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RESUMO 

 

O reuso da água se tornou um item estratégico na gestão de recursos hídricos, possibilitando se 

substituir a água potável por uma água de qualidade inferior causando redução na demanda 

sobre os mananciais. O reuso de efluentes de empreendimentos de lava-jatos para usos não 

potáveis, como lavagem de veículos, se configura como uma das formas de utilizar a água de 

forma racional e sustentável. O principal objetivo deste estudo é propor a implantação de um 

sistema de tratamento e reutilização de água de lavagem de veículos, a baixo custo, a ser 

adotado pelo poder público municipal. Esse tratamento implicara diretamente na economia 

financeira do lava jato e na sustentabilidade socioambiental. Todo o sistema de reutilização da 

água evitará problemas de desgaste ou entupimento dos dispositivos de lavagem. Outra 

vantagem deste sistema é a eliminação completa do efluente líquido da lavagem para a 

drenagem pluvial, proporcionando a emissão zero de agentes poluidores junto à lavagem de 

veículos. 

 

Palavras-chave: Reuso de água. Tratamento de efluentes. Lava jato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

The reuse of water has become a strategic item in the management of water resources, which is 

possible to replace the drinking water of a lower quality water causing reduced demand on 

stocks. The reuse of car washes enterprises wastewater for non-potable uses such as washing 

vehicles is configured as one of the ways to use water rationally and sustainably. The aim of 

this study is to propose the implementation of a system of treatment and wash water reuse of 

vehicle at low cost, assuming by the municipal government. This treatment will involve directly 

in the financial economy lava jet and environmental sustainability. All water reuse system 

prevents problems of wear or clogging of the flushing device. Another advantage of this system 

is the complete elimination of the liquid effluent wash for rainwater drainage, providing zero 

emission of pollutants by the vehicle wash. 

 

Keywords: Water reuse. Wastewater treatment. Lava jet. 
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1. INTRODUÇÃO 

O elevado desenvolvimento demográfico, associado às transformações econômicas e às 

alterações climáticas, reflete-se notavelmente, no uso dos recursos hídricos, principalmente no 

que se refere à qualidade e quantidade das águas superficiais e subterrâneas (DORIGON e 

TESSARO, 2010).  

Uma das soluções propostas mundialmente para se resolver ou amenizar o problema da 

escassez de água é adoção de estratégias para reduzir o consumo tanto através do consumo 

consciente da população, quanto através do reuso de águas residuárias nos empreendimentos e 

indústrias. O reuso da água vem ganhando cada vez mais espaço no mundo, pois é consenso 

que os recursos hídricos estão se esgotando rapidamente em quantidade e qualidade e devem 

ser utilizados da melhor forma possível, sem comprometer o meio ambiente e sem afetar as 

presentes e futuras gerações (COELHO, 2014).  

Segundo Morelli (2005), o crescente consumo de água tem feito do reuso planejado uma 

necessidade primordial. Essa prática deve ser considerada parte de uma atividade mais 

abrangente que é o uso racional da água, o qual inclui também, o controle de perdas, redução 

do consumo de água e a minimização da geração de efluentes.  

De acordo com Teixeira (2003), o reuso da água se tornou um item estratégico na gestão 

de recursos hídricos, pois pode substituir a água potável por uma água de qualidade inferior 

causando redução na demanda sobre os mananciais. Essa reutilização pode ser direta ou 

indireta, decorrente de ações planejadas ou não. 

A reciclagem ou reuso de água não é um conceito novo na história do nosso planeta. 

Existem relatos de sua prática na Grécia Antiga, com a disposição de esgotos e sua utilização 

na irrigação. No entanto, a demanda crescente por água tem feito do reuso planejado da água 

um tema atual e de grande importância (CETESB, 2010 apud CUNHA, 2011).  

Segundo Tabosa (2003), a atividade de lavagem de veículos utiliza uma grande 

quantidade de água que normalmente não é reaproveitada, sendo simplesmente descartada no 

meio ambiente. Nos últimos anos, aumentou a preocupação com esse fato que, além de 

representar um custo elevado para algumas empresas, pode causar impactos no corpo receptor, 

com sólidos suspensos totais, detergentes e produtos químicos.  

O reuso de efluentes de empreendimentos de lava-jatos para usos não potáveis, como 

lavagem novamente de veículos, se configura como uma das formas de reutilizar a água de 

forma racional e sustentável. Implantar sistemas de tratamento e reaproveitamento de efluentes 

nesses empreendimentos, que são expressivos consumidores de água potável, torna-se uma 
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estratégia importante para preservação dos recursos hídricos e para priorização destes recursos 

para usos mais nobres, como o abastecimento humano (COELHO, 2014). 

Neste contexto, o principal objetivo deste estudo foi propor a implantação de um projeto 

de tratamento e reciclagem da água na lavagem de veículos, com baixo custo operacional, no 

lava jato localizado dentro do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Quirinópolis, estado de 

Goiás. 
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2. ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO 

2.1. LOCALIZAÇÃO 

O lava jato do almoxarifado municipal está localizado na Avenida Leocádio de Souza 

Reis, na Zona Urbana do município de Quirinópolis, Goiás, nas coordenadas UTM 0559588,33 

mE e 7960370,55 mS. Em destaque, o lava jato antes da reforma para implantação do sistema 

de reuso da água. Quirinópolis, Goiás. (Figura 1) 

 

Figura 1 – Vista geral do almoxarifado municipal. Fonte: Prefeitura Municipal de Quirinópolis 

(2015). 

 
 

 

2.2. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

O lava jato municipal encontra-se em funcionamento dentro do almoxarifado desde a 

década de 1980. Até dezembro de 2015, as condições do local eram totalmente precárias e 

inadequadas. Em janeiro de 2016, deu-se início a implantação de um projeto para a adequação 

ambiental do empreendimento, a partir do tratamento e da reciclagem da água, o qual deverá 

ser apresentado neste estudo. 

As condições do lava jato até dezembro de 2015 eram as seguintes: 
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 Ausência de canaletas condutoras, tubulação e caixa coletora da água de lavagem (as 

águas residuárias eram descartadas diretamente no solo); 

 Ausência de cobertura na área de lavagem (em caso de chuva, havia mistura das 

águas pluvial e de lavagem); 

 Ausência de unidade de tratamento de água residuária (caixa separadora de água e 

óleo); 

 Ausência de sistema de recirculação de água e captação de água pluvial. 

As Figuras 2, 3 e 4 mostram as condições do lava jato antes das obras de adequação 

propostas. Na Figura 2, observa-se que a área de lavagem (rampa) não possuía cobertura e não 

havia canaletas. Quirinópolis, Goiás 

 

Figura 2 – Vista geral do lava jato municipal em dezembro de 2015. Fonte: Autor (2016). 
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Figura 3 – Vista da área de lavagem (rampa) sem cobertura e a ausência de canaletas, em 

dezembro de 2015. Quirinópolis, Goiás. Fonte: Autor (2016). 

 

 
 

 

Figura 4 – Forma de descarte da água de lavagem diretamente no solo, sem nenhum tratamento 

prévio, em dezembro de 2015. Quirinópolis, Goiás. Fonte: Autor (2016). 
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2.3. USO DE ÁGUA 

No lava jato municipal, atualmente, são lavados, em média, cinco veículos por dia, entre 

máquinas, caminhões e ônibus. Não é realizada a lavagem de veículos pequenos. Dessa forma, 

estima-se um consumo diário de água de 10.000 litros. 

A água utilizada no empreendimento é captada diretamente de manancial localizado na 

periferia da zona urbana, sendo transportada até o lava jato por meio de caminhão, onde era 

despejada em uma caixa d’água subterrânea (Figura 5). 

 

Figura 5 – Forma de abastecimento da caixa d’água do lava jato, em dezembro de 2015. 

Quirinópolis, Goiás. Fonte: Autor (2016). 
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GERAL 

O principal objetivo deste estudo é propor a implantação de um sistema de tratamento e 

reutilização de água de lavagem de veículos, a baixo custo, a ser adotado pelo poder público 

municipal. Este projeto poderá servir como projeto piloto para os demais empreendimentos 

particulares no município de Quirinópolis, a fim de diminuir o desperdício de água tratada e o 

risco de contaminação da água subterrânea. 

Além disso, foi realizado o cálculo para o dimensionamento de reservatório de água da chuva 

pelo método de Rippl, a fim de verificar a viabilidade de sua construção. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar levantamento bibliográfico sobre reuso e tratamento de efluentes de lava jato no 

Brasil; 

 Apresentar a legislação aplicável na gestão de efluentes de lava jato; 

 Apresentar um sistema de tratamento para reutilização de água de lavagem de veículos 

no lava jato municipal; 

 Calcular o dimensionamento de reservatório de água pluvial pelo método de Rippl. 
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4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

4.1. REUSO DA ÁGUA 

O reuso da água funciona como um importante instrumento de gestão ambiental, 

devendo ser aplicados critérios e padrões de qualidade quando considerada a questão de saúde 

pública, a aceitação da água pelo usuário, a preservação do ambiente, a qualidade da fonte da 

água para reuso e a adequação da qualidade ao uso pretendido (PHILIPPI, 2006).  

A conservação da água, por meio do uso racional e do reuso tem se mostrado como uma 

ferramenta eficaz na preservação dos recursos hídricos. Os ganhos ambientais são obtidos tanto 

na redução da captação de água quanto na redução da emissão de poluentes ao meio ambiente, 

preservando esse recurso natural em quantidade e qualidade (WEBER et al., 2010). 

A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – ABES, classifica o reuso 

de água em dois grandes grupos: o potável e o não potável. Dentro do reuso potável há o reuso 

direto – quando o próprio esgoto é tratado e reutilizado no sistema de água potável - e o indireto 

– onde o esgoto tratado é disposto junto com águas superficiais ou subterrâneas para diluição e 

purificação natural, para posterior coleta, tratamento e utilização. Já no reuso não potável, não 

são necessários níveis elevados de tratamento e pode ser classificado em reuso não potável para 

fins agrícolas, para fins industriais, para fins recreacionais, para fins domésticos entre outros 

(TELLES & KOPPERSCHMIDT, 2009). 

O reuso de efluentes de empreendimentos de lava-jatos para usos não potáveis, como 

lavagem novamente de veículos, se configura como uma das formas de utilizar a água de forma 

racional e sustentável. Implantar sistemas de tratamento e reaproveitamento de efluentes nesses 

empreendimentos, que são expressivos consumidores de água potável, torna-se uma estratégia 

importante para preservação dos recursos hídricos e para priorização destes recursos para usos 

mais nobres, como o abastecimento humano (COELHO, 2014). 

Estudos realizados em diferentes partes do mundo vêm demonstrando o potencial 

poluidor das águas residuárias oriundas dos serviços de lavagem de veículos, por conterem 

surfactantes, óleos e graxas, alta concentração de matéria orgânica, metais pesados, sólidos 

totais suspensos (ROSA et al., 2011). Muitas dessas substâncias são tidas como recalcitrantes 

quando lançadas em corpos hídricos, provocando danos irreparáveis para flora e fauna 

aquáticas, por apresentarem, em sua maioria, elevado potencial de toxicidade, capacidade de 

bioacumulação, por interferirem nas trocas gasosas e transferência de energia, afetando assim, 

indiretamente, a saúde humana (ODUM & BARRET, 2007; RICKLEFS, 2003 apud ROSA et 

al., 2011). 
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A reciclagem desses efluentes já é realidade em alguns países, como Estados Unidos, 

Japão e alguns países da Europa, os quais possuem legislação específica para o 

desenvolvimento da atividade e obrigações de implantação de sistemas de tratamento e 

recirculação da água utilizada (LEITÃO, 1999 apud MORELLI, 2005). 

Além do tratamento dos efluentes oriundos da lavagem de veículos, existe hoje uma 

alternativa simples para a diminuição do uso de água de origem nobre (rios, poços) nestes 

empreendimentos, que é a captação da água da chuva.  

Hoje, o aproveitamento de água pluvial surge como uma alternativa para diminuir os 

problemas com a escassez e contribuir para o desenvolvimento sustentável dos recursos 

hídricos. A utilização dos sistemas de aproveitamento de água pluvial, além de propiciar a 

conservação do recurso, possibilita a redução do escoamento superficial, diminuindo a carga 

nos sistemas de coleta pluviais, o que, consequentemente, diminui o risco de inundações. Para 

isso, é necessário que estes sistemas sejam bem elaborados e executados de forma prática e 

simples para que o seu funcionamento seja eficiente (PETTERS, 2006 apud LAGE, 2010).  

Sistemas de coleta e aproveitamento de águas pluviais podem ser munidos de 

reservatórios enterrados, apoiados no nível do chão, havendo nesses casos, a necessidade de 

recalcar a água para os pontos de utilização (LAGE, 2010). Segundo Soares et al. (1999 apud 

LAGE, 2010), é necessário que seja feito o tratamento dessas águas visando à remoção dos 

contaminantes que podem ser prejudiciais ao uso destas para os processos de limpeza. 

Entretanto, o dimensionamento da capacidade do reservatório para armazenamento de 

água pluvial é um dos pontos críticos na implantação do sistema, pois geralmente é um dos 

itens mais caros, impactando significativamente o tempo de retorno do investimento. É também 

o principal fator a influenciar na confiabilidade do sistema, ou seja, desempenha um papel 

importante em evitar ocorrências em que a quantidade de água no reservatório é insuficiente 

para atender à demanda (RUPP; MUNARIM; GHISI, 2011). 

 

4.2. TRATAMENTO DE EFLUENTES DE LAVA JATOS 

Uma das formas de reuso de água que vem ganhando destaque em muitos países é a 

destinada à lavagem de veículos. Não se pode negar que milhares de litros de água potável são 

desperdiçados nesta prática atualmente. Nos Estados Unidos, Japão e alguns países da Europa 

existem legislação própria para o assunto, regulamentando a instalação dos sistemas de lavagem 

de veículos, de pequeno ou grande porte, obrigando à instalação de dispositivos de tratamento 

dos efluentes proveniente destes processos e solicitando a implantação de equipamentos que 

promovam a recirculação da água utilizada (LEITÃO, 1999). 
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Os principais poluentes envolvidos na lavagem automotiva são os óleos e graxas, 

partículas e sólidos e os produtos coadjuvantes, diretamente, sua origem nos veículos, esses são 

os mais tóxicos e potencialmente prejudiciais à vida aquática. O efluente gerado por atividades 

de limpeza de automóveis pode conter quantidades significativas de óleos e graxas, sólidos em 

suspensão, metais pesados, surfactantes e substâncias orgânicas (TEIXEIRA, 2003). O efluente 

também pode conter fluido hidráulico e óleo proveniente do motor do sistema do freio dos 

veículos (COELHO, 2014). 

De acordo com Coelho (2014), o tratamento de efluentes e reuso de água tem que seguir 

algumas premissas básicas, sendo capaz de não causar danos às pessoas que trabalham na 

atividade, aos veículos, ao meio ambiente e ser capaz de economizar a água potável utilizada 

propiciando economia financeira e ambiental.  

As principais premissas do sistema de tratamento e reuso de efluentes de lava-jato são: 

 Evitar danos aos veículos;  

 Eliminar riscos à saúde dos usuários;  

 Minimizar a necessidade de diluição dos efluentes com adição de água potável;  

 Minimizar o lançamento de efluentes na rede coletora de esgoto, em águas superficiais, 

em águas subterrâneas ou em fossas;  

 Economizar água e custos com água potável.  

O sistema de tratamento mais comumente utilizado em lava jatos, para evitar o descarte 

de águas contaminadas, é a instalação de um sistema separador de água e óleo (SSAO), 

conforme prevê a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) nº 

362/2005. 

É exigido pelo Programa Nacional de Meio Ambiente (PNMA) que esse tipo de sistema 

seja licenciado e implantado em locais com solos impermeáveis sendo necessária a presença de 

caixas de areia para a retenção do material mais pesado gerado pela lavagem dos automóveis e 

caixas separadoras de água e óleo (LEPPA, 2015). 

O SSAO é um conjunto de equipamentos aplicáveis para a remoção de óleo em estado 

livre. O princípio de funcionamento é baseado na separação da fase oleosa e aquosa em virtude 

da diferença de densidade existente entre elas (SECRON et al., 2010 apud LEPPA, 2015).  

O equipamento consiste basicamente em uma câmara de sedimentação, onde é retida a 

borra oleosa, seguida de uma ou mais câmaras providas de dispositivos de regulação de fluxo, 

no intuito de manter o escoamento em condições de controle, além de dispositivos para coletar 

o óleo retido. O efluente oleoso escoa através das câmaras, onde ocorre a separação, a remoção 
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do óleo livre e possíveis sólidos sedimentáveis da fase líquida. As gotículas de óleo coalescem 

formando gotículas maiores que ascendem até a superfície, enquanto que os sólidos em 

conjunto com o óleo adsorvido sedimentam e depositam-se no fundo. Os sólidos sedimentados 

(borra oleosa) e camada de óleo (óleo livre) são removidos no processo de limpeza do sistema 

(SECRON et al., 2010 apud LEPPA, 2015).  

 

4.3. MÉTODO DE RIPPL 

Para Garcez (1974 apud PROSAB, 2006), este é um método de cálculo de volume de 

armazenamento necessário para garantir um a vazão regularizada constante durante o período 

mais crítico de estiagem observado. Baseado no sistema denominado diagrama de Rippl 

desenvolvido no final do século XIX, comumente é utilizado para o cálculo de reservatórios 

destinados ao abastecimento público, aproveitamento hidroelétrico, irrigação, controle de 

enchentes e regularização de cursos d’água. Usando-se as séries históricas mensais ou diárias 

tem-se o volume do reservatório por este método. 
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5. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

Em muitos países já existe legislação específica que regulamenta os critérios para o 

tratamento e reuso das águas residuárias oriundas da lavagem de veículos, impulsionando 

investimentos em sistema de recuperação da água no próprio empreendimento. 

De acordo com o Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), através das 

Resoluções 237/1997; 273/2000; 357/2005 e 430/2011, e os trabalhos de MORELLI (2005), de 

ROSA et al (2011) e ZIMMERMAN (2008), a atividade de lava-jato é potencialmente 

poluidora e passível de licenciamento ambiental (COELHO, 2014).  

Segundo Rosa et al. (2011), para a liberação da licença ambiental para empresas de 

lavagem de veículos, conforme a Resolução CONAMA 273/2000, compete ao órgão 

responsável exigir o tratamento prévio com a instalação de caixa de areia e caixa separadora de 

água e óleo, como forma de reduzir os poluentes presentes no efluente produzido por esses 

serviços. 

Em relação à proteção da qualidade dos recursos hídricos, a Resolução CONAMA 

357/2005 dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para seu 

enquadramento e a Resolução CONAMA 430/2011 estabelece as condições e padrões de 

lançamento de efluentes.  

No estado de Goiás, a Lei nº 17.128, de 18 de agosto de 2010 dispõe sobre a 

obrigatoriedade de instalação de equipamento para tratamento e reutilização da água utilizada 

na lavagem de veículos, e de equipamento para reaproveitamento de água das chuvas, em seus 

artigos: 

Art. 1º Os postos de combustíveis, empresas prestadoras de serviços de lavagem de 

veículos, transportador e empresas prestadoras de serviços de transporte coletivo 

urbano e rodoviário de passageiros ficam obrigadas a instalar equipamentos para 

tratamento e reutilização da água usada na lavagem de veículos. 

Art. 1º-A Os estabelecimentos de que trata o art. 1º desta Lei ficam obrigados a instalar 

ainda equipamentos para reaproveitamento de água das chuvas, por meio de 

reservatórios e captadores. (Acrescido pela Lei nº 17.582, de 08-03-2012). 

Art. 2º Em caso de não cumprimento desta Lei, as empresas infratoras serão 

notificadas para a instalação dos equipamentos no prazo máximo de até 90 (noventa) 

dias, sob pena do pagamento de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais). 

 

A Resolução n° 247 /2009 – CG, da Agência Goiana de Regulação, Controle e 

Fiscalização de Serviços Públicos - AGR, que estabelece as condições gerais na prestação e 

utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, em seu Art. 

39, determina: 

Art. 39. Os despejos que, por sua natureza, não puderem ser lançados diretamente na 

rede pública coletora de esgoto (...), cuja composição necessitar de tratamento prévio 

deverão ser tratados previamente pelo usuário, às suas expensas e de acordo com as 
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normas vigentes, cujo lançamento na rede coletora dependerá de contrato específico.  

 

É preciso ainda considerar o que determina a Resolução nº 068 /2009 – CG, da AGR, 

que dispõe sobre o regulamento dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário da empresa de Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO: 

Art. ll0 A SANEAGO deverá receber efluentes provenientes de lavagem e 

lubrificação de veículos, após a devida remoção de resíduos, areia, graxas e óleos; de 

acordo com as orientações contidas em instrumento específico. 

 

De acordo com o Manual do Cliente da SANEAGO, disponível em seu sítio na internet, 

as referidas empresas devem instalar unidades de retenção de sólidos para o tratamento prévio 

do efluente, antes do mesmo ser lançado na rede coletora. 

“O que PODE ser lançado na rede coletora: 

- ESGOTO NÃO DOMÉSTICO: proveniente de postos de gasolina, lava jatos, 

oficinas, lavanderias, hospitais, dentre outros, desde que estes estabelecimentos 

disponham de unidades de retenção de sólidos, conforme orientação da SANEAGO.” 

(Fonte: Manual do Cliente da SANEAGO, item 10) 

 

Em atendimento a esta recomendação, foi estabelecido um modelo padrão de sistema 

de caixa separadora de água e óleo (SSAO) a ser implantado em todos os estabelecimentos 

destinados às atividades de abastecimento de combustível, lavagem e lubrificação de veículos. 

A instalação deste sistema é pré-requisito para o Licenciamento Ambiental dos referidos 

empreendimentos junto ao órgão ambiental competente. 

No Município de Quirinópolis, a Lei Complementar n° 016, de 15 de maio de 2008, que 

dispõe sobre o Código de Obras e dá outras providências, na Subseção II, Dos Postos de 

Serviços de Veículos, determina que: 

Art. 100. A edificação deverá contar com instalações ou construções de tal natureza 

que as propriedades vizinhas e logradouros públicos não sejam molestados pelos 

ruídos, vapores e jatos d’água ou óleo originados dos serviços de lubrificação e 

lavagem. 
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6. O SISTEMA DE TRATAMENTO A SER IMPLANTADO 

A figura 6 mostra o sistema das caixas separadoras exigida pela prestadora dos serviços 

de saneamento. 

As figuras 7 e 8 mostram a planta baixa do sistema de tratamento do efluente do lava 

jato a ser implantado e do sistema de captação de água pluvial, o qual deverá obedecer aos 

requisitos das normas da ABNT e da legislação vigente, bem como as recomendações 

estabelecidas pela SANEAGO. Deverá ser composto das seguintes estruturas:  

 

I - Caixa de areia  

A caixa de areia serve para reter os sólidos grosseiros e materiais sedimentáveis (areia 

e lodo), provenientes dos chassis, rodas dos veículos e lavagem de piso, que são conduzidos 

pela água. Essa caixa deve ter dimensões que proporcionem velocidade baixa de fluxo, que 

produzam a deposição de areia e outras partículas no fundo da caixa (LEPPA, 2015). 

 

II - Caixa separadora de óleo  

A caixa separadora de óleo tem a função de reduzir a velocidade do fluxo e reter a maior 

parte do óleo livre proveniente da área de geração de efluentes, além de pequena parcela de 

óleo emulsionado, especialmente as emulsões instáveis. O efluente final é drenando para a caixa 

separadora de óleo por gravidade (LEPPA, 2015). 

 

III - Caixa coletora de óleo  

A caixa coletora de óleo serve para receber o óleo que vem da caixa separadora. É um 

depósito que deve ser esvaziado periodicamente. O óleo deve ser então, encaminhado para a 

reciclagem (LEPPA, 2015).  

 

IV - Caixa de armazenamento/passagem 

Nesta caixa é possível verificar eficiência da remoção do óleo. Deverá conter a 

capacidade de 1.000 litros, de onde a água deverá ser bombeada para a caixa de filtração após 

receber o agente floculador. A aplicação do agente floculador deverá ser feita via hidroinjetor 

do tipo tubo de Venturi, que propicia gradientes de velocidade ideais para mistura do produto 

com a água a ser tratada (COELHO, 2014). Recomenda-se a utilização de sulfato de alumínio 

líquido, por ser um produto de baixo custo. 

A floculação é um método aplicado para promover o choque entre partículas 

desestabilizadas para agregação das mesma e posterior formação de flocos, sendo então 
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possível a obtenção de melhores resultados na etapa de separação da fase líquida, neste caso a 

sedimentação (TELLES & KOPPERSCHMIDT, 2009). 

Esta caixa também contará com uma saída para descarte na rede de drenagem urbana, 

em caso de necessidade.  

De acordo com o manual de instruções para instalação de unidade de retenção de 

resíduos, areia, óleo e graxas da SANEAGO, deverá ser executada conforme instruções abaixo 

(planta baixa e respectivos cortes) e sob orientação de uma equipe técnica da SANEAGO. As 

caixas devem ser feitas de bloco de concreto 14, sendo rebocadas e impermeabilizadas (seja 

impermeabilizante para esgoto ou cimento queimado). As tampas das caixas devem ser de ferro 

fundido facilitando assim a manutenção. As áreas destinadas à lavagem de veículos e/ou a 

serviços mecânicos deverão ser cobertas, de modo a não permitir a entrada de água de chuva 

no sistema de retenção. (SANEAGO, 2013) 

 

Figura 6 – Projeto modelo de unidade de retenção de resíduos exigidos pela SANEAGO Fonte: 

SANEAGO (2013). 
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Figura 7 – Projeto detalhado do modelo de unidade de retenção de resíduos exigidos pela 

SANEAGO Fonte: SANEAGO (2013). 

 

 

 

 

V – Caixa de filtração 

O sistema de filtração adotado foi filtração direta ascendente (filtro russo). A filtração 

consiste no processo de passagem da água através de um corpo poroso, que retém material em 

suspensão. A entrada de água ocorre na parte inferior do filtro, passando pelo material filtrante, 

em fluxo ascendente, enquanto que a água filtrada é coletada na canaleta superior. 
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Deverá ser utilizado como material filtrante, pedregulho, areia e antracita. A 

granulometria das camadas de material filtrante depende das condições de tratamento, como o 

uso ou não de um decantador prévio ao filtro, velocidade de filtração, o uso ou não de 

coagulantes, qualidade da água desejada, entre outras. 

 

VI – Tanque de desinfecção e armazenamento 

Neste tanque, a água deverá receber a aplicação contínua de um agente desinfectante, 

com a finalidade de evitar o crescimento microbiano e a geração de odores desagradáveis. 

Deverá ser utilizado o hipoclorito de sódio, mantendo um residual de 1,5 mg/l, conforme 

determina a NBR 13.969 (1997). Recomenda-se fazer o monitoramento deste parâmetro, assim 

como o pH. 

A este tanque também deverá estar ligado o sistema de captação de água da chuva, que 

deverá ser instalado no telhado do lava jato. Este tanque deverá ser dotado de um dispositivo 

de nível que permite que a água seja descartada em caso de excesso. 

As caixas devem ser feitas de bloco de concreto 14, sendo rebocadas e 

impermeabilizadas (seja impermeabilizante para esgoto ou cimento queimado). As tampas das 

caixas devem ser de ferro fundido facilitando assim a manutenção. As áreas destinadas à 

lavagem de veículos e/ou a serviços mecânicos deverão ser cobertas, de modo a não permitir a 

entrada de água de chuva no sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

Figura 8 – Projeto do sistema de tratamento de efluentes a ser implantado no lava jato da 

Prefeitura Municipal de Quirinópolis, Goiás. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:  

C.D. – Caixa D´Água 

C.F.A. – Caixa de Filtração Ascendente 

C.A. – Caixa de Areia 

C.S.O. – Caixa Separadora de Óleo 

C.C.O. – Caixa Coletora de Óleo 

C.A.P. – Caixa de Armazenamento e Passagem 
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Figura 9 – Projeto do sistema de captação de água pluvial a ser implantado no lava jato da 

Prefeitura Municipal de Quirinópolis, Goiás. 
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7. EFICIÊNCIA DO SISTEMA 

Estima-se que este processo terá a capacidade de coletar e tratar cerca de 90% da água 

utilizada na lavagem. Os outros 10% são perdidos por evaporação, drenagem superficial ou 

permanecem na superfície do veículo (TABOSA, 2003).  

Porém, de acordo com Morelli (2005), para manter a concentração de sais constante no 

sistema de reuso e não causar prejuízos para os veículos e ao tratamento, deverá ser feito o 

descarte contínuo de pelo menos 20% do efluente tratado e a substituição deste mesmo volume 

por água limpa. Este mesmo autor argumenta que é impossível manter um sistema de 

recirculação fechado sem aumentar a concentração de sais dissolvidos na água, pois no tipo de 

tratamento aqui utilizado estes não são removidos e sofrem acréscimos constantes devido à 

utilização de sabões e detergentes, aos sólidos contidos nos veículos, e aos produtos químicos 

utilizados no tratamento. Dessa forma, a perda de água tratada e a reintrodução de mesmo 

volume de água potável é parte essencial do sistema de tratamento aqui proposto (COELHO, 

2014). 

Com relação à captação da água pluvial, a quantidade de precipitação é o primeiro fator 

determinante do potencial de captação. O índice anual de chuva do local onde se deseja instalar 

o sistema é uma informação fundamental.  

De acordo com Annecchini (2005), o volume de água que pode ser aproveitado pelo 

sistema não é o mesmo que o volume de chuva precipitado, portanto, para o dimensionamento 

de sistemas de aproveitamento de água de chuva utiliza-se o coeficiente de escoamento 

superficial, que expressa a relação entre a quantidade de água que escoa pela superfície de 

captação e o total de água precipitada.  

Outro fator que precisa ser considerado no dimensionamento do sistema é a demanda 

que se deseja atender com esse tipo de água, pois ela influenciará diretamente no volume do 

reservatório. Por isso, é importante determiná-la de forma precisa para não prejudicar o 

dimensionamento do sistema e aumentar o custo do mesmo. É necessário, então, buscar um 

equilíbrio entre o volume de reservação e a demanda a ser atendida (ANNECCHINI, 2005).  

Há diversos métodos de dimensionamento que podem ser utilizados para determinar o 

volume do reservatório. Segundo Annecchini (2005), em geral, os dados de entrada nos 

modelos de dimensionamento são: séries históricas ou sintéticas de chuva, taxa de consumo de 

água (demanda), área de captação da água da chuva, considerando o coeficiente de escoamento 

e eficiência requerida.  

O método mais comumente utilizado em aproveitamento de agua de chuva é o de Rippl 

devido a sua simplicidade e facilidade de aplicação. Geralmente apresenta o valor extremo do 
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volume do reservatório em lugares onde há grande variação nas precipitações médias mensais 

e é importante obtê-lo sempre para termos uma referência máxima. 

Neste estudo, a simulação da aplicação do método de Rippl foi desenvolvida através da 

relação estabelecida entre os dados pluviométricos locais, a demanda de água não potável, a 

área de coleta e o coeficiente de escoamento superficial. Para o levantamento das estimativas 

de demanda foi adotado como referência o uso de cerca de 5m³ de água por dia para a lavagem 

de veículos no lava jato municipal. 

Para o cálculo do dimensionamento do reservatório foi utilizada uma planilha, na qual 

foram aplicados os seguintes dados: 

 Dados de precipitação: foi utilizada a média mensal dos anos de 2009 a 2015, cujos 

dados foram obtidos a partir de estações meteorológicas pertencentes a uma empresa do ramo 

sucroenergético, localizada no município de Quirinópolis. É importante ressaltar que a 

distribuição das chuvas durante o ano e a variação ano a ano serão decisivos no 

dimensionamento do reservatório. Altos índices pluviométricos e distribuições mais constantes 

das precipitações ao longo do ano permitem a utilização de menores volumes de reservação. 

 Área de captação: refere-se à área do telhado onde foram instaladas as calhas para 

captação da água pluvial, sabendo-se que a quantidade de água a ser captada varia em função 

da área disponível. 

 Demanda: refere-se à quantidade de água necessária para atender à demanda do 

lava jato.  

Desta forma, foram aplicados na planilha os seguintes dados: 

a) Dados de precipitação: chuva média mensal conforme Gráfico 1; 

b) Demanda mensal: estimativa de 100m³/mês; 

c) Área de Captação: 1.248m²; 

d) Coeficiente de Runoff (CR): 0,8 (de acordo com a literatura consultada). 
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Gráfico 1: Precipitação média mensal do município de Quirinópolis, referente aos anos de 2009 

a 2015. Dados fornecidos por uma empresa do setor sucroenergético do município. 

 

 

 

Na planilha foram aplicados os dados referentes às colunas 2 a 4, a partir dos quais 

foram calculados, automaticamente, os demais dados, através de fórmulas previamente 

inseridas. Segue abaixo a descrição a planilha e, em seguida, a descrição dos dados obtidos.  
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Tabela 1: Planilha utilizada para o cálculo do dimensionamento de reservatório de água da chuva pelo método de Rippl. 

MÉTODO DE RIPPL 

Meses 
Chuva média 

mensal 

Demanda 

mensal 

Área de 

captação 

Volume de 

chuva mensal 

Diferença entre 

o volume da 

demanda e 

volume de 

chuva 

Diferença 

acumulada da 

coluna 6 dos 

valores 

positivos 

Situação do 

reservatório 

  (mm) (m³) (m²) (m³) (m³) (m³)   

Coluna 1 Coluna 2 Coluna 3 Coluna 4 Coluna 5 Coluna 6 Coluna 7 Coluna 8 

Janeiro 230 100 1248 229 -129 0 E 

Fevereiro 204 100 1248 203 -103 0 E 

Março 242 100 1248 242 -142 0 E 

Abril 81 100 1248 81 19 19 D 

Maio 34 100 1248 34 66 85 D 

Junho 28 100 1248 28 72 157 D 

Julho 16 100 1248 16 84 241 D 

Agosto 5 100 1248 5 95 336 D 

Setembro 60 100 1248 59 41 377 D 

Outubro 113 100 1248 112 -12 365 S 

Novembro 243 100 1248 243 -143 222 S 

Dezembro 236 100 1248 236 -136 86 S 

Total 1491,285714 1200   1488     

     
Volume de 

reservação 377  
Fonte: http://maisengenharia.altoqi.com.br/hidrossanitario/metodo-de-analise-de-simulacao-aplicado-a-cisterna-para-agua-da-chuva/ 
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Tabela 2: Descrição dos dados da planilha utilizada para o cálculo do dimensionamento de reservatório 

de água da chuva pelo método de Rippl. 

Descrição da planilha: 

Coluna 1 = Meses  

Coluna 2 = Intensidade pluviométrica mensal  

Coluna 3 = Demanda mensal de água pluvial da edificação  

Coluna 4 = Área de captação da edificação  

Coluna 5 = (Coluna 2) x (Coluna 4) x  (Coeficiente de Runoff) / (100)  

Coluna 6 = (Coluna 3) - (Coluna 5)  

Coluna 7 = (Coluna 7 mês anterior) + (Coluna 6 mês atual)  

     Se o valor resultante for menor que zero adotar zero  

Coluna 8 = Se (Coluna 7) for igual a zero, valor resultante "E" (Extravasando)   

     Se (Coluna 7 mês atual) for maior do que (Coluna 7 mês anterior), valor resultante "D" 

(Descendo) 

     Se (Coluna 7 mês atual) for menor do que (Coluna 7 mês anterior), valor resultante "S" (Subindo) 

Fonte: http://maisengenharia.altoqi.com.br/hidrossanitario/metodo-de-analise-de-simulacao-aplicado-

a-cisterna-para-agua-da-chuva/ 

 

A coluna 6 indica a diferença entre o volume de consumo e o volume das chuvas 

mensais. Com relação aos resultados, o sinal negativo indica que a quantidade de água de chuva 

mensal supera o necessário e o valor positivo indica que o consumo é superior ao captado.  

Já a coluna 7 indica a soma do valor resultante no mesmo mês da coluna 6 mais o 

acumulado do mês anterior da coluna 7. O resultado indica que seria necessário um 

reservatório de água da chuva de 377m³, que corresponde ao maior valor resultante na coluna 

7. 

A coluna 8 define a situação do reservatório ao longo dos meses do ano, conforme segue:  

 E: água extravasando,  

 D: reduzindo o nível no reservatório de água da chuva,  

 S: aumentando o nível de água no reservatório. 

Neste caso, nos períodos de maior precipitação (E), o reservatório deverá sofrer o 

extravasamento da água pluvial, já nos períodos de menor precipitação, haveria a necessidade 

de complementação da água para atender a demanda do lava jato. 

Isso viria de encontro com a proposta apresentada neste estudo, a qual prevê a utilização 

da água pluvial e do reuso da água de lavagem, no sentido de reduzir o consumo de água limpa 

e contribuir para a preservação dos mananciais. 
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O método de Rippl baseia-se no dimensionamento do reservatório de água pluvial pela 

máxima diferença acumulada entre o volume e a demanda de água pluvial. De acordo com esse 

método, para o caso da presente área de estudo, houve um superdimensionamento do 

reservatório, tornando-o inviável economicamente. 

Sendo assim, o reservatório já existente no lava jato municipal deverá continuar sendo 

utilizado, devendo ser feito o extravasamento da água pluvial nos períodos de maior 

precipitação. 
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8. LEVANTAMENTO DOS CUSTOS E DOS BENEFÍCIOS DE IMPLANTAÇÃO 

DO SISTEMA  

Os custos para a execução das obras de melhoria no lava jato do almoxarifado estão 

discriminados na planilha orçamentária apresentada abaixo (resumo) e constante no apêndice 

deste trabalho. Foi levada em consideração a necessidade de demolição da estrutura pré-

existente e a construção de uma nova estrutura, incluindo a cobertura e o piso.  

O custo para a demolição da estrutura pré-existente, com área de cerca de 84m², foi 

orçado em R$ 645,71. Os demais custos referem-se à construção da estrutura, tais como: 

fundações, piso, cobertura, caixas de alvenaria, instalações hidrossanitárias, acabamentos e 

limpeza da obra, no valor de R$ 36.810,91. Foi adotado um BDI (Benefício e Despesas 

Indiretas) de 25%, totalizando um custo total de R$ 46.820,78. 

Neste caso, estão sendo apresentados os custos para o sistema de tratamento e as calhas 

para captação de água, desconsiderando-se a necessidade de construção de um novo 

reservatório para armazenamento, o qual foi considerado economicamente inviável. Os custos 

devem ser considerados em relação aos benefícios de conservar água e diminuir o passivo 

ambiental do descarte inadequado do efluente. 

 

Tabela 3 – Resumo da planilha orçamentária referente às obras de melhorias e implantação do sistema 

de reuso de água no lava jato municipal, Quirinópolis-GO.  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$) 

Serviços preliminares (demolição) 645,71 

Fundações  514,81 

Estrutura  382,11 

Revestimento do piso 6.132,47 

Estrutura metálica 13.075,74 

Cobertura  5.091,95 

Alvenaria 2.972,06 

Esquadrias  504,32 

Pintura  1.675,10 

Instalação hidrossanitária 6.137,48 

Diversos (limpeza) 324,87 

BDI (25%) 9.364,16 

TOTAL DA OBRA 46.820,78 

Fonte: Planilha orçamentária apresentada no Apêndice do presente trabalho. 
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9. APLICAÇÃO DO SISTEMA EM OUTROS LAVA JATOS 

Para verificar a viabilidade da aplicação deste sistema em outros lava jatos, deverá ser 

feita uma avaliação econômica considerando diferentes aspectos, como custo de implantação 

do sistema (total ou parcial), dos custos atual e futuro do uso da água, tempo de retorno do 

investimento e redução do impacto ambiental.  

Com relação aos custos da implantação do sistema, deve ser levada em consideração a 

estrutura pré-existente em cada caso. No caso de lava jatos em funcionamento e licenciados 

perante o órgão ambiental competente, a estrutura básica já existe, tais como cobertura da área 

de lavagem, impermeabilização do solo, caneletas e caixa separadora de água e óleo, conforme 

modelo da SANEAGO. Sendo assim, os custos ficariam restritos à implantação dos sistemas 

de floculação, filtração e armazenamento final, bem como da captação de água pluvial.  

Os gastos de operação do sistema deverão ser com energia elétrica e com a aquisição do 

sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio líquido é vendido a um preço de R$ 2,20/Kg, e para 

a operação do sistema por um ano, com a dosagem de 20 ppm, deverá ser gasto um volume de 

45 kg, que nos dará um custo anual de R$ 99,00. Com relação ao hipoclorito de sódio, o custo 

médio é de R$ 4,50/litro. 

A limpeza poderá ser feita manualmente pela visita que cada compartimento do sistema. 

E o intervalo entre as limpezas deverá ser definido por cada empreendimento, considerando-se, 

principalmente, o volume de material sedimentado e a quantidade de sólidos no efluente. O 

resíduo gerado no sistema pode ser disposto no aterro sanitário de Quirinópolis.  
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10. CONCLUSÕES 

Após as discussões e fundamentos apresentados nos capítulos anteriores, observou-

se que o trabalho inclui atividades de pesquisa e desenvolvimento 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.  

O sistema apresenta baixo custo de implantação (construção do equipamento) e 

custo operacional. O sistema é capaz de 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 e o 

aparecimento de manchas na sua superfície.  

Outra vantagem deste sistema é a eliminação completa do efluente líquido da 

lavagem para a drenagem pluvial, ou seja, proporciona a emissão zero de agentes poluidores 

junto à lavagem de veículos.  
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