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RESUMO 

Nas atividades exercidas na lavagem de veículos, além da quantidade de água utilizada, há 

também a geração de grande quantidade de resíduo que contém vários contaminantes, como 

óleos, graxas, partículas de poeira e de asfalto, cobre, zinco, cromo, chumbo, substâncias 

orgânicas, hidrocarbonetos, surfactantes (detergentes em sua maioria) Esses poluentes 

possuem alto risco potencial poluidor para os corpos receptores de água em função de sua 

composição e de sua concentração. Conforme a Resolução CONAMA 357/2005, os corpos 

hídricos que possuem capacidade para receber a água residuária proveniente da atividade de 

lavagem de veículos são os de classe 3, em que os efluentes possuem valores específicos para 

cada parâmetro como da cor, do pH, da turbidez, dos sólidos dissolvidos, número de 

coliformes fecais, Demanda Bioquímica de Oxigênio, óleos e graxas, surfactantes, o cloro 

residual. Dessa forma, o reuso da água de lavagem de veículos visa contribuir com a 

otimização do uso da água. O presente estudo visou a caracterização do efluente da atividade 

de lavagem de veículos ressaltando a necessidade de propor um projeto de sistema de 

tratamento do efluente e que facilite o reuso da água em lava jatos, observado a partir de 

análises feitas com amostras do efluente gerado, visto como um local que é utilizado uma 

quantidade expressiva de água, em que seus efluentes apresentam características peculiares 

devido a presença de contaminantes, sendo potenciais poluidores dos recursos hídricos. 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 e a minimização da 

necessidade de diluição dos efluentes tratados e de seu lançamento na rede esgotos em águas 

superficiais ou em fossas. Os parâmetros analisados foram sólidos totais, pH, DBO, DQO, 

óleos e graxas, e surfactantes, nos quais somente sólidos totais e o pH não apresentaram 

discordância com a legislação vigente do estado, Deliberação Normativa Conjunta 

COPAM/CERH-MG nº 01, de 05 de maio de 2008 e pela Resolução CONAMA Nº 357 de 17 

de março de 2005. Entretanto o projeto de reuso da água e seus tratamentos específicos é uma 

alternativa de extrema importância, em que deve ter como base uma boa caracterização do 

efluente a ser tratado, visando uma melhor eficiência do mesmo, além de ter como benefício 

uma maior disponibilidade de água e redução na quantidade de água sem tratamento a ser 



lançada nos mananciais, tornando-a propícia para a lavagem de veículos, e também assegurar 

uma melhor qualidade da água que será despejada aos corpos receptores. Portanto, a 

reutilização deste recurso tem como estratégia a sua preservação para fins prioritários, além 

de destaque no desenvolvimento das atividades econômicas e na redução de efluente para suas 

características serem ajustadas em estações de tratamento de esgoto. 
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