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RESUMO 

 

No presente trabalho foi estudada a implantação prática da inovação em sustentabilidade em duas 
lavanderias domésticas/industriais, mais especificamente na prática do reuso de águas de processo 
oriundas da lavagens de roupas que contém sujidades diversas. Foram apresentados os projetos de 
reuso de baixo custo de duas lavanderias: a lavanderia São Jorge (lavanderia doméstica) e a 
lavanderia Lavema (lavanderia doméstica/industrial). Foi analisado brevemente o setor de lavanderias 
domésticas e a importância da inovação em sustentabilidade ambiental (onde se insere o reuso de 
águas de processo) para as lavanderias. Apesar das lavanderias estarem conscientes da importância 
do reuso de águas, tanto na economia em termos de custos variáveis (onde a água se insere), como 
também na contribuição para redução do volume de efluentes nas redes públicas, alguns fatores 
desmotivam a instalação de um sistema de reuso de águas. Dentre estes, o custo elevado das 
instalações para as lavanderias (geralmente empresas de pequeno porte) e a área necessária para 
instalação do sistema. O objetivo do presente estudo foi demonstrar que é possível projetar e 
implantar sistemas de reuso de água com baixo custo com programas básicos de tratamento químico, 
viabilizando uma recuperação mínima de 65-70 % de todas as águas utilizadas nos processos de 
lavagem mecânica e manual (tipicamente 75-90% de recuperação), proporcionando uma redução 
média de 50% no gasto de água (resultado líquido final), abatidos os custos de tratamento químico”. 
As justificativas apresentadas foram: redução do custo variável água (que impacta diretamente no 
lucro bruto e líquido das lavanderias), a contribuição para redução da demanda de água das redes 
públicas municipais e a baixa geração de efluentes (que auxilia na redução do volume de efluente a 
ser tratado pelas redes municipais). Foram resumidos brevemente os conceitos teóricos do programa 
de tratamento químico e mostrados os equipamentos desenvolvidos pela provedora de produtos 
químicos para testes de campo, laboratório, sistema piloto e maquete dinâmica em vidro para 
visualização dos testes desenvolvidos. Foram mostradas as variáveis avaliadas nos sistemas 
laboratorial e industrial e que serviram como base para a construção do sistema industrial. Foram 
descritos detalhadamente a construção e operação dos sistemas de reuso com baixo custo, assim 
como detalhadas a sequência operacional para o funcionamento de ambos os sistemas. Foram 
apresentados de forma detalhada os resultados obtidos, desde a escolha do melhor programa de 
tratamento com melhor custo/benefício, assim como os resultados finais obtidos em economia de 
água versus custo do tratamento. Ao final as lavanderias beneficiaram-se com uma redução no gasto 
de água mensal na faixa de 50% (já deduzidos os custos de tratamento químico) e um retorno sobre 
o investimento mais baixo estimado em dois anos.     
 
Palavras-chave: micro e pequenas empresas; lavanderias domésticas; lavanderias industriais.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com o estudo do SEBRAE (2011), a grande maioria das pequenas 

empresas (EPPs) está concentrada no setor de comércio (59% do total de 

estabelecimentos), seguidos pela indústria (20%) e serviços (19%). Mas, esta 

distribuição muda quando as microempresas (MEs) são abordadas: a participação 

no comércio mantém-se (59%), mas, no setor de serviços cresce para 27% e, na 

indústria, recua para 12%. As lavanderias domésticas e industriais estão inseridas 

no grupo de Serviços Pessoais, junto com as Tinturarias.  

 

No presente trabalho iremos analisar a implantação prática da inovação em 

sustentabilidade em duas lavanderias domésticas/industriais, mais especificamente 

na prática do reuso de águas de processo oriundas da lavagens de roupas que 

contém sujidades diversas. 

 

Para lavanderias de pequeno porte, como as que serão analisadas, o investimento 

em um sistema de reuso pode ser elevado e muitas vezes inviabiliza o projeto de 

reutilização das águas de processo. A partir desta necessidade houve uma parceria 

entre o fornecedor de insumos químicos e as lavanderias para a construção, pelas 

próprias lavanderias com projeto e consultoria do fornecedor, de sistemas de reuso 

que utilizassem materiais de custo acessível e viabilizassem o objetivo de reutilizar 

entre 70-80% da água com elevada sujidade gerada no processo de lavagem de 

roupas. 

 

Serão apresentados os projetos de reuso de baixo custo de duas lavanderias. A 

lavanderia São Jorge é tipicamente uma lavanderia doméstica direcionada ao 

consumidor final, higienizando roupas do dia a dia, roupas sociais, vestidos de festa 

e roupas de cama, mesa e banho. Já a lavanderia Lavema pode ser considerada 

lavanderia doméstica/industrial, já que processa as peças citadas neste parágrafo e 

também tapetes, cortinas e edredons, além de alguns uniformes industriais. 
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1.1 O Segmento de Lavanderias Domésticas 

 

Caetano (2013), pontua que o setor das lavanderias domésticas no Brasil tem forte 

presença das micro e pequenas empresas (MPEs). Gallucci (2011, p. 32) cita que o 

"setor de lavanderias no Brasil é formado por um número grande e não mensurável 

de micro e pequenas empresas (formais e informais)". 

 

As lavanderias estão inseridas na função terciária e como serviços pessoais e são 

caracterizadas por envolverem ações tangíveis aos objetos físicos de seus clientes 

com padronização na operação e sequência ou ordem bem definida de processos. 

As estatísticas sobre o número de lavanderias existentes no país varia bastante, 

porém estima-se que existam entre 12 e 15 mil lavanderias, dentre estas 10-15% 

são consideradas lavanderias industriais. Uma parcela muito pequena tem 

processos de recuperação de águas de lavagem visando reutilização para novas 

lavagens. 

 

As lavanderias domésticas atuam entregando serviços diretamente ao consumidor 

final, atendendo a diferentes classes de consumo, com predominância das classes A 

e B. Caracteriza-se por lavar uma grande variedade de têxteis e utilizar um certa 

diversidade de produtos, desde àqueles diretamente aplicados aos processos de 

lavagem como os removedores de manchas específicos. Todas as águas utilizadas 

em todos os referidos processos são passíveis de tratamento e reuso. 

 

As lavanderias industriais atuam entregando serviços ao mercado institucional ou 

industrial, sendo divididas em lavanderias que processam roupas hospitalares, de 

restaurantes, tapetes e carpetes, equipamentos de proteção individual/uniformes e 

peças especiais (ex.: toalhas de cabeleireiros ou de petshops, etc.). Cada lavanderia 

gera um efluente distinto, tanto em termos de volume de sólidos suspensos, como 

na variação de pH e contaminantes, sendo necessária uma análise individualizada 

de cada efluente para delinear o melhor programa de tratamento e dosagens. 
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1.2 Inovação em Sustentabilidade Ambiental em Lavanderias 

 

A inovação em sustentabilidade ambiental vem sendo discutida pelas empresas, 

como diferencial para melhora de competitividade e imagem da empresa junto ao 

mercado consumidor. Mas, a sustentabilidade ambiental no setor de serviços tem 

sido abordada com ações de curto prazo, muitas delas isoladas, mas, que não 

refletem um planejamento e visão a longo prazo necessários à implementação de 

estratégias que direcionem a cultura da empresa rumo aos objetivos de 

sustentabilidade. 

 

Quando nos referimos às ações inovadoras em sustentabilidade e que impactam 

diretamente na minimização de efluentes e reaproveitamento de recursos hídricos, a 

teoria da inovação nos remete ao macro grupo de inovação em processo, que por 

sua vez se subdivide em inovação em sustentabilidade ambiental e inovação 

tecnológica em serviços. Este modelo pode ser usado no caso das lavanderias, ou 

seja, quando uma lavanderia utiliza água de reuso para lavagem de roupas, ela está 

promovendo uma inovação em processo com foco em sustentabilidade ambiental.  

 

Rennings (2000), ao analisar a inovação sob a ótica do desenvolvimento 

sustentável, cita que a literatura definiu de forma ampla o termo "ecoinovação". Esta 

inovação também traz melhora na competitividade da lavanderia, já que reduz um de 

seus mais importantes custos variáveis, que é o gasto de água. Com redução em 

sua carga de custos variáveis é possível melhorar a lucratividade final dos serviços 

prestados ou até trabalhar com as mesmas margens reduzindo o preço final ao 

consumidor. 

 

Além da economia pela reutilização de águas de lavagem, as lavanderias foram 

conquistando outros marcos na economia de insumos hídricos, tais como: a 

introdução de lavagem a seco (com economia de água e insumos), o uso de 

lavadoras extratoras (economia de tempo e espaço com a vantagem de operação 

única redundando em economia de água) e o advento de lavagem com pouca água 

ou wetcleaning (alternativa ecológica a lavagem a seco). 
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Freitas (2015) mostra que a inovação em sustentabilidade em lavanderias tem 

impacto direto não só no meio ambiente, mas também na produtividade e 

competitividade das lavanderias (Figura 1). 

 

 

 

Figura 1: interelacionamento entre os tipos de inovação e produtividade/competitividade em 
lavanderias domésticas 

 

 

Apesar da crise hídrica recente, o referido autor conclui que as lavanderias de uma 

forma geral estão sensíveis à melhora de competitividade e produtividade de seus 

processos pela economia de água, porém a grande maioria ainda não investiu nos 

processos que viabilizem esta prática, principalmente pelo fator custo de 

implantação e operação.  

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

2 OBJETIVO DO PROJETO E JUSTIFICATIVAS 

 

Diante do exposto até o momento, é possível verificar que existe a consciência por 

parte da grande maioria das lavanderias da necessidade de reaproveitar as águas 

de lavagem mecânica e manual, porém alguns obstáculos desmotivam os 

empresários a investir em um sistema de reuso de águas: 

 

• Custo elevado de investimento para grande parte das lavanderias, tanto 

industriais como domésticas, que são predominantemente micro e pequenas 

empresas. O retorno sobre o investimento muitas vezes é longo e existe a 

incerteza dos resultados finais; 

• Necessidade de certo espaço físico para a implantação do sistema de reuso de 

águas, inviabilizando o projeto principalmente para as lavanderias domésticas em 

grandes centros industriais; 

• Algumas lavanderias utilizam poços para captação de águas de sub-superfície, 

que tem custo mais baixo, porém podem conter contaminantes (ex.: presença 

elevada de Ferro ou Dureza) que dificultam o processo de lavagem; 

• Dúvidas quanto à qualidade da água que retorna para ser reutilizada, 

principalmente com relação ao potencial de provocar manchas e presença de 

odor; 

• Dúvidas quanto à operação do sistema de reuso, gastos com mão-de-obra e 

equipamentos analíticos para acompanhar a qualidade da água final. 

 

Diante da necessidade de fomentar a prática de reuso de águas, tanto pelo fator 

financeiro como ambiental e a partir dos obstáculos mencionados nos parágrafos 

anteriores, a empresa fornecedora de insumos químicos foi motivada a auxiliar as 

lavanderias domésticas e industriais a construir seu próprio sistema de reuso de 

águas.  
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Assim, o objetivo proposto do projeto foi: 

 

“Projetar um sistema de reuso de águas de baixo custo e os programas 

básicos de tratamento, viabilizando uma recuperação mínima de 65-70 % de 

todas as águas utilizadas nos processos de lavagem mecânica e manual 

(tipicamente 75-90% de recuperação), proporcionando uma redução média de 

50% no gasto de água (resultado líquido final), abatidos os custos de 

tratamento químico”  

 

O objetivo justifica-se pelas seguintes razões: 

 

• Os gastos com água em lavanderias são considerados custos variáveis e 

impactam diretamente no lucro bruto das empresas. Uma redução nestes custos 

afeta positivamente a lucratividade final do negócio e, consequentemente, 

melhora a competitividade das empresas; 

• As recorrentes crises hídricas por baixa intensidade de chuva ou pela baixa 

capacidade de tratamento de água da rede pública municipal diante do aumento 

da população, obriga continuamente a população estar atenta às campanhas de 

economia de água. Se as lavanderias utilizarem menos água da rede pública 

municipal, haverá mais água disponível à população.   

• Existe um ganho ambiental no uso de estações de reuso, já que não só a 

economia e a redução do volume de efluentes têm papel relevante, mas os 

resíduos gerados após o tratamento do efluente contém produtos utilizados nas 

estações para tratamento que são biodegradáveis, sendo alguns até de origem 

natural. Além disso, os floculos contidos no lodo formado no tanque de 

tratamento já estão prontos para irem diretamente aos decantadores das 

estações de tratamento de esgotos.  
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3 DESCRIÇÃO SEQUENCIAL DO PROJETO 

 

3.1 Resumo da Teoria Envolvida no Programa de Tratamento Químico para o 

Sistema de Reuso de Águas 

 

De forma resumida, a teoria básica nos processos de floco-decantação em sistemas 

de reuso reúne os seguintes conceitos: 

 

• Coagulação de contaminantes (adição de coagulantes e ajustadores de pH):  

Coagulação é o processo de neutralizar as cargas visando estabilizar as partículas 

coloidais (coloides) e mantê-las suspensas. Entende-se por coloides os sólidos 

suspensos na água finamente divididos (tamanho entre 1 e 1000 nm). Com este 

tamanho tão pequeno a gravidade não exerce um efeito tão grande sobre as 

partículas como outras forças (por exemplo flutuação, força térmica, etc.). Assim, as 

partículas são mantidas em suspensão ou movimento constante. Partículas coloidais 

são rodeadas por uma rede com carga que se repelem constantemente.  

Ao adicionarmos um coagulante as cargas das partículas coloidais são neutralizadas 

e ocorre uma desestabilização da suspensão. Adicionalmente, os coagulantes 

formam uma rede de flocos, que ocorre quando o pH chamado de pH de floculação 

é atingido. Esta rede de flocos liga-se aos contaminantes presentes na água e os 

“puxa” para dentro da rede. 

Em boa parte dos casos, o pH deverá ser corrigido para chegar-se ao pH de 

floculação e isto é feito pela adição de um produto alcalino que ajusta o pH no ponto 

correto para a formação da rede de flocos. 

A Figura 2 mostra o mecanismo de coagulação de partículas coloidais. 

 

 



10 
 

 

 

Figura 2 : Mecanismo de coagulação de partículas coloidais 

 

 

• Floculação (adição de agente floculante, p. ex.: polímeros):  

As partículas coaguladas geralmente encontram-se na forma de flocos, porém com 

um tamanho pequeno, o que dificulta o processo de decantação. Ou seja, o tempo 

de decantação dos flocos é muito longo. 

Para resolver este problema, são adicionados agentes chamados de floculantes, 

cujo objetivo é agrupar as partículas coaguladas e formar macro flocos. Os 

floculantes atuam desestabilizando as cargas coaguladas e formando pontes. São 

compostos com peso molecular mais elevado que os coagulantes.  

A Figura 3 mostra o mecanismo de floculação de partículas coaguladas. 

 

 

Figura 3 : Mecanismo de coagulação de partículas coloidais 

 

 

É importante salientar que os programas de tratamento químico devem ser definidos 

após vários testes laboratoriais e de campo, já que pode existir uma grande variação 
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nas águas coletadas, a depender do tipo de roupa lavada, do pH dos produtos de 

lavagem e do tipo de lavagem efetuada (lavagem à água, wetcleaning, etc.). 

 

3.2 Equipamentos Laboratoriais e Piloto Desenvolvidos para Avaliações 

Prévias 

 

Foram efetuados estudos prévios para caracterização de parâmetros mecânicos e 

químicos que pudessem auxiliar na viabilização deste projeto. Inicialmente foi 

efetuada a caracterização da qualidade das águas de lavagem e identificação de 

processos que pudessem viabilizar a construção de um protótipo para reuso de 

águas a ser testado. 

 

As Figuras 4, 5 e 6 mostram os primeiros equipamentos jar test desenvolvidos para 

avaliação em campo das águas de lavanderias domésticas e industriais, além de 

fornecerem parâmetros prévios para o projeto do sistema industrial. 

 

 

Figura 4 : Jar Test em metal construído para testes de campo com dois jarros 
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Figura 5: Jar Test portátil construído para testes de campo com um jarro (vista geral) 

 

 

Figura 6: Jar Test portátil construído para testes de campo com um jarro (detalhe dosagem 
produto e acoplamento eletrodo pH) 

 
 

Os resultados obtidos nos dois jar tests de campo foram confirmados por um jar test 

laboratorial com velocidade e tempos controlados digitalmente, assim como 

aplicação individualizada de produtos. A Figura 7 mostra o jar test de laboratório de 

3 cubas utilizado para estas confirmações. 
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Figura 7: Jar Test laboratório utilizado para confimação dos resultados dos dois jar tests de 
campo 

 

 

As informações colhidas em todos os jar tests utilizados foram plotadas em uma 

planilha específica, mostrada na Figura 8. 

Formação 

Floco (tam)

Veloc. 

Decant. 

(min)

Desempenho Tratamento

Produto

                       FOLHA DE DADOS - JAR TEST                                                                                                                                           
Cliente:                                                                                                            Data: 

AMOSTRA
pH Flocu-

lação

pH 

Inicial

Dosagem 

mL/L                        
Conclusão

 

Figura 8: Folha-Padrão Coleta Dados Jar Test 
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A sequência de uso dos jar tests foi a seguinte: 

 

• Adicionar 1 L de amostra do efluente a ser analisado no cubo de acrílico ou em 

um béquer de 1 L; 

• Colocar o bequer no agitador (com pás planas para não quebrar os flocos) e 

ligar em agitação rápida (fluxo turbulento) a 50-60 rpm, medir o pH e anotar o 

valor; 

• Adicionar coagulante (linha CG), através de uma seringa ou proveta (vide 

tabela abaixo ppm x volume adicionado). Dosagem pode variar de 0,3 a 1,5 ml 

coagulante/litro de efluente; 

• Deixar agitando por aproximadamente 3 minutos; 

• Ajustar o pH utilizando o alcalinizante liquido (linha PH) até estar na faixa de 6.0 

a 7,0 (típico: 6,3) ou outro valor, a depender do pH adequado de floculação; 

• Após homogenizar o alcalinizante deverá haver a formação de microflocos; 

• Adicionar o floculante liquido (linha FL) na mesma rotação, contar 5 segundos e 

reduzir a agitação para aproximadamente 10-20 rpm (para não quebrar os 

flocos). Deverá haver formação de flocos grandes; 

• Deixar agitando lentamente por mais 30 seg e desligar; 

• Medir o tempo de decantação e anotar. Anotar o pH final da solução. Verificar a 

limpidez da solução final e a decantação dos flocos. 

• Folha Padrão de Coleta de Dados de Jar Test: 

✓Dosagem de Produto: dosagem escolhida. 

✓Verificar a formação do floco (Tamanho do floco e tipo – pequeno, médio e 

grande). 

✓Tempo de Decantação (min). 

✓Verificar a limpidez da água final e compactação dos flocos. 

Obs.: Cálculos de Dosagem: 

Soluções a 0,1%: 1 ml / Litro de Água = 1 ppm de produto (floculante) 

Soluções a 1% : 1 ml / Litro de Água = 10 ppm de produto 

Soluções a 10% : 1 ml / Litro de Água = 100 ppm de produto (alcalinizante/floculante). 
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Houve necessidade de projetar um sistema-piloto que pudesse fornecer parâmetros 

com maior proximidade daqueles que seriam encontrados na construção do sistema 

industrial. Para isso foi desenvolvido um sistema para tratamento de 60 litros de 

água na própria lavanderia-piloto do fornecedor de produtos químicos, auxiliando na 

antecipação de problemas operacionais e facilitando o projeto final. A Figura 9 

mostra o sistema-piloto desenvolvido. 

 

 

Figura 9: Sistema Piloto (60 litros) para Testes Água Reúso Construído em Lavanderia Escola 
do Fornecedor de Produtos Químicos 

 

 

Para que as operações internas do sistema de tratamento proposto pudessem ser 

melhor visualizadas, foi também desenvolvida uma maquete dinâmica que apresenta 

de forma operacional todas as fases do programa de tratamento e do sistema, 

permitindo às lavanderias melhor visualização de toda sequência de tratamento e 

armazenamento da água tratada e que irá ser reutilizada. A Figura 10 mostra a 

maquete construída para esta finalidade. 
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Figura  10: Maquete Dinâmica em vidro para cursos mostrando a operação de um sistema de 
reúso de baixo custo 

 

 

3.3 Variáveis Avaliadas nos Equipamentos Laboratoriais e Piloto 

Desenvolvidos que serviram como base para o Sistema Industrial 

 

Os parâmetros e a sequência operacional dos programas de tratamento avaliados 

nos sistemas laboratorial e piloto foram: 

 

1) Especificações da cisterna ou tanque-pulmão que reúne todas as águas sujas de 

lavagem de roupas: o tamanho deste equipamento irá depender do volume de água 

processado e da área disponível da lavanderia para instalação. Em muitas 

lavanderias este tanque é só um pequeno ponto de passagem e contém uma bomba 

de recalque que trabalha continuamente enviando as águas de processo ao tanque 

de tratamento. Quando possível é importante a presença de grades com diferentes 

malhas antes deste equipamento, facilitando a retenção de materiais maiores, como 

felpas, pêlos e materiais sólidos em geral. 
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2) Especificações para o tanque de tratamento: o tanque de tratamento tem o 

objetivo de efetuar todas as fases de tratamento químico (coagulação, ajuste de pH 

e floculação). As especificações incluem potência e redução do motoredutor, 

especificação do inversor a ser utilizado permitindo o aumento e redução da rotação 

do eixo para cada fase do tratamento, tipo de pá utilizada para não haver quebra dos 

floculos, saídas de água limpa a depender da altura do lodo formado, especificação 

da saída de lodo no fundo do tanque e estrutura para sustentação do motoredutor e 

que permitisse a dosagem manual de produtos. 

 

3) Especificações do filtro e bomba para saída do tanque de tratamento: este 

equipamento tem a função de reter os microflocos que ainda se mantiveram em 

suspensão e eventuais sólidos insolúveis ainda presentes na água tratada. A bomba 

após o filtro irá enviar a água tratada e filtrada para a caixa de armazenamento que 

irá distribuir novamente a água às maquinas de lavar. 

 

4) Especificações de dosagem de agente oxidante ou biocida: um ponto importante 

em sistemas de reuso de lavanderias é garantir a minimização de odores na água 

tratada. A intensidade dos odores irá depender do tipo de roupa lavada, do tempo de 

armazenamento das águas de lavagem no tanque de tratamento e na cisterna que 

reúne todas as águas antes do envio ao tanque. Para cumprir este objetivo, utiliza-

se um agente oxidante clorado ou biocida, que é dosado através de bomba 

dosadora diretamente na linha de recalque da bomba que envia a água para o 

tanque de armazenamento de água de reuso.  

 

5) Especificações do tanque de armazenamento da água tratada e filtro final: é 

importante salientar que este tanque deverá ter a capacidade suficiente para 

armazenar uma quantidade de água no mínimo igual ao tanque de tratamento. Sua 

função é armazenar a quantidade de água tratada (70-90% de recuperação) e 

também a água da rede ou de chuva que irá completar o volume final (10-30%) 

perdido no lodo do tanque de tratamento. É importante a presença de um filtro final 

de carvão antes das águas serem enviadas às máquinas (geralmente é instalado na 

saída do tanque de armazenamento de água tratada). A justificativa é a presença de 

residuais de cloro quando este é utilizado como agente oxidante (ítem 4 anterior) ou 

para minimizar a cor final da água tratada. 
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4 CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE REÚSO DE BAIXO CUSTO 

 

4.1 Informações Operacionais para construção dos sistemas de reuso 

 

Os itens a serem considerados quando do projeto e construção de um sistema de 

reuso de baixo custo são os seguintes: 

 

• Deve-se considerar a instalações de grades ou telas antes do tanque de coleta 

de águas, minimizando a decantação destes materiais no tanque; 

• A cisterna ou tanque para coleta de águas de lavagem deve permitir a limpeza 

(pelo menos quinzenal), já que a presença de material sedimentado é fonte de 

crescimento microbiológico e, consequentemente, aumento de odores 

desagradáveis. A bomba de recalque para envio ao tanque de armazenamento 

deve ser acoplada com uma bóia de controle de nível, mantendo a dinâmica de 

envio de água suja ao tanque assim que houver suprimento da mesma, evitando 

água parada e crescimento microbiológico;  

• O tanque de tratamento pode ser do tipo caixa d’água em polipropileno, porém 

cilíndrica e não redonda, facilitando o processo de tratamento, homogeinização e 

decantação. Pode-se utilizar tanques em polipropileno natural branco, o que 

facilita a visualização de formação de flocos; 

• O tamanho do tanque de tratamento deve ser projetado de modo a comportar o 

maior volume possível das águas de lavagem de um dia de trabalho, já que o 

tratamento ao final do dia tem vantagem de haver um tempo de compactação 

maior do lodo, levando a uma maior recuperação de água e menor presença de 

mini-flocos em suspensão no meio (impactando diretamente em maior economia 

de água); 

• As especificações do motoredutor no tanque de tratamento devem considerar 

não sómente o tamanho do tanque, mas o tipo de pá utilizada (geralmente uma 

chapa reta). O motoredutor deve ter potência suficiente para vencer a resistência 

que a pá oferece ao movimento. o motoredutor deve ser especificado de modo a 

ter uma rotação variando de 50-80 rpm; 

• O inversor de frequência deve ser especificado para manter uma rotação de 50-

60 rpm na velocidade alta e cerca de 10-20 rpm na velocidade baixa; 
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• Todos os materiais imersos no tanque de tratamento (haste, pá, acoplamentos, 

conexões e valvulas) devem ser de aço inox (haste, pás e acoplamentos) ou 

plástico (conexões e valvulas), já que não é possível prever o pH inicial das 

águas de lavagens oriundas de processos diversos; 

• A haste deve ter comprimento suficiente para estar a 30-70 cm do fundo do 

tanque, a depender do tamanho do mesmo e recomenda-se que seja em tubo 

maciço para que tenha peso suficiente para não haver problemas de vibração 

durante a operação;  

• A pá de agitação deverá ser reta e acoplada à haste por meio de solda direta 

ou parafusos em inox; 

• Recomenda-se a instalação de 3 saídas de água tratada, pois na prática não é 

possível prever com exatidão a altura do lodo formado, que dependerá do nível 

de sujidade das águas de lavagem, assim como do tempo de decantação do 

lodo; 

• A base do tanque de tratamento deve ter uma escada lateral para permitir a 

adição manual de produtos e inspeção superior de formação de flocos; 

• Na lavanderia Lavema optou-se por instalar pequenos visores de vidro para 

acompanhar a formação dos flocos e a altura de decantação. Tais visores foram 

instalados com uma furação comum tipo serra-copo e colagem dos vidros 

internamente. No caso da lavanderias São Jorge, o tanque é mais baixo e 

permite visualização das saídas de água sem o uso de escadas ou visores; 

• Em todos os sistemas, recomenda-se a aquisição de um pequeno pHmetro 

para acompanhar o pH ideal de floculação. A coleta de água para este 

acompanhamento poderá ser feita através de um desvio na saída de água 

tratada superior; 

• Optou-se por sistemas de filtro-bomba de piscinas para filtração e recalque da 

água tratada devido ao custo mais acessível. Como recomendação é 

interessante utilizar areia com granulometria mais fina para melhor retenção. O 

filtro-bomba deverá ser retrolavado semanalmente; 

• A saída de lodo do tanque de tratamento poderá ser instalada na parte inferior 

mais externa, porém é importante o tanque estar ligeiramente inclinado para 

facilitar a retirada total de lodo; 
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• A aplicação de agente oxidante clorado ou biocida deverá ser efetuada 

concomitantemente com o acionamento do filtro-bomba, garantindo que toda 

água tratada recebeu a dosagem adequada de biocida ou oxidante. A bomba 

dosadora de oxidante/biocida deverá ser ajustada de modo a manter na faixa de 

0,1 a 0,3 ppm de cloro livre ou residual de biocida escolhido (a depender do tipo 

de biocida); 

• O tanque de água tratada irá receber tanto a água oriunda do sistema de reuso 

(tratada e com adição de oxidante/biocida) como também a chamada água de 

reposição. Esta última deverá repor a quantidade de lodo + água perdida no 

tanque de tratamento (normalmente na faixa de 10-30% de água). O tanque de 

água tratada deve ser separado sómente para esta finalidade, tomando-se a 

precaução para não haver mistura de água de reuso com a água tratada da rede 

pública municipal, que é potável;  

• É importante dar preferência a água de chuva como água de reposição, tanto 

pelo fator ambiental (recuperação de água de chuva através de calhas ou 

cisternas ao invés de água da rede pública municipal), como também pelo fato da 

mesma conter baixos teores de sólidos dissolvidos, auxiliando a diluição da água 

tratada, que pode ainda conter rastros de tensoativos e sólidos dissolvidos 

provenientes do tratamento químico no sistema de reuso.   

 

Para melhor visualização das observações acima, as figuras 11, 12 e 13 mostram o 

esquema geral e detalhamento dos sistemas de reúso de baixo custo para 

lavanderias domésticas ou industriais. 

 

A Figura 11 mostra o esquema geral do sistema de reúso com as fases de processo 

de reúso de águas. 
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Figura 11: Esquema Detalhado Sistema Reuso de Águas em Lavanderias 

 

 

As fases são as seguintes: 

 

• Coleta de todas as águas utilizadas na lavagem mecânica e pré-lavagem 

manual, incluindo as águas de alvejamento e amaciamento na cisterna ou tanque 

intermediário. Não deverão ser coletadas águas das outras dependências, tais 

como banheiros, pias, chuveiros, etc. Estas águas deverão ser reunidas em um 

tanque ou cisterna; 

• Coleta de água de chuva em tanque separado com uma manta ou pré-filtro 

para retenção de material particulado. Esta água irá ser mesclada posteriormente 

com a água tratada no final do processo. A razão desta operação é que a água 

de chuva de uma forma geral é límpida e contem poucos sólidos suspensos e 

não necessita de tratamento via coagulação/floculação; 
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• Bombeamento contínuo das águas da cisterna ou tanque intermediário para o 

tanque de tratamento. Esta operação se faz através de uma bomba com bóia 

mecânica de controle de nível. À medida que a cisterna/tanque enchem a bóia 

aciona a bomba 1 para recalque da água; 

• Após o enchimento do tanque de tratamento, inicia-se agitação rápida da água 

suja e verificação do pH inicial; 

• Adição de produto coagulante (linha CG) na dosagem ótima especificada no jar 

test e verificação de pH após agitação por 3-5 minutos; 

• Ajuste de pH (linha PH), se necessário, até o valor especificado no jar test; 

• Verificar a formação de microflocos após agitação por 3 minutos; 

• Adição de floculante (linha FL) mantendo a rotação por 10 segundos e, em 

seguida, reduzir a agitação até aproximadamente 10-20 rpm (para não quebrar 

os flóculos). Agitar por mais 30 segundos e desligar o motoredutor; 

• Medir o tempo de decantação e o pH final da água, verificando sua limpidez 

final e volume de lodo; 

• Deixar o lodo compactando o maior tempo possível em um limite máximo de 12 

horas para evitar crescimento microbiano; 

• Verificar a altura do lodo nos visores ou através da tampa superior do tanque e 

abrir a saída de água que estiver logo acima da camada de lodo, aproveitando o 

máximo possível de água tratada; 

• Acionar o filtro-bomba para enviar a água a caixa de água tratada (neste 

momento a bomba de agente oxidante ou biocida deverá ser acionada 

automáticamente); 

• Após escoamento total de água tratada, abrir o dreno de lodo até total 

escoamento (importante: o dreno de lodo deverá ser aberto por último e não o 

contrário, pois poderá contaminar a água tratada devido à turbulência do fluxo de 

saída); 

• No tanque de água tratada deverá haver reposição de água (ou de chuva ou da 

rede pública municipal ou água de poço, a depender do caso); 

• Distribuir a água tratada entre as máquinas para reutilização, atentando para o 

controle de cloro residual (quando este for o agente de controle microbiológico 

escolhido) abaixo de 0,05 ppm após o filtro cartucho de carvão, evitando assim 

manchas em roupas coloridas. 
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Observações Importantes: 

✓ Lavar o tanque de tratamento semanalmente, evitando deposição de lodo 

residual e contaminação microbiológica; 

✓ Verificar troca do filtro carvão através do residual de cloro livre após o 

mesmo, mantendo sempre abaixo de 0,05 ppm; 

✓ Manter limpa a cisterna de recebimento de águas sujas, evitando 

crescimento microbiológico na água a ser tratada. 

 

A Figura 12 mostra o detalhe do suporte do motoredutor e a escada para o acesso a 

porta superior do tanque (dosagem manual de produtos e verificação da limpidez e 

nível de lodo). 

 

Figura 12: Detalhamento suporte tanque 

 

A Figura 13 mostra o detalhe do acoplamento da haste a pá de mistura através de 

parafusos (pode ser também soldada, se o diâmetro da boca superior do tanque for 

maior que o comprimento da pá) e também o acoplamento de inox que une a haste 

de inox ao eixo do motoredutor. 
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Figura 13: Detalhamento dos acoplamentos do motoredutor, haste e pá. 
 

Como uma contribuição adicional, incluímos a Figura 14 como uma proposta de 

utilização conjunta de aquecimento solar por transferência em placas visando o pré-

aquecimento da água de reúso em lavanderias que necessitem de água pré-

aquecida em seus processos. Ressaltamos que o sistema proposto na Figura 14 

não foi instalado nas lavanderias analisadas, tratando-se apenas de uma proposta 

para futuros sistemas. 

 

 

Figura 14: Esquema de pré-aquecimento de água de alimentação das máquinas. 
 

A partir das informações técnicas relatadas neste ítem, foram concretizadas a 

construção dos sistemas de reuso em ambas as lavanderias. 

 



25 
 

 

4.2 Sistema de Reuso da Lavanderia São Jorge 

 

No caso da lavanderia São Jorge, o volume diário de água utilizada para lavagem 

mecânica e manual é da ordem de 2-3 m3/dia. O sistema foi construído nos fundos 

da lavanderia, de acordo com a sequência da Figura 11.  

 

A dosagem manual de produtos e a verificação dos níveis de lodo foram facilitadas 

pelo tamanho da caixa de tratamento utilizada (capacidade de 2,5 m3), não sendo 

necessária construção de escada externa.  

 

As figuras 15, 16, 17 e 18 mostram o sistema de reuso de baixo custo construído na 

lavanderia São Jorge. 

 

 

Figura 15: Detalhe instalação telas para retenção de felpas e outros materiais (Lavanderia São 
Jorge) 

 

 

Figura 16: Suporte Motoredutor Tanque de Tratamento (Lavanderia São Jorge) 
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Figura 17: Motoredutor, Haste Inox e Tanque de Tratamento (Lavanderia São Jorge) 

 

 

 

Figura 18: Inversor de Frequência e Caixa de Controle Geral do Sistema de Reuso (Lavanderia 

São Jorge) 

 

4.3 Sistema de Reuso da Lavanderia Lavema 

 

No caso da lavanderia Lavema, o volume diário de água utilizada para lavagem 

mecânica e manual é da ordem de 10-15 m3/dia. O sistema foi construído junto a 

área de lavagem de tapetes da lavanderia, de acordo com a sequência da Figura 11.  

 

A dosagem é efetuada através de uma bomba centrífuga diretamente a caixa de 

tratamento e a verificação dos níveis de lodo é efetuada através dos visores de vidro 

instalados internamente no tanque de tratamento (com capacidade de 10 m3).  
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As figuras 19, 20, 21 e 22 mostram o sistema de reuso de baixo custo construído na 

lavanderia Lavema. 

 

 

Figura 19: Detalhe saída de Água Tratada (Lavanderia Lavema) 
 

 

Figura 20: Visores em Vidro para Visualização da Altura dos Flocos no Tanque de Tratamento 
(Lavanderia Lavema) 
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Figura 21: Inversor de Frequência e Caixa de Controle Geral do Sistema de Reuso (Lavanderia 

Lavema) 

 

 

Figura 22: Visão Geral Tanque Tratamento e escada lateral para visualização interna 

(Lavanderia Lavema) 
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5 RESULTADOS OBTIDOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Escolha dos Programas de Tratamento Químico (Jar Tests) com melhor 

custo/benefício 

 

Os programas de tratamento químico foram definidos a partir de uma série de jar 

tests em condições operacionais variadas, assim como levando-se em conta o tipo 

de sujidade e sua interferência nas águas finais coletadas. 

 

Os resultados abaixo expressão a média de dosagem de coagulantes, ajustadores 

de pH e floculantes em cada uma das lavanderias, porém é imprescindível que 

periódicamente sejam efetuados novos jar tests de modo a adequar os programas 

de tratamento às novas condições operacionais e de sujidade. 

 

A Figura 23 mostra a tabela com o melhor resultado obtido em jar test para a 

Lavanderia São Jorge. Foram definidas as dosagens de 0,5 ml/litro de coagulante, 

0,7 ml/litro de ajustador de pH em solução 10% (a depender da alcalinidade inicial 

da água) e 1,0 ml/litro de floculante em solução a 0,1%. O pH de floculação com 

melhor resultado foi 6,3, com formação de flocos grandes, água final límpida e 

recuperação aproximada de 90% com tempo de decantação de 1’15”. 

Formação 

Floco (tam)

Veloc. 

Decant. 

(min)

Coagulante (Ecco Aqua CG 02) 0,50

Ajustador de pH (Ecco Aqua PH 01) 0,70

Floculante (Ecco Aqua FL 01) 1,00

                       JAR TEST FINAL LAVANDERIA SÃO JORGE

AMOSTRA
pH 

Inicial

pH 

Flocu-

lação

Produto
Dosagem  

ppm                       

Dosagem 

mL/L                        

Desempenho 

Tratamento

Conclusão

Água Suja 

Todas as 

Máquinas

7,00 6,30
Flocos 

grandes
1'15"

Água límpida, recuperação de aproximadamente 

90% de água. 

 

Figura 23: Melhor resultado Jar Test Lavanderia São Jorge 
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A Figura 24 mostra a tabela com o melhor resultado obtido em jar test para a 

Lavanderia Lavema. Foram definidas as dosagens de 1,0 ml/litro de coagulante, sem 

necessidade de ajustador de ph e 1,0 ml/litro de floculante em solução a 0,1%. O pH 

de floculação com melhor resultado foi 7,9, com formação de flocos grandes, água 

final límpida e recuperação aproximada de 85% com tempo de decantação de 1’20”. 

Formação 

Floco (tam)

Veloc. 

Decant. 

(min)

Coagulante (Ecco Aqua CG 03) 1,00

Ajustador de pH (Ecco Aqua PH 01)  ----

Floculante (Ecco Aqua FL 01) 1,00

1'20"

Produto Conclusão

Água Suja 

Todas as 

Máquinas

Água límpida, recuperação de aproximadamente 

85% de água. 

Dosagem  

ppm                       

Dosagem 

mL/L                        

                       JAR TEST FINAL LAVANDERIA LAVEMA

AMOSTRA

pH 

Flocu-

lação

7,90

pH 

Inicial

9,30

Desempenho 

Tratamento

Flocos 

grandes

 

Figura 24: Melhor resultado Jar Test Lavanderia Lavema 
 

A Figura 25 mostra a qualidade da água final das águas tratadas e o detalhe do lodo 

decantado em ambos os casos. A imagem à esquerda (bequer graduado) mostra a 

água de lavagem não tratada e na cuba quadrada temos água tratada. Na imagem à  

direita temos o resultado da floculação no jar test portátil, com detalhe do lodo 

decantado alaranjado em contraste com a água limpida tratada na parte superior. 

 

       

Figura 25: Qualidade da Água Final e detalhe do lodo decantado 
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É importante salientar que os coagulantes com melhor resultado diferiram entre as 

duas lavanderias (vide Figuras 23 e 24), reforçando a necessidade de jar tests em 

quantidade suficiente para delinear o melhor tratamento custo/benefício. 

 

5.2 Resultados Finais Obtidos em Economia de Água versus Custo de 

Tratamento  

 

A estimativa de custo de tratamento foi efetuada utilizando-se a planilha da Figura 

26, onde são plotadas as melhores dosagens de cada produto obtidas para as duas 

lavanderias (ml de produto por litro de água a ser tratada), o custo de cada produto 

(R$/litro), custo do tratamento (R$/m3 Água Tratada), o custo da água da rede 

pública municipal, economia estimando-se uma média de 70% de reuso (os índices 

de ambas lavanderias foi maior, 90 e 85%, porém semanalmente deverá haver 

reposição total da água devido à concentração de sólidos dissolvidos após vários 

processos de tratamento) e a economia mensal estimada.  

Coagulante

Ajustador de 

pH

Floculante

Economia 

Mensal 

estimando-se 

um reuso de 

70%                           

(%)

      ESTIMATIVA CUSTO TRATAMENTO EFLUENTES REUSO LAVANDERIAS                                                                                                             

Cliente:                                                                                                                              Data:

Custo Água 

de Consumo 

Comprada           

(R$/m3 Água)

Economia por 

m3 estimando-

se um reuso de 

70%           

(R$/m3 Água)

Custo 

Tratamento por 

m3            

(R$/m3 Água 

Tratada)

Volume 

Mensal 

Consumido 

Água 

Médio (m3)

Preço do 

Produto 

Puro ou 

Diluído 

(R$/Litro)

Custo 

Tratamento 

por Tanque 

a ser 

Tratado 

(R$)

CUSTO TOTAL TRATAMENTO (R$/m
3
)

Volume 

Gasto de 

Produto 

(ml /Litro)

Volume 

Tanque a 

ser Tratado 

(m3)

PRODUTO Economia %

Volume 

Gasto de 

Produto 

(litros)

 

Figura 26: Folha-Padrão Estimativa Custo Tratamento Efluentes Reuso Lavanderias 

 
A economia líquida obtida é influenciada diretamente pelo número de peças 

processada no mês. Ou seja, em alguns meses houve aumento da média de gasto 

mensal de água, não por deficiência no sistema de reuso, mas porque houve 

aumento da demanda de lavagem (número de peças lavadas).  

 

Desta forma, houve necessidade de corrigir o gasto de água pelo aumento da média 

de peças mensais (medida antes da implementação do sistema de reuso). As 
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planilhas contidas nas Figuras 27 e 28 mostram as médias mensais e a redução no 

consumo de água para ambas as lavanderias.  

 

Mês
Consumo Agua            

2015 (m3)

N0 Peças 2015 

(Número Peças)

Consumo Agua   

2016 (m3)

N0 Peças 2016    

(Número Peças)

Consumo Agua 

2017 (m3)

N0 Peças 2017                                     

(Número Peças)
  

Janeiro 42 2677 54 2737 54 2166   

Fevereiro 59 2127 54 2399 49 1610   

Março 60 2850 54 2720 55 1931   

Abril 49 2331 54 2736  1963   

Maio 42 2535 39 2578  2356   

Junho 42 2691 62 2774  2030   

Julho 54 2685 55 2482  2369   

Agosto 50 2517 54 2383  2233   

Setembro 50 2949 62 1727  2032   

Outubro 50 2975 38 1722  4325   

Novembro 50 2832 52 1839  4096

Dezembro 50 2515 41 1697   

TOTAL 598 31684 619 27794 158 27111 0 0

MÉDIA MENSAL CONSUMO 

ÁGUA
50  ---- 52  ---- 13  ---- 0  ----

MÉDIA MENSAL NUM. PEÇAS  ---- 2640  ---- 2316  ---- 2259  ---- 0

% Red Consumo Agua  ----  ---- 4  ---- -74  ---- -100  ----

Fator % Aum/Red Número 

Peças
 ----  ----  ----  ---- 0,88  ---- 0,86  ----

% Redução Consumo Agua 

Corrigida pelo Número Peças 

em Relação ao Início do 

Tratamento (Maio/2016)

 ----  ----  -----  ----- -65  ---- -86  ----

 

estimativa sem dado oficial

meses com tratamento efetivo  

Figura 27: Redução Consumo Água Antes e Após Operação Estação Reúso (Lavanderia São 
Jorge). Início Efetivo Tratamento: Maio/2016 

 

Mês
Consumo Agua            

2011 (m3)

N0 Peças 2011                                 

Jan-Maio           

(Número Peças)

Consumo Agua   

2012 (m3)

N0 Peças 2012                                      

Jun-Dez                     

(Número Peças)

Consumo Agua 

2013 (m3)

N0 Peças 2013                                      

(Número Peças)

Consumo Agua  

2014  (m3)

N0 Peças 2014                                      

(Número Peças)

Janeiro 276 1058 332 6333 178 6791 285 6357

Fevereiro 263 940 251 5379 194 5832 297 5712

Março 182 2412 279 5602 182 5970 177 5895

Abril 268 2583 266 4782 148 7092 180 6369

Maio 237 3677 314 6196 206 6941 194 7203

Junho 300 2940 280 5547 234 6609 203 6821

Julho 253 3078 307 6135 194 7199 176 7800

Agosto 292 3241 343 6449 217 7305 186 7044

Setembro 274 3047 316 5918 240 7035 155 7313

Outubro 234 3253 317 5739 207 7380 159 8115

Novembro 229 3391 258 5718 196 6074

Dezembro 239 3211 207 5328 240 6772

TOTAL 3047 32831 3470 69126 2436 81000 2012 68629

MÉDIA MENSAL CONSUMO 

ÁGUA
254  ---- 289  ---- 203  ---- 168  ----

MÉDIA MENSAL NUM. PEÇAS  ---- 2736  ---- 5761  ---- 6750  ---- 5719

% Red Consumo Agua  ----  ----  ----  ---- -30  ---- -42  ----

Fator % Aum/Red Número 

Peças
 ----  ----  ----  ---- 2,11  ---- 2,47  ----

% Redução Consumo Agua 

Corrigida pelo Número Peças 

em Relação ao Início do 

Tratamento (Jan/2013)

 ----  ----  -----  ----- -63  ---- -104  ----

 

Figura 28: Redução Consumo Água Antes e Após Operação Estação Reúso (Lavanderia 
Lavema). Início Efetivo Tratamento: Jan/2013 
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A economia líquida obtida em ambas as lavanderias, subtraindo-se o custo do 

tratamento foi de 50% da média da conta de água mensal. 

 

Os investimentos em todo sistema de reuso para a lavanderia São Jorge foram da 

ordem de R$ 6.000,00 e para a lavanderia Lavema da ordem de R$ 15.000,00. O 

retorno do investimento estimado nos dois casos foi de 2 anos. 

 

Em tempo, as embalagens dos produtos químicos desenvolvidos foram planejadas 

para atenderem a demanda de sistemas pequenos (coagulantes em bombonas de 

20 litros, ajustadores de pH em sacos de 2,5 Kg e polímeros em saquinhos de 25 g), 

contribuindo assim para a minimização de gastos com tratamento e um melhor 

controle de estoque dos mesmos. 
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6 CONCLUSÕES 
 

O objetivo e as justificativas delineadas inicialmente para este estudo visavam 

demonstrar de forma prática que é possível projetar e implantar um sistema de reuso 

de águas de lavagem para lavanderias que pudesse atender não só a demanda de 

minimização do investimento inicial, mas também pudesse ajudar a contribuir para a 

minimização da quantidade de efluentes gerados por essas empresas. 

 

Os autores optaram por efetuar uma abrangência global do tema, que vislumbrou, 

mesmo que rápidamente, a base teórica para o projeto e também o detalhamento 

operacional com o objetivo de fornecer informações relevantes para outras 

empresas conseguirem construir seu próprio sistema. Foram mostrados 

detalhadamente os passos para implantação e operação dos sistemas. 

 

Para que os objetivos fossem alcançados, foram construídos sistema de avaliação 

laboratorial (jar tests de campo), sistemas-piloto para implantação em uma 

lavanderia-escola e também uma maquete dinâmica em vidro que pudesse mostrar 

como os fenômenos de coagulação, floculação e decantação ocorrem. 

 

Estes sistemas-piloto foram a base para a construção do sistema industrial de baixo 

custo, composto por caixas d’água cilíndricas, motoredutor/inversor, hastes e pás 

em inox (adquiridos em estabelecimentos que comercializam equipamentos usados), 

filtro-bomba de piscinas e caixas d’água comuns para armazenamento. 

 

Uma abordagem profunda dos melhores programas de tratamento químico em 

embalagens pequenas, compatíveis com o tamanho dos sistemas, também foram 

fundamentais para a implantação dos sistemas de reuso. 

 

Os resultados obtidos foram aproximadamente 50% de redução nas contas de água 

já descontados os custos de tratamento, retorno do investimento nos sistemas 

calculados em 2 anos, adequação do melhor programa de tratamento químico em 

custo/benefício e embalagens pequenas e a redução do volume de efluentes das 

lavanderias. 
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