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RESUMO 

O reuso de efluentes é de suma importância para garantir um uso racional e 

sustentável de água, visando garantir um recurso de qualidade para as futuras 

gerações. Para desenvolver o presente trabalho, foram feitas visitas em diversos 

estabelecimentos que fazem lavagem de veículos, a fim de conhecer o sistema de 

reuso, buscar informações das leis vigentes e obter informações do processo de 

licenciamento. Nos locais visitados no bairro do Méier (Rio de Janeiro-RJ), os 

funcionários não tinham conhecimento da Lei Estadual nº 6034/11 que os obriga a 

fazer o reuso de agua; logo não faziam a metodologia. Em Niterói, em visita ao 

órgão ambiental, percebeu-se que o mesmo flexibiliza a aplicação da aludida lei, 

permitindo que as empresas que captam e reutilizam água da chuva isentas de 

instalarem um sistema de reuso. Com as observações, concluiu-se que há 

necessidade de um maior corpo técnico dos órgãos responsáveis pela fiscalização 

desses empreendimentos para obrigá-los a cumprir a lei, implantando o reuso de 

água na lavagem de veículos e cobrar o funcionamento deste sistema garantindo 

uma água de qualidade e preservando a saúde dos usuários desta água. 

 

PALAVRAS – CHAVE: Normas; Sustentabilidade; Meio Ambiente. 



 

ABSTRACT 

The importance of this study is to ensure a rational and sustainable use of water in 

order to guarantee the quality of the future generations. Several establishments have 

been visited that make car washes. The places in the neighborhood of Meier who 

were visited were unaware of the law that obliges them to do the reuse of water soon 

they did not reuse. In Niterói, it is necessary to have environmental licensing with the 

municipality, which makes the law 6034 of 2011, allowing companies to capture 

rainwater instead of installing a reuse system. It is concluded that there is a need for 

a larger technical body of the organ responsible for supervising these undertakings 

 

KEY WORDS: Legislation; Sustainability; Environment. 
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INTRODUÇÃO 

Houve um período de estiagem durante os verões dos anos 2013/2014 e 

2014/2015, neste período observamos a escassez de água que afetou grandes 

metrópoles brasileiras, como Rio de Janeiro e São Paulo. Com a crise hídrica, o 

governo estadual do Rio de Janeiro publicou uma lei para minimizar os impactos 

negativos causados pela seca que prevê a obrigatoriedade do reuso de água não 

potável na lavagem de veículos em postos de gasolina, lava-jatos e empresas de 

ônibus. 

No Brasil, por ser um país com abundância em água doce, é nova a 

aplicação da ideia de reuso de água, no ano 1997, na NBR 13.969 foi o primeiro 

relato encontrado em norma. Em 2011, tornou-se lei no estado do Rio de Janeiro. 

Porém, visto a grande importância do não desperdício de água e com a escassez 

ocorrida anos atrás, aumentou o número de estudos sobre o reuso. 

A título de curiosidade, para mostrar o nível de tratamento avançado do 

esgoto e que é possível fazer o reuso do efluente tratado como água potável, o 

órgão ambiental norte americano, EPA, reviu suas diretrizes de reutilização de água 

para incluir o uso indireto de água potável (EPA, 2004). No estado do Texas, EUA, 

tem-se a cidade El Paso, localizada no deserto, que está iniciando um sistema de 

reuso direto de esgoto, onde os efluentes tratados se tornarão água de reuso 

potável. 

Na atividade de lavagem de veículos seja em lava-jatos, postos de gasolina 

e empresa de ônibus o uso de água é bastante significante e merece estudos 

aprofundados para otimização dos custos econômicos e ambientais. Como uma 

solução para diminuir o consumo de água potável, retirar menos agua dos corpos 

d’água, é a implantação do sistema de reuso, fazendo com que esta esteja 

disponível em maior volume para o consumo da população onde necessita de uma 

água com melhor qualidade. Neste contexto, o presente estudo objetivou analisar e 

listar as normas que obrigam o reuso de água focando no estado do Rio de Janeiro. 
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1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO DA LITERATURA 

1.1 Consumo de água no Brasil 

Segundo a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997 (BRASIL, 1997), a água é 

um recurso natural finito, de domínio público e dotado de valor econômico. Ademais, 

a lei traz como prioridades o abastecimento humano e dessedentação animal em 

caso de escassez hídrica. 

As Figuras 1 e 2 trazem os usos da água no Brasil, como: irrigação, 

abastecimento humano, industrial, abastecimento animal (excluindo o homem), 

geração de energia hidroelétrica e termelétrica, abastecimento rural, mineração e 

outros. Vale esclarecer que, segundo a Agência Nacional de Águas (ANA, 2018), até 

2030, o uso vai crescer 24%. 

 

Figura 1 – Retirada atual de água no Brasil em 2017. 

 
Fonte: ANA, 2018. 

 

Figura 2 – Consumo de água atual no Brasil em 2017. 

 
Fonte: ANA, 2018. 
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De acordo com a Tabela 1, pode-se notar que há uma quantidade significante 

de retorno de efluentes para os corpos hídricos, diminuindo a qualidade da água do 

manancial. Ao invés de lançar este efluente de volta no rio, ele pode ser tratado e 

reutilizado favorecendo a menor retirada de água do manancial. Exemplo os 

efluentes do abastecimento urbano que são aproximadamente 80% devolvidos aos 

corpos hídricos com uma qualidade inferior a captada e está ao invés de devolvida 

pode ser reutilizada em lavagem de veículos, irrigação, descarga de vasos sanitários 

e etc.  

 

Tabela 1 – Demanda por finalidade (retirada, consumo e retorno da água) em 2017 no Brasil. 

 
Fonte: ANA, 2018. 

1.2 Reuso de água 

Visto que a água é um bem essencial para vida humana, começou-se a se 

estudar formas de diminuir o consumo de água potável, visando à sustentabilidade 

ambiental e econômica. Uma dessas formas, que é abordada neste trabalho, é o 

reuso de água. Segundo a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 

(CETESB)1, a técnica de reuso é a utilização do esgoto ou águas cinzas tratados, 

visando minimizar o consumo de água dos mananciais e fazendo um uso racional, 

diminuindo as perdas e desperdícios. 

Existem vários tipos de reuso, sendo o indireto planejado de água (Figura 3) 

aquele que ocorre quando o efluente tratado é despejado no corpo hídrico de águas 

                                                           
 

1 https://cetesb.sp.gov.br/aguas-interiores/informacoes-basicas/tpos-de-agua/reuso-de-agua/. 
Acessado em: 08 de julho de 2019. 
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superficiais ou subterrâneas de forma planejada para ser captado a jusante e 

utilizado para o reuso objetivado. Já o reuso direto planejado de água (Figura 4) 

ocorre quando o efluente tratado é encaminhado diretamente para o local de reuso, 

sem ser despejado no meio ambiente. O reuso indireto não planejado de água 

(Figura 5) ocorre quando o efluente é despejado a montante do ponto de captação 

de água, sem o conhecimento de quem capta a água a jusante. 

 

Figura 3 – Reuso indireto planejado de água 

 

Fonte: Rodrigues, 2015. 
 

Figura 4 – Reuso direto planejado 

 
Fonte: Petrobras, 2014. 

 
Figura 5 – Reuso indireto não planejado de água 

 
Fonte: Rodrigues, 2015. 
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Nos artigos analisados (OLIVEIRA et al., 2015; ZANETI et al., 2012; QIAN 

PAN et al., 2017; WILCOX et al., 2016; HASIK et al., 2016; TRAN et. al., 2016, 

PARANYCHIANAKIS et al., 2014; VOULVOULIS, 2018; KAVVADA et al., 2016), 

atualmente, nota-se a importância da qualidade da água nos projetos de reuso, 

tornando-se parte indispensável para proteger a saúde da população e o meio 

ambiente. 

Em 5 de dezembro de 2018, a emissora CNN publicou uma reportagem com 

o título: “El Paso vai beber água de esgoto tratado devido às mudanças climáticas”. 

Nesta reportagem, nota-se o nível de tratamento avançado que consegue atingir 

com a eficiência, além de mostrar a alta qualidade que se pode obter em uma água 

de reuso. 

1.3 Normas para reuso 

Para usar determinada água, deve-se saber a qualidade desta e se atende 

os parâmetros para sua utilização. Segundo a norma NBR 13.969:1997 (ABNT, 

1997), o grau de tratamento necessário para o reuso de águas cinzas e seus 

parâmetros são os da Tabela 3. 
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Tabela 3 – Classes da agua de reuso, seus respectivos usos e parâmetros de qualidade. 

CLASSES USOS TURBIDEZ 
COLIFORME 

FECAL 
SOLIDOS 

DISSOLVIDOS 
pH CLORO 

OXIGENIO 
DISSOLVIDO 

1 

Lavagem de 
carros e 
outros usos 
que 
requerem o 
contato 
direto do 
usuário com 
a água, com 
possível 
aspiração de 
aerossóis 
pelo 
operador, 
incluindo 
chafarizes 

Inferior a 5 
inferior a 200 
NMP/100 mL 

inferior a 200 
mg/L 

entre 
6,0 e 
8,0 

entre 0,5 
mg/L e 
1,5 
mg/L 

-------------- 

2 

Lavagens de 
pisos, 
calçadas e 
irrigação dos 
jardins, 
manutenção 
dos lagos e 
canais para 
fins 
paisagísticos, 
exceto 
chafarizes 

Inferior a 5 
inferior a 500 
NMP/100 mL 

-------------- ------- 
superior 
a 0,5 
mg/L. 

-------------- 

3 
Reuso nas 
descargas 
dos vasos 
sanitários 

Inferior a 
10 

inferiores a 
500 NMP/100 
mL. 

-------------- ------- ----------- -------------- 

4 

Reuso nos 
pomares, 
cereais, 
forragens, 
pastagens 
para gados e 
outros 
cultivos 
através de 
escoamento 
superficial 
ou por 
sistema de 
irrigação 
pontual. 

-------------- 
inferior a 5 
000 NMP/100 
mL 

-------------- ------- ----------- acima de 2,0 
mg/L 

Fonte: ABNT, 1997. 

 

Nos casos simples de reuso com qualidade menos exigente (por exemplo, 

descarga dos vasos sanitários), pode-se prever o uso da água de enxágue das 
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máquinas de lavar, apenas desinfetando, reservando aquelas águas e recirculando 

ao vaso, em vez de enviá-las para o sistema de esgoto para posterior tratamento. 

No Brasil, tem-se a Resolução CNRH nº 54/05 que estabelece modalidades, 

diretrizes e critérios gerais para a prática de reuso direto não potável de água, e dá 

outras providências. Para o foco do trabalho, cita-se: 

 
Art. 3º O reúso direto não potável de água, para efeito desta Resolução, 
abrange as seguintes modalidades: 
I - reúso para fins urbanos: utilização de água de reúso para fins de 
irrigação paisagística, lavagem de logradouros públicos e veículos, 
desobstrução de tubulações, construção civil, edificações, combate a 
incêndio, dentro da área urbana; 
 

No caso da região sudeste, estados do Rio de Janeiro, Espirito Santo, São 

Paulo e Minas Gerais, encontraram-se algumas normas. Em São Paulo, não há lei 

específica que obrigue o reuso de água na lavagem de veículos. No entanto, na 

cidade de São Paulo, tem-se Lei nº 16.160/15 (SÃO PAULO, 2015). 

O mesmo ocorre em Minas Gerais que não tem lei estadual, mas a sua 

capital, Belo-Horizonte, tem a Lei nº 10.975/16 (BELO HORIZONTE, 2016). Já o 

estado do Espirito Santo tem a Lei nº 9.439/10 que prevê o reuso de água na 

lavagem de veículos. 

No Rio de Janeiro, tem a Lei nº 6.034/11 (RIO DE JANEIRO, 2011) que 

obriga os postos de combustíveis, lava-rápidos, transportadoras e empresas de 

ônibus urbanos intermunicipais e interestaduais, localizados no estado do Rio de 

Janeiro, a instalarem equipamentos de tratamento e reutilização da água usada na 

lavagem de veículos. É importante destacar que há dois Projetos de Lei (PL) nº 

328/15 e nº 483/15 que estão em votação para alterar a lei em vigor. 

Na Lei nº 6.034/11, os estabelecimentos citados acima teriam o prazo de 

180 dias para instalar e aplicar o sistema de reuso de água. O PL nº 328/15 dá o 

mesmo prazo e o PL nº 483/15 o prazo será de 12 meses a partir da publicação do 

mesmo. 

No caso do não cumprimento da lei, a empresa receberá uma notificação 

para instalação dos equipamentos de reuso, no prazo máximo de 60 dias, sob pena 

de multa no valor de 150 UFIRs-RJ, dobrada em caso de reincidência. No caso do 

PL nº 328/15, as empresas também receberão uma notificação e terão o prazo de 60 

dias para instalar os equipamentos de reuso e não cumprindo este prazo, haverá 

uma multa no valor de R$1.000,00, dobrando este valor em caso de reincidência. No 
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caso do PL nº 483/15, a empresa receberá uma notificação de advertência e um 

prazo de 60 dias para implantar o sistema de reuso e depois de passado esse prazo, 

será considerada infração com multa de R$ 1.000,00/dia, devendo este valor ser 

reajustado anualmente pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – 

IPCA. 

Segundo a Resolução INEA nº 31 (INEA, 2011), o potencial poluidor das 

garagens de ônibus é baixo e o porte da atividade é classificado conforme a área da 

garagem e o número de funcionários (Tabela 2). Segundo o Decreto Estadual n° 

42.159/09 (RIO DE JANEIRO, 2009), para os empreendimentos enquadrados na 

classe 2 serão concedida a licença ambiental simplificada. A licença para 

empreendimentos das classes 3 a 6 dependerá de avaliação individual. 

 

Tabela 2 - Classificação dos empreendimentos e atividades em função do porte e do potencial 
poluidor 

 

Fonte: FETRANSPOR, 2012. 

No caso do licenciamento ambiental de garagens de ônibus no município de 

Niterói, a Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade 

(SMARHS) que realiza o processo de licenciamento e segue as seguintes etapas: 

licença prÉvia, licença de instalação e licença de operação. Há um convênio de 

cooperação nas áreas de fiscalização e licenciamento ambiental entre o estado do 

Rio de Janeiro e o município de Niterói que atende a Lei Complementar nº 140, de 

08 de dezembro de 2011 (BRASIL, 2011), que prevê a 

 
cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum 
relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio 
ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à 
preservação das florestas, da fauna e da flora. 
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Segundo o Ministério do Meio Ambiente as licenças ambientais são: prévia, 

de instalação e de operação: 

 Licença Prévia (LP): o órgão licenciador avalia a localização e a concepção 
do empreendimento, atestando a sua viabilidade ambiental e estabelecendo 
os requisitos básicos para as próximas fases.  

 Licença de Instalação (LI): autoriza o início da construção do empreendimento 
e a instalação dos equipamentos.  

 Licença de Operação (LO): autoriza o funcionamento do empreendimento. 
Nas restrições da LO, estão os métodos de controle e as condições de 
operação. 
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2.  MATERIAL E MÉTODOS 

Inicialmente, a fim de embasar o trabalho, fez-se uma revisão bibliográfica e 

normativa sobre o tema de reuso de água. Ademais, visando analisar o reuso de 

água, buscaram-se dois lava-jatos e três postos de combustíveis localizados no 

bairro do Méier, Rio de Janeiro-RJ, em maio de 2019. 

Posteriormente, buscaram-se empresas de ônibus, onde, em suas 

respectivas garagens, havia lavagem dos veículos: três empresas localizadas no 

Méier e duas no município de Niterói-RJ. De todas as empresas visitadas, apesar de 

disserem ter o sistema de reuso, apenas uma permitiu a minha entrada no local para 

conhecer o sistema e ter acesso a alguns dados de quantidade.  

A fim de preservar as empresas visitadas, não serão citadas as suas 

localizações.  

Para se obter os dados de licença ambiental, buscou-se a Secretaria de 

Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade do município de Niterói 

(SMARHS). Ademais, consegui as informações com os funcionários do Setor de 

Licenciamento, além de uma licença ambiental municipal de operação referente ao 

Processo nº 250/000/2016. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Por meio das visitas, obteve-se o relato dos funcionários dos postos de 

gasolina e dos lava-jatos do Méier de que os estabelecimentos não têm sistema de 

reuso de água, utilizando-se da água oriunda da rede de distribuição da 

concessionária. Ademais, os funcionários dos locais visitados não têm conhecimento 

da Lei nº 6.034/11 que os obriga a terem o sistema de reuso para lavagem de 

veículos. 

No entanto, todos se interessaram pelo sistema de reuso e solicitaram um 

orçamento de custo da implantação do sistema. Ademais, pediram um estudo da 

economia de água, a fim de avaliar a viabilidade econômica.  

Os 2 lava-jatos visitados não tem licença ambiental, os 3 postos de 

combustíveis dizem ter licença ambiental porem apenas 1 posto mostrou a sua 

licença, enquanto outro disse que o dono não autorizou mostrar a licença e o outro 

disse que apenas pode mostra-la para o órgão fiscalizador e nas 5 garagens de 

ônibus visitadas 4 delas pediram para mandar e-mail e telefonar para diretoria não 

obtendo uma resposta das mesmas, apenas 1 garagem de ônibus foi solicitada e 

disse que está em processo de licenciamento.  

No município de Niterói, na visita ao órgão ambiental municipal – SMARHS, 

obteve-se uma licença de operação da garagem de ônibus. A mesma foi entregue 

com a supressão de alguns dados, pois segundo os funcionários do setor 

responsável pelo licenciamento, tal prática era necessária para não expor a 

empresa. 

Frisa-se, no entanto, que a retirada do nome da empresa da licença não é 

necessária, visto que todas as licenças ambientais são públicas. Isto é, pelo 

Princípio da Transparência, qualquer pessoa pode ter acesso a elas. 

Sobre a licença de operação conseguida, pôde-se perceber pelas 

condicionantes (sete de um total de trinta e sete) que a maior preocupação da 

SMARHS é a geração, a separação e o descarte do óleo que vem misturado no 

efluente a ser descartado na rede de esgoto. Para isso, trazem-se algumas 

condicionantes que falam sobre a temática: 

 
Atender a DZ1841.R-2- Diretriz para o licenciamento ambiental e para a 
autorização do encerramento de postos de serviço que disponham de 
sistemas de acondicionamento ou armazenamento de combustíveis, graxas, 
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lubrificantes e seus respectivos resíduos, aprovada pela deliberação CECA 
número 4498/2004 e publicada no D.O.R.J de 21.09.2004. 
Atender a resolução número 362 do CONAMA de 2005, publicada no D.O.U 
27.06.05 que dispõe sobre o terreninho de óleo lubrificante. 
 

Os mesmo funcionários passaram a informação de que há uma flexibilização 

da aplicação da Lei nº 6.034/11. Na prática, invés de obrigar o reuso de agua na 

lavagem de veículos, deixam que seja implantado um sistema de captação e uso de 

água de chuva, pois é um sistema mais barato. Vale ressaltar que a letra de lei não 

menciona essa possibilidade. 

A empresa de ônibus entrevistada, Rio Minho, está em processo de 

licenciamento ambiental junto ao órgão ambiental municipal de Niterói. Os dados 

informados foram que é realizada, em média, a lavagem de 30 veículos/dia. Para a 

lavagem destes, há um consumo médio de 10 mil litros de água. E, antes do 

descarte do efluente para a rede coletora do sistema de esgotamento sanitário da 

concessionária, este passa por um separador de água-óleo. Este separador água-

óleo é um tanque onde o óleo sobe pois é menos denso, e a água desce por ser 

mais densa. A Figura 6 mostra o funcionamento de um separador água-óleo.  

A tecnologia de separadores água-óleo está muito avançada, mas como tem 

um baixo custo é usado este modelo que separa pela diferença de densidade. Um 

exemplo eficiente de separador água-óleo é o processo de eletrocoalescência 

utilizado na indústria de petróleo, porem devido a sua complexidade este processo 

não tem a compreensão de seus mecanismos que envolvem interações 

eletrostáticas e dinâmicas (ESTEVES, 2016). 

 

Figura 6 – Separador água-óleo 

 
Fonte: Naturaltec, 2017. 
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Com os dados conseguidos, com base no preconizado na NBR 13.969:1997, 

não é possível dizer se é preciso de um sistema de tratamento para o seu reuso e, 

por conseguinte, propor e dimensionar um sistema. Os dados necessários são a 

turbidez, coliforme fecal, sólidos dissolvidos, pH e cloro residual. 
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CONCLUSÕES 

Na cidade do Rio de Janeiro, especificamente no Méier, os postos de 

gasolina e lava jatos visitados não estão fazendo o reuso de água, apesar da 

obrigatoriedade legal. As empresas de ônibus dizem ter o reuso de água, mas não 

abriram as portas para a visita no sistema de reuso delas.  

Em Niterói, foi visitada uma empresa de ônibus que está em processo de 

licenciamento e mostrou o sistema de reuso instalado. Com os dados 

disponibilizados não foi possível analisar o tipo de tratamento a ser aplicado, apenas 

quantifica-lo que são em média 10 mil litros de água por dia.  

Conclui-se, portanto, que as leis que obrigam o reuso de água são recentes 

e para serem obedecidas é necessária a fiscalização dos órgãos ambientais 

responsáveis. Nota-se que é essencial estender as pesquisas no futuro para esta 

área de reuso de agua em lavagem de veículos. 
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