de limpeza (5) e de tratamento (8) devem estar fechados.  
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FIGURA FLUXOGRAMA 4-BOMBA D'ÁGUA SEGUIDA DOS REGISTROS 5,6,7,8 

 

 

 

A limpeza do reservatório de tratamento deve ser feita de forma que a bomba (4) 

faça a sucção de todo material depositado no fundo do reservatório, durante este 

processo o registro (8) e o registro (7) devem estar fechados fazendo com que o 

produto descartado saia pelo registro (5). Importante ressaltar que o proprietário 

deve dá o destino correto a este material, que não deve ser lançado na rede coletora 

de esgoto, contratando empresa especializada para a sua coleta. 

 

 

FIGURA FLUXOGRAMA 9-RESERVATORIO COM FILTRO ASCENDENTE 

  

 

O filtro ascendente com volume sugerido de 1000 litros é composto por pedras tipo 

brita no seu fundo e em cima é composto de areia de filtro de piscina, onde o 

efluente irá chegar ao reservatório, por meio da tubulação instalada na parte de 

baixo do reservatório, que deve ser filtrado de baixo para cima até chegar à saída do 

reservatório. No reservatório do filtro, sugere-se que a tubulação de chegada da 

água possa ser instalada por toda extensão do reservatório em formato de espinha 

de peixe, desta forma o efluente irá subir para filtragem de forma uniforme, sem se 

concentrar apenas em um ponto, garantindo assim um processo eficaz. 



28 

 

 

FIGURA FLUXOGRAMA 11-RESERVATÓRIO DE MEDIÇÃO E CONTROLE DE 

QUALIDADE 

  

 

Neste reservatório sugerido com volume de 1000 litros, com o medidor de Cloro e 

PH, deve ser coletado uma amostra e realizar a leitura dos níveis dos mesmos, que 

devem estar nos parâmetros da NBR 13.969/97, caso os valores não estejam 

adequados, poderão ser ajustados os níveis de alcalinidade adicionando 50 ml de 

cloro, ou mais, neste mesmo reservatório, até se obter os valores padrões.  

 

 

 

 

FIGURA FLUXOGRAMA 10-BOMBA DE TRANSPORTE D'ÁGUA 

 

 

 

A bomba de Água (10) realiza o trabalho de mandar a água tratada para o 

reservatório de abastecimento final (12). 
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FIGURA FLUXOGRAMA 12-RESERVATORIO FINAL DE ÁGUA DE REÚSO 

 

  

 

Este reservatório, sugerido com volume de 3.000 litros, recebe o efluente final, já 

tratado, filtrado e pronto para sua reutilização na lavagem de novos veículos. 

 

 

 

 

 

FIGURA FLUXOGRAMA 13-REGISTRO FINAL DE ENGATE PARA UTILIZAÇÃO 
DA ÁGUA DE REÚSO 

 

 

 

Registro de saída da água do reservatório final, pronta para sua reutilização. 
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8.0 PRODUTOS QUÍMICOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO 

 

 

8.1 CLORO 

Os compostos derivados de cloro são utilizados com o objetivo de 

desinfecção da água, antes de disponibilizar para o consumo. Os principais 

compostos utilizados são hipoclorito de sódio, hipoclorito de cálcio e dióxido de 

cloro, já que possuem elevada eficiência de desinfecção, matando microrganismos 

patogênicos e serem relativamente baratos comparados aos outros métodos de 

desinfecção, que envolvem gás ozônio e radiação ultravioleta. 

O hipoclorito de cálcio é um dos compostos utilizados no tratamento e 

purificação de água de piscinas. Dependendo da marca, o teor de hipoclorito de 

cálcio irá variar, mas comumente está entre 60 e 80% em massa. Diante disso, 

percebe-se que o hipoclorito e compostos de cloro são amplamente utilizados nos 

processos de desinfecção e purificação de águas e alimentos. (MEDEIROS, 2015) 
 

 

8.2 HIDROXIDO DE SODIO (SODA CAUSTICA) 

O hidróxido de sódio (NAOH) é conhecido como soda cáustica, sólido branco 

ou liquido inodoro que, por ser corrosivo, é utilizado normalmente para desobstruir 

encanamentos. Além do tratamento de resíduos nos efluentes pela mudança de PH, 

o também chamado hidróxido cáustico tem outras aplicações. Com base forte de 

“Arrhenius” e produzido por eletrólise de solução aquosa de cloreto de sódio, exerce 

a função, entre outras, de base química na fabricação de papel, tecidos, 

detergentes, alimentos e biodiesel. Também conhecido pelos cuidados que se deve 

ter ao manuseá-lo, por ser altamente reativo, pode causar queimaduras, cicatrizes, 

cegueira e levar até a morte. (RUBIN, 2018) 

 

 

8.3 POLICLORETO DE ALUMINIO (PAC) 

O Policloreto de Alumínio é um floculante químico recomendado para uso no 

tratamento de água residuária, pois substitui com grande desempenho o Sulfato de 
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Alumínio e Cloreto Férrico, aumentando a eficiência na decantação primária, 

melhorando as características de filtrabilidade, e reduz a carga enviada ao 

tratamento biológico. Auxilia o processo de espessamento de lodo por centrífuga, 

filtro prensa ou de esteira. Indicado principalmente para Clarificação de efluentes 

líquidos industriais, Clarificação de água potável e águas para fins industriais. 

(DIPAQUÍMICA, 2018). 

 

 

 

9.0 CONCLUSÕES/ CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O projeto inclui atividades de pesquisa e aplicação de um processo de tratamento e 

reciclagem da água na lavagem de veículos. O sistema de tratamento proposto se 

apresenta completo, com todas as etapas necessárias para clarificação do efluente e 

reutilização do mesmo na lavagem de novos veículos, assim como na utilização da 

lavagem de calçadas, estacionamento, irrigação de jardins, manutenção de lagos 

ornamental e descarga de vasos sanitários. 

O sistema apresenta baixo custo de implantação (aquisição dos equipamentos) e 

custo operacional. Sistemas semelhantes encontrados no município, porem mais 

complexo e com alto custo, demonstrou proporcionar uma elevada clarificação da 

água tratada, comparada com o efluente, o que possibilita a sua reutilização sem 

ocasionar problemas de desgaste ou entupimento dos dispositivos de lavagem, 

danos à pintura dos veículos ou aparecimento de manchas na sua superfície. 

O estabelecimento que implantar e utilizar o sistema pode usar como ferramenta de 

vantagem, ecologicamente sustentável, em relação aos demais lava-rápidos, como 

propaganda positiva de uma empresa consciente com o seu papel na sociedade de 

contribuir com o meio ambiente. Outra vantagem deste sistema é a eliminação 

completa do efluente líquido da lavagem para a rede coletora de esgoto, ou seja, 

proporciona ao estabelecimento uma economia no consumo de água e no 

tratamento de esgoto cobrado pela SANASA. 
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