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Resumo – A Indústria de refino do Petróleo é grande consumidora de água, sendo impactada com 
os efeitos da escassez e de legislações ambientais cada vez mais restritivas para este recurso. Assim, 
o reuso de água torna-se uma estratégia essencial na sustentabilidade industrial, acarretando 
benefícios ambientais e a redução de efluentes gerados, prioritários no planejamento estratégico. 
Apresenta-se o reuso como ferramenta para o gerenciamento das águas e efluentes na indústria de 
refino de petróleo. São discutidos os principais consumos de água dentro de uma refinaria e a 
qualidade de seus efluentes, vislumbrando as possibilidades de reuso e de minimização do consumo 
de água. Para tanto, realiza-se uma análise dos principais processos produtivos para identificar a 
demanda de água e avaliar aqueles de maior potencial para a aplicação do uso racional e para o reuso 
de água.  Objetiva-se caracterizar, física e quimicamente, os efluentes gerados na lavagem de filtros 
de areia, resfriamento de bombas em Estação de Tratamento de Água (ETA) e refrigeração de 
analisadores em linha avaliando a possibilidade de reuso em torre de resfriamento. Os resultados 
obtidos demonstraram viabilidade, induzindo a um uso racional da água e propiciando o aumento da 
oferta, redução das demandas e diminuição da poluição ambiental. 
 
Abstract – The Petroleum Refining Industry is a large consumer of water, being impacted by the 
effects of scarcity and environmental legislation increasingly restrictive for this feature. Thus, the 
reuse of water becomes an essential strategy for industrial sustainability, leading to environmental 
benefits and reduction of waste generated, priority in strategic planning. It presents the reuse as a 
tool for managing water and wastewater in the oil refining industry. We discuss the major 
consumption of water within a refinery and quality of its effluent, envisioning the possibilities of 
reuse and minimization of water consumption. The study presents an analysis of the key processes to 
identify the demand for water and assess those with the greatest potential for the application of the 
rational use and reuse of water. We characterized physical and chemically, the effluent generated in 
the washing of sand filters, cooling pumps at Water Treatment Plant (WTP) and cooling of online 
analyzers into the feasibility of reuse in cooling tower. The results demonstrated viability, leading to 
a rational use of water and providing the increased supply, reducing demand and reducing 
environmental pollution. 
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INTRODUÇÃO 

 

O conceito prático de sustentabilidade incide sobre a racionalização e uso eficiente dos 

recursos hídricos como medida de proteção ao meio ambiente, pautado de estratégias de 

gerenciamento e planos de ação que visem reduzir os riscos potenciais que estão associados à 

escassez de água (MIERZWA e HESPANHOL, 2005). 

A questão da água tornou-se um tema comum nos debates dos ambientalistas, empresários, 

governantes e acadêmicos, pois “superar a crise da água constitui um dos grandes desafios do 

desenvolvimento humano”, conforme consta no Relatório de Desenvolvimento Humano de 2006, 

elaborado para o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.  Dessa forma, são 

contemplados dois aspectos específicos da crise da água: a água para a vida, baseada no 

fornecimento da água potável, a eliminação de águas residuais e saneamento. O segundo aspecto é a 

água como meio de subsistência, como recurso produtivo ou recurso hídrico, destacando a 

dificuldade dos governos em gerir a água de forma igualitária e eficiente (RODRIGUES, 2007) 

As refinarias de petróleo são usuárias de grandes quantidades de águas que, no processo de 

refino, compreendem, entre outras, a geração de vapor em Caldeiras, resfriamento de tubulações e 

dessalgação de petróleo, de tal modo que ao final, há a geração de efluentes com teor elevado de 

contaminação de hidrocarbonetos e perdas no processo, acarretando altos investimentos em estações 

de tratamento de efluentes. 

Diante desse panorama, a identificação de possibilidades de reuso é imprescindível para 

controle dos impactos negativos relacionados ao grande consumo de água nas indústrias, visto que a 

limitação de reservas de água doce e escassez de água, bem como a heterogeneidade da distribuição 

destes recursos e demanda populacional por abastecimento são evidentes e, portanto, intervenções 

no processo de uma empresa devem ser prioritárias visando à conservação e gerenciamento 

adequado deste recurso (GONÇALVES e HESPANHOL, 2004). 

No Brasil, apesar da pequena consciência ambiental da população, as indústrias de refino de 

petróleo têm buscado práticas ambientais que visam adequá-las a situação de regulação ambiental 

pelos órgãos governamentais, despertando o interesse no gerenciamento do uso da água em sua 

planta industrial. 

O direito universal de todo indivíduo ao acesso a água limpa é indiscutível. A Constituição 

Federal garante esse direito no Artigo 225 – “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as, presentes e futuras, gerações.” 
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A sobrevivência de todas as espécies e a qualidade de vida das  populações depende 

diretamente da água, tornando-se esta um recurso  natural  indispensável. Contudo, os recursos 

hídricos foram utilizados de forma descontrolada, sem uma visão integrada do seu planejamento e 

gestão, resultando assim em acentuado nível de degradação ambiental e conflitos de uso. A 

consciência de que a água é finita e dotada de valor econômico tem sido  então estimulada para que 

seus usuários passem a utilizá-la deforma racional e de forma sustentável.  

Em resumo, os problemas de abastecimento no Brasil resultam basicamente de três situações 

usualmente sobrepostas: concentração desordenada das demandas, grandes desperdícios e 

degradação da qualidade dos mananciais. A solução brasileira para contornar problemas com 

maiores demandas de água e escassez é o aumento da oferta com medidas estruturais, ou seja, novas 

captações e ampliação dos sistemas de tratamento e distribuição de água. Mas, principalmente nos 

centros urbanos, esse tipo de solução tem se mostrado inviável. As captações ocorrem em 

mananciais cada vez mais distantes dos centros, muitas vezes exigindo transposições de rios, e as 

ampliações das estações de tratamento exigem grandes empreendimentos, necessitando de vultosos 

investimentos e muitos anos de construção. Potencializando o problema na contramão desse lento 

processo de expansão da oferta, as demandas continuam aumentando com o crescimento acelerado 

da população. 

 Com isso, além da tradicional gestão da oferta da água — com ações focadas para aumentar 

a disponibilidade dos recursos hídricos em qualidade e em quantidade — o gerenciamento dos 

recursos hídricos passa a incorporar a gestão da demanda com ações que visam  racionalizar  o  uso  

dos  recursos  hídricos,  sob  uma  perspectiva  de  gestão integrada, descentralizada e participativa 

(MONTEIRO et al, 2005). 

A gestão dos recursos hídricos é, indiscutivelmente, o meio para se encontrar as soluções dos 

conflitos relacionados à água. A gestão da demanda, com o uso racional da água e a minimização de 

perdas e desperdícios, assim como a gestão da oferta, com as fontes alternativas de abastecimento e 

o reuso, são essenciais e complementares para a conservação da água. A gestão de recursos hídricos 

em relação ao abastecimento pode ser dividida em duas vertentes: controle da demanda e busca de 

recursos complementares. Nesse sentido, o reuso atende os dois lados, atuando como um 

instrumento de redução do consumo de água, enquanto é um recurso hídrico complementar para 

usos menos nobres (RODRIGUES, 2007). 

Dessa forma, o reuso torna-se uma ferramenta crucial na racionalização do uso da água, visto 

que corrobora o melhor aproveitamento dos recursos hídricos disponíveis por meio de práticas que 

integram novos tipos de métodos e tecnologias com adoção imperativa de estratégias que 

possibilitem minimizar os riscos potenciais associados à escassez de água. 
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METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

 O trabalho em pauta foi realizado em uma refinaria localizada na cidade de Manaus – 

Amazona, na Amazônia Central. Inicialmente, fez-se uma análise quantitativa do consumo total de 

água utilizada e posteriormente, uma identificação de pontos de reuso que poderiam ser viabilizados 

em torres de resfriamento. 

A indústria analisada possui dois grandes setores de consumo de água: produção, diretamente 

relacionada aos sistemas de resfriamento e geração de vapor em caldeiras, e ao consumo humano 

que envolve a higiene pessoal, água de combate ao incêndio, serviços de limpeza e preparação de 

refeições. 

O balanço hídrico foi investigado por meio de medições de vazão, das principais fontes de 

utilização de água, bem como dos diversos pontos de reuso que poderiam ser viabilizados. Contudo, 

na ausência de instrumentação instalada, utilizou-se instrumentos portáteis para a determinação 

direta das vazões, denominado método rudimentar, porém eficiente, da  contagem  do  tempo  para  

o  enchimento  de  um  recipiente com volume conhecido. As vazões médias de consumos diário e 

mensal foram medidas por meio de um cronômetro digital, marca Oregon, e uma proveta de 1000 

mL e em seguida, calculou-se a estimativa relativas aos consumos, diário e mensal, cujos valores 

aproximados estão detalhados na Tabela 1.  

 

Tabela 1. Vazões médias do consumo diário e mensal das fontes de águas em refinaria de petróleo. 
Setor Consumo diário Consumo mensal 

Produção e consumo humano 3336 m3 10008 m3 

Sistemas de resfriamento 1440 m3 43200 m3 

Vazão total 4776 m3 143280 m3 

 

Realizou-se posteriormente, um mapeamento dos pontos de descarte, bem como uma 

investigação em campo das correntes efluentes gerados e medição dos volumes correspondentes. As 

vazões médias foram: 

 

 Volume usado para lavagem dos filtros de areia da ETA: 210m³/d 

 Volume descartado (analisadores e descarte de bombas): 9,33m³/h ou 223m³/d 

 A água descartada equivale, em m³, a água utilizada para a operação de lavagem dos filtros 

de areia da ETA Filtração: 210m³/d 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  5 

 A água descartada na ETA equivale a 12% da água que é tratada diariamente na ETA 

Ultrafiltração. 

 

A partir dessas informações, foram selecionados seis pontos que apresentaram grande 

potencial de uso no sistema de resfriamento (principal consumidor de água) listados na (Tabela 2) e 

em seguida, realizou-se o monitoramento da qualidade destas correntes aquosas. 

 

Tabela 2. Descrição dos pontos identificados para reuso. 
Ponto 1 1º lavagem - água da primeira lavagem 

do filtro de areia 

Unidade de filtração da ETA* 

Ponto 2 2º lavagem - água da última lavagem 

do filtro de areia 

Ponto 3 Água de resfriamento de bombas Unidade de Ultrafiltração da 

ETA* Ponto 4 Rejeito 

 

Tanque de água da saída da 

unidade de filtração da ETA* 

Ponto 5 Água resfriamento de analisadores 

Tanque de água da saída da 

unidade de Ultrafiltração da 

ETA* 

 

Ponto 6 

 

Água ultrafiltrada 

           *ETA – Estação de Tratamento de águas.  

 

 As amostragens foram efetuadas segundo o procedimento da NBR 9898 e as determinações 

físicas e químicas foram realizadas em duplicatas conforme metodologias do Standard Methods for 

the Examination of Water and Wastewater, (1992). Foram avaliados os seguintes parâmetros: pH; 

Sílica (mg L-1); condutividade (mS/cm ou µS/cm); cor (Unidades de cor); turbidez (NTU); cloreto 

(mg L-1); alcalinidade (mg de CaCO3 L-1); sólidos suspensos totais (mg L-1) sólidos dissolvidos totais 

(mg L-1); dureza da água (mg de CaCO3 L-1); alumínio III (mg L-1); ferro total (mg L-1). 

Na ausência de padrões nacionais da qualidade da água para reutilização em sistemas de 

resfriamento, os limites dos parâmetros para água de torre de resfriamento foram adotados de 

acordo com o projeto do sistema geral de refrigeração dos equipamentos, considerando-se o material 

estrutural dos equipamentos e a constituição das linhas hidráulicas. Assim, esta publicação apresenta 

conceitos e exigências que devem ser aprimorados e adaptados a cada situação de projeto. 
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Os dados obtidos foram avaliados através da comparação dos parâmetros analisados dos 

pontos de reuso, com os valores correspondentes às condições para o sistema de resfriamento, 

através das especificações para as torres de resfriamento da refinaria em estudo.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os resultados dos parâmetros de especificação em sistemas de resfriamento são apresentados 

na Tabela 3. Nesta são mostrados os principais pontos para reutilização, bem como os limites 

recomendados para emprego em sistemas de resfriamento. 

 

Tabela 3. Resultados da caracterização das águas para reuso em sistemas de resfriamento. 

Parâmetros a 
Ponto 

 1 

Ponto 

2 

Ponto 

3 

Ponto 

4 

Ponto 

 5 

Ponto 

 6 

Limite b 

Alcalinidade, mg/L (CaCO3) 16,8 16,5 14,2 20,1 20,1 18,6 350 

Alumínio, mg/L 24,9 1,8 2,0 1,3 1,6 1,3 50 

Cloreto, mg/L 7,4 7,7 2,8 4,5 4,7 6,8 500 

Cor, mg/L 500 195,7 17,6 48,7 14 11,7 - 

Condutividade, µS/cm 53,6 56,2 65,6 97,1 84,7 92,6 3000 

Dureza total, mg/L (CaCO3) 8,5 7,8 6,1 7,4 6,3 4,7 650 

Ferro total, mg/L 0,4 0,4 0,2 0,3 0,1 0,1 0,5 

pH 5,4 5,3 6,3 7,4 7,5 7,4 6,9 a 9,0 

Sílica, mg/L 15,0 9,6 11,2 14,2 10,4 8,1 50 

Sólidos suspensos total, mg/L 92,5 62,6 6,7 11,3 1,0 2,0 100 

S;olidos totais dissolvidos, mg/L 36,5 38,2 44,6 66,0 57,6 63 500 

Turbidez, NTU 49,8 85,0 0,4 2,4 0,2 0,1 50 

         a) Todos as unidades em mg/L, exceto condutividade (em µS/cm ) e pH. 
         b) Limite recomendado pela Water Pollution Control Federation, 1989. 

 

De acordo com a Tabela 3, a partir da análise global aos resultados, constatou-se que os 

parâmetros avaliados foram adequados à reutilização imediata sem que seja feito um tratamento 

prévio destas correntes. Os parâmetros foram discutidos separadamente e são listados a seguir: 

 Numa Estação de Tratamento de águas são muitas as etapas cujo controle envolvem as 

determinações de pH. Este parâmetro é importante no processo de coagulação química, visto que as 

águas turvas ao serem tratadas com sulfato de alumínio, têm maior eficiência na faixa de pH entre 
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5,7 a 8,0; no controle de corrosão, em que a ocorrência de águas ácidas precisam ter a acidez 

corrigida através de soluções alcalinas para que não haja corrosão nas paredes das tubulações e na 

desinfecção das águas (processo de cloração). 

 No tratamento físico-químico da Estação de Tratamento de Despejos Industriais (ETDI), 

este parâmetro deve ser controlado durante o tratamento biológico, pois o pH influencia diretamente 

o crescimento de microorganismos e por isso deve ser mantido dentro de estreitos limites; em 

reações condicionadas como a precipitação de metais pesados e  oxidação de cianetos, que ocorrem 

em pH elevados. Dessa forma, o pH é um parâmetro importante no controle dos processos físico-

químicos que ocorrem nos processos de uma refinaria e, portanto devem ser rigorosamente 

estabelecidos para que se possa verificar as perspectivas de reutilização destas águas. 

Através da tabela, observa-se que os pontos analisados atenderam às condições exigidas para 

reuso em sistemas de resfriamento, visto que a faixa de aceitação compreende 6,9 a 9,0, e portanto 

não são potenciais precursores de problemas ocasionados por utilização de água acima da faixa 

limite, tais como: corrosão, formação de incrustação e crescimento biológico.  

A cor de uma água é conseqüência de substâncias dissolvidas. A medida da cor de uma água 

é feita pela comparação com soluções conhecidas de platina-cobalto ou com discos de vidro corados 

calibrados com a solução de platina-cobalto. 

No controle da qualidade das águas nas estações de tratamento, a cor é um parâmetro 

fundamental, não só por tratar-se de padrão de potabilidade como também por ser parâmetro 

operacional de controle da qualidade da água bruta, da água decantada e da água filtrada, servindo 

como base para a determinação das dosagens de produtos químicos a serem adicionados, dos graus 

de mistura, dos tempos de contato e de sedimentação das partículas floculadas. Por serem 

parâmetros de rápida determinação, a cor e a turbidez são muito úteis nos ensaios de floculação das 

águas (ASTM, 1992). 

Não há uma faixa delimitada para o parâmetro de cor nas águas, porém, como a norma constitui 

uma análise importante no controle de qualidade e assim, de acordo com o gráfico 2, o ponto de 

reuso 1 não é recomendado para utilização nas torres de resfriamento, devido à decomposição de 

matéria orgânica, sendo necessário um processo preliminar de redução desta no processo de refino, o 

que leva à geração de contaminantes para a torre. 

 O conhecimento da alcalinidade é importante no controle dos processos de coagulação 

química de águas, pois indica a capacidade de reação quantitativa com um ácido forte até um valor 

de pH estipulado, tendo como componentes principais os sais de ácido carbônico (carbonatos e 

bicarbonatos) e os hidróxidos, bem como outros sais inorgânicos fracos que conferem alcalinidade às 
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águas e, caso haja um aumento desse parâmetro, poderá ocorrer corrosão, denominada alcalina, 

responsável por danos nos equipamentos (ASTM, 1992). 

Nesse contexto, esse parâmetro é importante para evitar formação de incrustações em 

sistemas de águas quentes devido à precipitação de carbonatos quando associados à dureza. Os 

valores do parâmetro de alcalinidade dos pontos analisados apresentaram conformidades com a faixa 

máxima e não impedem sua utilização. 

O alumínio é um metal pesado abundante nas rochas e mineral como elemento de constituição. 

Nas águas de abastecimento e residuárias, aparece como resultado do processo de coagulação em 

que se emprega sulfato de alumínio (RUSSEL, 1981). 

Nas águas naturais, os metais podem se apresentar na forma de íons hidratados de complexos 

estáveis (como os formados com ácido húmico e fúlvico), de partículas inorgânicas formando 

precipitados (como, por exemplo, os precipitados de hidróxidos e sulfetos metálicos) que se mantêm 

em suspensão, podem ser absorvidos em partículas em suspensão que se mantêm na massa líquida, 

ou se misturam nos sedimentos do fundo. Observou-se que os pontos podem participar do processo 

de reutilização da água de reposição das torres. 

Como o íon cloreto é muito reativo, além de alterar o equilíbrio do sistema, é potencializador 

da corrosão em tubulações e interfere no tratamento anaeróbio de efluentes industriais, constituindo-

se igualmente em interessante campo de investigação científica.  

A presença de íon cloreto provoca corrosão em estruturas hidráulicas, interferem na 

determinação da Demanda Química de Oxigênio (DQO) e, embora esta interferência seja atenuada 

pela adição de sulfato de mercúrio, bem como na determinação de nitratos sendo, portanto, um 

parâmetro de suma importância na análise da qualidade das águas para reuso (ASTM, 1992). 

Nos pontos de reuso 1 a 6 ficou evidente que os valores abaixo da faixa limite para água de 

alimentação das torres de resfriamento, impediram o aumento do caráter corrosivo e possíveis 

fraturas do aço inoxidável das tubulações, tornando-se adequados para tal finalidade. 

 A condutividade é uma expressão numérica da capacidade da água conduzir a corrente 

elétrica. Esta capacidade depende da presença de íons; da concentração total, mobilidade e valência e 

da temperatura na medida. 

 Segundo a normatização internacional Standard methods for the examination of water and 

wastewater (1992), a condutividade também é sinônima de uma boa indicação das modificações na 

composição da água, especialmente em sua concentração mineral, mas não fornece nenhuma 

indicação das quantidades relativas dos vários componentes. À medida que mais sólidos dissolvidos 

são adicionados, a condutividade da água aumenta. Altos valores podem indicar características 
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corrosivas da água. Conforme o gráfico 6, os resultados foram positivos para os pontos de reuso de 

1 a 6 e, portanto, são pré-disponíveis à utilização em sistema de resfriamento. 

O parâmetro Dureza total é uma medida da capacidade da água em precipitar sabão. Dos íons 

comumente presentes na água, os que precipitam sabão são principalmente cálcio e magnésio, como 

também íons de alumínio, ferro, manganês, estrôncio, zinco e hidrogênio. Cálcio e magnésio, porém, 

são os que ocorrem em concentrações mais significativas, por isso a dureza é dada pela concentração 

total de cálcio e de magnésio, expressa na forma de carbonato de cálcio, embora também causem 

dureza os bicarbonatos, sulfatos, cloretos, nitratos e silicatos (ASTM, 1992). 

A presença de dureza nas águas utilizadas nos processos dificulta o abastecimento industrial, 

pois o sistema de água no processo industrial requer altas temperaturas de trabalho, por exemplo, 

nas caldeiras e por essa razão, o equilíbrio iônico deslocará para o sentido da formação de 

carbonatos, o que acarretará precipitação e incrustações no material. Observou-se que os pontos de 

1 a 6 enquadraram-se abaixo da faixa limite recomendada e, dessa forma, apresentam-se como 

pontos adequados à utilização nas torres de resfriamento. 

Basicamente, o ferro encontra-se nas águas nos estados de oxidação Fe+2 e Fe+3. O íon 

ferroso (Fe+2) é mais solúvel do que o férrico (Fe+3). Portanto, os inconvenientes que o ferro traz às 

águas devem ser atribuídos principalmente ao ferro “ferroso”, que, por ser mais solúvel, é mais 

freqüente (RUSSEL, 1981). No tratamento de águas para abastecimento, deve-se destacar a 

influência da presença de ferro na etapa de coagulação e floculação. As águas que contêm ferro 

caracterizam-se por apresentar cor elevada e turbidez baixa. Conforme a Tabela 3, os pontos de 

reuso foram registrados com valores abaixo da faixa limite para torres de resfriamento e, portanto, 

não causariam problemas de corrosão. 

Esse parâmetro é importante no controle de depósitos e incrustações nas caldeiras de geração 

de vapor, pois a sílica em grandes quantidades reage com o álcali presente e formam uma ‘lama’ 

pouco aderente à superfície, ocasionando depósitos e incrustações que danificam a planta. 

Conforme a Tabela 3, os resultados dos valores do parâmetro de sílica dos pontos de reuso 1 

a 6 encontram-se abaixo aos daqueles da faixa delimitada, o que impediu que haja incrustações e 

formação de depósitos nos equipamentos utilizados. Nota-se que estes pontos tiveram boa 

caracterização para a água de reposição das torres, pois a concentração de sílica se enquadra no 

perfil do sistema de resfriamento em questão; 

A turbidez de uma amostra de água é o grau de atenuação de intensidade que um feixe de luz 

sofre ao atravessá-la (e esta redução se dá por absorção e espalhamento, uma vez que as partículas 

que provocam turbidez nas águas são maiores que o comprimento de onda da luz branca), devido à 
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presença de sólidos em suspensão, tais como partículas inorgânicas (areia, silte, argila) e de detritos 

orgânicos, algas e bactérias, plâncton em geral. 

Nas estações de tratamento de água, a turbidez, conjuntamente com a cor, é um parâmetro 

operacional de extrema importância para o controle dos processos de coagulação-floculação, 

sedimentação e filtração. Há uma preocupação adicional que se refere à presença de turbidez nas 

águas submetidas à desinfecção pelo cloro. Estas partículas grandes podem abrigar microrganismos, 

protegendo-os contra a ação deste agente desinfetante. Daí a importância das fases iniciais do 

tratamento para que a qualidade biológica da água a ser distribuída possa ser garantida. Dessa forma, 

os pontos analisados 1 a 6 foram compatíveis com os limites especificados para sistemas de 

resfriamento conferindo boa qualidade para reutilização. 

             Nas Estações de Tratamento de Águas (ETAs), parâmetros indiretos como a cor e a 

turbidez devem ser preferivelmente usados, uma vez que pela análise gravimétrica apresentam baixa 

precisão para níveis reduzidos de sólidos, além do tempo relativamente longo, necessário para a 

execução da mesma. 

A medida dos sólidos dissolvidos totais refere-se à quantidade de materiais dissolvidos que 

contribuem para a corrosividade da água. Já os sólidos em suspensão referem-se à medida de matéria 

não-dissolvida, determinada gravimetricamente, que provocam depósitos em equipamentos de troca 

de calor.  

São dados importantes na verificação da necessidade e no dimensionamento de unidades de 

sedimentação no tratamento de águas residuárias; serve para determinação da eficiência da 

sedimentação; permite a previsão do comportamento de despejos ao atingirem um curso d'água. 

Através da Tabela 4, observou-se que o parâmetro sólidos dissolvidos totais, nos pontos 1 a 6 

apresentou valores abaixo da faixa delimitada e, portanto conferiram a qualidade desejada para estes 

sistemas.  

 

CONCLUSÃO 

 

O crescimento sustentado de uma atividade industrial tem como quesito fundamental a 

adoção de uma gestão dos recursos hídricos. Sob essa ótica, o debate suscitado sobre as alternativas 

de reuso que possibilitassem a redução dos recursos hídricos e seu o uso eficiente em uma refinaria 

de petróleo é considerando um dos principais elementos frente à proposta apresentada.  

A redução dos riscos ambientais no uso dos recursos hídricos permite a interpretação de 

novos modelos de análise potencialmente favoráveis às condições de aproveitamento múltiplo dos 

recursos e seus possíveis beneficiamentos. Os procedimentos apresentados na análise obtida através 
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do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (1992)3, apontaram para a 

adequação direta de  eficiência no trato, sendo que grande parte das análises indicaram o seu 

reaproveitamento, apresentando viabilidade quanto ao reuso, tratamento e posterior utilização para 

outras atividades. 

Na pesquisa foram estabelecidos pontos importantes para reuso, a viabilidade de tratamento e 

reuso da água em torres de resfriamento ou ainda, no ciclo de Tratamento de águas, reduzindo o 

volume de água captado do rio a jusante, cuja vazão total diária resulta sob os custos dentro da 

empresa, evitando o gasto desnecessário do tratamento e caracterização de águas que seriam 

descartadas no rio a jusante. Desta forma, diminuindo os custos econômicos e ambientais, reduzindo 

o consumo e potencializando o sistema de reuso e produção petrolífera sem, no entanto, 

comprometer as condições do setor industrial analisado. 

A reutilização da água na indústria do petróleo foi apresentada enquanto alternativa viável, 

em meio à iminente escassez de água, tornando-se um instrumento de gestão ambiental dos recursos 

hídricos aliados as legislações específicas que normatizam sua apropriação. A composição analítica 

dos objetivos pretendidos nesta pesquisa apontou para a viabilidade de um debate acerca dos 

instrumentos de gestão eficiente, induzindo a um uso racional da água e propiciando o aumento da 

oferta, redução das demandas e diminuição da poluição ambiental.  

Desta forma, a implantação de um programa de gerenciamento ambiental é possível e 

racionalizar o uso de recursos naturais incidirá na melhoraria da qualidade do meio ambiente, bem 

como apresentará, simultaneamente, retorno econômico, visto que o programa de reuso de água na 

refinaria em estudo proporcionará redução de consumo de água (com conseqüente redução de 

custos), melhor desempenho operacional e redução de poluição hídrica (menor vazão de efluente 

com menor concentração de poluentes). 

Neste sentido, o reuso torna-se uma ferramenta fundamental quanto à racionalização do uso 

da água pelas indústrias, pois agrega a possibilidade de melhor aproveitamento dos recursos 

disponíveis através de práticas a partir de métodos e a adoção de tecnologias estratégicas, 

possibilitando a minimização dos riscos potenciais associados à escassez de água. 

 

 

 

 

                                                        
3 Cujos parâmetros analisados foram: pH; Sílica (mg L-1); condutividade (mS/cm ou µS/cm); cor (Unidades de cor); 
turbidez (NTU); cloreto (mg L-1); alcalinidade (mg de CaCO3 L-1); sólidos suspensos totais (mg L-1) sólidos dissolvidos 
totais (mg L-1); dureza da água (mg de CaCO3L-1); alumínio III (mg L-1); ferro total (mg L-1). 
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