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RESUMO 

 

Há algum tempo a palavra sustentabilidade tem sido empregada, evidenciando que 
as questões ambientais vêm tomando importância, forçando a nossa sociedade a 
rever suas práticas no que diz respeito ao gerenciamento dos recursos naturais. 
Sejam elas práticas ambiental, econômica, empresarial ou social. O objetivo deste 
trabalho consistiu em analisar como a população que utiliza lava-rápidos percebe o 
sistema de lavagem ecológica sob a ótica da economia de água. Utilizou-se para isso 
uma análise comparativa que evidencia a importância da lavagem ecológica para a 
sustentabilidade, além da aplicação de questionários semiestruturados que 
demonstram que mesmo com a importância deste processo, muitas pessoas ainda 
optam pelo sistema tradicional ou desconhecem novas práticas sustentáveis. Apesar 
de o nosso planeta ser abundante em água, precisamos melhorar a gestão ambiental, 
para reduzirmos o uso excessivo de matéria prima, que pode gerar danos ao meio 
ambiente. 

 

Palavras-chaves: Lavagem ecológica; Gestão Ambiental; Sustentabilidade 

  



   
   

  
 

 

ABSTRACT 
 

For some time the word sustainability has been used to showing that environmental 
issues have taken on importance, forcing our society to review its practices regarding 
the management of natural resources. Whether they are environmental, economic, 
business or social practices. The objective of this research was to analyze how the 
population that uses car washes perceive the ecological washing system from the 
perspective of water saving. A comparative analysis was used to highlight the 
importance of ecological washing for sustainability, as well as the application of semi-
structured questionnaires that show that even with the importance of this process, 
many people still opt for the traditional system or are unaware of new sustainable 
practices. Although our planet is abundant in water, we need to acquire environmental 
management applications to reduce overuse of raw materials that can cause damage 
to the environment. 
 
 

Keyword: Ecological Washing; Environmental Management; Sustainability. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com o objetivo de preservar o meio ambiente é preciso que a sustentabilidade 

deixa de ser um conceito bonito, tornando-se ação. Toda ação leva a uma reação. 

Isso se deve principalmente pelo fato de a população mundial estar em crescimento, 

mas muito mais que isso, urbanizando-se e elevando os padrões de consumo, 

portanto crescendo a demanda por estes recursos. Tome-se como exemplo a água, 

objeto deste trabalho, que é indispensável para a continuidade da vida em nosso 

planeta; embora seja um recurso renovável (ciclo hidrológico), a oferta de água não 

crescerá com o passar dos anos. Além desse déficit existe ainda o uso irracional 

gerando grandes desperdícios.  

De acordo com relatórios da Organização das Nações Unidas, a atual 

população mundial é estimada em aproximadamente 6,5 bilhões de pessoas, 

tendendo a alcançar a marca de 9 bilhões em 2050 (ONU, 2006), sobrecarregando 

ainda mais os sistemas de abastecimento de água.  Pode-se dizer que o Brasil tem 

uma posição privilegiada em comparação ao restante do mundo, e isso poderá ser um 

grande diferencial nos próximos anos. 

Apesar do Brasil possuir muita água, esta riqueza não está bem distribuída. 

Segundo o Plano Amazônia Sustentável - MMA (BRASIL, 2014)  “a bacia hidrográfica 

Amazônica em território brasileiro estende-se por mais de 4,5 milhões de km² e reúne 

mais de 1.100 afluentes. Pela bacia do rio Amazonas flui cerca de 20% da água doce 

não congelada do planeta, recurso cada vez mais escasso, e 80% da água disponível 

no território brasileiro”. Nos grandes centros do Brasil, o problema no abastecimento 

de água já é uma realidade, pois o limite do uso, a desintegração dos sistemas de 

gerenciamento e a contaminação das águas dificultam seu tratamento e distribuição.  

Como explica Carvalho (2003), a água, enquanto um ente natural, foi afastada 

e suprimida da sociedade, sempre compreendida mais como um problema que uma 

solução. Hoje, esse pensamento carece de profunda reformulação, numa integração 

e consciência de que sociedade e natureza são metabolicamente ambivalentes.  

Tundisi (2008) explica, a partir de diversos estudos e pesquisas, que mesmo o 

Brasil possuindo grande quantidade da água doce comparativamente a outros 

territórios, a sua disponibilidade é irregular regionalmente, além de problemas na 

qualidade do abastecimento quando comparadas as áreas de concentração da 
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riqueza e acumulação em relação às áreas periféricas e marginalizadas das cidades 

e metrópoles brasileiras.  

 
 
O Brasil, com 14% da água do planeta, possui, entretanto, 
uma distribuição desigual do volume e disponibilidade de 
recursos hídricos: enquanto um habitante do Amazonas tem 
700.000 m3 de água por ano disponíveis, um habitante da 
Região Metropolitana de São Paulo tem 280 m3 por ano 
disponíveis. Essa disparidade traz inúmeros problemas 
econômicos e sociais, especialmente levando-se em conta a 
disponibilidade/demanda e saúde humana na periferia das 
grandes regiões metropolitanas do Brasil: esse é um dos 
grandes problemas ambientais deste início de século XXI no 
Brasil. (TUNDISI, 2008).  
 
 

O nosso planeta, portanto, é abundante em água, um recurso natural que cada 

vez mais tem o consumo aumentado, sendo cada vez mais necessária a busca de 

formas adequadas para seu uso.  O volume total de água na Terra é estimado em 

torno de 1,35 milhões de quilômetros cúbicos, sendo que 97,5% deste volume são de 

água salgada, encontrada nos oceanos. O restante 2,5% é de água doce, sendo 

localizada em regiões de difícil acesso, como as geleiras e os aquíferos. Apenas 

0,007% da água doce encontram-se em locais de fácil acesso para o consumo 

humano, como em lagos, rios e na atmosfera (UNIÁGUA, 2006). É de fundamental 

importância que a sociedade e as indústrias utilizem lavagem ecológica como método 

sustentável como forma alternativa para estabelecer o equilíbrio entre oferta e 

demanda. 

Pesquisa realizada por Gonzaga Neto et. al. (2015), mostra de forma 

generalizada que a lavagem ecológica seria mais vantajosa sobre o ponto de vista do 

consumo/gasto de água em relação à lavagem tradicional. Os autores fizeram vários 

experimentos, diferenciando três modalidades de lavagem, além das modalidades 

tradicional e ecológica, também à seco. Como a dimensão de lavagem ecológica aqui 

desenvolvida envolve um procedimento tipicamente à seco, isto resulta, além do baixo 

consumo de água pela modalidade ecológica, também no potencial positivo de baixa 

produção de resíduos sólidos (panos, estopas e materiais correlatos utilizados), bem 

como nos aspectos ligados a disposição de efluentes químicos, extremamente 

danosos ao meio ambiente se não alocados de forma segura e tratados conforme 

regulamentação específica.  
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Cabe enfatizar que a lavagem ecológica contém cera de carnaúba. Conforme 

Junior e Marques (2009) “a cera de carnaúba é um produto natural obtido a partir da 

extração e processamento do pó cerífero das palhas da palmeira denominada 

Carnaubeira ou Carnaúba (Copernicia prunifera Mill)”.  Carvalho e Gomes (2004) 

evidenciam que ela é uma palmeira nativa do Brasil, que se desenvolve mais 

plenamente em regiões quentes e secas da caatinga brasileira, onde ela se encontra 

em quantidade e em melhores condições de exploração econômica. Neste sentido, 

ela é utilizada no mundo inteiro por diversos segmentos industriais, como na produção 

de ceras para polimentos (pisos, sapatos e automóveis), o que traz benefícios 

econômicos e sociais às comunidades que dela sobrevivem.  

Deve-se destacar que toda a atividade humana impacta o meio ambiente. A 

produção de cera de carnaúba não é diferente. Sua produção depende do uso intenso 

de água, além de utilizar a lenha como fonte energética, bem como o consumo de 

produtos químicos, junto a emissão de poluentes. No entanto, conforme Carvalho e 

Gomes (2004), atende importantes elementos de sustentabilidade, considerados por 

esses autores como produtos “eco-eficientes”, já que há reutilização e consumo de 

materiais renováveis, apresentando, em geral, certo grau de eficiência ambiental 

(CARVALHO; GOMES, 2004). 

Parte-se do pressuposto de que, além do menor impacto ambiental da lavagem 

ecológica em relação à lavagem tradicional, a primeira ainda soma economicamente 

com comunidades em diferentes áreas sertanejas e do agreste brasileiro, trazendo 

valor e a possibilidade de fixação e reprodução das populações tradicionais. Tais 

preceitos são estruturantes à dimensão de desenvolvimento sustentável, amplamente 

difundidas, por meio de bases em que a questão ecológica é fortemente permeada 

por avanços sociais e de incremento econômico, o que em síntese implica em 

 

[...] um processo de melhoria do bem-estar humano com base 
numa produção material/energética que garanta o conforto 
que se considere adequado e esteja estabilizada num nível 
compatível com os limites termodinâmicos do planeta. Implica, 
portanto, um Estado Estacionário onde o crescimento do 
consumo como fator de emulação social cede lugar ao 
crescimento cultural, psicológico e espiritual (ROMEIRO, 
2012).  
 
 

Neste sentido, esta pesquisa busca compreender como a lavagem ecológica e 

empresas desse setor atuam em relação ao modelo tradicional, bem como seu papel 
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para o debate da gestão ambiental e da sustentabilidade. Através dessa necessidade, 

a prática da lavagem ecológica e o planejamento ideal pensando em evitar o uso 

descontrolado do recurso hídrico para fins de lavagem de carro tradicional, quando 

bem aplicados nas oficinas e nas empresas de lava rápido, lava jato, podem reduzir o 

uso excessivo de matéria prima que pode gerar menos danos ao meio ambiente. Por 

fim, isso também implica em melhor compreender as limitações e potenciais das 

atividades do setor, bem como dar centralidade a uma atividade produtividade em 

expansão, por vezes ignorada nas análises ambientais e desarticulada dos preceitos 

e indicadores de sustentabilidade.  
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2 DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 

2.1 Objetivos 

 

2.1.1 Objetivo Geral 

Analisar a percepção dos usuários de serviços de lava rápido, referentes à 

lavagem ecológica, com relação à economia do consumo de água.  

 

2.1.2 Objetivos específicos 

a. Colaborar por meio do trabalho com a difusão de atividades de preservação 

e conservação do meio ambiente, visando a sustentabilidade. 

b. Apoiar uma dimensão de sustentabilidade mais pragmática e efetiva, do que 

propriamente em sua dimensão teórica ou abstrata.   

  

 

2.2 Justificativa 

O produto de lavagem ecológica que contém cera de carnaúba, além de trazer 

inúmeros benefícios para a saúde dos consumidores e ao meio ambiente, integra o 

marketing verde, também conhecido como o marketing ambiental. O marketing verde, 

já não é tão novo assim e além da questão de apresentar produtos menos agressivos, 

compõe um conjunto de políticas ambientais que vão desde a escolha da matéria 

prima, até o descarte correto de cada resíduo.   

Hoje existem diferentes técnicas e tipos de lavagens automotivas no mercado. 

Muitas com uso excessivo de água potável, o que gera gastos econômicos e 

problemas ambientais. A proposta deste trabalho é melhor compreender essa 

dinâmica, enfatizando a lavagem ecológica no sentido de difundir abordagens que 

possam contribuir para o desenvolvimento sustentável. A limpeza de um veículo é de 

suma importância, seja por uso pessoal ou numa oficina de reparação automotiva. 

Isso não apenas no momento em que será entregue ao proprietário. Somente com o 

veículo limpo é possível verificar com exaustão os defeitos que precisam ser corrigidos 

na lataria. Além disso, a limpeza deve estar presente em cada etapa de cada processo 

na repintura e polimento, entre outros, pois sujidades contaminam a peça, gerando 

retrabalho e gastando mais recursos para lavar um veículo de tamanho médio. 
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Portanto, neste processo, são desperdiçados diversos litros de água. O mesmo 

processo de limpeza pode ser feito com produtos de alta tecnologia, usando na 

lavagem ecológica. Estes produtos, além de pouparem o recurso hídrico, tornam o 

procedimento mais prático e favorecem economicamente comunidades organizadas 

em torno do estrativismo, além de empresas especializadas em processar ceras e 

produtos químicos, empregando muitos trabalhadores.  

Entende-se como pressuposto, ou hipótese de trabalho, que comparar os 

procedimentos é estratégico não apenas para reafirmar o alinhamento da lavagem 

ecológica aos preceitos de desenvolvimento sustetável, mas também de uma 

conscientização crítica sobre o desperdício e usos abusivos da água nos dias atuais. 

Assim, considera-se que a lavagem tradicional automotiva, utilizada por muitos ainda 

em oficinas, lava-rápidos e pela população que lava seu próprio carro em casa. 

Através de alguns estudos "afirmar-se que as características da lavagem de carros 

que são utilizada água para obter o serviço, podem ser desperdiçados 300 até 500 

litros de água a cada automóvel lavado" (MIRANDA; MAIA, 2013). Neste sentido, é 

válido afirmar que já foram desperdiçados incontáveis litros de água potável ou água 

tratada só na lavagem de veículos. Enquanto a lavagem ecológica automotiva, para 

efetuar a lavagem ecológica de qualidade, utiliza em média aproximadamente 300 ml 

de água. Essa quantidade é um valor adicionado em benefício que podem atingir para 

a limpeza de um veículo que era acostumado a receber litros e litros de água por 

minuto. Com essa quantidade de água, podemos deixar o veículo devidamente limpo 

e brilhando. Esta dimensão de interesse pode ser a qualidade e vantagens 

relacionadas ao processo de lavagem ecológica que não são poucas, e que pretende-

se demonstrar e evidenciar neste trabalho. Portanto, contribuindo para o 

conhecimento estratégico no setor, bem como para demais interessados em 

atividades correlatas ou na área de novas tecnologias e gestão ambiental, 

sustentabilidade e efluentes oriundos de lava-rápidos.  

 

2.3 Metodologia 

Na primeira fase de desenvolvimento deste trabalho, foi realizado o 

levantamento bibliográfico exploratório correlato ao tema de pesquisa, buscando 

referências com o cruzamento das seguintes palavras-chave: (i) gestão ambiental; (ii) 

sustentabilidade; (ii) recursos hídricos e meio ambiente; (iii) sistemas de lavagem em 
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lava-rápidos. As buscas foram realizadas em bibliotecas, sites da internet, repositórios 

digitais, bancos de teses e dissertações, além de revistas indexadas.  

Em segundo momento, foram efetuados alguns experimentos comparativos 

com lavagem ecológica e tradicional, visando estabelecer volumes e quantidades no 

uso de água e outros produtos associados a essa atividade produtiva. Além disso, foi 

realizado o registro fotográfico dos experimentos, visando detalhar os resultados 

obtidos ao longo da pesquisa, bem como fundamentar a análise dos resultados 

estabelicos com o experimento.  

Em uma terceira fase, houve preparação de um questionário para o 

levantamento e a avaliação da percepção dos usuários de serviços de lavagem 

ecológica quanto ao método deste tipo de serviço. Este questionário baseou-se em 

um modelo semi-estruturado e qualitativo, que foi central no processo de pesquisa. 

Nesta perspectiva, este instrumento de coleta de dados foi aplicado na forma de 

questionário contendo 10 (dez) perguntas fechadas1, procurando obter maior clareza 

sobre o conhecimento da lavagem ecológica automotiva, priorizando a objetividade 

possível em relação ao comportamento ecológico e a preocupação do usuário com o 

meio ambiente.  

O universo da pesquisa – realizada acerca da percepção sobre economia da 

água por meio da lavagem ecológica em lava-rápidos – contou com a amostragem de 

67 participantes, que são usuários contínuos ou esporádicos deste tipo de serviço. Os 

questionários foram aplicados entre os anos de 2016 e 2017, iniciado por meio de 

disciplina específica do curso de Tecnologia em Gestão Ambiental. Utilizou-se como 

ferramenta de aplicação o Formulário Google, utilizado de forma on-line com o uso de 

aparelho celular na aplicação junto aos usuários e, em outros casos, disponibilizado 

virtualmente por meio de um link no e-mail ou em rede social dos contatos 

selecionados, como professores e estudantes do Instituto Federal de São Paulo – 

Câmpus São Roque (IFSP/SRQ)  e usuários de lava-rápidos levantados no banco de 

dados da AG3 Estética Automotiva, empresa onde foi realizado o estágio 

concomitante ao desenvolvimento do TCC.   

Posteriormente, na quarta fase, os procedimentos metodológicos foram 

desenvolvidos na tabulação e análise dos dados, visando obter uma perspectiva mais 

ampla acerca da representação dos usuários sobre o serviço, bem como sobre as 

 
1 Anexo 01 – Questionário Semiestruturado Qualitativo.  
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necessidades de maior enfoque ou sensibilização quanto aos preceitos de 

sustentabilidade. Esta fase foi de extrema importância, pois com a aquisição de dados 

e informações algumas hipóteses foram confirmadas, outras derrubadas e que são 

exploradas mais adiante, na parte de resultados e discussões. Cabe ainda destacar a 

centralidade do questionário em compreender de forma sistematizada a percepção 

dos usuários sobre os serviços de lava-rápidos e dos procedimentos ecológicos, 

podendo, futuramente, contribuir com estudos e trabalhos correlatos.  

A quinta e última fase resultou na estruturação final da monografia, através de 

reuniões semanais contínuas com o orientador no espaço da biblioteca do IFSP/SRQ, 

com discussões, ajustes e acertos finais do trabalho. Esta fase contou ainda com as 

formatações finais e diagramação do trabalho, montagem de slides para apresentação 

e fundamental contribuição da banca de qualificação, subsiando com mais qualidade 

e alternativas o trabalho final.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

3.1 Lavagem ecológica 

Para efetuar a lavagem ecológica no veículo, foi utilizado apenas um borrifador 

com 250 ml de produto de carnaúba. No resultado foi utilizado apenas 125 ml de 

produtos para lavar e dar acabamento (Figura 01).  

 Os materiais necessários para efetuar lavagem ecológica: 

●   Produto destinado para a lavagem a ecológica2. 

●   Panos microfibra limpos e secos 

Produto químico à base de carnaúba para a lavagem ecológica

 

Figura 01: Material líquido utilizado na lavagem ecológica por meio de panos de microfina. 
Fonte: Do autor, 2019.  

 

● Produto:  sempre confira a diluição indicada pelo fabricante do produto para 

ter total aproveitamento do mesmo, evitando assim o desperdício. Coloque o 

em um borrifador de qualidade. 

 
2 Ver Anexo 02 -  FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUIMÍCA – FISPQ.  
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● Panos: utilize panos de tamanho entre 40×40 cm até no máximo 40 x 60cm, 

panos com medidas maiores podem ser um empecilho na hora de serem 

utilizados e até lavados (Figura 02). 

 

Procedimentos para a realização da lavagem ecológica 

 
Figura 02: Procedimentos de lavagem ecológica. 
Fonte: Do autor, 2019.  
 

● Escolher o produto correto: pode-se optar por produtos com formulação simples 

ou que possuem cera. Normalmente os produtos para lavagem a ecológica já 

possuem o efeito 2 em 1, fazendo com que sua aplicação limpe e encere o 

veículo ao mesmo tempo. Com isso, o veículo fica protegido por muito mais 

tempo, além da solução dar manutenção de brilho e proteção para a cera 

aplicada anteriormente no veículo. 

● Caso interessar por produtos que façam os dois processos, procurar pela 

informação “carnaúba” no rótulo do produto. Essa substância é a principal 

matéria prima para ceras puras fabricada pelo mundo todo. Não esquecer 

também de ver a diluição indicada pelo fabricante, isso é muito importante. 

● Passo a passo: manter o veículo devidamente na sombra e com as peças frias; 

se por acaso o veículo estiver presente no sol, procure aplicar mais produtos e 

com mais agilidade tentar retirar, para não secar e arranhar a lataria do seu 
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veículo. Sempre realizado peça por peça; borrifar o produto diretamente na 

área desejada; remova a sujeira com um pano de microfibra sem utilizar força; 

utilizar um segundo pano microfibra limpo e seco para tirar o excesso e dar o 

acabamento. 

● Vantagens: limpa e protege seu veículo com uma pedicura protetora; ótima 

opção de negócio e preservação do meio ambiente; evita imenso desperdício 

de água, além de economia ao usuário já que a quantidade do produto utilizado 

é pequena com baixo custo, com valor estimado pelo serviço é de 30,00 reais 

por veículo. 

● Desvantagens: se utilizada incorretamente sem técnica, pode danificar a 

pintura do veículo, com problemas de micro-riscos, hologramas, arranhões 

profundos. 

 

3.2 Lavagem tradicional  

Para efetuar a lavagem tradicional no veículo foram utilizados quatro galões 

de 50 litros e um galão de 25 litros. Totalizando uso de 225 litros de água para cada 

lavagem. Os materiais necessários para efetuar lavagem tradicional. 

● Lavadora de alta pressão; shampoo automotivo; mangueiras e baldes, 

conforme ilustra a Figura 03.  

Lavagem tradicional à base de água e shampoo automotivo 

     
Figura 03: Procedimentos de lavagem tradicional. 
Fonte: Do autor, 2019.  
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● Produto:  sempre conferir a diluição indicada pelo fabricante do produto para 

ter total aproveitamento do mesmo, evitando assim o desperdício. Coloque o 

em um borrifador de qualidade. 

● Panos: utilizar panos de tamanho entre 40×40 cm até no máximo 40x60cm, 

panos com medidas maiores podem ser um empecilho na hora de serem 

utilizados e até lavados. 

● Passo a Passo: se por acaso o veículo estiver presente no sol, procure aplicar 

mais produtos e com mais agilidade tentar retirar, para não secar e arranhar a 

lataria do seu veículo. Sempre realizado peça por peça! Passar o produto 

diretamente na área desejada; remover a sujeira com um pano ou luva de 

microfibra sem utilizar força; utilizar um segundo pano microfibra limpo e seco 

para tirar o excesso e dar o acabamento. 

● Vantagens: limpa o veículo com mais segurança; não gera microrriscos; valor 

estimado pelo serviço é a partir de 25,00 reais por veículo.  

●  Desvantagens: se utilizada incorretamente e sem técnica, com grandes gastos 

de água (Figura 04); pode danificar a pintura do veículo Imenso desperdício de 

água; holograma; arranhões profundos. 

 
Desperdício de água na lavagem e insustentabilidade 

 
Figura 03: Procedimentos de lavagem tradicional. 
Fonte: Do autor, 2019.  
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3.3 Questionário aplicado e resultados  

Como instrumento de coleta de dados foi aplicado um formulário digital 

contendo 10 (dez) perguntas, procurando obter com a maior clareza e objetividade 

possível, não somente em relação ao conhecimento dos diferentes métodos de 

lavagem, como sobre o comportamento ecológico dos usuários e sua preocupação 

com o meio ambiente. Responderam 67 usuários. Os formulários foram aplicados a 

proprietários de veículos automotores, ou seja, um universo que já possui um certo 

contato ou potencial usuário dos serviços de lavagem.  

A análise dos resultados revelou que os usuários, em sua grande maioria, 

possuem um comportamento ecológico correto, procuram preservar os recursos 

hídricos e o meio ambiente. Por sua vez, visando aprofundar a análise, cabe uma 

ampla discussão dos gráficos e resultados obtidos, pois revelam alguns indicativos 

estratégicos para a otimização destes serviços e da gestão ambiental em sua 

totalidade.  

No gráfico 01 podemos analisar que 82% dos usuários tem o conhecimento 

sobre o tema de lavagem ecológica e menos de 20% nunca ouviram falar, e através 

do gráfico 1.1 podemos perceber que mais da metade ouviu falar sobre o tema entre 

amigos e colegas, ou que provavelmente soube do tema nas redes sociais ou 

televisão. Estes dados ajudam a compreender que a lavagem ecológica já é uma 

prática bem difundida no público alvo da pesquisa, ainda como possibilidade de 

ampliação através de multimeios.  

 

 

   
Gráfico 01 e 1.1: Se como conhece e como conheceu o sistema de lavagem ecológica. 
Fonte: Questionário aplicado pelo autor, 2019.  
 
 

Apesar da importância das novas tecnologias na difusão deste serviço ou 

prática ecológica, um dado preocupante é a ausência do conhecimento por meio de 
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ambientes formativos (de educação formal ou popular), que na pesquisa insere-se no 

percentual de respostas “onde você ouviu falar sobre o sistema de lavagem ecológica” 

na modalidade “entre outros” com 5,2%.  

A segunda questão, gráfico 2, trata do impacto do sistema de lavagem 

ecológica em relação à água.  

 

 
Gráfico 02: Papel do Sistema de Lavagem Ecológica nos Recursos Hídricos.  
Fonte: Questionário aplicado pelo autor, 2019.  
 

Neste gráfico podemos analisar que 47% dos usuários acham que o tema 

interfere totalmente na diminuição dos recursos hídricos e 34% acham que interfere 

moderadamente. O restante dos usuários, aproximadamente 18% acha que interfere 

pouco ou não interfere por falta de conhecimento. Destaca-se aqui que, de fato, a 

água é um bem renovável, portanto a ideia de escassez é dada pela dificuldade 

existente de tratamento, a diminuição de sua qualidade e, respectivamente, o custo 

elevado para seu fornecimento e consumo universal da população. Estes dados 

apoiam, uma vez mais, a importância de que práticas mais sustentáveis sejam 

difundidas e apoiadas. No entanto, muitas empresas ainda possuem limitações em 

traçar uma estratégia de marketing ambiental, pois como explicam Guimarães et al. 

(2015, p. 96), “Uma empresa considerada ‘verde’ é aquela que aplica em toda a sua 

conjuntura investimentos e ações ambientais, desde a fabricação e a produção de 

bens até as suas relações com clientes, fornecedores e funcionários”. De fato, atingir 

esse nível de articulação é desafiador, sobretudo quando os custos do produto final 

imperam sobre a consciência ambiental. Ainda segundo Gumarães et al. (2015), 
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[...] questões de custos, produtividade e fornecimento são 
alguns obstáculos que ainda representam um empecilho para 
que as organizações possam ser totalmente ecológicas. 
Produtos orgânicos com selos verdes ou matérias-primas 
oriundas de empresas com certificações ambientais 
geralmente são mais caros possuindo custos adicionais, pois 
o cultivo e a produção destes tornam-se evidentemente mais 
custosos que produtos à base de agrotóxicos e/ou sem 
cuidado com o meio ambiente. Se por um lado, a empresa 
pode diminuir custos reduzindo água ou energia, e reciclando 
e reutilizando materiais, por outro ela corre riscos de gastar 
mais na produção ou na fabricação de embalagens, entre 
outros fatores. Por isso a realização de pesquisas de mercado 
é fundamental, pois é através dela que se torna possível a 
conquista de novos mercados, a busca de parcerias com 
fornecedores confiáveis e o investimento em ações sociais 
para a conscientização popular (GUIMARÃES et al. 2015, p. 
96).  
 
  

Na terceira questão, o objetivo era aferir as vantagens da lavagem ecológica, 

que além de lavar pode proteger a pintura do veículo, onde procurou-se compreender 

se os participantes do questionário tinham ciência disso.  

 

 
Gráfico 03: Papel do Sistema de Lavagem Ecológica nos Recursos Hídricos.  
Fonte: Questionário aplicado pelo autor, 2019.  

 
Neste gráfico podemos analisar a percepção dos usuários referente a lavagem 

ecológica, o produto ele tem duas capacidades de limpar e proteger a pintura do carro. 

O resultado mostrou que 46% achou indiferente por não saber exatamente o processo, 

outros 44% achou que sim, por conhecer o processo e acreditar que pode evitar danos 

a pintura do veículo, e apenas 9% achou que não. Por conta desses dados podemos 
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perceber que é preciso ter mais divulgação referente às vantagens da lavagem 

ecológica. 

A quarta questão analisa a percepção dos usuários referente lavagem 

ecológica pensando no qual fator está interferindo em sua dinâmica de baixa procura 

do serviço por usuários de lava-rápidos. 

 

 
Gráfico 04: Fatores que influenciam a procura da lavagem ecológica. 
Fonte: Questionário aplicado pelo autor, 2019.  
 

Neste gráfico podemos caracterizar que mais de 60% da população não 

conhece o procedimento de lavagem ecológica, já outros 20,9% por não confiar na 

lavagem por medo de arranhar e prejudicar a pintura do veículo. Uma pequena parte 

dos usuários pelo custo serviço que é um pouco superior que o tradicional entre 

outros. Estes dados revelam a importância do público saber mais sobre o 

procedimento e saber que não arranha a pintura do carro sendo bem aplicado. De 

fato, por tratar-se de um modelo relativamente recente, datado da década de 1990, 

esse talvez possa ser outro ponto do desconhecimento, além da própria dimensão do 

marketing verde empresarial. Para Moura (2015, p. 19), apesar da recente criação, a 

lavagem ecológica, ou a seco, evidencia o papel socioambiental que a mesma possui, 

cujas possibilidades de crescimento para os próximos anos são promissoras.  

 

A lavagem de veículos a seco foi criada em 1990 pelo químico 
Lucio Pereira antes de tudo é um negócio sustentável com 
responsabilidade socioambiental, pois se lava rápido e não se 
utiliza água. Com o anunciado problema de racionamento de 
água que se tem noticiado, há uma grande demanda por uma 
opção ecologicamente correta, que não utilize de recursos 
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hídricos, aliado a possibilidade de higienização de bens 
particulares. Sendo assim, fica evidenciado que este é um dos 
motivos que está impulsionando o crescimento e a demanda 
por este tipo de serviço de forma gradual. A prestação de 
serviço de lavagem a seco utiliza apenas um copo de água de 
300 mL, economizando cerca de 350 litros de água por 
lavagem, dependendo do tamanho do automóvel. (MOURA, 
2015, p. 19).  

 

A quinta questão trata a lavagem ecológica como opção para substituir a 

lavagem tradicional pensando no imenso desperdício de água que é gastando para 

fazer esse procedimento.   

Gráfico 05: A lavagem ecológica pode substituir as lavagens tradicionais pensando no desperdício de água. 
Fonte: Questionário aplicado pelo autor, 2019. 

 

Neste gráfico podemos analisar que 83,6% dos usuários acreditam que o tema 

pode estar sendo influenciado pelo fato de diversos litros de água sendo desperdiçada 

seja na lavagem de veículo ou entre outros fatores. Isso significa que os usuários já 

percebem que isso pode ser uma solução para diminuição dos recursos hídricos.  

Outros 11,9% acham indiferente pelo o seu ponto de vista e outros 4,5% acham que 

não, por pensar que o nosso recurso hídrico e abundante. Estes dados apoiam a 

importância de que práticas mais sustentáveis estão sendo bem difundida nos 

usuários. Ainda em consonância com Moura (2015), o modal rodoviário, calcado em 

um modelo de uso veicular individualizado, mesmo quecom expansaão dos tipos 

elétricos e com o uso de fontes de energia renováveis, não encerrou a procupação 
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com a lavagem, em que a modalidade ecológica emerge estrategicamente nos últimos 

anos.  

 

Segundo o DETRAN (Departamento Estadual de Trânsito), o 
crescimento na frota de automóveis no estado foi de 75,6% 
nos últimos 10 anos. Com esta estatística e a escassez de 
água, o consumidor passa a optar por este tipo de serviço 
mesmo que este ainda seja considerado, uma vez que tem se 
tornado bastante atraente devido ao apelo pela 
conscientização ambiental (MOURA, 2015, p. 19).  

 

 
Gráfico 06: Na sua opinião, a lavagem ecológica pode mudar o pensamento do usuário, pensando no 
meio ambiental? 
Fonte: Questionário aplicado pelo autor, 2019.  
 

Neste gráfico podemos analisar que mais da metade dos usuários acreditam 

que o tema pode mudar o pensamento apoiando a questão ambiental. Isso significa 

que os usuários já percebem que isso pode ser uma solução para diminuição do uso 

indiscriminado dos recursos hídricos.  Um pouco mais de 1% acha indiferente pelo 

seu ponto de vista, e outros 3% acham que não. Estes dados apoiam a importância 

de que as práticas de lavagem ecológica podem mudar o pensamento dos usuários 

visando a preocupação com o meio ambiente. Observa-se neste sentido que mais do 

que o próprio marketing verde, no sentido de ampliar o escopo ambiental e da 

sustentabilidade nas atividades produtivas, as empresas podem criar uma consciência 

importante em seus clientes. Explica Silva et al. (2011) que,  
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Qualquer organização, independente do ramo de sua 
atividade, agride o meio ambiente, seja em suas ações diretas, 
seja indiretamente. Desse modo, foram criadas obrigações 
ambientais a fim de conscientizar as empresas quanto à 
prática sustentável, ou seja, ações que a organização pode 
desenvolver para se tornar ambientalmente responsável e 
assim adquirir vantagens competitivas, melhorando o 
relacionamento como o público e possibilitando campanhas de 
marketing que sejam capazes de demonstrar ao cliente que o 
seu negócio atende a suas exigências como uma empresa 
sustentável. A sustentabilidade bem praticada tem concorrido 
para aproximar e engajar, clientes, fornecedores e 
colaboradores, atuando como fator decisivo durante o 
processo de escolha entre um produto e outro (SILVA et al., 
2011, p. 137).  
 
 

A sétima questão trata a lavagem ecológica como a melhor opção para 

substituir a lavagem tradicional. 

 
Gráfico 07: Questão 07 - Você acredita que a lavagem ecológica ainda possa substituir a lavagem a 
água no futuro?  Fonte: Questionário aplicado pelo autor, 2019. 
 

Neste gráfico podemos analisar que 35,8% dos usuários concordo totalmente 

que a lavagem ecológica irá substituir a lavagem tradicional no futuro, e 41,8% 

concorda parcialmente. O restante dos usuários, aproximadamente 6% discorda. 

Destaca-se aqui que, de fato os usuários apoiam a importância de que as práticas de 

lavagem ecológica podem revolucionar o segmento de lavagem de carros. No entanto, 

cabe ressaltar certa preocupação, pois ao mesmo tempo que esta modalidade 

aumenta, a pressão pela produção da cera de carnaúba pode trazer outros impactos, 

pois como entendem Carvalho e Gomes (2008),  
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Os processos produtivos sempre geraram resíduos. As 
reutilizações desses resíduos existem desde quando a 
produção de mercadorias se desenvolveu, mas a redução do 
ciclo de vida dos produtos, com adoção, cada vez mais 
intensa, de descartáveis em curto período de tempo, 
associada à generalização de demandas promovidas pela 
expansão do capital, elevaram o grau de pressão sobre a 
natureza e ampliaram desperdícios e externalidades negativas 
ao meio ambiente. Essas questões impulsionaram ações 
sociais e de governo reativas, impondo às empresas reduzir a 
demanda sobre os recursos naturais e eliminar emissões de 
efluentes e resíduos sólidos ou líquidos, danosos ao meio 
ambiente e à saúde humana, especificamente. [...] A produção 
industrial de cera de carnaúba apresenta, em relação ao 
consumo de energia, grande uso de lenha e relativo consumo 
de diesel que favorecem a emissão de substâncias que 
contribuem potencialmente para o efeito estufa, no entanto, 
mostra um amplo grau de eficiência no uso de energia elétrica. 
Apesar de utilizar muitos materiais e formar grande quantidade 
de resíduo, esses materiais em sua maioria são renováveis e 
de baixo impacto ambiental. As embalagens mostraram amplo 
grau de eficiência e o grande consumo de água prejudica a 
eficiência na produção de cera, sendo, portanto necessário, 
medidas de contenção no uso de água. Por outro lado, outros 
fatores atuam amenizando esses impactos negativos, tais 
como: localização da indústria em área pouco urbanizada; 
possibilidade de fácil reaproveitamento da água, pois esta não 
está contaminada.  
 
 

Na oitava questão, o objetivo foi saber se os usuários têm a noção de quantos 

litros de água são desperdiçados para lavagem de carro tradicional. um dado 

preocupante é a ausência do conhecimento 80% dos usuários não sabem desse fato, 

ou seja, gasta água sem saber dos impactos ambientais.  

 
Gráfico 08: Questão 08 -Você sabia, para lavar um carro tradicional a água gasta em média de 300 á 
500 litros de água? 
Fonte: Questionário aplicado pelo autor, 2019. 
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Conforme apresentado na primeira parte da pesquisa, com o experimento 

comparativo de lavagem tradicional e a ecológica, a primeira chega a gastar 225 litros 

de água para cada lavagem. Em outra literatura especializada, este valor chega a 350 

litros (MOURA, 2015). Pesquisa realizada por Miranda e Maia (2013, p. 57) mostra a 

problemática que os lava-rápidos tradicionais trazem em relação à água para a nossa 

sociedade.   

 

Segundo a ONU uma pessoa precisa utilizar cerca de 110 
litros de água por dia para atender as necessidades de 
consumo e higiene, o que representa um total de 3300 litros 
de água por mês. Dessa forma o total de água que é gasto 
com lavagem de carros na região leste da cidade de campinas 
seria suficiente para comportar o consumo de água de 
aproximadamente 2.200 pessoas em um mês (MIRANDA; 
MAIA, 2013, p. 57). 

 

Isso tende a ser um problema ainda maior com a ampliação de crédito, 

consumo e crescimento da economia, baseados em uma sociedade consumidora de 

carros e de relações cada vez mais pautadas na individualidade, em detrimento do 

tranporte coletivo e alternativas sustentáveis efetivamente.  

A nona questão, trata sobre a lavagem ecológica, quantos litros são gastando 

para fazer a lavagem. 

 

 
Gráfico 09: Questão 09 -Você sabia, para lavar um carro ecologicamente gasta em média de 500 á 
600 ml de água? 
Fonte: Questionário aplicado pelo autor, 2019. 
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Neste gráfico podemos analisar que 82% dos usuários não sabem sobre a 

economia de água que gera comparado a lavagem tradicional. O restante dos 

usuários, aproximadamente 18% conhecem. Destaca-se aqui que os usuários 

precisam de mais informação sobre o tema, cuja origem reside na já discutida pauta 

do marketing verde empresarial, assim como uma política governamental que integre 

a sustentabilidade como um elemento verdadeiro das ações de desenvolvimento em 

todo país.  

A décima questão subsequente busca indagar dos usuários uma análise para 

a promoção da lavagem ecológica e o que pode ser feito para este tema seja de maior 

conhecimento e tenham mais aceitação para a população. 

 

 
Gráfico 10: 0 que você acha que pode ser feito para promover mais a lavagem ecológica e evitar a 
lavagem a água? 
Fonte: Questionário aplicado pelo autor, 2019. 
 

Neste gráfico podemos analisar que para a totalidade dos entrevistados, 85,1% 

dos usuários, que há necessidade maior de conscientizar o público com as vantagens 

da lavagem ecológica,  10,4% mais ações políticas para incentivar o uso da lavagem 

ecológica e, por fim, 3,0% acreditam que multas mais rigorosas devem ser aplicadas 

para quem utilizar água potável para fazer a lavagem a água. O restante dos usuários, 

aproximadamente 1.5% colocou a importância de se investir em tecnologias mais 

eficiente. Este último elemento bastante incipiente, considerando que parte dos 

questionários foram aplicados a estudantes de Tecnologia em Gestão Ambiental e de 

Licenciatura em Ciências Biológicas. Destaca-se aqui que, de fato os usuários apoiam 



33 
 

 

a importância de que as práticas de lavagem ecológica podem revolucionar o 

segmento de lavagem de carros, porém maiores esforços e estratégias devem 

permear o processo, sempre garantindo a equidade de ganho desde as populações 

tradicionais que exploram a carnaúba, passando pela indústria de transformação da 

cera, as revendoras atacadistas e do varejo, até os lava-rápidos e consumidores finais. 

Desta maneira, por fim, respeitando-se o desenvolvimento sustentável, calcado na 

plena realização e equilíbrio entre todos os agentes envolvidos neste arranjo 

produtivo.  

 
 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para levantamento das informações, existem diferentes metodologias. O 

objetivo deste trabalho consistiu em analisar e comparar técnica e economicamente 

um levantamento elaborando por dois métodos diferentes de lavagem de carro. Dessa 

análise, constatou-se que os usuários estão se aderido para a lavagem ecológica, 

considerado os pontos positivos que atrai benefícios para o meio ambiente. 

Os questionários, com total de 67 usuários, apresentaram resultados 

interessantes, no ponto de vista técnico a população está tendo o acesso as 

informações e está sendo aplicando conforme a necessidade, entretanto, o uso do 

método de lavagem ecológica depende dos pré-requisitos para uma melhor 

performance. No estudo de caso apresentado, os resultados obtidos evidenciam que 

os usuários conhecem, mas não tem o hábito de aplicar nos seus veículos. 

Verificou-se que, há tendência de os usuários economizarem a água, 

apresentando assim características de comportamento ecológico. Outro fator que se 

destaca na pesquisa é que este comportamento não está relacionado somente à 

lavagem de veículos, mas se estende a quase todos os seus hábitos diários. Conclui-

se que os entrevistados se preocupam com o meio ambiente e tentam adotar ações 

que enfatizem a sustentabilidade.  

Deste modo, é possível concluir que a lavagem ecológica é uma alternativa 

com melhor desempenho e menos impactado para o meio ambiente. 
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Apêndice 01 – Questionário Semiestruturado Qualitativo 
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Anexo 01 – Ficha de Informação de Segurança  

de Produto Quimíco - FISPQ 
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