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Olá!
Neste guia, você poderá conhecer os principais benefícios de 

utilizar tecnologias de automação em lavanderias industriais, 
estejam elas em negócios autônomos ou instaladas em hotéis, 
hospitais e clubes, por exemplo. 

O segmento pode ter muitos ganhos com inovações que 
não apenas reduzem custos, mas também ampliam qualidade 
e padronização das peças. A seguir, você pode conferir os 
principais benefícios e tecnologias disponíveis nas diferentes 
etapas de trabalho de uma lavanderia industrial. 

Para contar com essas novidades, em muitos casos é 
necessário realizar a substituição de equipamentos por versões 
mais modernas. Mas existem alguns softwares e dispositivos 
que podem ser acoplados a maquinários mais antigos, dando a 
eles vida nova. Esse é o caso da Ultragaz Lavanderias, solução 
desenvolvida pela Ultragaz para secadoras de roupas que 
apresentamos no final deste guia.

Esperamos que este material seja útil para seu trabalho. 

Boa leitura! 
Ultragaz
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Automação em lavanderias 
industriais no Brasil
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O segmento de lavanderias industriais no Brasil ainda é carente 
no uso de tecnologias. Como a aquisição de equipamentos 
demanda um investimento alto, é comum que as máquinas sejam 
usadas por décadas.

Especialistas apontam, porém, que vale a pena investir na 
renovação e que em várias situações os benefícios são tão 
expressivos que se pagam em pouco tempo.
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Lodi atua na área há cerca de 30 anos e é consultor técnico 
e comercial no Brasil da Alliance Laundry System, maior 
fabricante de máquinas comerciais para lavanderias do mundo. 
A empresa possui diversas marcas, entre elas Speed Queen, 
com equipamentos de menor porte, UniMac, especializada em 
hotelaria, e Primus, que atende o setor hospitalar.

Juliano do Prado Pereira, coordenador do AS2 Group, empresa 
de automação industrial, explica que o uso de novas tecnologias 
traz ganhos em todas as etapas de trabalho de uma lavanderia 
industrial. 

“Além do baixo investimento, temos observado que a 
manutenção também é precária no segmento. Há um grande 
potencial para o uso de soluções de automação para reduzir o 
consumo de insumos e possibilitar ganho de tempo.”

O segmento carece de investimento e 
modernização. Como os equipamentos são bens 
duráveis, os empresários adiam a substituição.  
Mas o que tem acontecido nos últimos tempos  
é que investir em novas tecnologias passou a ser 
uma necessidade para poder reduzir custos.”
Mario Angelo Lodi, consultor do segmento de lavanderias.
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Benefícios da automação
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Confira os principais benefícios que podem ser alcançados 
em lavanderias industriais com a adoção de tecnologias de 
automação, segundo os especialistas consultados para este Guia.

O uso de ciclos personalizados com a utilização de controles 
automáticos permite diminuir o consumo de água e de 
energéticos (energia elétrica ou gás).

Redução no consumo de insumos e gastos
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Os gastos com profissionais que realizam atividades manualmente 
têm impacto expressivo nas contas das lavanderias industriais. 
Além disso, a lentidão do processo muitas vezes demanda a criação 
de novos turnos de trabalho, o que impacta a folha de pagamento.

O uso de ciclos automáticos e personalizados de lavagem e 
secagem contribui para a conservação dos tecidos.

Esse benefício é obtido tanto com controles de tempo de lavagem 
e secagem quanto na etapa de calandragem, que pode incluir a 
dobragem automática de peças.

A redução do consumo de insumos contribui também para reduzir 
os impactos ambientais, um fator cada vez mais relevante inclusive 
para o cliente final.

Redução de custos de mão de obra

Durabilidade das peças

Padronização do resultado

Sustentabilidade
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a.

Automação em diferentes etapas

Confira a seguir algumas tecnologias e soluções que beneficiam 
as lavanderias industriais nas diferentes etapas.

Ainda que não seja muito comum, é possível contar com 
automação nesta etapa para separação das peças tanto por 
cor quanto por tipo de tecido ou até mesmo características das 
manchas. Para isso, podem ser utilizadas tecnologias como 
sensores fotoelétricos ou RFID (identificação por radiofrequência). 

Triagem
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b.
Os principais avanços nesta etapa – que envolve a lavagem e 

centrifugação – dependem da renovação do maquinário. Mario 
Lodi estima que 70% das lavanderias industriais ainda utilizam 
máquinas lavadoras e extratoras independentes. 

O uso de equipamentos integrados elimina a necessidade de 
mão de obra para transferência das peças de uma máquina para 
outra. Além disso, com máquinas separadas, leva-se normalmente 
o dobro do tempo para lavar a mesma quantidade de roupas.

Ele explica que as máquinas lavadoras mais modernas 
reduzem consideravelmente o consumo de água. Esses 
equipamentos possibilitam utilizar ciclos programados por tipo 
peça e controlar o nível de água de acordo com a quantidade de 
roupas e o tipo de detergente usado. A economia chega a 30%  
do volume no caso de máquinas com capacidade para mais de 
30 quilos e de até 50% nas menores.

Área molhada

A triagem automatizada é especialmente 
vantajosa para hospitais, que podem estabelecer 
ciclos especiais de lavagem para manchas de 
sangue. Outra vantagem é identificar elementos 
como seringas em meio às peças antes de elas 
serem postas na lavadora.”
Juliano do Prado Pereira, coordenador do AS2 Group
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Lodi destaca ainda que um trabalho eficiente nesta fase traz 
economia também na etapa seguinte. “Equipamentos com alto 
poder de centrifugação e que retiram mais água mecanicamente 
possibilitam gastar menos na secagem.”

c.
Nesta etapa, o principal benefício da automação é a redução do 

consumo de energético, seja gás ou energia elétrica. A secagem 
das peças no tempo correto também evita a deterioração 
precoce dos tecidos. Para obter ganhos mais expressivos, 
é importante a separação das peças por tipo (toalha, lençol, 
cobertor ou roupa), considerando que cada modelo demanda 
quantidade de tempo muito distinta para secagem. 

Lodi afirma que há uma tendência de uso do gás nas 
secadoras, especialmente nas de maior porte, em busca de 
redução de custos, que são mais baixos em comparação com 
os equipamentos elétricos. Entre as máquinas com mais de 30 
quilos, ele estima que 80% dos novos equipamentos são a gás.

Muitos modelos novos de secadoras já saem de fábrica com 
a possibilidade de usar ciclos personalizados que sequem as 
peças apenas pelo tempo necessário para que elas tenham a 
umidade ideal para a etapa de calandragem. 

Secagem
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Para secadoras a gás mais antigas e que não têm essa 
funcionalidade, a Ultragaz desenvolveu, em parceria com o 
AS2 Group, a Ultragaz Lavanderias, um software adaptável 
a qualquer tipo de equipamento. Conheça como funciona a 
solução e seus principais benefícios no capítulo 5 deste Guia.

d.
Para a etapa de passar/alisar as peças, existem modelos 

de calandras no mercado destinados a tecidos planos que 
possibilitam eliminar a etapa de secagem e transferir as peças 
diretamente da extratora.

Outra oportunidade de otimização tecnológica é a utilização 
de máquinas dobradeiras na finalização do ciclo, o que permite 
reduzir trabalho manual, ganhar  tempo e ter padronização no 
resultado final.

Esses equipamentos utilizam sensores para medição e 
posicionamento das peças a ser dobradas. Há modelos, por 
exemplo, que dobram 1.300 toalhas em uma hora. Ainda que mais 
utilizada para lençóis e toalhas, pode ser usada também para 
camisetas, uniformes e roupas hospitalares, entre outros itens.

Calandragem
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Solução Ultragaz Lavanderias

A Ultragaz desenvolveu uma solução de automação exclusiva 
para a etapa de secagem de roupas, oferecida com exclusividade  
a clientes que utilizam o GLP a granel da empresa.

Solução inclui o abastecimento de GLP a granel e software acoplado 
em secadoras que realiza o controle de temperatura e umidade por 
meio de sensores. 

O que é

12

M E N U



5

• Adaptável a qualquer tipo de equipamento, inclusive mais antigos. 

• Software é instalado em uma caixa acoplada à secadora a gás 
e que conta com um visor touchscreen que funciona como painel 
de comando.

• Cálculo do tempo de secagem de cada ciclo é feito conforme o 
tipo de roupa – toalha, lençol, cobertor ou roupa – e respeitando 
os parâmetros de temperatura e umidade.  

• Definições são configuradas pela equipe de automação no 
momento da instalação a partir dos dados informados pelo cliente 
e não é necessário oferecer informações específicas cada vez que 
for acionar a secadora.

• Aumento da eficiência do sistema de secagem de roupas em 
até 15%. 

• Economia de energético e ganho de tempo: com programação 
personalizada do ciclo da secadora, ela dura o tempo necessário 
para entregar as roupas com a umidade ideal para a etapa de 
calandragem. 

• Ganho de padronização dos resultados.

Como funciona

Principais benefícios
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Marque agora mesmo uma conversa gratuita  
com nossa equipe de consultores.

Quer conhecer 
as vantagens de 
contar com o GLP 
a granel e saber 

mais sobre a 
solução Ultragaz 

Lavanderias? 

QUERO FALAR COM UM CONSULTOR ULTRAGAZ

M E N U

http://solucoes.ultragazempresas.com.br/solicitacao-visita-lavanderias 

