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RESUMO

Serviços de lavagem de veículos constituem um ramo de empreendimento presente na maioria dos municípios, seja atuando de modo formal ou informal. Esses serviços, em

geral oferecidos por lava-jatos, encontram um cenário positivo a sua disseminação, visto que é crescente o aumento do número de veículos em circulação no país. Dentro desse

contexto e tendo em vista a relação da qualidade ambiental com o modo atuante desse empreendimento, o presente trabalho buscou levantar, em bibliografia, informações que

ajudassem a entender melhor suas características, sua relevância para as economias locais, além dos possíveis impactos ambientais decorrentes de seu funcionamento e as leis

vigentes cabíveis ao setor. A metodologia para o estudo em questão baseou-se em pesquisa exploratória e na aplicação direta de questionário para recolhimento de dados que

pudessem embasar a problemática central. Então, de modo aleatório, foram visitados dez lava-jatos para realização de entrevistas diretamente com donos e/ou responsáveis,

possibilitando o levantamento de dados referente ao modo de funcionamento desse empreendimento. O município onde atuam os lava-jatos pesquisados situa-se na região do

Médio Piracicaba (MG) e possui trinta e cinco lava-jatos cadastrados, conforme informação obtida em sua prefeitura. Considerando que a realidade de atuação dos lava-jatos

cadastrados apresente familiaridades e que os dez lava-jatos pesquisados possuíam alvará para localização e funcionamento, admitiu-se por meio da extrapolação de dados que,

num universo total de trinta e cinco lava-jatos (100%), os dez lava-jatos consultados indicam uma amostragem representativa de aproximadamente 28,5%. A partir disso,

buscou-se analisar na prática quais elementos induzem a uma vulnerabilidade ambiental por parte dos lava-jatos e os fatores que se destacam nesse panorama. Notou-se que o

uso demasiado da água e a destinação imprópria dos resíduos gerados na lavagem dos veículos são os principais ônus ambientais causados pelo funcionamento desses

lava-jatos. Ainda, foi possível perceber que um dos impasses para a implantação de práticas sustentáveis na atuação dos lava-jatos é a escassez de instrumentos de gestão de

fácil acesso e propostas economicamente viáveis que incentivem a maior sustentabilidade do empreendimento, realidade apontada inclusive por alguns dos responsáveis

entrevistados. Diante disso, foi proposto um modelo de cartilha instrutiva, exemplificando que a conscientização pode ser um alicerce na mudança do cenário atual. As práticas de

gestão cabíveis à realidade dos lava-jatos indicadas pela cartilha resumem-se: No reuso da água, de forma a reaproveitá-la através de sua recirculação, no armazenamento da

água de chuva (que pode ser facilmente adotado através da implantação de calhas e aquisição de caixas d’água), no uso de produtos de limpeza biodegradáveis (que por se

decomporem mais rápido evitam a formação de espumas e reduzem a contaminação dos corpos hídricos) e na destinação final correta dos resíduos acumulados no sistema

separador de areia e óleo, para que esses não venham a contaminar o solo e consequentemente o lençol freático. 
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