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trabalho apresenta as principais tecnologias para o tratamento de efluentes de refinarias 
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1. Introdução 

 

Diante da expansão da capacidade do parque de refino de petróleo prevista pela 

política energética brasileira e do cenário de escassez de recursos hídricos, torna-se 

necessário projetar as novas refinarias no Brasil, com o objetivo de minimizar o 

consumo de água e maximizar o reúso dos efluentes industriais. 

As plantas de refino de petróleo são grandes consumidoras de água. No Brasil 

consumiram, durante o ano de 2009, 254.093 m
3
/dia de água

1
, que é utilizada em 

unidades de processo, em sistemas de geração de vapor, em torres de resfriamento, no 

combate ao incêndio e com fins potáveis. Em razão do exposto, torna-se necessário a 

implementação de políticas que visem a racionalização do uso da água nas refinarias 

brasileiras, tanto nas existentes como naquelas em fase de projeto. 

O Brasil é um país privilegiado em termos de disponibilidade de recursos 

hídricos, possuindo aproximadamente 13% de toda a reserva de água doce do Planeta 

(MIERZWA & HESPANHOL, 2005). Entretanto, no território nacional, há regiões com 

abundância e outras com escassez de água (regiões áridas e semi-áridas). Além disso, 

em regiões altamente urbanizadas, como as regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e 

de São Paulo, observam-se diversos problemas relacionados à escassez de água e à 

qualidade da mesma devido à grande demanda por esse recurso (HESPANHOL, 2003), 

causando conflitos entre os diversos usuários da bacia hidrográfica local. Diante desse 

cenário, torna-se fundamental a procura por novas fontes hídricas e a racionalização de 

seu uso. 

Assim, o reúso de água surge como uma alternativa interessante, tanto no 

sentido de minimizar sua utilização como no de reduzir a carga poluente. Além disso, 

com a implementação dos mecanismos de outorga e cobrança pela utilização dos 

recursos hídricos no Brasil (Política Nacional de Recursos Hídricos - PNRH, Lei N 

9.433, de 8 de janeiro de 1997), o reúso de efluentes nas indústrias passou a ser 

sinônimo de ganhos econômicos diretos, além de ser responsável por uma melhoria na 

imagem das empresas (MIERZWA & HESPANHOL, 2005). 

 Segundo MAGRINI & SANTOS (2001), a cobrança pelo uso dos recursos 

hídricos é o instrumento capaz de promover as condições de equilíbrio entre a oferta e a 

                                                 
1
 Este cálculo (estimativa) considera as 11 refinarias da Petrobras no Brasil, a quantidade de petróleo 

processada por estas refinarias durante 2009 e o Índice de Consumo de Água - ICA - médio de tais 

refinarias, dado por AMORIM (2005), como é explicado na seção 3.2 (os fluxos hídricos das refinarias de 

petróleo). 
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demanda de água, e a outorga de direitos de uso da água é o instrumento através do qual 

o usuário assegura, por prazo determinado, o seu direito. Entretanto, de acordo com 

PERES (2003), a outorga possui um impacto mais marcante para o reúso de água em 

refinarias de petróleo, pois o valor da cobrança atualmente praticado não chega a 

constituir para o refino um fator motivador para práticas de reúso.  

 Outra legislação importante consiste na Resolução CONAMA N 357, de 17 de 

março de 2005 (MMA, 2005a), que estabelece as condições e padrões de lançamento de 

efluentes. Portanto, as refinarias brasileiras de petróleo devem se adequar aos padrões 

definidos nesta Resolução antes do descarte dos efluentes aos corpor hídricos 

receptores. 

No tocante à legislação que trata de reúso de água, tem-se, no Brasil, a 

Resolução CONAMA N 54, de 28 de novembro de 2005 (MMA, 2005b), que 

estabelece modalidades, diretrizes e critérios gerais para a prática de reúso direto não 

potável de água, se referindo ao uso planejado de água de reúso, conduzida ao local de 

utilização, sem lançamento ou diluição prévia em corpos hídricos superficiais ou 

subterrâneos. O reúso direto não potável de água pode ser para as seguintes finalidades: 

urbanas; agrícolas e florestais; ambientais; industriais; e aqüicultura.  

No § 2
o
 do artigo 3

o
, é estabelecido que, para as diferentes modalidades de reúso, 

as diretrizes, critérios e parâmetros específicos devem ser estabelecidos pelos órgãos 

competentes. Tendo, então, os institutos de pesquisa papel importante em mostrar qual a 

melhor maneira de implementar tais medidas para incentivar as práticas de reúso de 

água, podendo variar dentro de uma mesma modalidade, caso do reúso industrial, sendo 

diferenciadas pelas características de cada tipologia (por exemplo, indústrias 

metalúrgicas, refinarias de petróleo etc.). 

Para a expansão do parque brasileiro de refino de petróleo, a Empresa de 

Pesquisa Energética - EPE - prevê a instalação de sete novas refinarias até 2030, o que 

significa um aumento de 79% da capacidade de refino atualmente existente no Brasil 

(EPE, 2007). Dentre estas, destacam-se as refinarias de Pernambuco (RNEST, com 

capacidade para processar 200 mil barris por dia), a do Maranhão (Refinaria Premium I, 

com capacidade para processar 600 mil barris por dia), e a do Ceará (Refinaria Premium 

II, com capacidade para processar 300 mil barris por dia), situadas na região Nordeste, 

região que apresenta problemas de escassez de água.  

Documento a respeito de eficiência energética, com foco em refinarias de 

petróleo, foi publicado (WORRELL & GALITSKY, 2005). Entretanto, observa-se a 
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inexistência de documento similar para a questão hídrica. Além disso, diante da 

expansão da capacidade do parque brasileiro de refino de petróleo e do cenário de 

escassez hídrica, antes destacado, uma análise do uso racional de água, incluindo um 

roadmap tecnológico para o reúso de água em refinarias de petróleo no Brasil torna-se 

de grande relevância para a gestão da água na indústria de refino de petróleo. 

  

As principais questões desta tese são as seguintes: 

a) É tecnicamente viável reduzir ao máximo o consumo de água em refinarias de 

petróleo no Brasil? 

b) É economicamente factível reduzir ao máximo o consumo de água em refinarias 

de petróleo no Brasil? 

 

Com relação às hipóteses expostas acima, “reduzir ao máximo o consumo de 

água em refinarias” diz respeito a reduzir o consumo hídrico desta tipologia industrial 

ao nível das melhores práticas disponíveis de reúso de água na mesma, e, inclusive, 

propor estruturas tecnológicas e metodológicas para melhorar tal nível. 

O objetivo geral da presente tese é: “Realizar uma análise das possibilidades de 

racionalização do uso da água em refinarias de petróleo no Brasil”. 

Como objetivos específicos, serão realizados: 

Uma análise da indústria de refino de petróleo e seu consumo hídrico. 

A gestão ambiental relacionada ao incentivo a práticas de racionalização do uso 

da água em refinarias de petróleo será estudada. 

Um roadmap tecnológico para o reúso de água em refinarias, contemplando os 

custos e as perspectivas de implementação das tecnologias. 

Uma avaliação de possibilidade de redução de consumo de água através de 

técnicas de otimização de troca mássica. 

Uma análise das experiências nacionais e internacionais de racionalização do uso 

de água em refinarias de petróleo, analisando-se os casos de aplicação das técnicas e 

tecnologias disponíveis para a minimização do consumo de água. 

 

  A tese está estrutura como segue: 

  No capítulo 1, é realizada uma introdução ao tema, com a exposição das 

principais questões envolvidas e das hipóteses deste trabalho. 



 4 

  O capítulo 2 aborda o consumo da água na indústria e as formas de minimização 

do consumo hídrico, que são a conservação, o reciclo e o reúso de água. Este último é 

melhor detalhado, ou seja, o reúso em cascata e o reúso de efluentes tratados. 

  O capítulo 3 trata das refinarias de petróleo e seu consumo hídrico, onde os 

seguintes aspectos são analisados: os processos de refinarias, seus fluxos hídricos, os 

poluentes presentes em seus efluentes e o quadro atual e as condicionantes ambientais 

para expansão do parque brasileiro de refino de petróleo. 

  O capítulo 4 tem como objetivo apresentar as melhores técnicas disponíveis 

para o tratamento de efluentes de refinarias de petróleo visando o reúso, assim como 

analisar os custos e as perspectivas de aplicação das técnicas no Brasil. 

  O capítulo 5 demonstra a aplicação da técnica water pinch em refinarias de 

petróleo, instrumento extremamente útil a ser aplicado pelas refinarias brasileiras. 

  O capítulo 6 analisa a aplicação dos conceitos de conservação, reciclo e reúso de 

água em refinarias de petróleo em âmbitos internacional e nacional. Além disso, analisa 

um caso de aplicação da técnica water pinch. 

  O capítulo 7 diz respeito às conclusões e recomendações para trabalhos futuros. 

Neste capítulo, os principais resultados do trabalho são expostos, assim como propõe 

aspectos, não abordados nesta tese, que seriam importantes para a continuidade do 

desenvolvimento do tema. 

Além dos capítulos acima descritos, este trabalho apresenta um apêndice, 

referente ao tratamento convencional de efluentes em refinarias de petróleo (separação 

por gravidade - os separadores API (American Petroleum Institute) sendo os 

equipamentos principais, flotação a ar dissolvido, quebra de emulsão, coagulação, 

floculação e tratamento biológico - lagoas aeradas, lodos ativados e biodiscos). 

 

A presente tese contribui para a gestão da água na indústria de refino de petróleo 

brasileira de uma forma global, já que apresenta mecanismos de racionalização do uso 

da água, mostrando as melhores técnicas para conservação, reciclo e reúso de água e 

evidenciando a aplicação do método water pinch. 

  Alguns autores estudaram o uso e as alternativas de abastecimento de água em 

refinarias brasileiras, incluindo, em alguns casos, as alternativas para reúso 

(COLLARES, 2004; AMORIM, 2005; SCHOR, 2006; LEMES, 2007; NOGUEIRA, 

2007). Entretanto, tanto em nível nacional como internacional, observa-se a inexistência 

da aplicação dos conceitos de conservação, reciclo e reúso de água em refinarias de 
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petróleo. Nesta tese se realiza a aplicação de tais conceitos, visando, principalmente, a 

implementação das melhores técnicas disponíveis no parque de refino nacional, em 

expansão.  

  Esta tese avalia também os principais desafios tecnológicos a serem enfrentados 

pelas refinarias de petróleo, tendo como meta a viabilização do reúso de água. Além 

disso, a análise da aplicação do método water pinch em refinarias, a qual ainda não foi 

realizada, incluindo a base da técnica para múltiplos contaminantes, seus principais 

benefícios e os ganhos obtidos quando prevista pelas novas refinarias brasileiras, é 

discutida no presente trabalho. 
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2. Consumo de água na indústria 

    

  Nas indústrias, dependendo do processo industrial, a água pode ser tanto 

matéria-prima, sendo incorporada, portanto, ao produto final, como um auxiliar na 

preparação de matérias-primas, fluido de transporte, fluido de aquecimento e/ou 

refrigeração ou nos processos de limpeza de equipamentos, etc. Os padrões de qualidade 

da água dependem de como ela será aplicada, podendo ser mais rigorosos, como no caso 

de indústrias alimentícias e farmacêuticas, ou menos rigorosos, como no caso de 

sistemas de refrigeração (MIERZWA & HESPANHOL, 2005). 

  Este capítulo visa analisar as formas de minimização do consumo hídrico nas 

indústrias, face à grande importância e ao alto consumo da água nestas atividades 

humanas. Para tanto, uma análise das principais categorias de reúso de água, dos 

conceitos de conservação, reciclo e reúso de água na indústria e dos tipos de reúso de 

efluente industrial e seus mecanismos de implementação são realizadas. 

  

2.1. Categorias de reúso de água 

  Discute-se, nesta seção, as principais categorias de reúso de água: agricultura, 

indústria, municípios e recarga de aqüíferos. 

 

Agricultura 

  A agricultura emprega grande quantidade de água (chegando a até 80% do uso 

consuntivo, em alguns países). Por tal motivo, atenção especial deve ser atribuída ao 

reúso para fins agrícolas. No Brasil, esta porcentagem chega muito próxima a 70%, 

merecendo, portanto, a atenção dos tomadores de decisão no tocante às prioridades para 

reúso (HESPANHOL, 2003). 

  Segundo HESPANHOL (2003), a agricultura depende, atualmente, de 

suprimento de água em um nível tal que a sustentabilidade da produção de alimentos 

não poderá ser mantida sem o desenvolvimento de novas fontes de suprimento e a 

gestão adequada dos recursos hídricos convencionais. Esta condição crítica é 

fundamentada no fato de que o aumento da produção não pode mais ser efetuado através 

da mera expansão de terra cultivada. Com poucas exceções, tais como áreas 

significativas do nordeste, que vêm sendo recuperadas para uso agrícola, a terra arável, 

em nível mundial, se aproxima muito rapidamente de seus limites de expansão. 
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  Além disso, de acordo com HESPANHOL (2003), durante as últimas décadas, o 

uso de esgotos para irrigação de culturas aumentou significativamente devido a uma 

série de fatores, entre eles a dificuldade crescente de identificar fontes alternativas de 

água para irrigação, o custo elevado de fertilizantes e os custos elevados dos sistemas de 

tratamento, necessários para a descarga de efluentes em corpos receptores. A aplicação 

de esgotos no solo é uma forma efetiva de controle da poluição e uma alternativa viável 

para aumentar a disponibilidade hídrica em regiões áridas e semi-áridas. Os maiores 

benefícios dessa forma de reúso são os associados aos aspectos econômicos, ambientais 

e de saúde pública. 

 

Indústria 

  Os altos custos da água industrial, associados às demandas crescentes, têm 

levado as indústrias a avaliar as possibilidades internas de reúso e a considerar ofertas 

das companhias de saneamento para a compra de efluentes tratados, a preços inferiores 

aos da água potável dos sistemas públicos de abastecimento. Um abastecimento 

industrial a custos razoáveis consiste na “água de utilidade”, produzida através de 

tratamento de efluentes secundários e distribuídas por adutoras que servem um 

grupamento significativo de indústrias (HESPANHOL, 2003). 

  Por exemplo, em algumas áreas da região metropolitana de São Paulo, o custo da 

água posta à disposição da industria está em torno de oito reais por m
3
, enquanto que a 

água de utilidades apresenta um custo marginal pouco superior a quatro reais por m
3
. 

Este custo varia com as condições locais, tanto em termos de níveis de tratamento 

necessários, como aqueles relativos aos sistemas de distribuição. A proximidade de 

estações de tratamento de esgotos às áreas de grande concentração industrial contribui 

para a viabilização de programas de reúso industrial, uma vez que permite adutoras e 

custos unitários de tratamento menores (HESPANHOL, 2003). 

  Segundo HESPANHOL (2003), os principais usos industriais com possibilidade 

de serem viabilizados em áreas de concentração industrial significativa são: as torres de 

resfriamento como água de make-up; as caldeiras; a construção civil, incluindo a 

preparação e cura de concreto, e para compactação do solo; a irrigação de áreas verdes 

de instalações industriais, as lavagens de pisos e alguns tipos de peças, principalmente 

na indústria mecânica; e os processos industriais. 

  É recomendável concentrar a fase inicial do programa de reúso industrial, de 

acordo com HESPANHOL (2003), em torres de resfriamento. Esgotos domésticos 
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tratados têm sido amplamente utilizados como água de resfriamento, com ou sem 

recirculação. Os esgotos apresentam uma pequena desvantagem em relação às águas 

naturais: possuem temperatura um pouco mais elevada. Entretanto, a oscilação de 

temperatura é muito menor nos esgotos domésticos do que em águas naturais. 

   

Municípios 

  Nos municípios, o reúso de água pode ser dividido em usos urbanos para fins 

potáveis e para fins não potáveis. No primeiro caso, a presença de organismos 

patogênicos e de compostos orgânicos sintéticos, na grande maioria dos efluentes 

disponíveis para reúso, principalmente naqueles oriundos de estações de tratamento de 

esgotos de grandes conurbações com pólos industriais expressivos, classifica o reúso 

potável como uma alternativa associada a riscos muito elevados, tornando-o 

praticamente inaceitável. Além disso, os custos dos sistemas de tratamento avançados 

que seriam necessários, levariam à inviabilidade econômico-financeira do 

abastecimento público, não havendo, ainda, face às considerações anteriormente 

efetuadas, garantia de proteção adequada da saúde pública dos consumidores 

(HESPANHOL, 2003). 

  Com relação aos usos urbanos para fins não potáveis, os mesmo envolvem riscos 

menores e devem ser considerados como primeira opção de reúso na área urbana. 

Entretanto, cuidados especiais devem ser tomados quando ocorre contato direto do 

público com gramados de parques, jardins, hotéis, áreas turísticas e campos de esporte. 

Os maiores potenciais de reúso são os que empregam esgotos tratados para: 

 irrigação de parques e jardins públicos, centros esportivos, campos de futebol, 

quadras de golfe, jardins de escolas e universidades, gramados, árvores e 

arbustos decorativos ao longo de avenidas e rodovias; 

 irrigação de áreas ajardinadas ao redor de edifícios públicos, residenciais e 

industriais; 

 reserva de proteção contra incêndios; 

 controle de poeira em movimentos de terra, etc.; 

 sistemas decorativos aquáticos tais como fontes e chafarizes, espelhos e quedas 

d’água; 

 descarga sanitária em banheiros públicos e em edifícios comerciais e industriais; 

 lavagem de trens e ônibus públicos (HESPANHOL, 2003). 
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Recarga de aqüíferos  

  Os aqüíferos subterrâneos são realimentados diretamente, através de irrigação ou 

precipitações, o que pode acarretar na poluição de suas águas. Podem, também, ser 

realimentados através de zonas ou áreas de recarga, que é conhecido como recarga 

artificial e ocorre com a utilização de efluentes adequadamente tratados. Esta 

modalidade de recarga de aqüíferos é direcionada para os seguintes objetivos: 

proporcionar tratamento adicional de efluentes; aumentar a disponibilidade de água em 

aqüíferos potáveis e não-potáveis; proporcionar reservatórios de água para uso futuro; 

prevenir a subsidência do solo
2
; e prevenir a intrusão de cunha salina, em aqüíferos 

costeiros (HESPANHOL, 2003). 

  Segundo HESPANHOL (2003), a infiltração e percolação de efluentes tratados 

se beneficia da capacidade natural de biodegradação e filtração dos solos, 

proporcionando um tratamento in situ e permitindo, em função do tipo de efluente 

considerado, dos métodos de recarga, de condições hidrogeológicas, e dos usos 

previstos, eliminar a necessidade de sistemas de tratamento avançados. Além disso, os 

aqüíferos subterrâneos se constituem em reservatórios naturais e em elementos de 

transporte de efluentes tratados. Alguns usos de água, que representam demanda 

sazonal, requerem grandes reservatórios para armazenamento ou métodos alternativos 

de descargas nos períodos de baixa demanda. Esses reservatórios, além de demandarem 

grandes áreas de instalações e de serem inviáveis economicamente, estão associados a 

perdas por evaporação, blooms de algas e deteriorização da qualidade das águas que 

armazenam. Os reservatórios subterrâneos operam como sistemas de distribuição 

naturais, eliminando os custos relativos às instalações de transporte de efluentes 

tratados. 

    

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 A subsidência do solo é definida como “o movimento para baixo ou o afundamento do solo causado 

pela perda de suporte subjacente” (HESPANHOL, 2003). 
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2.2. Conservação, reciclo e reúso de água na indústria 

 

  A Figura 1 apresenta a hierarquia de atuação para procedimentos de 

gerenciamento, que estão relacionados aos princípios básicos de prevenção da poluição 

(MIERZWA, 2002). O principal objetivo de qualquer iniciativa de prevenção da 

poluição é reduzir os impactos ambientais agregados a todo ciclo de vida do produto e, 

desta forma, a conservação de recursos e de energia são formas de prevenção da 

poluição. 

  Segundo MIERZWA (2002), com base neste conceito, verifica-se que as 

questões relacionadas ao consumo de água e gerenciamento de efluentes também devem 

ser avaliadas com base no princípio da prevenção da poluição que é, sem sombra de 

dúvida, a maneira mais lógica e racional de se trabalhar em qualquer atividade, já que 

são incorporados, em um único conceito, todos os princípios de um programa saudável 

de gerenciamento ambiental. 

 

 

Figura 1. Princípios básicos relacionados à prevenção da poluição (MIERZWA, 2002). 

 

  No topo da hierarquia da Figura 1, observam-se medidas de Prevenção e 

Redução que estão, de certo modo, relacionados à conservação de água na indústria. Em 

seguida, observa-se a importância das ações de Reciclagem e Reúso. Se o efluente não 

puder ser reciclado ou reusado, deve ser submetido a tratamento para a minimização de 

sua carga poluente. No final da hierarquia, tem-se a disposição final, que é o descarte 

dos efluentes aos corpos hídricos receptores. 



 11 

  Os métodos que propiciam a redução do consumo hídrico são a conservação, o 

reciclo e o reúso de água. A conservação de água é, dentre as três, a que requer menos 

esforços e custos de investimento; pressupõe o uso racional da água na indústria, 

incorporando, também, medidas relacionadas a perdas físicas, operações inadequadas e 

melhorias operacionais (MATSUMURA & MIERZWA, 2008). O reciclo de água (com 

regeneração) refere-se ao uso de efluente tratado, podendo ocorrer no mesmo processo 

de origem. 

  E o reúso de água pode ser realizado das seguintes formas: a) o efluente pode ser 

reusado diretamente em outras operações, quando o nível de contaminação não interfere 

no processo seguinte; b) e com regeneração, que é o reúso de efluente tratado, sendo 

realizado em processos diferentes da origem (WANG & SMITH, 1994). O primeiro tipo 

de reúso de água mencionado é conhecido como reúso em cascata (MIERZWA, 2002). 

A seção a seguir discute mais detalhadamente os tipos de reúso de efluente industrial, 

assim como analisa seus mecanismos de implementação. 
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2.3. Tipos de reúso de efluente industrial e mecanismos de implementação 

 

  Conforme mencionado, a prática de reúso de água pode ser implantada de duas 

maneiras distintas (MIERZWA, 2002): 

 Reúso direto de efluentes (reúso em cascata): neste caso, o efluente originado 

por um determinado processo é diretamente utilizado em um outro processo, 

pois suas características são compatíveis com os padrões de qualidade da água 

utilizada. 

 Reúso de efluentes tratados: é o tipo de reúso mais discutido atualmente e 

consiste na utilização de efluentes já submetidos a um processo de tratamento. 

 

Seguindo a filosofia de minimização da demanda de água e da geração de 

efluentes, torna-se importante priorizar o reúso em cascata, pois o consumo de água é 

minimizado ao mesmo tempo em que o volume de efluente a ser tratado é reduzido 

(MIERZWA & HESPANHOL, 2005). 

  Entretanto, à medida que a demanda de água e a geração de efluentes diminuem, 

a concentração de contaminantes no efluente remanescente aumenta, já que a carga de 

contaminantes não muda. Dessa forma, a opção pelo reúso de efluentes tratados só deve 

ser considerada após avaliação e implantação de todas as alternativas que lançam mão 

de reúso em cascata (MIERZWA & HESPANHOL, 2005). 

 

Reúso em cascata 

  Estuda-se o potencial do reúso de água em cascata com base nos dados sobre as 

características do efluente gerado e dos requisitos de qualidade de água no processo que 

o utiliza. A caracterização completa do efluente é muito onerosa, de forma que a 

estratégia a se adotar é se basear, inicialmente, em certos parâmetros, que pode ser 

DQO, que representa as substâncias orgânicas oxidáveis, e a condutividade elétrica ou a 

concentração de sais dissolvidos totais, que representam com segurança os compostos 

inorgânicos ionizáveis. Outros parâmetros importantes consistem no pH, na turbidez e 

na cor (MIERZWA & HESPANHOL, 2005). 

  Outro aspecto importante para o reúso em cascata diz respeito à forma de 

gerenciamento de efluentes, principalmente com relação à coleta, na qual o primeiro 

passo seria avaliar individualmente cada corrente de efluente, por meio de amostras 

retiradas dos diversos processos e atividades nas quais a água é utilizada. Durante esta 
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avaliação, deve-se priorizar os processos e atividades com elevada geração de efluentes, 

o que pode, em determinadas situações, indicar efluentes com baixas concentrações de 

contaminantes e resultar num sistema mais simples e econômico (MIERZWA & 

HESPANHOL, 2005). 

  Uma outra questão de extrema importância é a identificação da atividade na qual 

o reúso em cascata será aplicado. Deve existir uma relação direta entre quantidade e 

qualidade do efluente disponível, com a demanda e os padrões de qualidade exigidos 

(MIERZWA & HESPANHOL, 2005). 

 

Reúso de efluentes tratados 

  O reúso de efluentes tratados compreende: o reúso direto e o reúso após a 

adoção de técnicas complementares de tratamento. O primeiro caso consiste em 

encaminhar o efluente, da estação de tratamento até o local onde será utilizado. Já o 

segundo caso é aplicado quando o efluente ainda contiver algum contaminante que 

comprometa ou inviabilize o reúso direto. É importante que, independentemente da 

estratégia utilizada, a prática de reúso seja devidamente planejada, sendo sustentável ao 

longo do tempo (MIERZWA & HESPANHOL, 2005). 

  Novamente, a prática de reúso só pode ser adotada caso as características do 

efluente disponível sejam compatíveis com os requisitos de qualidade exigidos pela 

aplicação em questão. Dentre os diversos parâmetros de qualidade que ajudam a 

identificar aplicações potenciais para o reúso de efluentes, a concentração de sais 

dissolvidos totais (SDT) pode ser o mais adequado, já que é um parâmetro restritivo 

para o uso da água nas diversas aplicações industriais, além da limitação que os 

processos mais comuns apresentam para remover esse tipo de contaminante 

(MIERZWA & HESPANHOL, 2005). 

 

  O capítulo a seguir trata das refinarias de petróleo, objeto de estudo da presente 

tese. São então estudados os processos de refinarias, os seus fluxos hídricos, os 

poluentes presentes nos seus efluentes, a expansão do parque brasileiro de refino de 

petróleo e as condicionantes ambientais para a expansão do refino. 
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3. Indústria de refino de petróleo e consumo de água 

 

 Aspectos fundamentais das refinarias de petróleo são descritos, contemplando: 

seus processos; os fluxos hídricos existentes, ou seja, as correntes de água de entrada e 

saída dos processos, assim como outros usos primordiais da água em refinarias 

(podendo-se citar, principalmente, as torres de resfriamento e a geração de vapor); os 

poluentes presentes nos efluentes, caracterizando suas formas de geração e seus 

impactos no meio ambiente; a expansão prevista para o parque nacional de refino, fato 

que reforça a necessidade de políticas relacionadas ao reúso de água por parte das 

refinarias a serem instaladas no Brasil; e as condicionantes ambientais para a expansão 

do refino, como a implicação da distribuição desigual de água para a localização das 

refinarias no Brasil. 

 

3.1. Processos típicos de refinarias de petróleo  

  

A seguir, as unidades principais de refinarias de petróleo são descritas 

sucintamente. Estas unidades estão esquematizadas na Figura 2, que apresenta os fluxos 

de uma refinaria, assim como seus produtos. Além destas unidades descritas, a refinaria 

de petróleo possui uma série de sistemas de utilidade, que são insumos necessários ao 

seu funcionamento, como a água, o vapor, a eletricidade, o resfriamento de água, o ar 

comprimido, os gases industriais e a segurança contra incêndio. 

 

 

 Dessalgação 

A dessalgação possui como objetivo principal a remoção de sais corrosivos e de 

água, além de compostos organo-metálicos e sólidos em suspensão, que desativam 

catalisadores usados em operações de refino. O processo de dessalgação envolve a 

mistura de óleo com água (cerca de 3 a 10% do volume do cru) para a dissolução de sais 

na água. Em seguida, remove-se a água do petróleo, podendo-se para tanto usar o 

processo químico (quebra de emulsões água-óleo) ou o processo elétrico. Como as 

gotículas da emulsão óleo-água são portadoras de carga de mesmo sinal, submetendo-se 

o petróleo a uma diferença de potencial elétrico (de 15 a 35 kV) as gotículas de água se 

carregam por indução e mantêm a carga; forma-se um dipolo, com cargas positivas e 

negativas em lados opostos; em seguida há a aglutinação das partículas (coalescência) 
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que, como gotas grandes, decantam. A eficiência da separação depende do pH, da 

densidade e da viscosidade do óleo (SZKLO & ULLER, 2008; GARY & 

HANDWERK, 2001). 

 

Figura 2. Os fluxos de uma refinaria (GARY & HANDWERK, 2001). 
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 Destilação atmosférica 

Após passar pelo processo de dessalgação, o óleo é pré-aquecido em um 

trocador de calor/queimador a cerca de 300-400 C (750 F), para então entrar na coluna 

de destilação vertical a pressão atmosférica. Nela, a maior parte da carga se vaporiza e 

se fraciona em diferentes cortes, através de 30-50 estágios, cada um correspondendo a 

uma diferente temperatura de condensação, sendo coletada no topo da coluna. Já as 

frações pesadas não se vaporizam e são coletadas no fundo da coluna, sendo a carga da 

destilação a vácuo. Em tese ocorrem pelo menos quatro retiradas laterais na coluna, 

conforme seções de corte. Cada fração retirada lateralmente é enviada a uma torre de 

stripping, com 4 a 10 estágios, em cujo fundo se injeta vapor. Esta corrente de vapor 

ainda separa (strip) componentes mais leves daqueles mais pesados e ambos (vapor e 

componentes mais leves) retornam à coluna de destilação exatamente acima da bandeja 

(estágio) correspondente à retirada lateral ocorrida. Os produtos em geral são: nafta, 

gasolina e componentes leves; querosene; gasóleo leve; gasóleo pesado; resíduo de 

fundo; gás de refinaria (metano e etano), o qual contém H2S e NH3 (SZKLO & ULLER, 

2008; GARY & HANDWERK, 2001). 

    

 Destilação a vácuo 

O processo de destilação a vácuo consiste na destilação das frações pesadas a 

pressões reduzidas (0,2 a 0,7 psia ou 40 a 100 mbar), permitindo, por conseguinte, a 

separação das mesmas a temperaturas menores, sem decomposição de hidrocarbonetos e 

formação de coque. O vácuo na torre é mantido através de injetores de vapor e bombas 

de vácuo, além de condensadores barométricos. Como estes últimos produzem grande 

quantidade de água vêm deixando de ser empregados, sendo então substituídos por 

condensadores de superfície. A injeção de vapor superaquecido na base da coluna reduz 

a pressão parcial dos hidrocarbonetos, facilitando a sua separação. A temperatura no 

fundo da torre também é mantida a 355 C para minimizar o coqueamento indesejado. 

Os produtos em geral são: gasóleo leve de vácuo, gasóleo pesado de vácuo e resíduo de 

vácuo (SZKLO & ULLER, 2008; GARY & HANDWERK, 2001). 

 

 Craqueamento térmico / visco-redução 

Consistem na quebra de moléculas grandes (ou pesadas) de hidrocarbonetos em 

moléculas menores, através de aporte de calor. No craqueamento térmico, gasóleo 
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pesado e resíduo de vácuo são aquecidos a 540 C e colocados num reator, mantido a 

cerca de 140 psig. As reações ocorrem à temperatura de 500 C, sendo interrompidas 

após um tempo de permanência adequado. Os produtos são, então, levados a um flash, 

onde os produtos leves vaporizam e são separados. O fundo do flash, que contém grande 

parte da carga, inclui um resíduo pesado que, após ser resfriado, é misturado a correntes 

de óleos residuais. Já a visco-redução tem como objetivo a redução da viscosidade de 

derivados pesados e ao aumento da quantidade de gasóleo destinado à produção de 

gasolina (SZKLO & ULLER, 2008; GARY & HANDWERK, 2001). 

 

 Coqueamento retardado 

O coqueamento é um processo térmico não-catalítico de craqueamento, da 

mesma forma que os processos anteriores. Neste processo a carga (geralmente resíduo 

de vácuo) é introduzida numa torre fracionada, sendo separada em gasóleo, gasolina de 

coqueamento, gases combustíveis e coque de petróleo
3
. No coqueamento retardado, a 

corrente de resíduos é introduzida na torre de fracionamento, onde as frações leves 

residuais são removidas e as frações pesadas se condensam, sendo removidas e 

direcionadas a uma fornalha a cerca de 500 C. Da fornalha, a mistura segue para um 

reator termicamente isolado (“coqueador”), onde se forma o coque. Quando o primeiro 

coqueador completa a formação de produto, a carga segue para um coqueador vazio, 

paralelamente posicionado. Finalmente, quando a capacidade dos coqueadores é 

atingida, vapor é injetado em todo o sistema para remoção dos hidrocarbonetos gasosos, 

e água a alta pressão é injetada para o resfriamento do coque (resíduo sólido), que é, 

então, removido. O coque úmido é seco e a água reciclada ao sistema (SZKLO & 

ULLER, 2008; GARY & HANDWERK, 2001). 

 

 Craqueamento catalítico (FCC) 

No processo de craqueamento catalítico as reações acontecem em condições 

menos rigorosas em função do catalisador (ou mistura de catalisadores, normalmente 

zeólitos - ou sílica-alumina cristalina - e sílica alumina amorfa), sendo, portanto, mais 

seletivas. A carga do craqueamento catalítico consiste normalmente em gasóleos leves e 

pesados da unidade de destilação atmosférica (ou de destilação a vácuo), do 

                                                 
3
 O coque de petróleo, que consiste em carbono sólido com teores variados de impureza, é um produto 

comercial, que pode ser usado como produto energético ou como produto não-energético (produção de 

eletrodos da indústria metalúrgica) (SZKLO & ULLER, 2008). 
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coqueamento e das operações de desasfaltação. O craqueamento catalítico torna a 

refinaria mais flexível em relação a sua carga de alimentação, permitindo-lhe maior 

adaptação a crus mais pesados. Normalmente se aplica uma unidade de conversão 

profunda à montante em série com o FCC, como por exemplo o coqueamento retardado 

ou o hidrocraqueamento. Historicamente, a produção de craqueamento catalítico em 

leito fluidizado tendeu a favorecer a gasolina de alta octanagem, que contém olefinas e 

mais isoparafinas e aromáticos do que a gasolina da destilação atmosférica (straight-run 

gasoline) (SZKLO & ULLER, 2008; GARY & HANDWERK, 2001). 

  

 Hidrocraqueamento catalítico (HCC) 

Outro processo de quebra de moléculas grandes de hidrocarbonetos em 

moléculas menores consiste no HCC. Neste caso, utiliza-se catalisador metálico e 

atmosfera redutora (hidrogênio). Este processo normalmente utiliza um reator onde o 

fracionamento ocorre a pressões elevadas (35 a 100 kg/cm
2
 ou 33 a 190 atm), na 

presença de hidrogênio e a temperaturas de 280-475C. Além dos derivados desejados, 

o processo pode também gerar compostos sulfurados, oxigenados e nitrogenados que 

contaminam o catalisador. Por tal razão, normalmente antes do hidrotratamento 

utilizam-se unidades de hidrotratamento e desidratação, com o objetivo de remover H2S, 

NH3 e H2O. É um processo capaz de converter a faixa que vai de gasóleos a resíduos 

(gasóleo de vácuo, óleo leve de reciclo, gasóleo pesado de coque, óleo desasfaltado, 

etc.) em produtos leves. O processo procede da seguinte forma: a carga é misturada com 

H2 e gás reciclado (rico em H2), passando através de um aquecedor até o primeiro reator, 

que é operado a uma temperatura capaz de converter de 40 a 50% do volume. No 

segundo estágio, que contém as frações pesadas do primeiro separador, as condições de 

temperatura e pressão permitem conversão de 50 a 70% em volume, por passagem 

(SZKLO & ULLER, 2008; GARY & HANDWERK, 2001). 

 

 Hidrotratamento e hidroprocessamento 

Estes processos são empregados com o objetivo de remoção de impurezas, tais 

como compostos sulfurados, oxigenados, nitrogenados e organo-metálicos, que podem 

desativar catalisadores em unidades FCC, por exemplo, localizando-se, portanto, a 

montante dessas unidades. O hidrotratamento (HDT) ainda melhora a qualidade das 

frações, convertendo olefinas e diolefinas em parafinas e reduzindo a formação de 

gomas nos combustíveis. Já o hidroprocessamento usualmente utiliza resíduo das 
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unidades de destilação, fracionando-o em moléculas leves. O processo de HDT 

geralmente emprega um reator de um ou mais estágios e opera sob alta pressão e com a 

adição de hidrogênio. O HDT pode ser dividido, basicamente, em: hidrodessulfurização 

(HDS), saturação de olefinas (por exemplo, na estabilização de naftas que seguem para 

unidades de reformação catalítica), saturação de aromáticos (hidrodesaromatização - 

HDA) e hidrodesnitrogenação (HDN). Os produtos deste processo, em geral, são: gases 

de hidrocarbonetos leves, ácido sulfídrico, amônia e carga tratada (SZKLO & ULLER, 

2008; GARY & HANDWERK, 2001). 

 

 Alquilação 

Consiste num processo de combinação de hidrocarbonetos. Envolve, portanto, a 

combinação de duas ou mais moléculas para formar outra maior, podendo, por exemplo, 

converter um combustível (ou produto) gasoso em um combustível (ou produto) 

líquido. É usado na produção de gasolina com alto índice de octanas, principalmente a 

partir do isobutano e olefinas formadas principalmente no FCC e/ou no coqueamento 

retardado. Este processo se dá com a combinação entre olefinas leves (C3-C5) e 

isoparafinas, via catálise ácida (H2SO4 ou HF). Os produtos são alcanos, inclusive 

propanos e butanos líquidos (SZKLO & ULLER, 2008; GARY & HANDWERK, 

2001).  

 

 Isomerização 

A isomerização é um processo de rearranjo de hidrocarbonetos (altera a estrutura 

original da molécula, produzindo uma nova molécula com diferentes propriedades 

físico-químicas, porém com o mesmo número de átomos de carbono). Neste processo, 

parafinas (butano ou pentano da destilação atmosférica) são convertidas em 

isoparafinas, o que corresponde à produção de gasolina de alta qualidade, ou seja, alto 

índice de octanas e baixo teor de contaminantes. A reação ocorre a temperaturas de 100-

200C, na presença de catalisadores (Pt e um material de base). Necessita-se de uma 

atmosfera rica em hidrogênio, capaz de minimizar o depósito de coque. Os produtos 

seguem para unidades de tratamento. A carga também pode ser formada de correntes 

ricas em C6, como, por exemplo, naftas (SZKLO & ULLER, 2008; GARY & 

HANDWERK, 2001). 

 

 



 20 

 Polimerização 

A polimerização consiste num processo de combinação de hidrocarbonetos, 

sendo usualmente empregado na conversão de propeno ou buteno (de frações de GLP, 

por exemplo) em gasolina de alta octanagem. Trata-se de uma unidade similar à de 

alquilação, sendo, entretanto, menos custosa. As reações ocorrem à alta pressão e na 

presença de ácido fosfórico (H3PO4) como catalisador, em base de sílica. A reação é 

exotérmica, o que requer um controle de temperatura no processo. A carga deve ser 

isenta de enxofre, que ataca o catalisador. Por este motivo, a carga (propeno e buteno) é 

lavada com soda cáustica para retirada de mercaptanas, e com soluções de amina para 

retirada de ácido sulfúrico (SZKLO & ULLER, 2008; GARY & HANDWERK, 2001).  

 

 Reforma catalítica 

 A reforma usa reações catalíticas para processar correntes com baixo teor de 

octanas - gasolinas e naftas (por exemplo, a nafta pesada resultante da unidade de 

hidrotratamento), convertendo-as em aromáticos com alto teor de octanas. São quatro as 

reações principais (SZKLO & ULLER, 2008; GARY & HANDWERK, 2001): 

- Desidrogenação de naftênicos a aromáticos: é a principal reação da unidade; 

ocorre rapidamente, produzindo hidrogênio e compostos aromáticos. 

- Desidrociclização de parafinas: é a reação de catálise mais intrincada, 

consistindo no rearranjo molecular de parafinas em naftenos. 

- Isomerização: precisa ocorrer antes da desidrogenação, de forma a favorecer a 

formação de aromáticos. É uma reação rápida. 

- Hidrocraqueamento: é uma reação exotérmica, na qual compostos parafínicos 

são quebrados e ficam fora da faixa de corte da gasolina, concentrando, portanto, 

este produto em compostos aromáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

3.2. Os fluxos hídricos das refinarias de petróleo 

 

As plantas de refino de petróleo são grandes consumidoras de água. Requerem, 

portanto, estudos para garantir o desenvolvimento de medidas de racionalização do uso 

da água. As refinarias da Petrobras processaram, durante o ano de 2009, 282.325 m³ de 

petróleo / dia (ANP, 2010) no Brasil (ver Tabela 3 na página 36, onde, aqui, extraiu-se 

os valores correspondentes às refinarias que ainda serão construídas no Brasil). Dado o 

Índice de Consumo de Água médio das refinarias da Petrobras dado por AMORIM 

(2005), chega-se à estimativa de consumo de água de 254.093 m
3
 de água / dia pelas 

refinarias brasileiras
4
, que é utilizado em unidades de processo, em sistemas de geração 

de vapor, em torres de resfriamento, no combate ao incêndio e com fins potáveis. 

O ICA das refinarias de petróleo mundialmente se situa na faixa de 0,7 a 1,2 m
3 

de água / m
3
 de petróleo processado (DIEPOLDER, 1992). Portanto, os dados 

apresentados de ICA nas refinarias da Petrobras mostram-se compatíveis com a 

literatura internacional, com poucas exceções. E o ICA médio de tais refinarias se 

enquadra neste intervalo. 

A diferenciação entre o uso e o consumo da água numa refinaria faz-se 

necessária
5
. O uso da água representa a quantidade da mesma utilizada pelas operações 

da refinaria, sendo, de uma forma geral, o sistema de geração de vapor, as torres de 

resfriamento e as unidades de processo, como o Craqueamento Catalítico Fluido (FCC), 

o Hidrocraqueamento (HCC) e o Hidrotratamento (HDT), dependendo dos produtos da 

refinaria e de sua complexidade. Já o consumo da água se refere à quantidade da mesma 

efetivamente retirada dos recursos hídricos por parte da unidade industrial, sendo os 

dados apresentados na Tabela 3. Ou seja, desconsidera a água que é recirculada, 

podendo ser citado, como exemplo, o blowdown de sistemas de geração de vapor e de 

torres de resfriamento, que é a quantidade da água dos mesmos que é rejeitada, com o 

objetivo de limitar o aumento das espécies dissolvidas causado pela perda de água por 

evaporação (CH2M HILL, 2003), podendo ser uma fonte para reúso.  

Refinarias de petróleo empregam uma ampla quantidade de solvente em seus 

processos, com variadas solubilidades, para extrair desejáveis ou indesejáveis 

                                                 
4
 Neste cálculo foram consideradas as 11 refinarias da Petrobras no Brasil. Utilizou-se o dado médio de 

ICA fornecido por AMORIM (2005) - 0,9 m
3
 H2O/m

3
 petróleo, pois mesmo que a média dos dados de 

ICA da Tabela 3, na página 36, seja diferente (igual a 0,802 m
3
 H2O/m

3
 petróleo), a mesma não 

considerou a Lubnor. 
5
  Uso =  Consumo +  Reciclo. 
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componentes da matéria-prima que os alimenta. Isto resulta na geração de efluentes 

industriais de diferentes naturezas, os processos sendo projetados com o objetivo de 

otimizar o uso, o reúso e o reciclo associados com cada solvente individual (ALVA-

ARGÁEZ et al., 2007). Com relação a RNEST, o dado fornecido de geração de 

efluentes é baixo se comparado com refinarias brasileiras existentes de porte similar 

(ver Tabela 3), devendo ser principalmente devido às previsões de práticas de 

racionalização so uso da água por parte desta refinaria. 

A água é utilizada, em refinarias de petróleo e a nível mundial, em duas 

aplicações principais: em torres de resfriamento e em caldeiras (geração de vapor), 

correspondendo a 60-70% e 20-30%, respectivamente. Os outros usos da água, que são 

as unidades de processo, o combate ao incêndio e para fins potáveis, correspondem a 

9% (PERES, 2010). Dados ligeiramente diferentes são apresentados por CH2M HILL 

(2003), que indica que a produção de vapor e as torres de resfriamento representam, 

tipicamente, 40 - 45 %, cada uma, do consumo hídrico em refinarias. Segundo 

AMORIM (2005), nas refinarias da Petrobras o consumo de água é distribuído da 

seguinte forma: reposição de água de resfriamento, 46%; água de caldeira, 26%; água 

de incêndio, 9%; e água potável e serviço, 19%. 

A água também é utilizada para remover compostos inorgânicos solúveis de 

correntes de hidrocarbonetos; enquanto que vapor é usado em contato direto com 

hidrocarbonetos, resultando na geração de efluente industrial (CH2M HILL, 2003).  

 Evaporação, perdas devido à influência de ventos nas torres de resfriamento e 

lançamento do vapor gasto na atmosfera, constituem o maior uso de água. Água para 

refrigeração, drenagem das torres de resfriamento e descarga do vapor condensado são 

exemplos típicos de água não empregada diretamente nas operações. O vapor obtido na 

água gasta para alimentação de caldeiras é usado para retificação e destilação (BRAILE, 

1979). 

A Figura 3 ilustra, de forma esquemática, os fluxos hídricos que ocorrem em 

refinaria típica Norte Americana, construída nos anos 50, que utiliza, atualmente, 

sistema de resfriamento em circuito fechado. Tais correntes de água foram projetadas 

após a expansão da refinaria e a implementação do novo plano de gestão da água da 

mesma, com o objetivo de receber um petróleo de grau API mais elevado, reduzir o 

enxofre na gasolina e no diesel e expandir sua capacidade global (CH2M HILL, 2003). 

Observa-se a participação significativa do blowdown na geração de efluentes, além da 
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grande quantidade de água residuária reusada, após o seu tratamento, no sistema de 

resfriamento da refinaria. 

 

 

Figura 3. Diagrama apresentando os fluxos de água em uma refinaria típica Norte 

Americana, após sua expansão (adaptado de CH2M Hill, 2003). 

Nota: a) Unidade dos fluxos de água: L/s. 

          b) WWTF: Wastewater Treatment Facility; BFW: Boiler Feed Water. 

     

Os usuários de água em refinarias de petróleo estão resumidos na Tabela 1 

(ALVA-ARGÁEZ et al., 2007), que reúne, também, as origens do efluente e os 

poluentes principais dos efluentes gerados. 
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Tabela 1. Principais unidades de refinarias de petróleo usuárias de água (ALVA-

ARGÁEZ et al., 2007). 

Usuário de água Origem do efluente Poluentes principais do efluente Comentários 

Dessalgação do cru 
Água fresca ou poluída 

retirada 

Óleo livre, amônia, sulfetos e 

sólidos em suspensão 

3 a 10% em vol. 

na carga do cru 

Destilação de óleo cru Retirada de vapor 
Sulfetos, amônia, fenóis, óleo, 

cloretos, mercaptanas 

Linhas de 

amostragem de 

petróleo 

produzem fluxos 

significantes 

Craqueamento térmico 
Acumuladores 

superiores 
H2S, amônia, fenóis  

Craqueamento catalítico Retirada de vapor 
Óleo, sulfetos, fenóis, cianeto, 

amônia 

Efluentes 

alcalinos 

Hidrocraqueamento Retirada de vapor Alto em sulfetos  

Polimerização 
Pré-tratamento para 

remoção de H2S 
Sulfetos, mercaptanas, amônia 

Rejeito de baixo 

volume e alta 

resistência 

Alquilação Lavagem cáustica/água Cáustica gasta, óleo, sulfetos  

Isomerização Baixa demanda Baixo nível de fenóis 
Nenhum sulfeto, 

amônia presente 

Reforma Baixa demanda Sulfeto 

Processo 

relativamente 

limpo 

Hidrotratamento Retirada de vapor Amônia, sulfetos, fenol 

Efluente depende 

fortemente da 

matéria-prima de 

alimentação 

  

A seguir, o uso da água nas unidades apresentadas na Tabela 1 é descrito em 

maiores detalhes. 
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 Dessalgação: 

O uso da água ocorre na lavagem do petróleo cru pré-aquecido com água ácida 

retificada, para misturar com água residual, sais e sólidos presentes, carregando também 

sais dissolvidos e sedimentos, resultando na geração de salmoura (NOGUEIRA, 2007). 

Como já dito na seção 3.1, a água no petróleo é retirada tanto através de quebra de 

emulsões água-óleo (separação química) como de processo elétrico. A quantidade de 

água presente no petróleo cru é, aproximadamente, de 0,1 a 2 % em vol., e os sais 

contidos na fase aquosa emulsificada variam de 10 a 250 libras por mil barris (pounds 

per thousand barrels - p.t.b.). No tocante ao processo elétrico, um dessalgador elétrico 

de fase única pode reduzir o conteúdo de sal para abaixo de 3 p.t.b. Outro de duas fases 

pode reduzi-lo abaixo de 0,3 p.t.b. Pode-se alcançar uma desidratação de abaixo de 

cerca de 0,2 % em vol. de água no petróleo cru (ALVA-ARGÁEZ et al., 2007). 

 

 Destilação do óleo cru:  

Os principais usos da água na destilação atmosférica estão concentrados na 

injeção de vapor para controle de processo, o qual entra em contato com 

hidrocarbonetos, gerando água ácida; e água temperada e tratamento bender, no 

primeiro caso ocorrendo reposição insignificante de água (não apresenta perdas 

significativas), enquanto no segundo a utilização de água se resume à injeção em vasos, 

sendo posteriormente levado à ETDI (NOGUEIRA, 2007). Na destilação do óleo cru, o 

efluente é gerado, principalmente, por: (i) acumuladores superiores (anterior à 

recirculação ou transferência de hidrocarbonetos a outros fracionadores) contendo 

sulfetos, amônia, fenóis, cloretos e mercaptanas); (ii) linhas de amostragem de petróleo; 

(iii) emulsões estáveis de condensadores barométricos usados para criar condições de 

vácuo (como os condensadores barométricos são substituídos por condensadores 

superficiais, os vapores de petróleo não entram em contato com a água; (iv) o tambor de 

refluxo superior onde o vapor retirado é condensado com nafta e contém H2S e NH3 

(principalmente como NH4SH); (v) o tambor de produto superior que contém H2S e 

possivelmente fenóis (ALVA-ARGÁEZ et al., 2007). 

 

 Craqueamento térmico:  

No craqueamento térmico, a fonte principal de efluente é o acumulador superior 

do fracionador, onde a água é separada do vapor de hidrocarboneto e enviada ao sistema 
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de esgoto. Correntes de efluente podem conter H2S, NH3 e fenóis (ALVA-ARGÁEZ et 

al., 2007). 

 

 Craqueamento catalítico:  

 No craqueamento catalítico, os principais usos de água estão na injeção de vapor 

no reator para controle do processo e na lavagem de gases de topo da fracionadora (por 

exemplo, H2S e NH3), que podem ser removidos por meio de lavagem com água ácida 

retificada, melhorando a qualidade do produto gerado (NOGUEIRA, 2007). Unidades 

de craqueamento catalítico representam algumas das maiores fontes de efluentes azedos 

e fenólicos na refinaria. Poluentes de craqueamento catalítico geralmente provêm de 

retiradores de vapor e acumuladores superiores em fracionadores usados para recuperar 

e separar as várias frações de hidrocarbonetos produzidas no processo de craqueamento. 

Os poluentes principais são óleo, sulfetos, fenóis, cianetos e amônia. Esses poluentes 

produzem um efluente alcalino com altos teores de DBO e DQO (ALVA-ARGÁEZ et 

al., 2007). 

 

 Hidrocraqueamento:  

 O hidrocraqueamento catalítico produz pelo menos uma corrente de efluente 

com alta concentração de sulfetos, visto que reduz o conteúdo de enxofre da matéria-

prima. A maioria dos sulfetos está nos produtos gasosos, que são enviados à unidade de 

tratamento para remoção e/ou recuperação de enxofre e amônia (ALVA-ARGÁEZ et 

al., 2007). 

 

 Polimerização:  

Na polimerização, embora o processo faça uso de um catalisador ácido, o 

efluente é alcalino porque o catalisador é reciclado e todo ácido remanescente é 

removido por lavagem cáustica. A maior parte dos rejeitos vem do estágio de pré-

tratamento. O efluente possui grande quantidade de sulfetos, mercaptanas e amônia 

(ALVA-ARGÁEZ et al., 2007). 

 

 Alquilação:  

Na alquilação, a descarga principal é a cáustica gasta da fase de neutralização. 

Estes efluentes contêm sólidos em suspensão e dissolvidos, sulfetos, óleos e outros 
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contaminantes. Água retirada de acumuladores superiores contém quantidades variadas 

de petróleo, sulfetos e outros contaminantes, mas não é uma fonte principal de rejeito 

(ALVA-ARGÁEZ et al., 2007). 

 

 Isomerização:  

Os efluentes de isomerização não apresentam nenhum grave problema em 

termos de descarga de poluentes. Sulfetos e amônia não são poluentes prováveis nestes 

efluentes, enquanto que baixos níveis de fenóis e demanda de oxigênio seriam 

esperados (ALVA-ARGÁEZ et al., 2007). 

 

 Reforma: 

  A reforma é um processo relativamente limpo. A vazão do efluente é pequena e 

nenhuma das correntes tem altas concentrações de poluentes significantes. O efluente é 

alcalino e o poluente principal é sulfeto do acumulador superior na torre de retirada, 

usada para remover as frações leves de hidrocarbonetos do efluente do reator (ALVA-

ARGÁEZ et al., 2007). 

 

 Hidrotratamento:  

No hidrotratamento de correntes instáveis (HDT), os principais usos de água 

estão na injeção de água ácida retificada a jusante do reator de hidrotratamento, na 

injeção de vapor nas torres de retificação a diesel e na injeção de vapor nos ejetores 

(NOGUEIRA, 2007).  Processos principais de hidrotratamento usados incluem o pré-

tratamento da matéria-prima de alimentação do reformador catalítico, dessulfurização 

do nafta, polimento do óleo lubrificante, pré-aquecimento da matéria-prima de 

craqueamento e dessulfurização residual e saturação do nafta. A resistência e quantidade 

do efluente depende do processo usado e da matéria-prima da alimentação. Amônia e 

sulfetos são os contaminantes primordiais, mas fenóis podem estar presentes (ALVA-

ARGÁEZ et al., 2007). 
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3.3. Os poluentes presentes nos efluentes líquidos de refinarias de petróleo 

 

 A Tabela 1 apresentou os poluentes principais dos efluentes gerados pelas 

diversas operações das refinarias de petróleo. 

Os efluentes líquidos de refinarias de petróleo contêm óleos que podem vir 

separados, emulsificados ou dissolvidos; produtos químicos, inclusive ácidos, álcalis, 

sulfetos, mercaptanas, amônia e fenóis; e também sólidos em suspensão. Têm origem 

durante o processamento do petróleo: vazamentos dos equipamentos de refrigeração, 

condensado das operações de retificação de vapores, águas de lavagem da dessalgação 

do cru e tratamento de outros subprodutos. Ainda: perdas durante o fechamento ou 

abertura dos equipamentos, esgotamento dos tanques de armazenagem, equipamento 

para limpeza de água, descarga da torre de resfriamento, despejos dos condicionadores 

de água, água escoada das chuvas e diversas outras fontes tais como lavagem de áreas 

ou equipamentos, água de resfriamento das gaxetas das bombas utilizadas na 

refrigeração da água e esgotos domésticos (BRAILE, 1979). 

A presença de sólidos dissolvidos e em suspensão possui como conseqüências 

principais nos meios aquáticos os seguintes aspectos: 

 Assoreamento dos recursos hídricos, com conseqüente diminuição das vazões de 

escoamento e dos volumes de armazenamento, podendo, deste modo, acarretar 

inundações. 

 Soterramento de animais e de ovos de peixes. 

 Aumento da turbidez da água, o que reduz a sua transparência, acarretando a 

redução da atividade fotossintética. A redução da fotossíntese promove a 

redução da quantidade de oxigênio dissolvido, o que gera impactos sobre a vida 

aquática (MOTA, 1997). De um modo geral, pode-se dizer que ocorre a redução 

do número de espécies e do número de organismos que vivem no meio afetado 

(CONNEL & MILLER, 1984). 

 

 Óleo separado ou emulsificado pode ser encontrado em diversas fontes de 

despejos: os despejos resultantes dos vários processos são usualmente caracterizados 

como qualquer água ou vapor condensado que esteve em contato direto com o óleo, em 

estado líquido ou vapor, e que, portanto, contém óleo e algum poluente químico, 

incluindo soda cáustica exaurida, soluções ácidas, produtos de lavagem do óleo cru, 

água empregada na dessalinização do cru, condensados de retificação a vapor, 
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destilação, limpeza do vapor ou do regenerador catalítico e argilas. As águas escoadas 

das chuvas poderão estar ou não contaminadas, dependendo da área da refinaria 

drenada. Sulfetos podem aparecer na água empregada na dessalgação do cru, nos 

recipientes de condensado de gasolina, na destilação e nas unidades de craqueamento. 

Despejos com fenóis podem ser encontrados nas águas condensadas provenientes do 

craqueamento catalítico, nas águas de lavagem de gasolina após tratamento cáustico, 

nos óleos lubrificantes e nos processos de produção de solventes que utilizem fenóis 

(BRAILE, 1979). 

 As fontes de despejos ácidos nas refinarias são (BRAILE, 1979): 

 destilação do óleo cru e produtos intermediários; 

 tratamento com ácido e manuseio de lodo ácido; 

 craqueamento catalítico; 

 limpeza de equipamentos que contribuem para formar sulfeto de hidrogênio e 

outros compostos ácidos. 

 

 A alcalinidade dos despejos sob a forma de sódio, cálcio, hidróxido de amônio e 

carbonatos, pode ser originária do tratamento cáustico dos destilados nos processos de 

dessulfurização e purificação do gás, no controle da corrosão com agentes 

neutralizadores, nos despejos da estação de tratamento d´água, nas unidades de 

refrigeração com amônia e na conversão de nitrogênio, durante o craqueamento 

catalítico. Solutos oxidáveis, incluindo alguns dos componentes anteriormente descritos, 

podem estar presentes nos despejos de refinarias, contribuindo assim para aumentar a 

demanda de oxigênio. São originários, principalmente, dos drenos do acumulador do 

condensado do craqueamento, da água refrigerada proveniente dos condensadores 

barométricos e de contato, dos produtos químicos gastos no tratamento do destilado, da 

fabricação de produtos petroquímicos, das drenagens de água do óleo cru dos tanques 

intermediários de armazenagem e dos esgotos domésticos. Substâncias tais como fenol e 

compostos naftênicos, compostos nitrogenados e orgânicos saturados, provocam o 

aroma característico dos despejos das refinarias (BRAILE, 1979). 

Muitos dos efluentes das operações de refino têm alta DBO e/ou DQO. A 

decomposição da matéria orgânica presente em um líquido é feita, inicialmente, por 

bactérias aeróbias, que se utilizam do oxigênio dissolvido no meio aquático para 

promover as reações. Deste modo, quanto maior é a quantidade de matéria orgânica 
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presente no meio, maior é a quantidade de oxigênio necessária para sua oxidação. 

Assim sendo, a principal conseqüência do lançamento de matéria consumidora de 

oxigênio é a redução da quantidade de oxigênio dissolvido na água, o que acarreta 

prejuízos à vida aquática (MOTA, 1997). 

 Os despejos das refinarias contêm compostos tóxicos com composição 

extremamente variável. A Tabela 2 fornece as características desses despejos mais 

comumente encontrada na literatura (BRAILE, 1979). 

 

Tabela 2. Características dos despejos de refinarias (BRAILE, 1979). 

Parâmetro 
Limites 

Mínimo Máximo 

Temperatura (
o
C) 22 41 

pH 6,2 10,6 

DBO (mg/L) 17 280 

DQO (mg/L) 140 3.340 

Sulfetos (mg/L) 0,0 38 

Dureza como CaCO3 (mg/L) 139 510 

Alcalinidade como CaCO3 (mg/L) 77 356 

Óleo (mg/L) 23 200 

Fósforo (mg/L) 0,0 97 

NH3 (mg/L como N) 0,0 120 

Cloretos (mg/L) 19 1080 

Sulfatos (mg/L) 0,0 182 

  

Alterações do pH e elevação de temperatura acarretam, para o meio aquático, os 

seguintes aspectos: 

 Alterações do pH (MOTA, 1997): 

- Corrosão; 

- Efeitos negativos sobre a fauna e a flora; 

- Prejuízos à utilização desta água na irrigação agrícola e em outros usos; 

- Aumento da toxidez de certos compostos, tais como: amônia, metais pesados e 

gás sulfídrico;  

 Elevação de temperatura (MOTA, 1997): 



 31 

- Aumento das reações químicas biológicas podendo acarretar a elevação da 

toxidez de alguns elementos e compostos químicos; 

- Redução da quantidade de oxigênio dissolvido, com efeitos negativos sobre a 

vida da vida aquática aeróbia; 

- Diminuição da viscosidade da água. 

 

A toxicidade dos sais presentes nos efluentes de refinarias para os organismos 

aquáticos pode variar de baixa, como no caso dos cloretos, até alta, caso dos cianetos. A 

principal conseqüência da presença de tais substâncias nos meios aquáticos é a 

eliminação de algumas espécies de animais aquáticos, quando as concentrações são 

suficientemente elevadas (CONNEL & MILLER, 1984). 

 Muitos compostos tóxicos dos despejos das refinarias de petróleo, mesmo 

presentes em concentrações inferiores às letais, podem causar danos à flora e à fauna 

devido à toxidez advinda dos efeitos sinérgicos da interação dos diversos compostos 

tóxicos. Contudo, mesmo se estiverem presentes em concentrações letais, poderão não 

exibir o grau de toxidez esperado devido aos efeitos não tóxicos antagônicos entre os 

compostos misturados (BRAILE, 1979).  

 Outro tipo de despejo tóxico de refinarias de petróleo consiste na soda exaurida. 

Muitas frações intermediárias e produtos do petróleo contêm uma variedade de 

compostos indesejáveis que devem ser eliminados. As gasolinas craqueadas, por 

exemplo, contêm H2S, mercaptanas, fenóis e tiofenóis, necessitando de tratamento 

cáustico, que é feito com soluções de NaOH de 5 a 15% em peso. Outras frações 

contêm fenóis e ácidos naftênicos, que também são removidos por este tratamento. A 

soda exaurida contém vários destes poluentes e seu despejo constitui um problema 

(BRAILE, 1979). 
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3.4. O quadro atual do parque brasileiro de refino de petróleo 

 

No tocante ao parque brasileiro de refino de petróleo, existem em 2010 treze 

refinarias, sendo onze pertencentes à Petrobras e duas à iniciativa privada (ANP, 2010), 

as quais correspondem a somente 2% de toda a capacidade de refino do país e por isso 

vendem seus produtos a nichos específicos de mercado. Uma breve descrição das 

refinarias da Petrobras é apresentada a seguir. 

A Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste, LUBNOR, é localizada 

em Fortaleza-CE. Em 24 de junho de 1966 foi inaugurada a Fábrica de Asfalto de 

Fortaleza, que daria origem a LUBNOR. Ao longo dos anos, o parque industrial desta 

refinaria passou por várias ampliações e instalação de novas unidades, alcançando hoje 

uma expressiva diversificação de produtos de maior valor agregado. Seus principais 

produtos são: asfaltos, óleos lubrificantes, gás natural, óleo combustível para navios, gás 

de cozinha e óleo amaciante de fibras. Sua capacidade instalada é de 6 mil barris de 

petróleo / dia (PETROBRAS, 2010). 

A LUBNOR situa-se na Bacia da Região Metropolitana de Fortaleza.  

A refinaria de Issac Sabbá, REMAN, localizada em Manaus-AM, iniciou suas 

operações em 6 de setembro de 1956, e a inauguração oficial ocorreu em 3 de janeiro de 

1957. Em 1971, a Petrobras assumiu o controle acionário da companhia. Seus principais 

produtos são: GLP, nafta petroquímica, gasolina, querosene de aviação, óleo diesel, 

óleos combustíveis, óleo leve para turbina elétrica, óleo para geração de energia, asfalto. 

Sua capacidade instalada é de 46 mil barris de petróleo / dia (PETROBRAS, 2010). 

Uma potencial fonte de água da REMAN é o rio Negro, afluente do Amazonas. 

Embora a REMAN utilize água de poço, não apresenta qualquer preocupação em 

termos de quantidade de água disponível (COLLARES, 2004). 

A refinaria de Capuava, RECAP, localizada em Capuava-Mauá-SP, foi 

inaugurada em dezembro de 1954. Seus principais produtos são: propeno, GLP, 

gasolina, óleo diesel metropolitano (com baixo teor de enxofre) e solventes especiais. 

Possui capacidade instalada de 53 mil barris de petróleo / dia (PETROBRAS, 2010). 

A RECAP apresenta sérios problemas com relação à captação de água, sendo 

usuária da Bacia Hidrográfica do Alto Tiête. O rio Tamanduateí, tributário desta Bacia, 

e do qual a refinaria capta parte da água utilizada, apresenta alto grau de poluição, 

estando inserido na região metropolitana de São Paulo (COLLARES, 2004). 
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A refinaria Alberto Pasqualini, RAFAP, localizada em Canoas-RS, é a mais 

recente refinaria da Petrobras, sendo construída em janeiro de 2001. Seus principais 

produtos são: óleo diesel, nafta petroquímica, gasolina, GLP, querosene de aviação, 

óleos combustíveis, bunker para navio, querosene, asfaltos e solventes. Possui 

capacidade instalada de 189 mil barris de petróleo / dia (PETROBRAS, 2010). 

A REFAP capta água do rio dos Sinos (COLLARES, 2004). 

A refinaria Gabriel Passos, REGAP, localizada Betim-MG, foi inaugurada em 

30 de março de 1968. Seus principais produtos são: gasolina, óleo diesel, querosene de 

aviação, GLP, aguarrás, asfaltos, coque e enxofre. Sua capacidade instalada é de 151 

mil barris de petróleo / dia (PETROBRAS, 2010). 

A REGAP capta água do rio Paraopeba (COLLARES, 2004). 

A refinaria Presidente Bernardes (RPBC), localizada em Cubatão-SP, foi a 

primeira grande refinaria construída pela Petrobras, sendo projetada em 1952. É 

responsável atualmente por 11% da produção de derivados no Brasil. Seus principais 

produtos são: gasolina de aviação, diesel ecológico, componentes da gasolina da 

Fórmula 1, coque para exportação. Possui capacidade instalada de 170 mil barris de 

petróleo / dia (PETROBRAS, 2010). 

A captação de água da RPBC é realizada no rio das Pedras (COLLARES, 2004). 

A refinaria Presidente Getúlio Vargas, REPAR, localizada em Araucária-PR, 

entrou em operação no final da década de 70. Seus principais produtos são: GLP, 

gasolina, óleo diesel, óleos combustíveis, querosene de aviação, asfaltos e nafta. Possui 

capacidade instalada de 189 mil barris de petróleo / dia (PETROBRAS, 2010). 

A refinaria Henrique Lage, REVAP, localizada em São José dos Campos-SP, foi 

a quarta refinaria a entrar em funcionamento em São Paulo, em 1980. Seus principais 

produtos são: gasolina, óleo diesel, querosene de aviação, GLP, asfalto e enxofre. Sua 

capacidade instalada é de 252 mil barris de petróleo / dia (PETROBRAS, 2010). 

A REVAP é localizada na Bacia do rio Paraíba do Sul. Com relação a esta 

refinaria, sinalizou-se, em acordo de compromisso com o Órgão Ambiental Local, a 

dificuldade de se aumentar a captação de água na atual fonte hídrica para as ampliações 

futuras (COLLARES, 2004). 

A refinaria Duque de Caxias, REDUC, localizada em Duque de Caxias - RJ, é a 

mais completa refinaria da Petrobras e foi inaugurada em 1961. Seus principais 

produtos são: lubrificantes, gasolina, óleo diesel, querosene de aviação, GLP, bunker e 
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nafta petroquímica. Sua capacidade instalada é de 242 mil barris de petróleo / dia 

(PETROBRAS, 2010). 

A água bruta da REDUC tem como origem dois mananciais: o rio Saracuruna e 

o rio Guandu, sendo o primeiro o manancial principal devido às suas melhores 

condições, principalmente quanto à salinidade. A vazão máxima de captação do rio 

Guandu é de 1,0 m³/s. Já no rio Saracuruna, a captação contínua é de aproximadamente 

0,4 m³/s. A REDUC utiliza a adutora do Guandu como complementação à água do 

Saracuruna (SCHOR, 2006). 

Segundo SCHOR (2006), a bacia do Rio Guandu possui, aproximadamente, 

1400 km². Boa parte da vazão deste rio, de extrema importância para a população 

fluminense, provém do Complexo Hidrelétrico de Lajes. Já a barragem do rio 

Saracuruna é uma importante fonte de suprimento de água para a REDUC, devido à sua 

excelente qualidade. A vazão média de água consumida pela REDUC é de 478 L/s. 

Sendo que a refinaria precisou apenas de, aproximadamente, 78 L/s provenientes do rio 

Guandu, sendo o restante oriundo do manancial mais próximo, o Saracuruna (SCHOR, 

2006).  

De acordo com SCHOR (2006), a água subterrânea também deve ser 

considerada nos estudos de oferta e demanda de água da REDUC. No entanto, pelo fato 

de a REDUC estar próxima de mananciais de superfície, a captação de água subterrânea 

ao lado de um rio, de um lago ou do mar pode ser considerada como captação de água 

dos próprios corpos de água superficiais, a um custo maior. Com a proximidade dos 

mananciais de superfície, a água só deve ser considerada como subterrânea se for de 

poços arteseanos. Entretanto, como a REDUC dispõe de água superficial relativamente 

próxima, talvez o custo de bombeio da água subterrânea seja superior ao custo da 

adução da água do Saracuruna, por exemplo, cuja qualidade é excelente.  

A refinaria Landulpho Alves (RLAM), localizada em São Francisco do Conde-

BA, foi construída em 1949 com o nome de refinaria de Mataripe, estando diretamente 

ligada à descoberta dos primeiros poços de petróleo no país, no Recôncavo Baiano. 

Com a criação da Petrobras, em 1953, a refinaria foi incorporada ao patrimônio da 

companhia, passando a se chamar Landulpho Alves-Mataripe. Seus principais produtos 

são: propano, propeno, iso-butano, gás de cozinha, gasolina, nafta petroquímica, 

querosene, querosene de aviação, parafinas, óleos combustíveis a asfaltos. Sua 

capacidade instalada é de 323 mil barris de petróleo / dia (PETROBRAS, 2010). 
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Segundo COLLARES (2004), a água doce que abastece a RLAM é bombeada 

do rio Catu, localizado a cinquenta quilometros de distância, através de uma adutora 

com capacidade de bombeamento de 26.000 m
3
/dia. Outra fonte de suprimento é a 

represa São Paulo, a cinco quilômetros de distância, com capacidade para 28.000 

m
3
/dia. A RLAM também conta com seis bombas para água do mar, utilizadas para a 

refrigeração de equipamentos. 

A refinaria de Paulínia, REPLAN, localizada em Paulínia-SP, começou a operar 

em fevereiro de 1972 com o nome de Refinaria do Planalto, tendo seu nome alterado 

para Refinaria de Paulínia na data de sua inauguração, em 12 de maio do mesmo ano. 

Seus principais produtos são: diesel, gasolina, GLP, nafta, querosene, coque e asfalto. 

Sua capacidade instalada é de 365 mil barris de petróleo / dia (PETROBRAS, 2010). 

AMORIM (2005) aponta que a REPLAN está localizada na Bacia do Rio 

Paraná. O rio Paraná, que é formado pelos rios Parnaíba e Grande, consiste no segundo 

maior rio em extensão da América do Sul e o décimo do mundo em termos de vazão. 

Seus maiores tributários são os rios Tietê, Paranapanema, Iguaçu e Paraguai e sua bacia 

possui uma área de 879.860 m
2
, o que corresponde a 10 % do território brasileiro e tem 

vazão média de 10.371 m
3
/s. A região compreende os estados de São Paulo (25%), 

Paraná (21%), Mato Grosso do Sul (20%), Minas Gerais (18%), Goiás (14%), Santa 

Catarina (1,5%) e Distrito Federal (0,5%). 

 

A Tabela 3 apresenta dados relevantes das refinarias da Petrobras (ANP, 2010; 

SCHOR, 2006; AQUINO et al., 2010). Nesta Tabela, são apresentados dados acerca das 

Bacias Hidrográficas, da quantidade de petróleo processado, do consumo de água, de 

Índice de Consumo de Água (ICA), da quantidade de efluente gerado e do ano de ínicio 

de funcionamento das novas refinarias. 
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Tabela 3. Dados relevantes sobre as refinarias da Petrobras (1ANP, 2010; 2SCHOR, 

2006; 3AQUINO et al., 2010). 

Refinaria
 

Região Estado 
Bacia 

Hidrograf.
 

Petróleo 

processado
 

(m
3
/dia)

1 

Consumo 

de água 

(m
3
/dia)

2
 

ICA (m
3
 

H2O/m
3
 

petróleo)
2
 

Efluente 

gerado 

(m
3
/dia)

2
 

Início 

de 

func. 

LUBNOR Nordeste CE 
Reg. Met. 

Fortaleza 
961 n.d. n.d. 678 n.a. 

REMAN Norte AM 
Rio 

Amazonas 
6.511 3.261 0,450 3.287 n.a. 

RECAP Sudeste SP Alto Tietê 6.630 6.385 0,870 2.194 n.a. 

REFAP Sul RS 
Rio dos 

Sinos 
26.605 13.759 0,800 6.546 n.a. 

REGAP Sudeste MG 
Rio 

Paraopeba 
22.857 22.425 1,060 9.483 n.a. 

RPBC Sudeste SP 
Rio das 

Pedras 
26.386 27.276 1,140 21.381 n.a. 

REPAR Sul PR Rio Iguaçu 30.027 16.091 0,570 8.852 n.a. 

REVAP Sudeste SP 
Paraíba do 

Sul 
38.896 21.239 0,560 10.276 n.a. 

REDUC Sudeste RJ Guandu 33.269 41.342 1,190 25.285 n.a. 

RLAM Nordeste BA Rio Catu 35.158 27.791 0,690 15.989 n.a. 

REPLAN Sudeste SP Rio Paraná 55.025 39.421 0,690 13.745 n.a. 

RNEST
3 

Nordeste PE Rio Ipojuca 36.570 n.a. n.a. 400 a 600 2012 

COMPERJ Sudeste RJ 
Baia de 

Guanabara 
54.855 n.a. n.a. n.a. 2012 

Premium I Nordeste MA n.d. 99.736 n.a. n.a. n.a. 2015 

Premium II Nordeste CE 
Reg. Met. 

Fortaleza 
49.868 n.a. n.a. n.a. 2014 

TOTAL
4
 n.a. n.a. n.a. 523.354 218.990 0,802 

118.116 a 

118.316 
n.a. 

Nota: n.d. - não disponível; n.a. - não se aplica. 
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3.5. A condicionantes ambientais para expansão do parque brasileiro de refino de 

petróleo 

 

 TAVARES et al. (2006) avaliaram diferentes estratégias para a expansão do 

segmento de refino de petróleo no Brasil, utilizando critérios de segurança energética 

(reduzindo as importações e a vulnerabilidade para produtos-chave), através da 

maximização da rentabilidade desse setor (impulsionando a produção de produtos de 

petróleo de valor mais alto) e agregando valor à produção de petróleo do Brasil 

(reduzindo as exportações de petróleo ácido pesado). Simulações de cenário de mercado 

indicam que investimentos serão requeridos no segmento de refino de petróleo do Brasil 

superiores aos atribuídos a alterações previstas nas suas instalações atuais, reduzindo a 

vulnerabilidade da nação em termos de importações de gasóleo e de nafta petroquímica.  

 O Brasil é, atualmente, um importador líquido de gasóleo, e essas importações 

tendem a crescer. Além disso, algumas regiões apresentam um crescimento grande em 

demanda de gasóleo, especialmente o sudeste da Ásia e a Europa, que combinado com a 

falta de investimento na capacidade de refino pode representar uma restrição na 

disponibilidade de gasóleo no mundo. Ainda, o Brasil exporta gasolina, mas a mesma 

não atende às especificações mais restritas nos EUA, o maior mercado de gasolina do 

mundo. Seguindo o exemplo de Venezuela ou outro país, que procura a rentabilidade 

máxima para refinar seu próprio cru, as refinarias podem ser construídas para produzir 

gasolina de alta qualidade no Brasil (TAVARES et al., 2006). 

 Deve-se destacar que os cenários de mercado simulados no trabalho de 

TAVARES et al. (2006) apresentam taxas de crescimento que são bastante diferentes 

para mercados de gasolina e etanol, devido a maior penetração e mais amplo uso de 

veículos multi-combustível no Cenário Alternativo com relação ao Cenário BAU 

(Business-as-Usual).  Na realidade, as diferenças entre os números do mercado de 

combustíveis nos dois cenários simulados indicam possíveis estratégias para o Brasil 

atender suas próprias demandas de combustível. O Cenário Alternativo apresenta um 

mercado total de combustíveis 7,4% menor que o cenário BAU, devido principalmente 

às políticas energéticas destinadas à conservação de combustíveis e ao incentivo de 

amplo uso de fontes alternativas tais como etanol e biodiesel. Para diesel, essa diferença 

é de 4,4%; atingindo 21,3% para gasolina e 1,5% para GLP.  

 Ainda de acordo com TAVARES et al. (2006), vários fatores influenciam 

decisões de investimento no segmento de refino de petróleo, incluindo condições locais 
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de infraestrutura, as possibilidades de parcerias entre empresas, estratégias corporativas, 

matéria-prima e custos de transporte de produtos, questões ambientais, especificações 

de combustível, a disponibilidade de produtos de petróleo ao redor do mundo, cenários 

de preço de petróleo e de produtos de petróleo e políticas governamentais. Estes autores 

concluíram também que um critério mais prudente para a política energética do Brasil 

indicaria que a estratégia de investir em conservação de energia dota a nação com mais 

alta flexibilidade a longo prazo e, dependendo do critério de expansão adotado, leva à 

expansão de não mais que duas refinarias até 2015, sendo otimizadas para gasóleo ou 

petroquímicos básicos. 

A Figura 4 apresenta as projeções da Empresa de Pesquisa Energética - EPE - 

para a instalação de novas refinarias até 2030. Observa-se a previsão de construção de 

sete novas refinarias, o que significa um aumento de 79% da capacidade de refino 

atualmente existente no Brasil (EPE, 2007a).  

 

 
 

Figura 4. Expansão da capacidade de refino no Brasil (EPE, 2007a). 

 

Portanto, de acordo com as previsões da EPE, tem-se, dentre as refinarias a 

serem instaladas, uma em 2011 em Pernambuco, com capacidade para processar 200 

mil barris de petróleo por dia e, em 2012 outra no Rio de Janeiro (COMPERJ), com 

capacidade para processar 330 mil barris de petróleo por dia e pólo petroquímico (EPE, 

2007a). E a expansão do consumo de derivados justifica, até 2015, a instalação de mais 

uma nova refinaria, com capacidade de processamento de 250 mil barris de petróleo por 

dia (EPE, 2007b).  
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No longo prazo, a instalação de novas refinarias se daria, a priori, em módulos 

com capacidade nominal de processamento de 250 mil barris de petróleo por dia (EPE, 

2007a). A refinaria para processar 150 mil barris diários, indicada na Figura 4, teria 

como objetivo a produção de petroquímicos. 

Tais constatações implicam na necessidade de incorporar o reúso de água nas 

refinarias a serem construídas, levando-se em consideração, principalmente: a grande 

demanda hídrica desta tipologia industrial, a expansão do parque brasileiro de refino, e a 

escassez de água futura, a qual tende a se agravar. 

Além disso, deverão ser construídas refinarias em Região com escassez hídrica 

(Região Nordeste), tais como a de Pernambuco (RNEST, com capacidade para 

processar 200 mil barris de petróleo por dia), a do Maranhão (Refinaria Premium I, com 

capacidade para processar 600 mil barris de petróleo por dia), e a do Ceará (Refinaria 

Premium II, com capacidade para processar 300 mil barris de petróleo por dia).  

 A RNEST, Refinaria do Nordeste ou Refinaria Abreu Lima será localizada no 

município de Ipojuca (região metropolitana de Recife), em Pernambuco. O esquema de 

produção da RNEST apresenta uma grande vantagem competitiva considerando-se a 

evolução atual do mercado de derivados, o qual vem apresentando um crescimento 

contínuo no consumo de médios. Permitirá uma significativa agregação de valor aos 

óleos pesados nacionais da Bacia de Campos e aos venezuelanos da Faixa do Orinoco, 

através da conversão de 70% dos mesmos para diesel, produto cuja demanda doméstica 

tem que ser atualmente complementada por importações. O arranjo da refinaria a torna 

única. São previstos dois conjuntos idênticos de processamento, formados por unidades 

de destilação atmosférica, coqueamento retardado e hidrotratamento de diesel e nafta. 

Os produtos desta refinaria serão diesel com baixo teor de enxofre, nafta para 

petroquímica, GLP, coque verde, óleo combustível, ácido sulfúrico e enxofre. Possuirá 

capacidade de processamento de 230 mil barris de petróleo / dia (AQUINO et al., 

2010). 

 A Refinaria Premium I deverá ser localizada no município de Bacabeira, 

Maranhão, contando com faixas de dutos e terminal portuário para recebimento de 

petróleo e escoamento de derivados. Deverá ser projetada para maximizar a produção de 

óleo diesel de alta qualidade, e também para produzir os seguintes derivados 

combustíveis: QAV (Querosene de Aviação), nafta petroquímica, GLP, bunker e coque. 

Deverá entrar em operação em duas fases, sendo a primeira, para 300 mil barris de 

petróleo por dia, prevista para o segundo semestre de 2013. A segunda fase está prevista 
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para 2015 (PETROBRAS, 2010). Possuirá capacidade de processamento de 600 mil 

barris de petróleo / dia. 

 A Refinaria Premium II deverá ser implantada no Complexo Industrial Portuário 

do Pecém, no Ceará. Deverá produzir 300 mil barris de petróleo diários, sendo o 

diferencial da refinaria o tipo de combustível que será refinado - o Premium tem 

qualidade superior e possui maior valor para exportação. O empreendimento deverá 

entrar em funcionamento em 2014, devendo gerar 20 mil empregos na construção e 90 

mil depois de instalada. A previsão é que o faturamento anual da refinaria represente 

45% do PIB do Ceará. 

 Considerado o maior empreendimento individual da história da Petrobras, o 

Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) tem como objetivo principal 

refinar 330 mil barris diários de petróleo pesado proveniente da Bacia de Campos 

(Marlim). A previsão é que entre em operação em 2012, devendo gerar para o país uma 

economia de divisas superior a R$ 4 bilhões por ano, em virtude da redução da 

importação de fontes de matéria-prima petroquímica e da redução da exportação de 

petróleo pesado. O COMPERJ integra, de forma pioneira no Brasil, operações de refino 

com a produção petroquímica. Hoje o Brasil consome cerca de dez milhões de toneladas 

por ano de nafta (sendo 30% provenientes de importação) derivada do refino do 

petróleo, que é utilizada principalmente como matéria-prima da indústria petroquímica 

(PETROBRAS, 2007). 

 Portanto, a Petrobras e seu acionista majoritário consideram instalar, entre 2010 

e 2015, quase 1,5 milhão de barris de petróleo / dia com novas refinarias de petróleo no 

Brasil, número bastante expressivo. 

 Com base na capacidade instalada das refinarias previstas (um total de 1,46 

milhão de barris de petróleo / dia) e no ICA médio das refinarias da Petrobras dado por 

AMORIM (2005), pode-se estimar o aumento no consumo de água devido à instalação 

de novas refinarias no Brasil, chegando-se ao resultado de 232.140 m
3
 de água / dia. Ou 

seja, o consumo hídrico se aproximaria do dobro do atualmente existente. 

 No Brasil, mais da metade das refinarias existentes está localizada na Região 

Sudeste, que é uma região que possui boa disponibilidade hídrica. Em contraste a tal 

fato, grande quantidade das refinarias previstas para serem instaladas será localizada na 

Região Nordeste, região que apresenta problemas de escassez de água. 

 Portanto, a distribuição desigual de água no Brasil (apesar deste ser um país 

privilegiado em termos de disponibilidade hídrica, conforme destacado na introdução) 
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consistiu, historicamente, numa determinante para a construção de refinarias de 

petróleo. Entretanto observa-se, como descrito na seção anterior, uma tendência atual à 

construção de refinarias em regiões com stress hídrico. Nestes casos, a conservação e o 

reúso de água se tornam ferramentas de imensa importância, mesmo que, em alguns 

casos, não sejam economicamente vantajosas. 

 A título de exemplo, pode-se citar a construção da RNEST. Segundo AQUINO 

et al. (2010), a Petrobras vinha analisando, desde o início da década de 1990, a 

viabilidade da construção de uma nova refinaria no Brasil, com ênfase na região 

Nordeste. Isto se deveu ao fato desta localização ser considerada a mais indicada do 

ponto de vista de suprimento e competitividade do sistema. Optou-se, então, pela região 

atendida pelo Porto de Suape em Ipojuca/PE, que apresentou as melhores condições de 

infra-estrutura, além de uma ampla área de retroporto. 

 Contudo, esta refinaria poderá experimentar problemas com relação a sua 

captação de água, devido à região onde a mesma será construída e ao instrumento de 

outorga de direitos de uso da água, da Política Nacional de Recursos Hídricos - PNRH, 

instituída pela Lei N 9.433 / 1997, que limitará sua captação hídrica. 

 Com relação aos instrumentos da PNRH, a cobrança pelo uso dos recursos 

hídricos é o instrumento capaz de promover as condições de equilíbrio entre a oferta e a 

demanda de água, visando à promoção da racionalização do uso. Já através da outorga 

de direitos de uso dos recursos hídricos o usuário assegura, por prazo determinado, o 

seu direito ao uso da água (MAGRINI & SANTOS, 2001). PERES (2003) aponta que 

os principais impactos da PNRH estão concentrados na outorga
6
, pois o valor da 

cobrança atualmente praticado não chega a constitui para o refino um fator motivador 

para práticas de reúso de água. 

 Com relação aos padrões de lançamento de efluente, as refinarias brasileiras 

devem se adequar à Resolução CONAMA N 357, de 17 de março de 2005 (MMA, 

2005a), que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para 

o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de 

efluentes. 

                                                 
6
 Com relação ao impacto da outorga em refinarias, pode-se mencionar o caso da REPLAN, localizada 

em Paulínia-SP, a maior refinaria brasileira. Com o projeto de expansão desta refinaria, seria necessária 

uma captação de água acima de sua outorga atual, sendo, então, o reúso de efluentes uma alternativa para 

este problema (PETROBRAS, 2006). Fato que comprova, também, que a outorga possui influência não 

somente em regiões com escassez quantitativa elevada (regiões áridas e semi-áridas). 
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 Portanto, a legislação ambiental em vigor consistirá num fator-motriz para 

práticas de reúso de água nas refinarias a serem construídas no Brasil, principalmente 

para aquelas que serão construídas na região Nordeste, que apresenta problemas de 

escassez de água. 
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4. Roadmap tecnológico para tratamento de efluentes de refinarias de petróleo 

visando reúso 

  

 Este capítulo tem como objetivo o estudo das tecnologias para o tratamento de 

efluentes de refinarias de petróleo visando o reúso, que é de grande potencial para a 

gestão da água na indústria de refino de petróleo, pois representa o segmento de maior 

investimento e avanço tecnológico. Na seção 4.1, são apresentadas as melhores técnicas 

disponíveis (Best Available Techniques - BAT) para o reúso de efluentes. A seção 4.2 

analisa os custos e as perspectivas de aplicação das tecnologias estudadas para as 

refinarias de petróleo, com ênfase no Brasil. O Apêndice da tese diz respeito às 

tecnologias de tratamento convencional de efluentes. 

Documento a respeito de eficiência energética, tendo como foco as refinarias de 

petróleo, foi publicado pela Ernest Orlando Lawrence, Berkeley National Laboratory 

(WORRELL & GALITSKY, 2005) - An ENERGY STAR® Guide for Energy and Plant 

Managers. ENERGY STAR consiste num programa organizado pelo governo dos 

Estados Unidos (tendo suporte da Agência Ambiental dos Estados Unidos) que ajuda os 

empreendedores a proteger o meio ambiente através da eficiência energética 

(WORRELL & GALITSKY, 2005). De acordo com BOYD et al. (2008), o programa 

voluntário de rotulagem ENERGY STAR foi projetado para identificar e promover 

produtos eficientes em energia como oportunidades de prevenção à poluição, e foi 

estendido, em 1992, para identificar produção eficiente em energia. Uma ferramenta 

importante desenvolvida sob o ENERGY STAR é o Indicador de Desempenho 

Energético (Energy Performance Indicator - EPI), que consiste numa ferramenta 

estatística de benchmarking. 

Dada a importância deste relatório para a questão energética, observa-se a 

inexistência de documento similar para a questão hídrica. Além disso, sabendo-se da 

expansão da capacidade do parque brasileiro de refino de petróleo e do cenário de 

escassez hídrica, conforme já analisado, um technology roadmap, com ênfase nas 

refinarias brasileiras, torna-se de grande relevância. 

 

4.1. Melhores técnicas disponíveis (Best Available Techniques - BAT) 

  

 Best Available Techniques (BAT) é definida na seção 5 do Environmental 

Protection Agency Acts 1992 a 2007 e na seção 5(2) do Waste Management Acts 1996 a 
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2008 como: “o mais efetivo e avançado estágio de desenvolvimento de uma atividade e 

seus métodos de operação, que indicam a adequação prática de técnicas particulares 

para fornecer, em princípio, a base de valores de emissão projetados para evitar ou 

eliminar ou, onde não é praticável, geralmente reduzir uma emissão e seus impactos no 

meio ambiente como um todo”, onde: Best, em relação às técnicas significa a mais 

efetiva com o objetivo de alcançar um alto nível geral de proteção do meio ambiente; 

Available techniques, significa aquelas técnicas desenvolvidas em escala que permite a 

sua implementação em condições viáveis economicamente e tecnicamente, levando-se 

em consideração os custos e as vantagens, se ou não as técnicas são usadas e produzidas 

dentro do Estado, e se elas são razoavelmente acessíveis para a pessoa que exerce a 

atividade; Techniques inclui tanto as tecnologias usadas como o modo no qual a 

instalação é projetada, construída, mantida, operada e descomissionada (EPA, 2008). 

A presente seção tem como objetivo analisar as melhores técnicas disponíveis 

para a aplicação do reúso de água em refinarias de petróleo em prática no mundo e no 

Brasil, visando a análise das possibilidades de implementação no parque nacional. Além 

disso, pretende estudar as tecnologias promissoras e ainda não aplicadas em grande 

escala no reúso em processos de refino. Para cada tecnologia estudada, são efetuadas 

análises dos custos de implementação das mesmas e de suas perspectivas para as 

refinarias brasileiras (seção 4.2). 

 A diferenciação entre o tratamento de efluentes de refinarias com fins de 

descarte em corpos hídricos e com fins de reúso em outras unidades da mesma faz-se 

necessária. O último caso requer sistemas de tratamento mais avançados, pois necessita 

de água de qualidade mais elevada, podendo ser citados como exemplos de técnicas a 

osmose inversa e a eletrodiálise reversa, sendo os custos a maior barreira a ser 

sobreposta pela refinaria. Já o primeiro caso requer sistemas de tratamento mais básicos, 

como os apresentados no Apêndice (tratamento convencional de efluentes em refinarias 

de petróleo). 

No projeto de tratamento avançado para efluente secundário de refinaria, os 

seguintes aspectos devem ser levados em consideração (TEODOSIU et al., 1999): 

 Caracterização completa do efluente; 

 O nível de sólidos dissolvidos que pode ser reduzido por: coagulação-floculação, 

sedimentação/filtração por areia, microfiltração, ultrafiltração; 
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 O nível de matéria orgânica na forma dissolvida que pode ser reduzida por 

adsorção com carvão ativado, oxidação química, osmose inversa; para matéria 

orgânica na forma sólida, pode-se usar ultrafiltração; 

 O nível de sólidos dissolvidos que pode ser reduzido por osmose inversa, troca 

iônica, eletrodiálise; 

 A possibilidade de integrar os projetos de tratamento propostos com as 

instalações existentes; e 

 Custos operacionais e de capital. 

 

Os métodos de tratamento de efluentes visando o reúso em refinarias de petróleo 

podem ser classificados em primários, secundários e terciários. Os primeiros são mais 

simples, e incluem técnicas como a separação óleo/água e a flotação a ar dissolvido, que 

são técnicas de tratamento convencional de efluentes (ver o Apêndice da tese). O 

tratamento secundário em refinarias remove grande parte da matéria orgânica 

biodegradável. E o tratamento terciário possui a finalidade de remoção de íons (sais 

dissolvidos), para a obtenção da qualidade adequada para reúso, para, principalmente, 

alimentar torres de resfriamento ou caldeiras. 

 

4.1.1. Membranas para micro, ultra e nano filtração 

 

Os processos com membrana são utilizados no tratamento de emulsões estáveis 

de óleo/água, particularmente rejeitos oleosos solúveis em água, em detrimento de óleo 

livremente flutuante e de emulsões instáveis de óleo/água (CHERYAN, 1998 apud 

CHERYAN & RAJAGOPALAN, 1998). As membranas são eficazes no tratamento de 

efluente oleoso de tamanho micrométrico, usualmente aqueles menores de 10 m, e 

quando a concentração de óleo é muito baixa (CHAKRABARTY et al., 2008). Estes 

casos não podem ser resolvidos por técnicas convencionais tais como separação por 

gravidade, adição de agentes químicos, demulsificação térmica e método biológico. A 

matriz porosa da membrana propicia a coalescência de gotículas de óleo de tamanho 

micrométrico e submicrométrico em outras maiores, que podem ser facilmente 

removidas por gravidade (HLAVACEK, 1995). 

Os processos com membrana apresentam diversas vantagens. As seguintes 

podem ser relacionadas: menor custo de capital; ausência de adição química e geração 
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subseqüente de lama oleosa (OHYA et al., 1998); processo simples do ponto de vista 

operacional; custos energéticos menores quando comparados aos de tratamentos 

térmicos (CHERYAN & RAJAGOPALAN, 1998); e capacidade de gerar permeado 

com nível de qualidade aceitável para descarte (CHAKRABARTY et al., 2008). 

 Membrana consiste numa barreira, com a função de separar duas fases e 

restringir o transporte de agentes químicos de modo seletivo. Uma membrana pode ser 

homogênea ou heterogênea, de estrutura simétrica ou assimétrica, sólida ou líquida. 

Pode conduzir carga positiva ou negativa ou ser neutra ou bipolar. O transporte através 

da membrana pode se dar por convecção ou difusão de moléculas individuais, por 

indução por campo elétrico ou concentração, por gradiente de pressão ou temperatura. A 

espessura da membrana pode ser de dezenas de microns até de poucas centenas de 

micrometros (RAVANCHI et al., 2009). A Figura 5 apresenta os tipos principais de 

membrana, que podem ser classificados como (BAKER, 2004 apud RAVANCHI et al., 

2009): membranas isotrópicas (membranas microporosas; membranas densas, não-

porosas; ou membranas eletricamente carregadas); membranas anisotrópicas; e 

membranas cerâmicas, metálicas ou líquidas. 

No tratamento de efluentes, os poros da membrana funcionam como uma 

barreira física a impurezas, permitindo a passagem de moléculas de água. A Figura 6 

esquematiza um processo de separação (BERTOLDO, 2005). Para o transporte de 

solução através da membrana, há que se aplicar uma força motriz nos componentes da 

alimentação. As principais são diferença de pressão, diferença de concentração (ou 

atividade) - incluídos como diferença de potencial químico  - ou diferença de potencial 

elétrico através da membrana (RAVANCHI et al., 2009). 
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Figura 5. Diagrama esquemático dos tipos principais de membrana (BAKER, 2004 

apud RAVANCHI et al., 2009). 

 

Figura 6. Representação esquemática de um sistema de permeação utilizando uma 

membrana que restringe o transporte de soluto (BERTOLDO, 2005). 

                         

 O fluxo de permeado (Jp) e a seletividade da membrana a um determinado 

componente presente na solução de alimentação são propriedades importantes de 

transporte das membranas (BERTOLDO, 2005; HABERT et al., 2006). O fluxo de 
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permeado para os processos que utilizam a diferença de pressão como força motriz 

(microfiltração, ultrafiltração, nanofiltração e osmose inversa) é dado pela Equação (1). 

A capacidade seletiva da membrana pode ser calculada através do coeficiente de 

rejeição (R), definido como a fração do soluto retida pela membrana para uma dada 

concentração de alimentação (Equação (2)). 

 

JP = LP (P - ),                                                                                                            (1)        

onde: LP é a permeabilidade hidráulica (em L/ m
2
h bar); P a diferença de pressão 

aplicada entre os dois lados da membrana (em bar); e  a diferença de pressão 

osmótica entre os dois lados da membrana (em bar). JP é dado, portanto, em L/ m
2
h. 

 

R (%) = [(Ca-Cp)/Ca] x 100,                                                                                          (2) 

onde: Ca é a concentração de soluto na alimentação (ppm) e Cp a concentração de 

soluto no permeado (ppm). 

  

A Figura 7 apresenta a faixa de diâmetros de poro e as espécies removidas pelas 

membranas de micro, ultra e nanofiltração e pelo processo de osmose inversa (PERRY 

& GREEN, 2007). 

 

Figura 7. Faixa de diâmetros de poro e as espécies removidas pelas membranas de 

micro, ultra e nanofiltração e pelo processo de osmose inversa (adaptado de PERRY & 

GREEN, 2007). 

Nota: OI - Osmose Inversa; NF - Nanofiltração; UF - Ultrafiltração; MF - Microfiltração. 
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4.1.1.1. Microfiltração (MF) 

 As membranas de microfiltração e ultrafiltração são usadas após técnicas de 

tratamento convencional de efluentes e como pré-tratamento imediatamente anterior à 

osmose inversa, prolongando o tempo de vida útil da membrana de OI e reduzindo a 

incrustação e os custos operacionais deste processo. Podem também ser usadas como 

parte do biorreator a membrana, para a retenção de biomassa, como será discutido 

adiante. As membranas de microfiltração são operadas em pressão menor que 2,0 bar 

(WAGNER, 2001). 

Nos processos com membrana, deve-se atentar para o fenômeno de incrustação 

(fouling). Tal fenômeno é provocado por diversos fatores como o entupimento dos 

poros, a adsorção de soluto pela membrana, a formação de gel na superfície da 

membrana, entre outros. Os dois primeiros fatores são mais comuns em membranas de 

microfiltração e ultrafiltração, por apresentarem maiores diâmetros de poros. A 

literatura tem abordado esta questão tanto do ponto de vista de condição de operação, 

mais adequada para suavizá-lo, como na busca de novos materiais formadores de 

membrana com menor potencial à incrustação (BERTOLDO, 2005). 

A incrustação é responsável por uma diminuição da produtividade durante a 

operação. Ou seja, num declínio gradual do fluxo de permeado com o tempo quando 

todos os outros parâmetros, tais como pressão, vazão, temperatura e concentração de 

alimentação são mantidas constantes. A incrustação pode ser tanto reversível como 

irreversível, a distinção entre estes dois tipos sendo conseqüência do caráter do depósito 

formado na superfície da membrana (temporário ou permanente) e das possibilidades de 

restaurar o fluxo inicial por contra-lavagem ou limpeza química. Também acarreta num 

aumento dos custos operacionais, ou seja, num aumento de pressão requerida para 

manter a recuperação, limpeza da membrana e substituição da membrana no caso de 

incrustação irreversível (TEODOSIU et al., 1999). 

  

4.1.1.2. Ultrafiltração (UF) 

As membranas de ultrafiltração são operadas em pressão na faixa de 1,0 a 10,0 

bar (WAGNER, 2001). 

TEODOSIU et al. (1999) estudaram o uso da ultrafiltração (duplo esquema de 

filtração com membranas, fabricadas com polietersulfona - polyethersulphone - e 

polivinilpirolidona - polyvinylpirollidone) como um pré-tratamento da osmose inversa, 
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com o objetivo de reciclar efluente secundário de refinaria como água de alimentação de 

torre de resfriamento. Eficiências médias de remoção de 98% para turbidez, indicando a 

quase completa remoção de sólidos em suspensão e coloidais, e 30% para DQO foram 

obtidas nos testes de ultrafiltração. 

No sistema de ultrafiltração seguida por osmose inversa, a ultrafiltração pode 

remover material em suspensão e coloidal, bactérias, vírus e compostos orgânicos, 

enquanto que a osmose inversa remove sais dissolvidos, como será discutido adiante. Os 

requisitos de qualidade de água de resfriamento estão relacionados aos limites 

estabelecidos para substâncias que podem promover escamação (scaling), corrosão, 

incrustação e crescimento biológico, que diminuem o desempenho das torres de 

resfriamento. Escamação é atribuída à presença de carbonatos e sulfatos de cálcio e 

magnésio que poderiam precipitar como escamas em trocadores de calor. Corrosão está 

relacionada à presença de grandes quantidades de sólidos dissolvidos, incluindo cloro e 

amônia. Crescimento biológico ocorre em decorrência da presença de altas 

concentrações de nutriente ou substâncias orgânicas. E a incrustação se dá 

principalmente devido à presença de altos níveis de sólidos em suspensão; entretanto 

incrustação orgânica via adsorção de compostos orgânicos dissolvidos é também um 

problema (TEODOSIU et al., 1999).  

CHAKRABARTY et al. (2008) utilizaram membranas de polisulfona 

modificadas com o objetivo de conferir mais alta porosidade e hidrofobicidade através 

do uso de aditivos tais como polivinilpiridona e polietileno glicol para a remoção de 

óleo de efluentes oleosos. Os experimentos foram conduzidos em 12 diferentes 

membranas em célula de filtração em semi-batelada feita de teflon. Os autores 

avaliaram a influência de propriedades de alimentação como, por exemplo, a 

concentração inicial de óleo e o pH da solução de alimentação no desempenho da 

membrana, concluindo que estas características afetam significativamente o fluxo de 

permeado e a rejeição de óleo. Com o aumento da concentração, o fluxo diminui e a 

rejeição aumenta devido à formação de camada de óleo na superfície da membrana 

levando ao aumento da resistência total. Com relação ao pH, o aumento de acidez ou 

alcalinidade da solução de alimentação causou maior rejeição de óleo para as quatro 

membranas selecionadas nesta avaliação dos autores. Já a influência do fluxo de 

permeado varia de acordo com a composição química da membrana estudada, sendo 
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mais alto em condição normal de pH (ou seja, 6,12) em alguns casos, e em pH 

levemente alcalino (pH 8,00) e condições levemente ácidas (pH 5,00) em outros. 

 

4.1.1.3. Nanofiltração (NF) 

 As membranas de nanofiltração são operadas com uma pressão variando de 5 a 

35 bar (WAGNER, 2001). Os sistemas de nanofiltração são geralmente usados para 

separar íons multivalentes e componentes orgânicos com pesos moleculares 

relativamente baixos (250 -1000 g/mol) da água. No tratamento de água, remove-se 

entre 60 e 80 % de dureza, mais de 90 % de cor e toda turbidez (BESSARABOV & 

TWARDOWSKI, 2002). 

 Em soluções aquosas, as membranas de NF tornam-se carregadas, permitindo 

a separação de espécies iônicas. Acredita-se que impedimento estérico (steric 

hindrance)
7
 seja o mecanismo de rejeição dominante em NF para moléculas coloidais e 

grandes, enquanto que interações físico-químicas entre soluto e membrana tornam-se 

importantes para íons e materiais orgânicos de massas molares menores. A Figura 8 

mostra uma membrana de NF hipotética polimérica com grupos carboxílicos ligados à 

superfície da membrana, que são produzidos em contato com uma solução aquosa de 

um eletrólito. A presença dos grupos carboxílicos dissociados na superfície da 

membrana (R-COO
-
) causa a ocorrência de uma carga da membrana (BESSARABOV 

& TWARDOWSKI, 2002). 

                                                 
7
 Impedimento estérico (steric hindrance) ocorre quando o tamanho de grupos dentro de uma molécula 

evita reações químicas que seriam observadas em moléculas menores. Embora o impedimento estérico 

seja às vezes um problema, pode também ser uma ferramenta muito poderosa, e é freqüentemente 

expolorada por químicos para modificar o padrão de reatividade de uma molécula interrompendo reações 

secundárias indesejáveis. WANG et al. (1997) explicaram o modelo eletrostático e de impedimento 

estérico (Electrostatic and steric-hindrance - ES - model). Segundo estes autores, os solutos carregados 

podem ser completamente dissociados em “íons grande” e “íons pequenos”, e o efeito de impedimento 

estérico é somente considerado para os íons grandes, que podem ser simulados como uma esfera rígida de 

raio de Stokes rs, relacionada a sua difusividade em soluções aquosas diluídas pela equação de Stokes-

Einstein. 
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Figura 8. Membrana de nanofiltração polimérica hipotética contendo grupos 

carboxílicos. A presença dos grupos carboxílicos dissociados na superfície da 

membrana (R-COO
-
) causa uma carga da membrana. Esta carga repele os íons grandes 

SO4
2-

 e permite a passagem dos íons menores Cl
-
 através da membrana 

(BESSARABOV & TWARDOWSKI, 2002). 

  

4.1.2. Bioreatores a Membrana - Membrane Bioreactors (MBR) 

 

Os biorreatores a membrana (MBR) removem grande quantidade de matéria 

orgânica biodegradável (medida como DBO e DQO) de efluentes de refinarias de 

petróleo. 

Os sistemas MBR consistem numa combinação do processo biológico de lodo 

ativado (ver Apêndice) com o processo de separação por membrana. O reator opera de 

forma similar ao processo de lodo ativado convencional, podendo operar sem a 

necessidade de clarificação ou etapas como filtração por areia (MELIN et al. 2006). 

Usa-se, então, micro ou ultrafiltração para separar o efluente do lodo ativado. As duas 

principais configurações de MBR envolvem membranas submersas ou circulação 

externa, como pode ser visualizado na Figura 9. 

A primeira opção é a mais aplicada para o tratamento de efluentes municipais 

(MELIN et al., 2006), e pode utilizar tanto membranas de fibra oca (horizontais ou 

verticais) como membranas planas (verticais). No sistema MBR de fluxo lateral as 

membranas são colocadas na parte externa do biorreator. São membranas tubulares 

(horizontais ou verticais), alimentadas a partir do biorreator. O fluxo se dá através da 
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membrana (cross-flow). Ambos os sistemas são aerados na parte inferior do biorreator, e 

o permeado é retirado através de sucção (OEVER, 2005). 

 

 

Figura 9. Configuração de sistemas MBR. (a) MBR submersa. (b) MBR de fluxo lateral 

(MELIN et al., 2006). 

  

 Como nos processos com membrana, deve-se ter atenção ao fenômeno de 

incrustação (fouling), que causa o declínio do fluxo de permeado durante a filtração e é 

fortemente influenciado pelas características da biomassa, pelas condições operacionais 

e pelas características da membrana (CHANG et al., 2002). Então, os custos de 

substituição da membrana, causados pelo envelhecimento da membrana e pela 

incrustação, ocasionam custos operacionais mais elevados e a redução da 

competitividade da tecnologia MBR (BUETEHORN et al., 2008). A incrustação é 

fortemente influenciada pelas condições hidrodinâmicas, pelo tipo de membrana e 

configuração de módulo e pela presença de compostos de massas molares mais altas, 

que podem ser produzidos pelo metabolismo microbiano ou introduzidos pelo processo 

de crescimento do lodo (MELIN et al., 2006). 

 VIERO et al. (2008) avaliaram o tratamento de efluente de refinaria de petróleo 

usando um biorreator a membrana submersa (Submerged Membrane Bioreactor - 

SMBR), operando com fluxo de permeado constante. Durante a operação, altas taxas de 

carregamento orgânico foram aplicadas ao SMBR, misturando-se a alimentação do 

efluente oleoso com um efluente de alto conteúdo fenólico, também gerado em 

refinarias de petróleo. A influência da taxa de carregamento na filtração foi avaliada, 

incluindo os efeitos da produção de produtos microbianos solúveis (polissacarídeos e 
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proteínas), e retenção destes compostos pela membrana. A membrana teve um papel-

chave no processo, já que melhora as eficiências de remoção de DQO e COT em 17 e 

20 %, respectivamente, em comparação com os resultados obtidos pela biomassa 

somente. Os autores observaram que boas eficiências de remoção de matéria orgânica, 

indicadas por resultados de DQO e COT, foram alcançadas considerando-se a 

complexidade do efluente processado. Além disso, alcançaram-se altas eficiências de 

remoção de fenóis. 

Ensaios num MBR com uma alta concentração de lodo ativado (acima de 48 

g/L), mostrou que efluente oleoso também contendo surfatantes foi biodegradado com 

alta eficiência (SCHOLZ & FUCHSM, 2000). Durante os estágios diferentes de 

carregamento, remoção de 99,99% pôde ser alcançada para óleo combustível assim 

como para óleo lubrificante, num tempo de retenção hidráulica de 13,3 h. A 

biodegradação máxima do óleo combustível foi de 0,82g de hidrocarbonetos degradados 

/ dia. As remoções médias de DQO e COT durante o experimento foram de 94-96% 

para óleo combustível e 98% para óleo lubrificante, respectivamente. Devido às altas 

eficiências de remoção de poluentes oleosos e a retenção completa de sólidos em 

suspensão pela unidade de ultrafiltração, o sistema MBR apresenta bom potencial para 

aplicações na indústria objetivando o reciclo de efluente industrial. O MBR removeu 

93-98% de DQO do efluente e 95-98% de COT num tempo de retenção hidráulica de 7-

14 h e taxas de carregamento de óleo de 3-5 g / L / dia (SCHOLZ & FUCHSM, 2000). 

 

4.1.3. Osmose inversa 

 

 Assim como o processo de eletrodiálise reversa, descrito a seguir, o processo de 

osmose inversa é utilizado para a remoção de íons (sais dissolvidos) de efluentes de 

refinarias de petróleo, consistindo em tratamento terciário. 

 A osmose inversa é de longe o tipo de processo com membrana mais utilizado 

na dessalinização. É capaz de rejeitar quase toda matéria coloidal ou dissolvida da 

solução aquosa, produzindo uma água salgada concentrada e um permeado que consiste 

em água quase pura. A osmose inversa é baseada na propriedade de certos polímeros 

chamada de semi-permeabilidade. Enquanto estes tipos de polímeros são muito 

permeáveis para a água, sua permeabilidade para substâncias dissolvidas é baixa. 

Aplicando-se uma diferença de pressão através da membrana, a água contida na 

alimentação é forçada a permear através da membrana. Com o objetivo de sobrepor a 
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pressão osmótica na alimentação, é requerida pressão de alimentação bastante alta 

(FRITZMANN et al., 2007). O processo de osmose inversa é operado com uma pressão 

na faixa de 15 a 150 bar (WAGNER, 2001). 

 O processo de osmose ocorre quando uma membrana semi-permeável 

(permeável para a água e não para o soluto) separa duas soluções aquosas de 

concentrações diferentes, como pode ser visto na Figura 10. Em pressão e temperatura 

iguais em ambos os lados da membrana, a água difundirá (permeará) através da 

membrana resultando em um fluxo global da solução diluída para a mais concentrada 

até que as concentrações em ambos os lados da membrana tornam-se iguais. Este 

processo também acontecerá se as pressões em ambos os lados forem diferentes, desde 

que a diferença de pressão Δp entre o lado concentrado e o lado diluído não seja tão 

grande quanto a diferença de pressão osmótica Δ, que depende das diferenças entre as 

respectivas concentrações. Se a pressão diferencial Δp for maior que Δ, a direção do 

fluxo é invertido, e a água flui do lado concentrado para o diluído. Este processo é 

chamado de osmose inversa. Na dessalinização da água, o lado da alimentação é 

operado sob pressão elevada e a concentração do soluto no lado do permeado (diluído) é 

desprezível quando comparada com a concentração de alimentação. Neste caso, fluxo 

de permeado é observado, já que a pressão diferencial excede a pressão osmótica Δ da 

solução de alimentação (FRITZMANN et al., 2007). 

 

Figura 10. O princípio da osmose inversa (FRITZMANN et al., 2007). 

 

 Segundo NAZAROV et al. (1979), uma aplicação da osmose inversa consiste na 

dessalinização de resíduos provenientes de unidades de dessalgação elétrica, onde os 
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fluxos de resíduos que são formados têm altos conteúdos de sais, acima de 5000 mg / L, 

incluindo 75-85% de cloreto de sódio, 4-5% de cloreto de magnésio, e 10-15% de 

cloreto de cálcio. Estes autores citam como vantagens da osmose inversa os seguintes 

aspectos: os componentes (sais e água) são separados a temperatura ambiente e sem 

qualquer conversão de fase da água (aquecimento ou resfriamento); e o módulo 

osmótico é simples em projeto, a unidade é simples de operar, e o processo pode ser 

completamente automatizado. Como desvantagens, pode-se mencionar: a dificuldade de 

manufatura de membranas de osmose inversa, a baixa capacidade das membranas, e a 

necessidade de pré-tratamento dos fluxos de efluente para remover contaminantes 

sólidos e emulsificados ou substâncias orgânicas e inorgânicas dissolvidas.  

 Na osmose inversa, a camada dinâmica de água e solutos é formada na 

superfície da membrana; através dessa camada e através da membrana, moléculas de um 

tamanho estritamente determinado penetrarão. Grandes moléculas não passam através 

da membrana, e são removidas da superfície da membrana sob a influência de forças 

repulsivas e deslocamento longitudinal do líquido. Dessa forma, dois fluxos se movem 

simultaneamente: um fluxo de líquido (água) e substâncias de baixo peso molecular 

através da camada da membrana, devido à diferença nas concentrações dessas 

substâncias antes e após a membrana; e um fluxo de líquido com substâncias de alta 

massa molar a partir da superfície da membrana para dentro da solução, com 

subseqüente transporte (por purga) a partir da zona de separação (NAZAROV et al., 

1979). 

 

4.1.4. Eletrodiálise reversa 

 

 O processo de eletrodiálise reversa é utilizado para a remoção de íons (sais 

dissolvidos) de efluentes de refinarias de petróleo. 

 A eletrodiálise pode ser usada para a concentração ou remoção de espécies 

carregadas em soluções aquosas. O processo é baseado no movimento de espécies 

carregadas em um campo elétrico. Ânions dissolvidos, como, por exemplo, Cl
-
 e NO

3-
, 

movimentam-se em direção ao anodo, enquanto que cátions, como, por exemplo, K
+
 e 

Na
+
, são atraídos pelo catodo. O movimento dos íons é controlado pelas membranas 

seletivas de íons entre o anodo e o catodo. Membranas de troca de ânion são permeáveis 

para ânions, enquanto os cátions ficam retidos. Membranas de troca de cátions 

apresentam o comportamento oposto. O dispositivo de eletrodiálise é dividido em várias 
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células por membranas de troca de ânion (AEM) e cátion (CEM) numa seqüência 

alternada. Deste modo, a concentração de espécies iônicas é reduzida nos 

compartimentos do diluído e aumentada nos compartimentos do concentrado. A unidade 

básica de um dispositivo consiste em um par formado por um compartimento diluído e 

um concentrado (FRITZMANN et al., 2007). 

 A Figura 11 apresenta um esquema do processo de eletrodiálise reversa. A 

polaridade dos eletrodos de um sistema de eletrodiálise reversa é periodicamente 

invertida, tal que a direção do movimento do íon é também invertida. Portanto, as 

correntes do concentrado tornam-se correntes do diluído e vice-versa. A mudança 

periódica de polaridade fornece ao sistema um mecanismo de auto-limpeza, reduzindo a 

incrustação superficial da membrana de troca de íon. Sistemas de eletrodiálise reversa 

são fisicamente e quimicamente mais duráveis que os sistemas de osmose inversa e 

podem sustentar vazões de efluente com cargas mais altas de matéria orgânica, 

partículas coloidais e microorganismos que os sistemas de osmose inversa (CHAO & 

LIANG, 2008). 

 

 

Figura 11. O princípio da eletrodiálise reversa (elaboração própria). 
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4.1.5. Troca iônica 

 

 Os processos de troca iônica ocorrem com a substituição de íons indesejáveis de 

um líquido (ou efluente) com íons tais como H
+
 e OH

-
 de um material sólido no qual os 

íons são suficientemente móveis, usualmente uma resina sintética. Eventualmente, a 

resina torna-se “esgotada” e pode ser regenerada em contato com uma quantidade 

pequena de solução com um alto conteúdo do íon desejado. As resinas podem ser 

adaptadas para ter afinidades seletivas por tipos particulares de íons, por exemplo, 

mercúrio, boro, íons ferrosos, ou cobre na presença de ferro (COUPER et al., 2010). 

Uma propriedade importante das resinas de troca iônica consiste na capacidade de troca, 

que é a capacidade de a resina reter íons em sua estrutura. 

 Existem resinas próprias para cada espécie de íon: catiônicas, com capacidade de 

reter cátions, e aniônicas, específicas para a retenção de ânions. Dentro desses dois 

grupos de resinas existe ainda uma subdivisão, apresentada, sucintamente, a seguir. 

Cada uma delas é adequada para a remoção de íons específicos e tem peculiaridades em 

seus processos de regeneração (MIERZWA & HESPANHOL, 2005). 

 Resina catiônica fortemente ácida (CFA): este tipo de resina possui uma 

estrutura química formada por estireno e divinilbenzeno. Seus grupos funcionais 

são os radicais de ácido sulfônico (R-SO3
-
H

+
). Tem a capacidade de operar em 

ampla faixa de pH e se condicionar para operar no ciclo sódico ou de 

hidrogênio, dependendo da aplicação: amolecimento de água ou 

desmineralização; 

 Resina catiônica fracamente ácida (CfA):  seus grupos funcionais são o 

carboxilato (R-COOH), que não é ionizado em baixos valores de pH. Por isso 

este tipo de resina opera em valores de pH variando do neutro ao alcalino. São 

utilizadas no tratamento de águas industriais de elevada dureza, exclusivamente 

ao bicarbonato e carbonato de cálcio; 

 Resina aniônica fortemente básica (AFB): seu grupo funcional é a amina 

quaternária (R-N(CN3)3
+
). Dividem-se em dois subgrupos: Tipo I e Tipo II. O 

que diferencia um tipo do outro é a basicidade. As resinas do Tipo I têm uma 

basicidade mais forte do que as resinas do Tipo II e, por esta razão, produzem 

uma água efluente de melhor qualidade, com menos fuga de ânions, 

principalmente de sílica; 
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 Resina aniônica fracamente básica (AfB): é empregada em sistemas de 

tratamento de água que buscam remover primeiramente os ânions de ácido forte, 

entre eles o cloreto, o sulfato e o nitrato, pois este tipo de resina não é capaz de 

remover os ânions fracamente ionizáveis, entre eles o bicarbonato e a sílica. 

Exceto em aplicações em muito pequena escala, trocadores de íon são usados em 

operações cíclicas, envolvendo etapas de sorção e dessorção. Um típico ciclo de troca 

iônica usado em aplicações de tratamento de água envolve: (a) retrolavagem: usada para 

remover sólidos acumulados e fluidizar o trocador; (b) regeneração: um regenerante 

passa lentamente através do trocador com o objetivo de restaurar a forma iônica original 

do mesmo; (c) enxaguamento: a água passa através do trocador para remover o 

regenerante da resina (no caso de trocadores porosos, dos poros da resina); (d) 

carregamento: a solução a ser tratada passa através do trocador até que a fuga comece a 

ocorrer. Amolecimento da água (water softening) ocorre desta forma, com uma coluna 

de troca de cátion em forma de sódio. Na baixa força iônica usada na etapa de 

carregamento, cálcio e magnésio são fortemente preferidos sobre o sódio, permitindo a 

quase completa remoção. Já que a seletividade para cátions divalentes diminui 

nitidamente com a concentração iônica, a regeneração é conduzida efetivamente com 

uma solução de cloreto de sódio concentrada. Remoção de sulfatos de água de 

alimentação de boiler é feita por meios similares com trocadores de ânion em forma de 

cloreto (PERRY & GREEN, 2007). 

 O processo de troca iônica pode tratar efluentes que contenham espécies iônicas 

dissolvidas, como metais (Al
3+

, Pb
2+

, Sr
2+

, etc.), ânions inorgânicos (F
-
, NO

3-
, SO4

2-
, 

CN
-
, etc.) e ácidos orgânicos (carboxílicos, fenóis, etc.), entre outros. A utilização da 

troca iônica apresenta como vantagens: a geração de um efluente de qualidade superior 

à de outros processos; a remoção seletiva das espécies indesejáveis; o processo e os 

equipamentos amplamente testados; a disponibilidade de sistemas automáticos e 

manuais no mercado; e a possibilidade de utilização para tratamento de grandes e 

pequenos volumes de efluentes. Já as desvantagens do processo são: os produtos 

químicos envolvidos no processo de regeneração; os efluentes gerados têm uma 

concentração relativamente alta de contaminantes e outros compostos; a presença de 

substâncias orgânicas, microorganismos, partículas em suspensão, outras substâncias 

etc. pode degradar ou reduzir a capacidade das resinas; e pequenas variações nas 

características da corrente de alimentação prejudicam o processo (MIERZWA & 

HESPANHOL, 2005). 
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4.1.6. Processos oxidativos avançados 

 

 Os processos oxidativos avançados são caracterizados pela produção de radicais 

·OH, espécie química extraordinariamente reativa e que ataca a maioria das moléculas 

orgânicas. Estes processos podem ser utilizados como pré ou pós-tratamento de um 

processo biológico, contribuindo, então, na degradação de substâncias tóxicas ou 

refratárias (COELHO, 2004). A Tabela 4 apresenta um resumo dos processos oxidativos 

avançados existentes (ANDREOZZI et al., 1999). 

 

Tabela 4. Os processos oxidativos avançados (ANDREOZZI et al., 1999). 

Processos oxidativos avançados 

H2O2 / Fe
2+

 Fenton 

H2O2 / Fe
3+

 Fenton-like 

H2O2 / Fe
2+

 (Fe
3+

) / UV Foto / Fenton 

H2O2 / Fe
3+

 - Oxalato Foto / Fenton - like 

Mn
2+

 / ácido Oxálico / Ozônio  

TiO2 / UV / O2 Fotocatálise 

O3 / H2O2 Peroxidação 

O3 / UV Oxidação por O3 / UV 

H2O2 / UV Oxidação por H2O2 / UV 

  

 A seguir, alguns dos processos acima citados serão descritos com maiores 

detalhes (CASTRO, 2004). Os processos Fenton, Foto-Fenton, ozônio e H2O2 / UV 

possuem a seguinte forma de atuação (Reações (3), (4), (5), (6), (7), respectivamente - 

as Reações (5) e (6) se referem ao processo com ozônio): 

H2O2 + Fe
2+

  Fe
3+

 + OH
-
 + ·OH                                                                                  (3) 

Fe
3+

 + H2O + hv  Fe
2+

 + ·OH + H
+
                                                                             (4)                                       

O3 + OH
-
  ·O2 + O2                                                                                                     (5) 

O3 + H2O  2OH· + O2                                                                                                 (6) 

H2O2  (hv) 2 ·OH                                                                                                         (7) 

  

 As Equações (8) a (12) representam as reações entre substâncias orgânicas e o 

radical hidroxila (CASTRO, 2004): 
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 Adição: 

Ar-H + ·OH  Ar-OH + H·                                                                                     (8) 

 Abstração de hidrogênio: 

R-H + ·OH  H2O + R·                                        (9) 

 Transferência de Elétron: 

R· + O2  ROO·                                                                                                    (10) 

 Terminação (Interação de Radicais): 

R· + R·  R-R                                                                                                        (11) 

·OH + ·OH  H2O2                                                                                                     (12) 

 

 COELHO et al. (2006) investigaram o desempenho de vários processos 

oxidativos avançados para remover poluentes orgânicos de água ácida de refinarias de 

petróleo. Os experimentos preliminares foram conduzidos usando os processos de H2O2, 

H2O2/UV, UV, fotocatálise, ozonização, Fenton e Foto-Fenton. Todos eles, com a 

exceção de Fenton e Foto-Fenton, não levaram a resultados satisfatórios reduzindo em 

35% o teor de carbono orgânico dissolvido (COD) da água ácida. Por tal motivo estas 

duas técnicas foram avaliadas com maior cuidado. 

 Observou-se que a reação do processo Foto-Fenton é muito rápida e alcança, em 

poucos minutos, uma remoção final de COD de 13-27% devido à formação de 

complexos de ferro. Radiação num período adicional de 60 min pode aumentar a 

remoção de COD para acima de 87%. Remoções de COD acima de 75% foram 

alcançadas, quando o sistema de reação foi operado com tempos de retenção hidráulica 

maiores que 85 min. No tocante aos experimentos em batelada, a remoção máxima de 

COD foi de 87%, usando 4 e 0,4 g / L de sulfato de ferro e de peróxido de hidrogênio, 

respectivamente. A reação de Fenton foi muito rápida, mas baixos níveis de remoção de 

COD foram alcançados (13-27%), dependendo da concentração de sulfato de ferro 

usada. O processo Foto-Fenton, entretanto, foi capaz de melhorar a remoção de COD 

num período curto de tempo (50 min), levando a altos desempenhos globais de 

processo. Alta remoção de COD (94%) foi atingida na operação contínua dos processos 

combinados (Fenton e Foto-Fenton), quando o sistema foi operado com tempo de 

retenção hidráulica de 1200 min. Contudo, remoções apreciáveis de COD (maiores que 

75%) foram também atingidas com valores de tempo de retenção hidráulica na faixa de 

60 - 120 min (COELHO et al., 2006). 
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4.2. Levantamento de custos e perspectivas de aplicação no Brasil 

  

 WAGNER (2001) aponta os custos dos processos com membrana. Segundo este 

autor, o custo de instalação de uma planta em espiral situa-se entre US$ 300 e 500 por 

m
2
 de área de membrana instalada. Os sistemas tubulares são vendidos a valores 

superiores a US$ 1.000 por m
2
. Já o preço do sistema de placa plana se situa na faixa de 

US$ 200 a 300 por m
2
. O custo da configuração de membrana de fibra oca é maior que 

US$ 1.700 por m
2
, enquanto os sistemas cerâmicos são os mais caros, custando US$ 

10.000 por m
2
.
8
 Estes custos referem-se aos sistemas completos, ou seja, com 

membrana, tubulação interna, válvulas, bombas e equipamento de controle. 

Dependendo da capacidade do sistema de membrana, os custos de equipamento 

para filtração com membrana são da ordem de US$ 1300-5300 / m
3
 / dia, enquanto os 

custos operacionais são de US$ 0,79-3,96 / m
3
 de efluente tratado (tecnologias de micro 

e ultrafiltração) (CHERYAN & RAJAGOPALAN, 1998). 

 Outra fonte (COSTWATER, 2010) menciona os custos da tecnologia de 

membrana de microfiltração para remoção de material particulado, variáveis de acordo 

com a capacidade de tratamento. Segundo esta fonte, os custos são consideravelmente 

inferiores aos custos mencionados anteriormente, como pode ser visto na Tabela 5. 

Para o reúso de efluentes de refinarias, as membranas surgem como uma 

tecnologia promissora. Sua utilização ocorre como um pré-tratamento anterior à osmose 

inversa ou à eletrodiálise reversa (tecnologias de micro e ultrafiltração). A Figura 12 

apresenta esquema de tratamento avançado de efluentes visando o reúso em refinarias 

de petróleo, considerando-se as membranas de ultra e microfiltração e a osmose inversa 

ou a eletrodiálise reversa como tratamento terciário (CENPES, 2004). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 A membrana em espiral foi inicialmente fabricada para dessalinização da água, mas sua configuração 

compacta e o baixo preço a tornaram atrativa para aplicações industriais; os sistemas tubulares são 

simples, e possuem a vantagem de tolerar sólidos em suspensão e fibras; o sistema de chapa plana é 

robusto e compacto; os sistemas de fibra são mecanicamente mais frágeis, e são usados para determinadas 

aplicações de ultrafiltração e emulsões de óleo; e os sistemas cerâmicos podem ser muito eficazes para 

microfiltração (WAGNER, 2001). 
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Tabela 5. Custos da tecnologia de membrana para remoção de particulado, variáveis de 

acordo com a capacidade de tratamento (COSTWATER, 2010). 

Capacidade de tratamento de água do 

projeto 
Custo unitário 

m
3
/dia US$ / (m

3
/dia) 

3785 614 

7570 539 

11355 500 

15140 474 

18925 455 

22710 440 

26495 427 

30280 417 

34065 408 

37850 400 

  

 

Figura 12. Exemplo esquemático de reúso de água em refinarias de petróleo (adaptado 

de CENPES, 2004).  

 

 Com relação aos custos da tecnologia MBR, o preço da membrana de MBR caiu 

de US$ 400 / m
2
 para em torno de US$ 50 / m

2
 na década de 90. EPA mostra que o 

custo operacional do sistema MBR é US$ 0,47 / m
3
 de efluente tratado, incluindo 

pagamento de eletricidade, substituição de membrana, pagamentos de agentes químicos, 

mas não incluindo amortização de investimento inicial. Outras estimativas mostram que 

o custo operacional de uma planta de MBR de 3.785 m
3
 / dia situa-se em torno de US$ 

0,11-0,15 por m
3
 de efluente tratado. Estas estimativas são muito menores que a 

estimativa da EPA. O custo operacional parece não variar muito com a capacidade do 

sistema (COSTWATER, 2010). 
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OEVER (2005) cita o sistema AirLift, sistema MBR, que inclui o uso de ar para 

criar turbulência e manter a superfície da membrana limpa, com um consumo energético 

específico de aproximadamente 0,4 a 0,7 kWh / m
3
. Tal consumo médio equivaleria a 

R$ 0,0965 a 0,1689 / m
3
, considerando-se a tarifa industrial média de fornecimento de 

energia elétrica na região sudeste do Brasil (onde está localizada mais da metade da 

capacidade de refino do país), em dezembro de 2009 (R$ 241,25 / MWh)
9
 (ANEEL, 

2010). 

A Figura 13 apresenta um esquema avançado de tratamento de efluentes em 

refinarias de petróleo considerando-se os biorreatores a membrana como tratamento 

secundário e a osmose inversa ou eletrodiálise reversa como tratamento terciário. 

 

 

Figura 13. Tratamento avançado de efluentes em refinarias de petróleo (adaptado de 

TORRES et al. 2008). 

  

 Como pode ser observado, o efluente do sistema de flotação existente passa 

pelos processos de pré-tratamento, que pode ser um filtro de areia, como mostrado na 

Figura 13, ou um filtro de casca de nozes (para proteção da membrana de MBR), 

biorreator a membrana e polimento em filtros de carvão ativado. O filtro que utiliza 

casca de nozes como meio filtrante possui alta eficiência de adsorção de óleo livre e 

sólidos em suspensão, devido as suas características de coalescência de óleo, além de 

excelente resistência ao atrito. Filtro de carvão ativado contribui na remoção de 

compostos orgânicos refratários ao processo biológico, permitindo que o efluente assim 

tratado seja reutilizado como água industrial (CENPES, 2005a).  

 Diversas refinarias da Petrobras estão fazendo opção pelos biorreatores a 

membrana para o reúso de seus efluentes. A Tabela 6 apresenta as unidades de 

biorreator a membrana em implantação (SANTIAGO, 2009). 

 

 

                                                 
9
 US$ 1,00 = R$ 1,75228 em 31 de dezembro de 2009. 
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Tabela 6. Unidades de biorreator a membrana em implantação (SANTIAGO, 2009). 

Unidade Descrição Capacidade (m
3
/h) Operação 

REVAP Nova ETDI 300 2009 

CENPES Nova ETDI 65 2010 

REPAR Nova ETDI 400 2011 

COMPERJ 
Novo 

empreendimento 
1100 2012 

RNEST 
Novo 

empreendimento 
600 2012 

REGAP Novo biológico 750 n.d. 

LUBNOR Nova ETDI 66 n.d. 

Nota: n.d. - não disponível.  

 

 O custo de capital da tecnologia de osmose inversa, no Brasil, é de 1454 a 4483 

US$ /m
3
/dia, enquanto o custo operacional é de US$ 0,12 a 0,37 / m

3
 (inclui 

amortização de capital, operação e manutenção, e substituição da membrana) (OAS, 

2010). 

 De acordo com FRITZMANN et al. (2007), no processo de osmose inversa o 

consumo de energia elétrica situa-se entre 0,4 e 7 kWh / m
3
 de efluente tratado. Tal 

consumo médio equivaleria a R$ 0,0965 a 1,6888 / m
3
, considerando-se a tarifa 

industrial média de fornecimento de energia elétrica na região sudeste do Brasil, em 

dezembro de 2009 (R$ 241,25 / MWh) (ANEEL 2010). 

 No tratamento de efluentes de refinarias de petróleo visando o reúso, a osmose 

possui a função de remoção de íons (como, por exemplo, os cloretos), conforme já 

destacado, sendo tratamento terciário e possuindo como tecnologia concorrente a 

eletrodiálise reversa. 

 De acordo com FRITZMANN et al. (2007), o processo de eletrodiálise consome 

1 kWh / m
3
 de efluente tratado de energia elétrica.  Tal consumo médio equivaleria a 

0,2413 / m
3
, considerando-se a tarifa industrial média de fornecimento de energia 

elétrica na região sudeste do Brasil, em dezembro de 2009 (R$ 241,25 / MWh) (ANEEL 

2010). 

Em contrapartida, CHAO & LIANG (2008) estimaram o custo operacional de 

uma mini-planta de eletrodiálise reversa. A eletricidade requerida para os eletrodos e as 

bombas deste processo é de 0,85 kWh / m
3
 efluente tratado. Tal consumo médio 
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equivaleria a R$ 0,205 / m
3
, considerando-se a tarifa industrial média de fornecimento 

de energia elétrica na região sudeste do Brasil, em dezembro de 2009 (R$ 241,25 / 

MWh) (ANEEL, 2010). O custo operacional total, incluindo eletricidade e agentes 

químicos, foi estimado em US$ 0.146 / m
3
 de efluente tratado. 

 A Figura 14 apresenta uma comparação entre as tecnologias de osmose inversa e 

de eletrodiálise reversa quanto ao consumo energético específico, considerando-se a 

quantidade de sólidos totais dissolvidos (STD) na alimentação. Percebe-se que quanto 

maior a quantidade de STD na alimentação (em mg/L), maior o custo energético 

específico dos dois processos. E a partir de certa concentração de STD, a eletrodiálise 

reversa passa a ter maior consumo energético específico quando comparado à osmose 

inversa. 

 

 

Figura 14. Comparação entre as tecnologias de osmose inversa e eletrodiálise reversa 

quanto ao consumo energético considerando-se a quantidade de sólidos totais 

dissolvidos (STD) na alimentação (DESSALTING HANDBOOK FOR PLANNERS, 

2003 apud MACHADO, 2009). 

 

 O sistema de eletrodiálise reversa possui aplicação promissora para a remoção 

de íons (por exemplo, cloretos) de efluentes de refinaria de petróleo, conforme já 

mencionado. Na avaliação das tecnologias para remoção de íons visando o reúso 

(osmose inversa ou eletrodiálise reversa) em plantas-piloto na REGAP, a eletrodiálise 
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reversa mostrou ser mais promissora. A vantagem técnica desta tecnologia foi devido à 

maior continuidade operacional da unidade-piloto deste processo. As unidades-piloto de 

osmose inversa e de eletrodiálise reversa eram alimentadas com o efluente da unidade 

de microfiltração, após passar por um filtro de carvão ativado. Assim, nesta condição, 

não houve problemas de incrustação nas membranas de eletrodiálise reversa; já com 

relação à unidade de osmose inversa, foram registrados contínuos problemas deste tipo, 

indicados pelo aumento de pressão e necessidade de freqüentes limpezas químicas 

(CENPES, 2004). 

 Com relação aos custos do processo de troca iônica, a Figura 15 apresenta os 

custos relativos de produção de água com o processo de troca iônica e com tecnologias 

competidoras (RAUTENBACH & MELIN, 2003 apud FRITZMANN et al., 2007). 

 

 

Figura 15. Custos relativos de produção de água com o processo de troca iônica e com 

tecnologias competidoras (RAUTENBACH & MELIN, 2003 apud FRITZMANN et al., 

2007). 

 

 A Figura 15 mostra que para baixas concentrações de sal, troca iônica torna-se 

uma tecnologia competitiva. Isto indica, portanto, que a troca iônica poderia ser 

utilizada como um polimento da osmose inversa para aplicações de reúso em unidades 

de processo de refinarias de petróleo no Brasil e no mundo. 
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 A Tabela 7 apresenta o custo operacional de tratamento de nitrofenóis com os 

processos oxidativos avançados, para 90% de redução (concentração inicial de 0,04 

mM) (GOI & TRAPIDO, 2002). 

 

Tabela 7. Custo operacional de tratamento de nitrofenóis com processos oxidativos 

avançados, para 90% de redução (concenração inicial de 0,04 mM) (GOI & TRAPIDO, 

2002). 

Processo de 

Tratamento 
Composto 

[H2O2]o 

(mM) 

[Fe
2+

]o 

(mM) 

Energia 

requerida 

(kWh/m
3
) 

Custo de 

energia 

(US$/m
3
) 

Custo 

Total 

(US$/m
3
) 

UV 

4,6-DN-0-

CR 

2,6-DNP 

4-NP 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

901 

 

658 

872 

63,10 

 

46,10 

61,10 

63,10 

 

46,10 

61,10 

UV / H2O2 

4,6-DN-0-

CR 

2,6-DNP 

4-NP 

10 

 

10 

10 

0 

 

0 

0 

21,9 

 

16,3 

5,15 

1,53 

 

1,14 

0,36 

1,82 

 

1,43 

0,65 

Fenton 

4,6-DN-0-

CR 

2,6-DNP 

4-NP 

4 

 

4 

2 

0,4 

 

0,4 

0,1 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0,13 

 

0,13 

0,06 

Foto-Fenton 

4,6-DN-0-

CR 

2,6-DNP 

4-NP 

4 

 

4 

2 

0,4 

 

0,1 

0,1 

2,39 

 

2,06 

2,00 

0,17 

 

0,14 

0,14 

0,30 

 

0,26 

0,20 

Nota: DN - Dinitro; CR - Cresol;  DNP - Dinitrophenol; NP - Nitrophenol. 

 

Os processos oxidativos avançados podem ser utilizados no tratamento de água 

ácida de refinarias de petróleo. Água ácida é um efluente específico de refinarias de 

petróleo contendo compostos levemente biodegradáveis e substâncias tóxicas que 

impedem o sistema de tratamento de efluente biológico industrial (COELHO et al., 

2006). Água ácida é um efluente industrial que deveria ser segregado e tratado por 

processos combinados porque apresenta composição química complexa (ver Tabela 8), 
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contendo óleo emulsificado, fenóis, sulfetos, mercaptanas, amônia, cianetos e outros 

micropoluentes.  

Apesar de sua composição complexa, a água ácida pode ser considerada um 

efluente candidato ao reúso industrial quando submetido a processos de tratamento 

eficientes. É produzida quando vapor é injetado em algumas das unidades de 

processamento da refinaria para reduzir pressões de vapor iniciais de hidrocarboneto, 

permitindo a operação sob condições menos drásticas de temperatura. Após a separação 

no topo das torres da refinaria a água ácida pode ser alimentada numa torre de 

retificação para remover amônia e sulfeto de hidrogênio. Além de sua carga de 

poluição, a água ácida é um líquido corrosivo. A quantidade de água ácida gerada numa 

refinaria depende de vários fatores, incluindo configuração de processo e tipo e 

características de óleo processado. Produção típica de água ácida específica em grandes 

refinarias se situa entre 0,2 e 0,5 m
3
 / t de óleo cru processado (COELHO et al., 2006). 

 

Tabela 8. Características médias da água ácida (COELHO et al., 2006). 

Parâmetro Faixa ou média 

DQO (mg / L) 850-1020 

COD (mg / L) 300-440 

BOD5 570 

Fenol (mg / L) 98-128 

Amônia (mg / L) 5,1-21,1 

SST (mg / L) n.d
a 

VSS (mg / L) n.d
a 

pH 8-8,2 

Turbidez (NTU) 22-52 

Sulfeto (mg / L) 15-23 

Tolueno (μg / L) 1,1 

Etil benzeno (μg / L) 3,7 

m,p-Xileno (μg / L) 15,4 

o-Xileno (μg / L) 3,7 

Óleo e graxa (mg / L) 12,7 

Nota: 
a 
não-detectado. 
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 Os custos apresentados detalhadamente nesta seção refletem de forma 

significativa os altos preços das tecnologias de membrana e de osmose inversa, embora 

os custos das primeiras tecnologias mencionadas tenham caído com o tempo, como 

comprovam os valores mostrados. Nota-se também que os custos operacionais das 

tecnologias de osmose inversa e de eletrodiálise reversa, que são concorrentes, são 

similares. 

 A Tabela 9 consiste num resumo dos custos das tecnologias de membrana, de 

biorreatores a membrana, de osmose inversa e de eletrodiálise reversa, utilizadas no 

tratamento de efluentes de refinarias de petróleo visando o reúso. 

 

Tabela 9. Resumo dos custos das tecnologias de membranas, biorreatores a membrana, 

osmose inversa e eletrodiálise reversa (elaboração própria). 

   Tecnologia de tratamento 

 Membranas 

(US$ / m
3
/dia) 

MBR 
OI  

(US$ / m
3
/dia) 

EDR 

Custos 

614 (c.t. = 3785 

m
3
/dia) 

US$ 50 / m
2
 

(membrana) 
1454 a 4483 

R$ 0,205 / m
3
 

(*) 

400 (c.t. = 

37850 m
3
/dia) 

US$ 0,47 / m
3
 

(c.o.) 

US$ 0,12 a 0,37 

/ m
3
 (c.o.) 

US$ 0.146 / m
3 

(c.o.) 

Nota: c.t. - capacidade de tratamento; c.o. - custo operacional; (*) custo de eletricidade para o 

funcionamento dos eletrodos e bombas. 

 

 É importante, também, salientar a importância da troca iônica e dos processos 

oxidativos avançados. No primeiro caso, foi destacado que a tecnologia é 

economicamente vantajosa, se comparada com a osmose inversa, no tratamento de 

baixas concentrações de sal, podendo ser utilizada como um polimento da última em 

aplicações de reúso em refinarias. No segundo caso, a tecnologia cujos custos para 

tratamento de nitrofenóis foram apresentados, é bastante promissora para o tratamento 

de água ácida de refinarias de petróleo. A água ácida é um efluente com características 

específicas e complexas, contendo óleo emulsificado (alta DQO), fenóis, sulfetos, 

mercaptanas, e outros poluentes importantes, como já mencionado, necessitando de 

tratamentos específicos. 

 Com relação às tecnologias apresentadas neste capítulo, observa-se que algumas 

delas são bastante antigas, caso da osmose inversa, enquanto outras são de concepção 
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bem mais recentes, caso das membranas de micro e ultrafiltração, e mais ainda das 

membranas de nanofiltração. 

 A nanofiltração também pode ser considerada promissora para o tratamento de 

efluentes de refinarias de petróleo visando o reúso, possuindo eficiência de remoção 

intermediária entre a ultrafiltração e a osmose inversa. Isto significa que, eventualmente, 

ela poderia se enquadrar como uma tecnologia de tratamento que antecede a osmose 

inversa, ou até mesmo em seu lugar. 

 Um aspecto interessante é a possibilidade de redução de custos, com o tempo, 

das tecnologias de tratamento de efluentes em refinarias. Tal fato, na realidade, é válido 

para todas as tecnologias analisadas neste capítulo, entretanto pode ocorrer de forma 

mais intensa e rápida para as tecnologias de fabricação mais recente, caso da própria 

nanofiltração, tornando-a, neste caso, ainda mais promissora. 

 É evidente, pelo exposto neste capítulo, que todas as tecnologias estudadas e 

com seus custos levantados possuem grandes perspectivas de aplicação em refinarias no 

Brasil. Mais que isso, é importante a análise de diferentes cenários de geração (ou 

mesmo “acesso”) de efluentes pela refinaria. Pode-se, por exemplo, supor uma refinaria 

que possua grande acesso (podendo ser por geração própria ou por captação de outras 

fontes, como municípios) a esgotos domésticos (sua utilização ocorre com sucesso em 

diversas refinarias ao redor do mundo, como será analisado no capítulo 6), uma refinaria 

que gere uma grande quantidade de efluentes com alta carga de metais pesados, ou uma 

refinaria que gere grande quantidade de efluentes com alta carga salina. 

 No caso de uma refinaria com grande acesso a efluentes domésticos, a 

tecnologia de tratamento mais adequada seria a de biorreatores a membrana, que 

degrada grande quantidade de matéria orgânica. 

 Já no caso de uma refinaria que gere uma grande quantidade de efluentes com 

alta carga de metais pesados, estes efluentes podem ser segregados, e outras tecnologias 

mostram-se promissoras, como os processos oxidativos avançados. 

 E no caso de uma refinaria que gere grande quantidade de efluentes com alta 

carga salina, as tecnologias mais adequadas seriam a osmose inversa ou a eletrodiálise 

reversa, após a passagem do efluente por membranas de micro ou ultrafiltração, com a 

possibilidade de utilização da troca iônica como polimento dos primeiros processos 

mencionados. 

 O exposto nos parágrafos anteriores é reforçado por meio de trabalhos 

científicos, mencionados na seção sobre as melhores técnicas disponíveis para o 
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tratamento de efluentes de refinarias visando o reúso. Por exemplo, os trabalhos de 

VIERO et al. (2008) e de SCHOLZ & FUCHSM (2000), que obtiveram alta remoção de 

DQO, indicando que o MBR funcionaria bem no tratamento de efluentes domésticos. Já 

a possibilidade de tratamento de água ácida com os processos oxidativos avançados foi 

comprovada no trabalho de COELHO et al. (2006). Estes processos poderiam também 

ser utilizados no tratamento de efluentes com alta carga de metais pesados. 

 A partir do anteriormente discutido, conclui-se que o conjunto de processos de 

tratamento utilizado pode ser diferente, dependendo das características dos efluentes 

gerados em cada refinaria de petróleo.  

 

 O capítulo a seguir se refere ao uso racional da água em refinarias de petróleo, 

por meio da técnica water pinch (curva composta de concentração e método tabular, 

para múltiplos contaminantes). São realizadas duas aplicações, a partir dos trabalhos de 

WANG & SMITH (1994) e de TAKAMA et al. (1980) e MÓDENES et al. (2003), após 

uma breve descrição da técnica.  
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5. Redução do consumo de água em refinarias de petróleo utilizando técnica de 

otimização de troca mássica 

 

 Este capítulo possui como objetivo a aplicação de técnica de otimização de troca 

mássica em refinarias de petróleo. São utilizados métodos baseados no ponto de mínimo 

consumo de água (water pinch): as técnicas de curva composta de concentração e de 

método tabular para múltiplos contaminantes. As redes ótimas de distribuição de água 

nas refinarias em estudo são analisadas. 

 

5.1. Water pinch: os principais fundamentos 

 

Water pinch é uma técnica sistemática para analisar redes de água e identificar 

projetos para aumentar a eficiência do uso da água em processos industriais. Aplicações 

avançadas fazem uso de algoritmos avançados para identificar e otimizar o melhor reúso 

de água, a regeneração (tratamento parcial da água de processo que permite seu reúso), 

e oportunidades de tratamento de efluentes. Relevantes reduções de água e efluentes 

industriais têm sido alcançadas através da aplicação de water pinch em várias tipologias 

industriais. Economias de 25 a 40% foram observadas nas indústrias que seguem: 

refinarias de petróleo, químicas, papel e celulose e alimentos e bebidas (NATURAL 

RESOURCES CANADA, 2003). 

Segundo MANN & LIU (1999) apud MIERZWA & HESPANHOL (2005), esta 

ferramenta possibilita que os profissionais que avaliam sistemas produtivos respondam 

a uma série de perguntas sobre o uso e a distribuição de água, seja para instalações já 

existentes ou para o desenvolvimento de novos projetos, destacando: 

 Qual é o potencial para máximo reúso e mínima geração de efluentes em um 

processo produtivo? 

 Como seria uma nova estrutura para distribuição de água ou como a estrutura 

existente deve ser alterada? 

 Qual é a mínima vazão de tratamento em um sistema de tratamento de efluentes 

de um processo produtivo? 

 Como desenvolver um novo sistema de tratamento de efluentes ou como 

modificar o sistema existente para atingir a mínima vazão? 
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 Como um processo produtivo deve ser modificado para maximizar o reúso de 

água e minimizar a geração de efluentes? 

 

De acordo com MANN & LIU (1999) apud MIERZWA & HESPANHOL 

(2005), a tecnologia do ponto de mínimo consumo de água é dividida em três 

momentos: análise, concepção e alteração. Na análise, identifica-se o mínimo consumo 

de água limpa e a geração de efluentes nas diversas operações que utilizam água. Na 

concepção, desenvolve-se uma estrutura de distribuição de água e coleta de efluentes 

que atenda aos fluxos mínimos previamente identificados, por meio da prática de reúso 

e regeneração. Por fim, na alteração modifica-se de modo efetivo uma estrutura de 

distribuição de água e coleta de efluentes existente para maximizar o reúso e minimizar 

a geração de efluentes através da real modificação do processo. 

A Tecnologia Pinch foi iniciada, para a água, com WANG & SMITH (1994), 

que estenderam o procedimento da Tecnologia do Ponto de Estrangulamento para a 

integração mássica e usando o conceito de curva composta limite (curva composta de 

operações e curva limite de vazão de água) e transferência vertical, estimaram metas 

para o consumo mínimo de água em sistemas com um contaminante e com múltiplos 

contaminantes.  Posteriormente, WANG & SMITH (1995) estenderam a metodologia, 

considerando correntes com restrição de vazão, perdas de vazão ao longo do processo e 

múltiplas fontes de água. 

A hipótese para a determinação do ponto de mínimo consumo de água é que a 

água é utilizada para assimilar contaminantes. Supõe-se que uma determinada corrente 

com baixa concentração do contaminante irá passar por um processo e remover o 

contaminante de uma corrente mais concentrada, que pode ser imaginária. A Figura 16 é 

ilustrativa do que acontece, e as Equações (13) e (14) os são balanços de massa 

relacionados (MIERZWA & HESPANHOL, 2005), sendo a segunda uma conseqüência 

da primeira. 

 

 

 

 

Figura 16. Representação do processo de transferência de massa para a obtenção da 

carga transferida (MIERZWA & HESPANHOL, 2005). 

 

 

Processo ou operação industrial 

QP; CSAÍDA 
QP; CENTRADA 

QH2O; CENTRADA QH2O; CSAÍDA 
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QP x (Ci
P
;entra – Ci

P
;sai) = QH2O x (Ci

H2O
;sai – Ci

H2O
;entra)                                                 (13) 

mi;total (kg/h) = QH2O (t/h) x (Ci
H2O

;sai – Ci
H2O

;entra) (ppm) (14) 

onde: QP é a vazão da corrente mais concentrada; QH2O a vazão da corrente menos 

concentrada; Ci
P
;entra e Ci

P
;sai a concentração do contaminante que entra e que sai pela 

corrente mais concentrada, respectivamente; e Ci
H2O

;sai e Ci
H2O

;entra a concentração do 

contaminante que sai e que entra pela corrente menos concentrada, respectivamente. 

 

A curva composta de concentração é um método gráfico de grande importância e 

utilidade para a determinação do ponto de mínimo consumo de água. Relaciona a 

variação da concentração do contaminante na água utilizada nos processos considerados 

com a massa do mesmo transferida para a água. As Equações (13) e (14) são a base da 

curva composta de concentração. 

A seguir, é realizada uma descrição da construção da curva composta de 

concentração, para um contaminante e para múltiplos contaminantes. 

 

Construção da curva composta de concentração para um contaminante 

A curva composta de concentração para um contaminante é construída da 

seguinte forma: inicialmente, constrói-se um gráfico que considera todos os processos 

nos quais a água é utilizada, relacionando a concentração do contaminante em função da 

carga acumulada. Neste gráfico, a variação da concentração é absoluta, enquanto a da 

carga de contaminante é relativa, o que significa dizer que um processo é iniciado no 

ponto em que o anterior foi encerrado (MIERZWA & HESPANHOL, 2005). 

Na segunda etapa, o eixo y do gráfico, no qual estão representados os valores de 

concentração do contaminante, deve ser dividido em intervalos que correspondem às 

concentrações limites do contaminente na entrada e na saída de cada processo. Na 

terceira etapa, determina-se a carga de contaminante para cada intervalo de 

concentração definido e uma nova curva de variação da carga de contaminante é 

construída. Por fim, na quarta etapa as curvas compostas de concentração podem ser 

construídas, eliminando-se as curvas originais de variação da concentração do 

contaminante com a carga e mantendo apenas os intervalos nos quais as curvas se 

sobrepõem (MIERZWA & HESPANHOL, 2005).  

Uma vez definida a curva composta de concentração, determina-se o ponto de 

mínimo consumo de água construindo uma curva que representa a variação da 

concentração do contaminante na água utilizada no sistema em função da carga de 

contaminante acumulada. A curva relacionada à água de alimentação passa pela origem, 
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ou seja, a concentração inicial do contaminante é zero e vai aumentando à medida que a 

água vai incorporando o contaminante. Quanto menor a vazão de água limpa utilizada 

no sistema, para a mesma carga de sais transferida, maior será a inclinação da curva de 

alimentação (MIERZWA & HESPANHOL, 2005). 

Dessa forma, quanto mais próxima da curva composta de concentração estiver a 

curva de alimentação de água, menor será a necessidade de água limpa, ressaltando que 

a curva de água de alimentação deve permanecer abaixo ou no mesmo nível da curva 

composta de concentração, para que o contaminante possa ser transferido. Com base 

nesses conceitos, quando a curva de água de alimentação sofre uma rotação em relação 

à origem, aproximando-se da curva composta de concentração, o ponto de mínimo 

consumo de água será aquele em que a curva de alimentação tangencia a curva 

composta de concentração. Esta condição indica que não é necessário adicionar água 

limpa ao sistema acima do ponto de mínimo consumo de água (MIERZWA & 

HESPANHOL, 2005). 

 

Construção da curva composta de concentração para múltiplos contaminantes 

Para a determinação da curva composta de concentração para múltiplos 

contaminantes, o procedimento é similar àquele realizado para um contaminante. 

Entretanto, neste caso, deve-se, além de escolher um contaminante de referência, levar 

em consideração as concentrações dos contaminantes de “não-referência”, como será 

visto nas Aplicações a seguir. Ou seja, pode ser necessária uma mudança nas 

concentrações do contaminante de referência. 

Após a construção da curva composta de concentração, no caso de múltiplos 

contaminantes, o procedimento para a obtenção da mínima vazão de água necessária é 

similar ao descrito acima, para um contaminante. Constrói-se a curva de alimentação de 

água, e o ponto de mínimo consumo é aquele no qual as curvas se tangenciam. 

 

Outros trabalhos importantes relacionados à técnica water pinch incluem: 

CASTRO et al. (1999); HALLALE (2002); e GOMES et al. (2007).  HIGA et al. 

(2007) aplicaram a técnica de Diagrama de Fontes de Água (DFA), proposto 

inicialmente por CASTRO et al. (1999), para a análise das opções de máximo reúso de 

uma refinaria típica brasileira, propondo também modificações ao fluxograma de água 

de processo existente.  
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ALVA-ARGÁEZ et al. (2007) apresentaram uma abordagem sistemática para o 

reúso de água em refinarias, baseada na Tecnologia Pinch e que contempla uma 

formulação de programação não-linear de números inteiros. Os estudos apresentaram 

reduções no consumo de água de mais de 10% e com mínimo investimento de capital. 

 IANCU (2007) abordou a integração de processo para a minimização do 

consumo de água no processamento de petróleo e na petroquímica criando uma 

metodologia original incluindo a formulação de modelo físico-matemático para a rede 

de água como um gráfico orientado, solução de problema de otimização com a variante 

original do algoritmo genético híbrido (hybrid genetic algorithm - GA), e a visualização 

da topologia em novo formato gráfico, facilitando também a representação de balanço 

de água para aplicações industriais. Segundo este autor, na literatura diferentes 

abordagens para redes de água são apresentadas, mas principalmente dois problemas 

podem ser formulados: 

 Problema de minimização de água: quando a análise é concentrada nas unidades 

usuárias de água transferindo contaminantes dos fluxos de processo aos fluxos 

de água, envolvendo uma variedade de processos básicos e não somente 

transferência de massa; 

 Abordagem de rede de troca de massa: quando principalmente transferência de 

massa é levada em consideração e agentes de transferência de massa alternativos 

podem ser concomitantes para a rede de água. 

 

Existem alguns softwares para a simulação de water pinch. Estes incluem: o 

“Water Target
TM

” (KBC, 2011), desenvolvido por Linnhoff March; o “Water-Matrix”, 

desenvolvido pela Faculdade de Engenharia Química e dos Recursos Naturais da 

Universidade Tecnológica da Malásia (FACULTY OF CHEMICAL & NATURAL 

RESOURCES ENGINEERING, UNIVERSITI TEKNOLOGY MALAYSIA, 2011), 

por Z. A. Manan, B. L. Ooi, C. Y. Foo, Y. L. Tan, S. Y Tee e S. R. Wan Alwi; o 

WADO
TM

 (ULLMER et al., 2005); e o “Water Design”, que foi desenvolvido pelo 

grupo de pesquisa de Y. A. Liu, autor, juntamente com J. G. Mann, do livro “Industrial 

Water Reuse and Wastewater Minimization”, McGraw-Hill, 1999 (VIRGINIA 

POLYTECHNIC INSTITUTE AND STATE UNIVERSITY, 2011). Este último, que é 

gratuito, será usado nas simulações de water pinch deste trabalho, como forma de 

analisar a implementação desta técnica em refinarias de petróleo. 
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5.2. Algoritmo para a obtenção da meta de mínima vazão para múltiplos 

contaminantes (extraído de WANG & SMITH, 1994) 

 

 Dado um conjunto de I processos usuários da água envolvendo um conjunto de J 

contaminantes, a formulação do problema começa definindo-se para cada processo a 

vazão limite de água, fi, os limites de concentração de entrada Ci, IN e os limites de 

concentração de saída Ci, OUT: 

Ci,IN = {Ci1,IN, Ci2,IN, …, Cij IN, …, CiJ,IN}                                                                      (15) 

Ci,OUT = {Ci1,OUT, Ci2,OUT, …, Cij,OUT, …, CiJ,OUT}                        (16) 

 

onde, Cij,IN e Cij,OUT são os limites de concentração de entrada e saída do processo i com 

relação ao contaminante j. No algoritmo, assume-se que a massa transferida no processo 

i de um contaminante j é proporcional à massa transferida de qualquer outro 

contaminante l no processo: 

INilOUTil

INijOUTij

INilil

INijij

CC

CC

CC

CC

,,

,,

,

,









                                                                                         (17) 

 

 Então, o algoritmo para obter a mínima vazão de água pode agora ser dividido 

em algumas etapas, que seguem: 

 

Etapa 1: calcular o limite inferior para a meta de vazão. Um simples balanço de massa 

para cada contaminante através de todos os processos dá uma vazão para cada 

contaminante. Obtêm-se o limite inferior para a meta (FL) pegando-se o mínimo: 
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Embora não seja necessário para o algoritmo, pode-se também calcular um 

limite superior para a meta de vazão assumindo-se que nenhum reúso seja possível. Ele 

é dado pela relação: 

                                                                               (19)                                                                                       
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A meta de mínima vazão (Fmin) se situa no intervalo: 

FL  Fmin  Fv                                                                               (20) 

 

Etapa 2: escolha qualquer contaminante como referência e estabelecimento de 

intervalos de concentração dentro dos quais a taxa de transferência de massa será 

constante. Pode-se definir um conjunto de concentração C* para o contaminante de 

referência nas fronteiras de intervalo: 

C* = {C1*,..., Cn*, …,  CN*),                                                                                        (21) 

onde, Cn* é a concentração do contaminante de referência na fronteira de intervalo n e 

N é o número total de fronteiras de intervalo. 

 

 As fronteiras de intervalo inicialmente corresponderão às concentrações de 

entrada e saída do contaminante de referência r para o processo, Cir,IN e Cir,OUT. Se 

qualquer dos dados do processo for não-linear, então intervalos adicionais serão criados 

em pontos intermediários entre o começo e o final dos fluxos não-lineares 

correspondendo às mudanças nos segmentos do fluxo. 

  

Etapa 3: tendo definido as fronteiras de intervalo para o contaminante de referência, 

deve-se empregar os princípios de mudança em cada fronteira tal que os contaminantes 

de não-referência sejam também viáveis. Primeiro define-se um dos processos para ser a 

referência e os outros fluxos são então modificados com relação a esse processo de 

referência. Ainda é necessária a distinção de dois casos. 

 

(a) Para fronteiras de intervalo causadas por processos se iniciando, fazem-se mudanças 

de concentração de entrada para aqueles fluxos começando na fronteira, e mudanças na 

concentração de saída para aqueles fluxos que atravessam a fronteira, tal que: 

Cij,n  Caj,IN para todo j,                                                                                                (22) 

onde, Caj,IN são as concentrações do processo a que começa na fonteira de intervalo n.  

 

Deve existir mais de um fluxo se iniciando na fronteira de intervalo, mas eq. 

(22) deve ainda ser satisfeita. As condições impostas pela eq. (22) são de fato mais 

restritas que o necessário. Entretanto, as fronteiras causadas pelos fluxos se iniciando 

não podem ser um ponto pinch já que fluxos se iniciando causam uma forma convexa 

na curva composta limite.  
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 Tendo conduzido as mudanças de concentrações de entrada e saída, muda-se as 

concentrações do contaminante de referência nas fronteiras de intervalo e possivelmente 

cria-se novas fronteiras de intervalo ou elimina-se fronteiras de intervalo. Deve-se, 

portanto, atualizar as fronteiras na eq. (21). 

 Ainda, nesta fase deve-se obter a razão de transformação de cada processo na 

fronteira de intervalo n (ri,n), definida por: 

*

,

n

nir

in
C

C
r  .                                                                                                                     (23) 

 

A razão do processo de referência será claramente unitária. 

 

(b) Para uma fronteira de intervalo n causada pelo final de um processo único, os fluxos 

seriam concentração de saída modificada, tal que: 

Caj,OUT  Cij,n para todo j,                                                                                              (24) 

onde, Caj,OUT são as concentrações do processo a que terminam na fronteira e Cij,n são as 

concentrações dos outros processos na fronteria de intervalo n. 

 

 Infelizmente, a situação não é tão simples como esta. Considere que processos 

terminam na mesma fronteira. Se fizermos: 

Caj,n  Cbj,n, Caj,n  Cej,n para todo j                                                                                (25) 

e Cdj,n  Cbj,n, Cdj,n  Cej,n para todo j                                                                            (26) 

então, a meta será viável. Entretanto, garantindo que as eqs. (25) e (26) são satisfeitas 

pode levar a metas conservadoras desnecessariamente. Por exemplo, um cenário 

possível que seria viável: 

Caj,n  Cbj,n mas Caj,n  Cej,n para todo j                                                                          (27) 

e Cdj,n  Cej,n mas Cdj,n  Cbj,n para todo j.                                                                      (28) 

 

Etapa 4: tendo os fluxos sido modificados, tal que o máximo potencial para reúso tenha 

sido estabelecido, conduz-se a um balanço de massa cumulativo para o contaminante de 

referência r. 
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Um gráfico do balanço de massa cumulativo para o contaminante de referência r 

fornece a curva composta limite. 

 

Etapa 5: antes de pode-se calcular a vazão mínima de água, é necessário identificar a 

localização do ponto pinch. Para isto, calcula-se a vazão requerida para cada intervalo e 

subtrai-se da menor vazão de fronteira da etapa 1: 

*

*

n

n
Ln

C

m
FF                                                                                                               (30) 

onde, Fn mede o déficit de vazão em cada intervalo. O intervalo com o maior déficit 

fornece a localização do pinch. 

 

Etapa 6: a etapa final do procedimento é o cálculo da meta de mínima vazão. Em vários 

pontos da etapa 6, precisa-se de Cij,n, as concentrações reais do contaminante j no 

processo i na fronteira de intervalo n. Cij,n pode ser calculado de Cn
*
 usando uma 

combinação das eqs. (17) e (23). Primeiro escreve-se a eq. (17) em qualquer fronteira de 

intervalo: 
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.                                                                                     (31) 

 

Cada parâmetro na eq. (31) é conhecido com a exceção de Cij,n, que deseja-se 

determinar, e Cir,n que é definido pela razão de transformação ri,n anteriormente 

determinada (eq. (23)): 

Cir,n = ri,n Cn
*
.                                                                                                                 (32) 

 

Combinando-se as eqs. (31) e (32), Cij,n pode ser determinado. 

 Deve-se notar que se dados de fluxo não-lineares são usados, então essas 

relações variarão não somente entre fluxos, mas também entre segmentos de fluxo. 

Etapa 6 do procedimento deve ser dividida em um número de etapas. 

 

(a) Começando com o menor intervalo de concentração, n = 1, calcula-se a vazão de 

água fresca requerida pelo processo i na fronteira de intervalo n: 

 = 1 se qualquer Cij,n = 0                            (33) 
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  se Cij,n  0 para todo j.                                                           (34)                                                

 

Já que esta-se considerando o primeiro intervalo, a vazão de água do processo i 

na fronteira de intervalo n + 1 (Tn+1) é dado por: 

Ti,n+1 = Fi,n,                                                                                                                    (35) 

onde, Ti,n+1 é a vazão de água do processo i na fronteira n+1. 

 

As concentrações na fronteira de intervalo n+1 podem ser determinadas a partir 

de: 
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onde, Wij,n+1 é a concentração do contaminante j na água do processo i na fronteira de 

intervalo n+1. 

 

(b) Para cada fronteira de intervalo, 1  n  pinch, os processos são divididos em dois 

conjuntos. Esses são os processos com final na fronteira e aqueles com início na 

fronteira ou através da fronteira: 

Se,n = {i}i = os processos terminam na froteira n}                                                        (37) 

Ss,n = {i}i = os processos começam ou atravessam a froteira n}                                  (38) 

 

 Pode-se definir um subconjunto de processos Sei,n de Se,n que apresentam reúso 

de água viável do processo i no conjunto Ss,n, tal que: 

Sei,n = {l  Se,n e Wij,n  Sij,n para todo j}.                                                                      (39) 

 

 Dentro de cada intervalo a massa é balanceada tanto quanto possível com água 

do intervalo anterior. Qualquer déficit é composto com água fresca extra. 

 A água é disponível a partir do intervalo anterior com vazão Ti,n e concentração 

Wij,n. Para aqueles processos que terminam na fronteira, vazão qli pode ser reusada do 

processo l ao processo i com concentração Wlj,n. Para cada processo i que atravessa ou 

começa na fronteira de intervalo n existem três possíveis fontes de água. Podemos 

reusar água qli dos processos que terminam, ou reusar água Ti,n daqueles processos que 
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atravessam ou água fresca Fi,n. Os requisitos do processo i serão alguma proporção  da 

vazão de água limite fi. Um balanço de massa fornece os seguintes resultados: 

 

1) Se um dos contaminantes alcança a concentração limite então: 

Fi,n =  fi – Ti,n - 
 neiSl

liq
,

                                                                                                (40) 

 = 1 se nijnij CW ,,   para todo j.                                                                                   (41) 

 

2) Se nenhum dos contaminantes alcança a concentração limite, então   1 e é dado 

por: 
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Um simples balanço de massa fornece a vazão para o próximo intervalo, Ti,n+1: 

Ti,n+1 = Fi,n + Ti,n + 
 neiSl

liq
,

                                                                                            (44) 

 

 A concentração no próximo intervalo, Wij,n+1 é a concentração do intervalo de 

concentração mais a mudança de concentração: 

 

1,

,1,

,1,










ni

nijniji

nijnij
T

CCf
WW                                                                                     (45) 

 

(c) O intervalo final a ser balanceado é o intervalo pinch, n = pinch, identificado na 

etapa 5. Aqui, a situação é um pouco mais complexa: a água na saída do intervalo pinch 

pode ser retornada para aquele intervalo para reúso em outros processos. Porque isso é 

viável? Considere dois processos 1 e 2, cada um envolvendo dois contaminantes a e b. 

No processo 1, somente o contaminante a alcança a concentração pinch, enquanto no 

processo 2 somente o contaminante 2 alcança a concentração pinch. Se os dois são 

misturados, então ambos os contaminantes a e b estão de novo abaixo da concentração 

pinch e disponível para reúso abaixo do pinch. De fato, esses efeitos de mistura podem 
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também em princípio ser explorados em intervalos abaixo do intervalo pinch. 

Entretanto, em outros intervalos diferentes de n = pinch pode não existir nenhum 

benefício já que existe uma mínima vazão requerida para satisfazer o balanço de massa 

abaixo do pinch. 

 Os processos em Se,n e Ss,n (eqs. (37) e (38)) são classificados tal que reúso de 

água do processo l ao processo i reduz os requisitos de água fresca do processo i. Onde 

o processo l se situa antes do processo i na classificação, l  i. Para o processo com a 

menor concentração de classificação (i = 1), pode não existir nenhuma redução no 

requisito de água fresca já que nenhum reúso do intervalo maior para esse processo é 

possível:  

Fi,n-1 = 0 se i = 1.                                                                                                         (46) 

 

 Para o intervalo pinch, água com vazão Xli dos processos anteriores na ordem de 

classificação pode, em princípio, ser reusado de n = pinch a n = pinch –1. Qualquer 

redução na vazão de água fresca Fi,n-1 é medida por um simples balanço de massa: 

Fi,n-1 = Ti,n +  
l

ili fX                                                                                              (47) 

onde,  = 1 se Wij, n+1  Cij,n-1 para todo j. 
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(d) Atualizar a vazão de água fresca requerida pelo intervalo pinch subtraindo-se Fi,n-1 

do valor da eq. (38). 

 

(e) Finalmente, calcula-se a meta de mínima vazão de: 







1

1

,min

Pinch

n i

niFF .                                                                                                        (50) 

 

 Se Fi,n-1  0 então deve-se atualizar o balanço de massa acumulado da etapa 4 

para plotar a curva composta limite. 
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5.3. Aplicação e análise da técnica water pinch em refinarias de petróleo 

  

Nesta seção, são aplicados os conceitos de curva composta de concentração e de 

método tabular em refinarias de petróleo. As redes ótimas de distribuição de água nas 

refinarias em estudo são também analisadas. São realizadas duas aplicações: a partir do 

trabalho de WANG & SMITH (1994) e a partir dos trabalhos de TAKAMA et al. 

(1980) e de MÓDENES et al. (2003). 

 

Aplicação 1: dados apresentados por WANG & SMITH (1994). 

 

 WANG & SMITH (1994) apresentaram um estudo de caso em refinaria de 

petróleo. Estes autores consideraram três processos: 1) destilação; 2) 

Hidrodessulfurização; 3) Dessalgador. Os dados estão apresentados na Tabela 10. 

 

Tabela 10. Dados limites de processos da refinaria (WANG & SMITH, 1994). 

Processo 
Vazão da 

água (te/h) 
Contaminantes Ce (ppm) Cs (ppm) 

1. Destilação (steam 

stripping) 
45 

Hidrocarbonetos 

H2S 

Sal 

0 

0 

0 

15 

400 

35 

2. Hidrodessulfurização 

(HDS) 
34 

Hidrocarbonetos 

H2S 

Sal 

20 

300 

45 

120 

12.500 

180 

3. Dessalgador 56 

Hidrocarbonetos 

H2S 

Sal 

120 

20 

200 

220 

45 

9.500 

 

 A partir dos conceitos relacionados à curva composta de concentração para 

múltiplos contaminantes e com o auxílio do software, a curva composta de concentração 

para a refinaria em estudo é mostrada na Figura 17 (curva vermelha no gráfico; a curva 

azul é a curva de alimentação de água). O H2S foi escolhido como contaminante de 

referência. Como foi discutido no capítulo 3, o H2S está presente em diversos fluxos de 

refinarias, como por exemplo nos efluentes de unidades de craqueamento térmico e no 

gás de refinaria oriundo de unidades de destilação atmosférica. 
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A partir da Figura 17, nota-se que a vazão mínima de água para este caso é de 

106,7 te/h
10

. Este valor também pode ser obtido com a utilização do algoritmo para a 

obtenção da meta de mínima vazão para múltiplos contaminantes, apresentado na seção 

5.2. 

 

Figura 17. Curva composta de concentração para a obtenção da vazão mínima de água 

para reúso sem regeneração, a partir de WANG & SMITH (1994) (elaboração própria). 

 

 A Figura 18
11

 apresenta o método tabular para a obtenção da vazão mínima de 

água, para reúso sem regeneração. O valor obtido com o método tabular confirma 

aquele obtido com a curva composta de concentração.  

O método tabular utiliza os intervalos de concentração. Estes são determinados a 

partir das concentrações limites de cada processo e organizados em uma tabela 

indicativa dos processos desenvolvidos com as respectivas demandas de água. À direita 

das colunas relacionadas aos processos (operações) desenvolvidos, são inseridas mais 

três colunas: uma para indicar a carga de contaminantes do intervalo, outra para a carga 

de contaminante acumulada e outra para a vazão de água necessária para assimilar a 

carga de contaminante para o intervalo de concentração associado MIERZWA & 

HESPANHOL (2005). 

                                                 
10

 A vazão mínima é obtida a partir da relação: Fmin = (mi, min / Ci, min) x 10
3
. 

11
 Para a construção das Figuras 17 e 18, foi necessária uma transformação de variáveis no Processo 3. A 

concentração de saída do contaminante de referência passou a ser 400 ppm ao invés de 45 ppm. Esta é a 

única transformação de variáveis necessária neste caso. Para mais informações sobre as transformações 

de variáveis, ver a seção 5.2 e a Aplicação 2. 
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A carga de contaminante em cada intervalo de concentração, a carga acumulada 

e a vazão de água necessária são calculados a partir das Equações (51) a (53). A linha da 

Tabela correspondente a maior vazão de água limpa corresponderá ao ponto de mínimo 

consumo de água (MIERZWA & HESPANHOL, 2005). 
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Figura 18. Método tabular para a obtenção da mínima vazão de água para reúso sem 

regeneração, a partir dos dados de WANG & SMITH (1994) (elaboração própria). 

 

A Figura 19 representa a curva composta de concentração para a obtenção da 

vazão mínima de água, com regeneração. Neste caso, considerou-se foulwater stripper 

para a regeneração da água, cuja razão de remoção é 0,999 para H2S (WANG & 

SMITH, 1994). A partir da Figura 19, pode-se inferir que a vazão mínima de água, com 

regeneração, é de 54,20 te/h. 
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Figura 19. Curva composta de concentração para a obtenção da vazão mínima de água 

para reúso com regeneração, a partir dos dados de WANG & SMITH (1994) 

(elaboração própria). 

 

A Figura 20 apresenta a rede ótima de distribuição de água para a refinaria. As 

linhas azuis representam a oferta de água fresca aos processos. A linha verde representa 

o reúso de efluente dentro da planta. E as linhas vermelhas mostram as correntes de 

efluente de processo. 

 

Figura 20. Rede ótima de distribuição de água para reúso sem regeneração, a partir dos 

dados de WANG & SMITH (1994) (elaboração própria). 
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Aplicação 2: dados apresentados por TAKAMA et al. (1980), transformação de 

variáveis indicada por MÓDENES et al. (2003) e Análise Pinch. 

 

 Os dados de TAKAMA et al. (1980) estão apresentados na Tabela 11. Estes 

dados serão utilizados para fins didáticos, como forma de apresentar um caso de 

mudança de variáveis. Nota-se que os valores de vazão são similares aos apresentados 

por WANG & SMITH (1994), pois os processos considerados são basicamente os 

mesmos. 

 

Tabela 11. Perfil limite de água (TAKAMA et al., 1980). 

Processo 
Vazão da 

água (te/h) 
Contaminantes Ce (ppm) Cs (ppm) 

1. Operações que 

utilizam vapor de água 
45,8 

Sólidos em suspensão 

H2S 

Óleo 

0 

0 

0 

25 

390 

10 

2. Hidrodessulfurização 

(HDS) 
32,7 

Sólidos em suspensão 

H2S 

Óleo 

50 

500 

20 

65 

16.890 

120 

3. Dessalgador 56,5 

Sólidos em suspensão 

H2S 

Óleo 

50 

20 

120 

85 

43 

220 

 

 Entretanto, neste caso, os contaminantes considerados são diferentes. Além 

disso, consideram-se os sólidos em suspensão como contaminantes de referência. Tais 

contaminantes estão presentes em efluentes, por exemplo, de dessalgadores. 

 A Figura 21 apresenta o diagrama de concentração em função da massa 

transferida (MÓDENES et al., 2003). Neste diagrama, coloca-se entre colchetes as 

concentrações de H2S, e, entre parênteses, as concentrações de óleo. Isso é realizado, 

pois as concentrações dos contaminantes de “não-referência” determinam mudanças nas 

concentrações do contaminante de referência, com o objetivo de viabilizar o reúso de 

efluentes. 
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Figura 21. Início da construção da Curva Composta (MÓDENES et al., 2003). 

 

 A partir da Figura 21, nota-se que o reúso de efluentes não seria possível. Por 

exemplo, a corrente de saída do processo 2 tem concentrações dos contaminantes de 

“não-referência” maiores que a concentração de entrada do processo 3, inviabilizando o 

reúso entre estes dois processos. Este tipo de situação conduz a mudanças na 

concentração do contaminante de referência, como explicado a seguir. 

 

Mudanças na concentração do contaminante de referência, tendo como base o processo 

3: 

 Como a concentração de entrada do H2S no processo 3 é menor que sua 

concentração de saída no processo 1 (o que inviabilizaria o reúso entre esses dois 

processos), a concentração do contaminante de referência (contaminante a), equivalente 

a CH2S = 20 ppm, pode ser encontrada com o auxílio da Equação (17). A Equação (17) 

indica que a massa de um contaminante transferida é proporcional à massa de outro 

contaminante transferida num mesmo processo. 

025

0

0390

020








 Ca
.                                                                                                         (54) 

Logo, Ca = 1,28 ppm. 

 A partir disso, a mudança de concentração necessária para o processo 3 é de 

48,72 ppm (MÓDENES et al., 2003). Por conseguinte, os novos valores para as 



 91 

concentrações de entrada e de saída do contaminante de referência são 1,28 ppm e 36,28 

ppm, respectivamente, no processo 3 (ver Figura 22). 

 

Transformações no contaminante de referência, tendo como base o processo 2: 

 Neste processo, existe força motriz excedente, pois as concentrações de entrada 

do processo 2 são maiores que as concentrações de saída do processo 1 para todos os 

contaminantes (ver Figura 21). Para explorar essa força motriz, uma mudança de 

concentração de 25 ppm no processo 2 é necessária. Isso resultará numa concentração 

de 390 ppm para o H2S na fronteira F1 (concentração igual a 25 ppm). 

Conseqüentemente, os novos valores para as concentrações de entrada e saída, do 

contaminante de referência, no processo 2, se tornam 25 ppm e 40 ppm, 

respectivamente, como pode ser observado na Figura 22 (MÓDENES et al., 2003). 
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Figura 22. Curva composta após a mudança de concentração (MÓDENES et al., 2003). 

  

 Por fim, a última mudança de variável ocorre da seguinte forma: no processo 3, 

a concentração final do H2S (43 ppm) se situa na fronteira F2 (36,28 ppm, na Figura 

22). Por isso, a massa transferida no intervalo III (concentração variando de 25 a 36,28 

ppm) terá que ser mudada para o intervalo II (concentração variando de 1,28 a 25 ppm), 

com o objetivo de que a concentração do H2S deste processo seja igual a do processo 1 

(390 ppm) (MÓDENES et al., 2003). Logo, a concentração de saída do contaminante de 

referência no processo 3 passa a ser 25 ppm. 
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 Após a realização das mudanças nas concentrações do contaminante de 

referência, a curva composta de concentração pôde ser traçada (Figura 23), com o 

auxílio do software
12

. A vazão mínima de água necessária foi então obtida, sendo igual 

a 99,41 te/h. A Figura 24 representa a rede ótima de distribuição de água. 

 

 

Figura 23. Curva composta de concentração para a obtenção da vazão mínima de água 

para reúso sem regeneração, a partir dos dados de TAKAMA et al. (1980) (elaboração 

própria). 

 

  

 

 

 

 

                                                 
12

 A partir dos seguintes dados de concentração: processo 1, conc. inicial = 0 ppm e conc. final = 25 ppm; 

processo 2, conc. inicial = 25 ppm e conc. final = 40 ppm; processo 3, conc. inicial = 1,28 ppm e conc. 

final = 25 ppm. 
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Figura 24. Rede ótima de distribuição de água para reúso sem regeneração, a partir dos 

dados de TAKAMA et al. (1980) (elaboração própria). 
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5.4. Análise dos resultados e perspectivas 

 

 Antes da inserção dos dados no software utilizado, podem ser necessárias 

mudanças nas concentrações do contaminante de referência, levando-se em conta as 

concentrações dos contaminantes de “não-referência”. Isso é realizado com o objetivo 

de viabilizar o reúso de efluentes entre os processos. 

 Neste capítulo, foram realizadas duas aplicações de Análise Pinch, nas quais 

foram traçadas curvas compostas de concentração, apresentaram-se métodos tabulares e 

foram mostradas as redes ótimas de distribuição de água para as refinarias em estudo. 

Na primeira aplicação (a partir dos dados de WANG & SMITH, 1994) foi extraído, 

também, o valor de vazão mínima de água para reúso com regeneração. 

 Na primeira aplicação, nota-se que a vazão mínima de água, sem regeneração, é 

de 106,7 te/h, enquanto que a vazão mínima de água, com regeneração, é de 54,20 te/h 

(considerando-se foulwater stripper para a regeneração da água). Logo, a redução da 

vazão mínima de água obtida com o processo de regeneração é igual a 52,5 te/h, o que 

equivale a uma economia de 49,2% de água. Na segunda aplicação, o valor de mínima 

vazão de água necessária obtido, para reúso sem regeneração, foi igual a 99,41 te/h. 

 A Figura 20 apresentou a rede ótima de distribuição de água para a refinaria em 

estudo na Aplicação 1. Nota-se o reúso da unidade de destilação na unidade de 

hidrodessulfurização (HDS). Este resultado é compatível com o obtido na Aplicação 2 

(Figura 24). A Tabela 12 apresenta as cargas mássicas transferidas para a água nas 

Aplicações de water pinch realizadas na seção anterior. 

 

Tabela 12. Cargas mássicas (mi) transferidas para a água nas aplicações de Análise 

Pinch (elaboração própria). 

C.R. 

H2S 

 Ce 

 (ppm) 

Cs  

(ppm) 

mi 

(kg/h) 
C.R. 

Sól. 

em 

Susp. 

 Ce  

(ppm) 

Cs 

 (ppm) 

mi 

(kg/h) 

P1 0 400 18 P1 0 25 1,15 

P2 300 12.500 414,80 P2 50 65 0,49 

P3 20 43 21,28 P3 50 85 1,98 

Notas: a) C.R. - Contaminante de Referência. 

            b) P1 - Processo 1; P2 - Processo 2; P3 - Processo 3. 
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 Devido ao grande volume de água economizada com a aplicação da técnica 

water pinch, é de grande importância que se aplique a mesma nas refinarias brasileiras. 

O método vem sendo aplicado em refinarias no mundo, como no caso da refinaria 

Teerã, dentre diversas outras, que conseguiram reduções substanciais de consumo 

hídrico. 

 Além da economia do consumo hídrico, a técnica apresenta como vantagem a 

redução dos custos associados à captação de água, resultando, por conseguinte, em 

ganhos econômicos diretos para as refinarias que a utilizam. 

 A técnica water pinch, além de ter sido consolidada a mais de uma década, é 

simples em seus conceitos, o que a torna de implementação atrativa. Além disso, 

existem softwares no mercado para a realização de Análise Pinch, tornando sua 

aplicação mais fácil. 

 É também interessante a aplicação de pinch de energia, que não foi o foco do 

presente estudo, por parte das refinarias, pois a economia de energia resultaria em 

economia de água. Por exemplo, a menor necessidade de vapor d’água como fonte de 

energia levaria a um menor consumo hídrico global da refinaria. 

 Portanto, estas duas técnicas somadas (pinch de água e pinch de energia) 

resultariam em grandes ganhos em termos de economia hídrica, e, consequentemente, 

uma maior redução dos custos associados à captação de água.  

 Outro aspecto importante diz respeito à resposta da seguinte pergunta: seria mais 

viável prever as refinarias com o objetivo de minimizar o consumo hídrico e maximizar 

o reúso de efluentes (refinarias em fase de projeto), ou seria mais viável modificar as 

plantas existentes com este objetivo, em termos de custos associados? 

 Com base na técnica water pinch, as novas refinarias brasileiras poderiam ser 

previstas de forma que seus processos fossem projetados de tal maneira que a 

transferência de massa, entre os contaminante e corrente de água, fosse maximizada. 

 Isso provavelmente seria menos custoso do que modificar os processos das 

refinarias existentes, com o objetivo de facilitar a transferência mássica entre os 

contaminantes e corrente de água. 

 Portanto, pode-se pensar nas novas refinarias desse modo. Em procurar projetar 

as suas unidades de processo, de modo que a transferência de massa fosse maximizada, 

o que resultaria em novos ganhos econômicos.  
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 Estes ganhos seriam tanto em virtude da menor captação hídrica a partir dessas 

ações, como devido a essas práticas serem mais viáveis, em termos de custos, quando 

comparadas se praticadas pelas refinarias existentes. 

  

Outra metodologia passível e interessante de ser adotada é a aplicação de “Custo 

Marginal de Abatimento” em refinarias de petróleo no Brasil, que não foi realizada no 

presente trabalho, mas, como será dito no capítulo conclusivo, é recomendável para 

trabalhos futuros.  

A curva de Custo Marginal de Abatimento (em inglês, Marginal Abatement Cost 

- MAC) representa o custo extra com gastos de abatimento, quando se reduz o nível de 

poluição em uma unidade. Tomando por base a Figura 25, o custo marginal de redução 

da poluição no nível W1 é MAC1, enquanto o custo marginal de redução da poluição no 

nível W2 é MAC2. Ou seja, quanto menor o nível de poluição, mais alto é o custo 

marginal de reduzi-la. Dito de outra maneira, é comparativamente mais barato 

“eliminar” quantidades iniciais de poluição, mas quando alcança-se níveis mais baixos 

de poluição, novas reduções da mesma requer formas avançadas de tratamento, como 

por exemplo usando-se produtos químicos, equipamentos especiais de filtração, e assim 

por diante (PEARCE & TURNER, 1990). 

 Ainda, a Figura 25 indica que o nível ótimo de poluição (W
*
), ou seja, o nível 

“socialmente ótimo”
13

 se situa onde a curva de Custo Marginal de Abatimento (MAC) 

se iguala à curva de Custo Externo Marginal (em inglês, Marginal External Cost - 

MEC). Neste caso, a curva MAC é o análogo da curva de Benefício Líquido Marginal 

Privado (em inglês, Marginal Net Private Benefity - MNPB), onde o nível ótimo de 

poluição se situaria em MNPB = MEC (PEARCE & TURNER, 1990).  

                                                 
13

 O “socialmente ótimo” ocorre quando a soma dos benefícios - na forma de renda - conseguidos pela 

indústria, menos a soma dos danos - na forma de poluição - causados à sociedade em decorrência de suas 

atividades, é maximizada (PEARCE & TURNER, 1990). 
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Figura 25. “Poluição ótima”: a abordagem custo de abatimento - custo externo 

(adaptado de PEARCE & TURNER, 1990). 

  

 A curva de MAC poderia ser usada para se avaliar perfis de “Custo Marginal de 

Abatimento” de refinarias. Isto seria importante para a realização de análises 

comparativas das facilidades de tratamento de efluentes visando o reúso, em termos de 

custos associados, entre refinarias de petróleo diferentes, podendo ser entre plantas 

existentes e futuras. Para refinarias futuras, poderiam ser consideradas projeções ou 

cenários, como os que a EPE realiza, do que seria uma nova refinaria no Brasil. As 

análises de MAC levariam em conta as tecnologias de tratamento de efluentes; os custos 

das mesmas, levantados nesta tese, seriam importantes. 

 A Figura 26 representa a curva de “Custo Marginal de Abatimento” (em US$ / 

m
3
) em função do volume de efluente tratado (em m

3
), que poderia via a ser utilizada, 

como base para comparação dos perfis de “Custo Marginal de Abatimento” entre 

refinarias no Brasil. Os diferentes perfis de MAC estariam relacionados às diferentes 

características dos efluentes que seriam gerados por duas refinarias distintas. 
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Figura 26. A curva proposta de “Custo Marginal de Abatimento” em função do volume 

de efluente tratado (elaboração própria). 

 

 Após a realização da demonstração da aplicação da técnica water pinch em 

refinarias de petróleo, assim como da sugestão de aplicação de “Custo Marginal de 

Abatimento”, feitas neste capítulo, o capítulo a seguir trata das experiências 

internacionais e nacionais de racionalização do uso da água em refinarias, incluindo a 

aplicação dos conceitos de conservação, reciclo e reúso de água e a análise de caso de 

aplicação de water pinch. 
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6. Experiências internacionais e nacionais de racionalização de uso da água em 

refinarias de petróleo 

  

 Existem recentemente diversas experiências de racionalização do uso da água 

em refinarias, principalmente ao nível internacional, motivadas por questões que vão 

desde a necessidade de enquadramento dos efluentes aos requisitos legais, os problemas 

de escassez hídrica de determinadas regiões até aspectos relacionados à imagem das 

empresas. No Brasil também, algumas iniciativas vêm sendo experimentadas, 

auxiliando assim no desenvolvimento e aprimoramento de processos que poderão ser de 

grande utilidade, parcialmente para o parque de refino existente, mas, principalmente, 

para os novos empreendimentos previstos. 

  

6.1. Experiências internacionais 

 

 A Esso realizou um projeto de reúso de efluentes numa refinaria em Rotterdam, 

Holanda (refinaria Rotterdam), propondo tratar o efluente da planta de tratamento de 

efluentes e reusá-lo como alimentação da planta de desmineralização
14

 

(DUYVESTEIJN, 1998). Esta refinaria é localizada em Rotterdam-Botlek, e sua 

capacidade de processamento é de 191.000 barris de petróleo / dia.  

 Assim, o reúso do efluente é limitado pela presença de sólidos em suspensão e 

pela condutividade relativamente alta devido à presença de íons cloreto. Os seguintes 

processos foram testados em escala piloto (DUYVESTEIJN, 1998): 

 Um filtro de areia “Astrasand” para a remoção de sólidos em suspensão e pré-

tratamento da unidade de ultrafiltração. 

 Uma unidade de ultrafiltração ou filtro 3M para a remoção de contaminantes 

biológicos e pré-tratamento da unidade de osmose inversa. 

 Uma unidade de osmose inversa para a remoção de sais dissolvidos. 

 

O filtro de areia “Astrasand” foi um bom pré-tratamento para a unidade de 

ultrafiltração, sendo capaz de manipular picos de quantidade de sólidos em suspensão 

                                                 
14

 A planta de desmineralização remove os minerais dissolvidos da água, tornando-a adequada a usos 

industriais ou municipais. Usa-se o processo de troca iônica com esta finalidade. Este processo ocorre 

com a substituição (troca) de íons indesejáveis de um líquido por íons tais como H
+
 ou OH

-
 de um 

material sólido no qual os íons são suficientemente móveis, usualmente uma resina sintética (COUPER et 

al. 2010), conforme explicado anteriormente. 
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totais no efluente clarificado. Já a unidade de ultrafiltração gerava efluente com alta 

qualidade constante, sendo, portanto, um bom pré-tratamento para a unidade de osmose 

inversa. Em contrapartida, os cartuchos 3M não foram bons substitutos para a unidade 

de ultrafiltração, não sendo capazes de filtrar o efluente como se era esperado. A 

unidade de ultrafiltração sofreu influência da carga de sólidos em suspensão totais do 

afluente, precisando ser rigorosamente monitorada, pois o fluxo pode ser modificado 

quando a quantidade de sólidos em suspensão se altera. A unidade de osmose inversa 

alcançava recuperação constante e rejeição de sal superior a 95%, e o permeado cumpria 

as especificações para a alimentação da planta de desmineralização. A seguir são 

descritas as especificações dos processos mencionados (DUYVESTEIJN, 1998): 

 

 O filtro de areia “Astrasand” foi projetado para uma carga hidráulica de 7 m
3
/ 

m
2
/h e uma vazão de entrada de 342 m

3
/h de efluente clarificado. A recuperação 

foi de 95%. A área requerida para o filtro de areia foi de 69,8 m
2
. 

 A unidade de ultrafiltração foi projetada para um fluxo de permeado de 75 

L/m
2
/h e uma produção de efluente de 286 m

3
/h. A recuperação foi de 88%. A 

área requerida da membrana de ultrafiltração foi de 5600 m
2
. 

 A unidade de osmose inversa foi projetada para um fluxo de permeado de 22 

L/m
2
/h e uma produção de permeado de 200 m

3
/h. A recuperação foi de 70%. A 

área requerida da membrana de osmose inversa foi de 9090,9 m
2
. 

 

Foi comprovada, então, a viabilidade técnica do projeto proposto acima. Ou seja, 

o teor de sólidos em suspensão e a porcentagem de sal do efluente foram diminuídos a 

níveis aceitáveis. Foi realizada, também, uma avaliação econômica. O custo total do 

projeto era de Dfl. 12.327.000 (US$ 7.084.327). Entretanto, o investimento necessário 

para um retorno de 4 anos era de Dfl. 4.300.000 (US$ 2.471.210) (DUYVESTEIJN, 

1998).
15

 

 A Pemex, companhia estatal mexicana, realizou um projeto de reúso de efluentes 

em sua refinaria localizada em Minatitlán (refinaria Lázaro Cárdenas), a qual possui 

capacidade de processamento de 170.000 barris de petróleo / dia. A Atlatec S.A. foi a 

empresa escolhida para fornecer o sistema de tratamento para esta planta industrial. O 

principal objetivo foi alimentar torres de resfriamento. Foi investigada e aplicada 

                                                 
15

 US$1,00 = Dfl 1,74 em 1998. 
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filtração com membrana após tratamento biológico (neste caso, como tratamento 

secundário), por requerer mínima ocupação de espaço. A Atlatec conduziu um estudo 

para a verificação da viabilidade técnica em sua estação de tratamento próxima à 

refinaria, em Cadereyta. Além da avaliação do desempenho do sistema, outros critérios 

tais como custos operacionais e flexibilidade para lidar com variações operacionais 

também foram avaliados. As características médias de qualidade do afluente são 

mostradas na Tabela 13 (PEETERS & THEODOULOU, 2005). 

 

Tabela 13. Características do afluente em Cadereyta (PEETERS & THEODOULOU, 

2005). 

Parâmetro Concentração (mg/L) 

DQO 60-80 

STD 1200 

DBO 5-15 

Sólidos em suspensão 20-30 

Cloro residual total 0,5-1 

Nota: STD - Sólidos Totais Dissolvidos. 

  

Após o referido estudo, a Atlatec realizou um contrato para o fornecimento de 

um sistema de tratamento terciário, que consistiu, portanto, em ultrafiltração (com 

membrana de fibra oca; tal tecnologia foi selecionada sobre outras três, pois era a menos 

sujeira à incrustação) seguida por osmose inversa. A Figura 27 ilustra o processo de 

tratamento na planta de Manatitlán (PEETERS & THEODOULOU, 2005). 
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Figura 27. Configuração do processo de tratamento da planta de Minatitlán (PEETERS 

& THEODOULOU, 2005). 

 

Como resultados obtidos, no processo de tratamento secundário ocorre a maior 

parte da degradação de DQO e DBO. Remoção destes parâmetros também ocorre no 

sistema de ultrafiltração, por filtração do material particulado. Além disso, as 

membranas filtram quase todos os SST e óleos & graxas, resultando num efluente de 

alta qualidade que é adequado para alimentar o sistema de osmose inversa. A Tabela 14 

apresenta os dados de desempenho do sistema durante o período de testes (PEETERS & 

THEODOULOU, 2005).  

 

Tabela 14. Desempenho do sistema terciário na refinaria em Minatitlán, durante o 

período de testes (PEETERS & THEODOULOU, 2005). 

Parâmetro 

Media do 

afluente 

(mg/L)
* 

Média do 

efluente (mg/L)
 

Limite para 

reúso (mg/L) 
Remoção (%) 

DBO 4,8 2,4 20 50 

DQO 80,1 36,4 100,0 54,6 

Óleos & graxas 1,6 0,2 10,0 87,5 

SST 20,3 0,5 1,0 97,5 

Notas: 
*
Média do afluente é o efluente do processo de tratamento secundário. 

  SST - Sólidos em Suspensão Totais. 
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A refinaria Marathon Ashland Petroleum (MAP), localizada em Catlettsburg, 

Kentucky, tem capacidade de processamento de 212.000 barris de petróleo / dia e é um 

fornecedor em grande escala de gasolina, asfalto e outros produtos de base 

petroquímica. Esta foi construída em 1998, com a colaboração das companhias 

Marathon Oil Company e Ashland Inc. (PEETERS & THEODOULOU, 2005). O 

projeto implementado teve como motivo principal adequação dos efluentes da refinaria 

aos critérios de descarga da cidade de Ashland, próxima à refinaria. 

 O sistema de tratamento de efluente originalmente consistia em um tanque de 

equalização, seguido por flotação a ar dissolvido (ver Apêndice). Este efluente 

apresentava dificuldades de tratamento, já que continha sólidos, óleos & graxas, 

hidrocarbonetos aromáticos (incluindo compostos “BTEX” - Benzeno, Tolueno, 

Etilbenzeno e Xileno), metais, DBO e ocasionalmente arsênio. O MBR, com 

membranas de ultrafiltração (fibra oca), foi o sistema de tratamento escolhido. 

Realizaram-se, assim, estudos, e o efluente tratado passou a ser descarregado no sistema 

de tratamento de efluente municipal da cidade de Ashland. Como resultados obtidos, 

além da remoção de DQO, DBO e SST, o sistema também removeu compostos 

“BTEX” - Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno e Xileno (remoções típicas maiores que 98%) 

e metais pesados a níveis aceitáveis. Em média, o sistema alcançou remoção de DBO 

superior a 99% e 95% de remoção de DQO, e os parâmetros do efluente foi bem abaixo 

dos limites permitidos. O sistema MBR foi ainda responsável pela degradação de óleos 

& graxas abaixo de níveis detectáveis. A Figura 28 ilustra o processo de tratamento da 

refinaria mencionada (PEETERS & THEODOULOU, 2005). 

 

 

Figura 28. Configuração de processo da refinaria MAP (PEETERS & THEODOULOU, 

2005). 

  

 Tabela 15 apresenta o desempenho do sistema na refinaria de petróleo, durante o 

primeiro ano de operação (PEETERS & THEODOULOU, 2005). 
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Tabela 15. Desempenho do sistema na refinaria de petróleo, durante o primeiro ano de 

operação (PEETERS & THEODOULOU, 2005). 

Parâmetro 
Afluente médio 

(mg/L) 

Efluente médio 

(mg/L) 

Limite de 

lançamento 

(mg/L) 

Remoção (%) 

DBO 775 2 250 99,7 

DQO 1.300 64 658 95,0 

Óleos & graxas 165 < 5 26 97,0 

SST 66 < 7 250 89,4 

pH 7,7 7,15 6,0 – 11,0 -- 

NH3N 3,3 0,02 20 99,4 

Fósforo 0,7 < 0,10 -- 85,7 

Arsênio 0,061 0,015 0,1 75,4 

Cádmio 0,0104 < 0,003 0,02 71,1 

Cromo 0,1274 < 0,002 0,42 98,4 

Cobre 0,0356 0,011 0,1 69,1 

Chumbo 0,0043 < 0,001 0,14 76,7 

Mercúrio 0,0027 < 0,0010 0,0013 63,0 

Níquel 0,050 0,019 0,58 62,0 

Zinco 0,504 0,035 2,74 93,0 

Benzeno 15,6 < 0,01 -- 99,9 

Tolueno 10,5 < 0,10 -- 99,0 

Etilbenzeno 0,61 < 0,01 -- 98,4 

Xileno 3,5 < 0,03 -- 99,1 

Tiocianato 0,8 0,2 0 75,0 

 

 A refinaria Yanshan, localizada em Beijjng, China, pertencente a Sinopec, tem 

capacidade de processamento é de 220.883 barris de petróleo / dia. Esta refinaria 

realizou projeto de reúso de efluentes, motivado pelas restrições cada vez mais rigorosas 

impostas pelo governo chinês com o objetivo de incentivar as empresas a tratar e reusar 

seus efluentes industriais. Neste projeto, a água de alimentação é efluente de unidades 

de tratamento biológico convencional (tratamento secundário), caracterizado pela 

presença de óleo residual (1,2 mg/L) e alta DQO (20 a 50 mg/L). A condutividade 
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(1.400 a 1.900 uS/cm) e a dureza (300 a 500 mg/L) eram muito altas para propósitos de 

reúso direto. O sistema de reúso de água adotado incluiu tratamento biológico, filtração, 

e uma combinação de ultrafiltração e osmose inversa para diminuir nível de óleo / 

DQO, remover sólidos em suspensão e para desmineralização. O sistema de 

ultrafiltração tem capacidade total de 560 m
3
/h, tendo cada unidade uma capacidade de 

56 m
3
/h. Existem na planta três unidades de osmose inversa, cada uma com capacidade 

de 103 m
3
/h (TONG & AERTS, 2009). 

 Num período de quatro meses, o desempenho de operação das unidades de 

osmose inversa mostrou que as recuperações do sistema nas três unidades foram todas 

estáveis em 80%. As vazões foram todas mantidas em cerca de 100 m
3
/h. As passagens 

normalizadas de sal foram próximas a 1,5% e menores que 2%. Foram observadas 

variações de queda de pressão nas unidades de osmose inversa, o que indicou a natureza 

da incrustação da água de alimentação no primeiro estágio; o aumento da queda de 

pressão sugeriu biofouling (incrustação biológica). Este problema pôde ser resolvido 

dosando-se NaClO (hipoclorito de sódio) nos tubos de permeado de ultrafiltração e 

mantendo-se a concentração de cloreto livre de 0,5 ppm no tanque de permeado de 

ultrafiltração. Uma forma alternativa de lidar com este problema no processo de osmose 

inversa seria adicionar a quantidade apropriada de agente de redução (NaHSO3 - 

bissulfito de sódio) antes da operação, com o objetivo de proteger as membranas da 

oxidação (TONG & AERTS, 2009). 

 Efluente municipal tratado, usualmente chamado de reclaimed water, tem sido 

usado com freqüência como água de reúso em diversas aplicações industriais, entre elas 

em refinarias de petróleo. Processos de tratamento sugeridos para refinarias de petróleo 

são fornecidos nas Tabelas 16 e 17, considerando redução de vários contaminantes na 

reclaimed water. Refinarias de petróleo com frequência requerem redução de fosfato, 

amônia e sólidos em suspensão
16

 para uso como água de resfriamento. Tratamento 

adicional ao requerido para alimentação de torre de resfriamento é necessário para 

geração de vapor. Entretanto, tratamento adicional ao usado para geração de vapor pode 

vir a ser necessário para água de combate ao incêndio ou uso em processo 

(PUCKORIUS et al., 1998). 

  

                                                 
16

 Características específicas da reclaimed water comuns são o fosfato, a amônia e conteúdos orgânicos 

(DQO, DBO e COT). Esses parâmetros podem ser benéficos (fosfato, nitrato) ou prejudiciais (amônia, 

sílica, sólidos dissolvidos totais), dependendo dos sistemas de água que utilizam a reclaimed water 

(PUCKORIUS et al., 1998). 
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Tabela 16. Métodos selecionados para refinaria dos Estados Unidos para reduzir 

componentes-chaves na reclaimed water (PUCKORIUS et al., 1998). 

Para PO4 Para NH3 Para Ca Para magnésio 

Amolecimento
17

 

com cal fria 

Amolecimento 

com zeolita 

 

Amolecimento 

com cal fria 

 

 

Amolecimento 

com cal morna 

Precipitação com 

sulfato de alumínio 

Osmose inversa Amolecimento 

com zeolita 

Amolecimento 

com zeolita 

 Retirada 

(stripping) ou 

Torre de remoção 

de amônia 

Desmineralização Desmineralização 

 Nitrificação
18

 Osmose inversa Osmose inversa 

 Destruição com 

Cl2 

  

 

Tabela 17. Métodos selecionados para refinaria dos Estados Unidos para reduzir 

componentes-chaves na reclaimed water (PUCKORIUS et al., 1998). 

Para SiO2 Redução de STD 
Redução de mat. 

orgânica 

Amolecimento com 

cal morna 

Amolecimento 

com cal 

 

Clarificação 

Amolecimento com 

cal quente 

Osmose inversa Amolecimento com 

cal 

Desmineralização  Oxidação 

Osmose inversa  Separação (stripping) 

Nota: STD - Sólidos Totais Dissolvidos. 

                                                 
17

 Amolecimento (softening) da água reduz o cálcio e o magnésio dissolvidos da água com elevada 

dureza. Alguns processos são usados com este objetivo, tal como o processo cal-carbonato de sódio 

(usado em larga escala) (MANAHAN, 2000). 
18

 A nitrificação é um processo de oxidação da amônia, que produz nitratos. Este processo é conduzido 

por bactérias (bactérias nitrificantes) em dois passos: numa primeira fase a amônia é convertida em nitrito 

(NO2
-
) e numa segunda fase o nitrito é convertido a nitrato (NO3

-
) (MANAHAN, 2000). 
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 O West Basin Municipal Water District, órgão público responsável pelo 

abastecimento de água tanto a comunidades como indústrias e residências, localizado na 

região metropolitana de Los Angeles, possui em sua planta de tratamento de efluentes 

(West Basin Water Recycling Facility), tratamento terciário para o abastecimento de 

indústrias, incluindo unidades de nitrificação biológica para o controle de corrosão com 

o objetivo de satisfazer duas refinarias de petróleo (MILLS, 2000). 

 Refinarias no sudeste da Califórnia têm usado com sucesso efluente sanitário 

tratado, especificamente California Title-22 water (adequada ao critério de qualidade do 

California Department of Health Services no Administrative Code Title 22), como água 

de alimentação de torre de resfriamento e para geração de vapor (PUCKORIUS & 

LORETITSCH, 2005). Estes autores apresentaram três casos de refinarias no sudeste da 

Califórnia que substituíram água fresca por reclaimed water nas aplicações citadas 

anteriormente. Neste caso, os projetos de reúso de efluente sanitário são realizados por 

se tratar de região árida, onde água fresca torna-se um recurso valioso. 

 Em Virgínia, uma parceria entre a refinaria Yorktown, da Western Refining, 

localizada ao longo do rio York, no município de York, com capacidade de 

processamento de 70.000 barris / dia, e o Hompton Roads Sanitation District, que 

oferece serviços de coleta e de tratamento de efluentes, resultou, através da planta de 

tratamento de efluentes do rio York, numa oferta de 500.000 galões por dia de efluente 

altamente tratado, que passaram a ser utilizados como água de resfriamento e em outras 

unidades da refinaria (HRSD, 2002). Por sua vez, a Petro-Canada, refinaria localizada 

em Edmonton, Alberta (Canadá), com capacidade para processar 135.000 barris de 

petróleo / dia, implementou projeto para utilizar efluente municipal tratado na planta de 

Gold Bar com tratamento terciário com membrana (processos de ultrafiltração e osmose 

inversa) para o uso nas correntes de hidrogênio e de vapor do processo de 

dessulfurização (GE WATER & PROCESS TECHNOLOGIES, 2010). 

 No primeiro caso, o projeto de reúso de efluentes foi realizado com o intuito de 

melhorar a qualidade da água da Baía de Chesapeake e diminuir a quantidade de água 

para fins potáveis usada em aplicações industriais. Já no segundo, com o objetivo de 

reduzir as retiradas de água do rio North Saskatchewan e também proteger o meio 

ambiente por meio da diminuição de efluente descarregado no rio pela planta de 

tratamento de efluentes de Gold Bar. 

 A refinaria Mobil Altona é uma refinaria da ExxonMobil localizada em Victoria, 

Austrália, com capacidade de processamento de 80.000 barris de petróleo / dia. O 
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complexo de refino Petromidia é uma refinaria da Rompetrol localizada em Ravodari, 

Romênia, com capacidade de processamento de 100.000 barris de petróleo / dia. 

Estudos realizados na Mobil Altona, Austrália (MOBIL ALTONA REFINERY, 2006), 

e no complexo de refino Petromidia, Romênia (REC, 2010), identificaram, como fonte 

de economia de água e de minimização de descarte de efluentes, o uso dos mesmos 

como água de combate ao incêndio.  

 No primeiro caso, o projeto foi motivado pelo plano de melhoria ambiental da 

refinaria, e no segundo devido à importância da água nas operações de refinaria e de 

petroquímica, aumentando o desempenho ambiental e a eficiência econômica do 

complexo e tornando-o mais competitivo. Além disso, o estudo no complexo de 

Petromidia identificou como medidas de conservação de água a substituição das torres 

de resfriamento existentes por unidades menores, como forma de economizar energia e 

melhorar os indicadores de resfriamento, e a modificação e o reparo do sistema de 

tratamento de efluentes; e como medida de reúso direto (sem regeneração) a utilização 

de blowdown de sistemas de geração de vapor em unidades de processo. 

 A refinaria Duna é uma refinaria da MOL Hungarian Oil and Gas Company, 

localizada em Százhalombatta, Hungria, com capacidade de processamento de 162.000 

barris de petróleo / dia. A refinaria Duna realizou projeto de conservação, reciclo e 

reúso de água em sua planta industrial, devido aos seguintes motivos: o consumo de 

água fresca (fresh water) da refinaria excedeu o valor de benchmark das refinarias e, 

além disso, a produção específica de efluente se situou acima de 1m
3
 de efluente 

descarregado / t de petróleo processado, limite requerido pelas autoridades ambientais 

daquele país (ISAÁK et al. 2008). 

 Na refinaria Duna as medidas implementadas para a redução do consumo 

hídrico, de 1800 m
3
/h a 1250 m

3
/h (ISAÁK et al. 2008), foram: aumento contínuo do 

ciclo de concentração dos circuitos de resfriamento; eliminação das perdas dentro das 

plantas de produção e das perdas em circuitos de resfriamento (prevenção da mistura 

entre diferentes qualidades de água); melhoria dos dois maiores sistemas de 

resfriamento pela intensificação das torres de resfriamento (por exemplo, sistema de 

distribuição de água, dosagem automática de água de alimentação, remoção de lama); 

reconstrução da planta de tratamento de água de alimentação; redução de perdas em 

planta através do reúso do efluente oriundo das águas de lavagem de filtros; medida de 

reciclo de água: fechamento do sistema de resfriamento da unidade de destilação do cru. 
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 Antes do início do projeto de conservação, reciclo e reúso de efluentes na 

refinaria Duna, vários testes e estudos foram realizados para a elaboração do escopo 

técnico ótimo, contemplando os seguintes pontos (ISAÁK et al. ,2008): identificação de 

fontes críticas de poluição e redução de seus efeitos; propostas para aplicação de 

sistemas de monitoramento e aviso online de poluição (toxicidade, sulfeto, etc.) para a 

proteção do sistema de lodos ativados; recomendações para as soluções técnicas ótimas 

para o reúso de efluente levando-se em conta fatores limitantes (concentração de sal, 

DQO, poluentes especiais); simulação computacional da operação do estágio biológico 

com carga aumentada; diagnóstico da alta capacidade de sistemas de resfriamento para 

operação ótima.  

 Dentre os aspectos do escopo técnico da proposta de reúso de efluentes, pode-se 

citar: reciclo de 500 m
3
 / h de efluente da menor Unidade de Tratamento de Efluentes 

nas Unidades de Água Deionizada das plantas de produção de hidrogênio; 

armazenamento e drenagem de concentrado, assegurando qualidade para a unidade de 

ultrafiltração adicional; monitoramento de poluição e sistema de indicador para aviso 

prévio dos operadores da Unidade de Tratamento de Efluentes (toxicidade, sulfeto, 

analisadores de condutividade, amostradores automáticos); melhoria da medida 

instrumental de volume de efluente descarregado; renovação da unidade de tratamento 

de água bruta, como por exemplo a substituição de bombas (ISAÁK et al., 2008). 

 A técnica water pinch vem sendo utilizada em algumas refinarias de petróleo no 

mundo para a minimização do consumo de água. Como exemplo, tem-se a refinaria 

Teerã, no Irã, com capacidade de processamento de 200.000 barris de petróleo / dia. 

Esta refinaria usou a técnica mencionada, obtendo redução no consumo hídrico de cerca 

de 180 m
3
/h (53%) e 216,88 m

3
/h (63%), considerando DQO e dureza, respectivamente 

(NABI BIDHENDI et al., 2010). 
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6.2. Experiências nacionais 

 

 No Brasil, as melhores tecnologias disponíveis no mercado mundial foram 

avaliadas por um grupo de consultores da Petrobras, no âmbito do projeto “Reúso de 

Efluentes de Refinarias”, e selecionadas as consideradas de maior potencial de aplicação 

(CENPES, 2004). A partir deste projeto foram construídas plantas-piloto na REGAP, 

refinaria Gabriel Passos, localizada em Minas Gerais, com capacidade de 

processamento de 151 mil barris / dia.  

 Nestas experiências, duas rotas de tratamento foram consideradas. A primeira 

rota consistiu na avaliação das técnicas para a remoção de íons cloretos 

(dessalinização), ou seja, a osmose inversa ou a eletrodiálise reversa. O emprego destas 

técnicas exige diferentes graus de pré-tratamento, com o objetivo principal de remoção 

de sólidos em suspensão e compostos que podem causar incrustação nas membranas. As 

seguintes técnicas de pré-tratamento foram avaliadas: membranas de micro e 

ultrafiltração, filtração em areia de alta taxa, sistemas avançados de clarificação e 

filtração com carvão ativado (CENPES, 2004). 

 A segunda rota previu a aplicação de processo biológico, ou seja, de biorreator a 

membrana. O efluente do sistema de flotação passa por um filtro para reduzir ainda 

mais o teor de óleo, visando à proteção das membranas. O efluente do biorreator a 

membrana tem elevada qualidade, reduzindo a necessidade de pré-tratamento para a 

etapa de remoção de íons (CENPES, 2004). 

 Ainda com relação às plantas piloto da REGAP, TORRES et al. (2008) 

apresentaram um estudo que foi conduzido usando-se unidades-piloto de biorreator a 

membrana submerso, com membranas poliméricas de microfiltração. Os resultados 

alcançados neste trabalho, e relatados a seguir, permitem considerar o MBR como uma 

tecnologia apropriada para o pré-tratamento de uma unidade de dessalinização da água 

(osmose inversa ou eletrodiálise reversa), para uso em produção de vapor ou 

alimentação de torre de resfriamento. Na unidade-piloto com configuração de placa 

plana (Kubota), o módulo da membrana foi submerso em um tanque de aeração (tanque 

biológico), enquanto na unidade piloto com configuração de fibra oca (Zenon), as 

membranas foram localizadas num tanque externo (tanque de membrana). As 

especificações das unidades-piloto são resumidas na Tabela 18 (TORRES et al., 2008). 
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Tabela 18. Descrição das unidades-piloto de MBR (TORRES et al., 2008). 

Unidade-piloto A, Kubota B, Zenon 

Origem da tecnologia Japão Canadá 

Configuração da membrana Chapa plana Fibra oca 

Módulo da membrana 

(submersa) 
Tanque de aeração Tanque de membrana 

Material da membrana PES PVDF 

Diâmetro de poro (m) 0,40 0,04 

Capacidade hidráulica 

(fluxo) (m
3
/h) 

0,5-2,0 1,2-1,8 

Área total da membrana 

(m
2
) 

60 70 

Fluxo de permeado (L/ m
2
h) 7-28 14-28 

Nota: PES - Polyethersulfone; PVDF - Polyvinylidene fluoride. 

 

 Sobre o desempenho biológico das unidades-piloto, as mesmas foram operadas 

durante seis meses, e o desempenho da membrana e a qualidade da água de cada sistema 

foram continuamente avaliados. Cada sistema-piloto de MBR possui como meta 

adequar os efluentes aos requisitos da Resolução CONAMA N 357/05 e garantir uma 

qualidade aceitável para alimentar as etapas de dessalinização. Os resultados obtidos 

indicam que todos os sistemas estudados produziram efluente com turbidez < 1 NTU, 

DBO5 < 5 mg/L, e NH3-N < 3 mg/L
19

, correspondendo a 98, 97, 96 % de remoção, 

respectivamente (TORRES et al., 2008). 

 Sobre o desempenho das membranas, as unidades-piloto foram operadas em 

diferentes fluxos de permeado através de ajuste da pressão transmembrana
20

. Os 

parâmetros principais observados durante o período de estudo estão resumidos na 

Tabela 19. Ambos os sistemas de membrana exibiram declínio constante da 

permeabilidade hidráulica como resultado do aumento da incrustação, que foi 

                                                 
19

 De acordo com a Resolução CONAMA N 357 de 2005, os efluentes industriais devem estar 

adequados aos seguintes padrões: padrões de qualidade da água: turbidez: águas doces: classe I: até 40 

UNT; classe II: até 100 UNT; classe III: até 100 UNT; águas salinas: virtualmente ausentes; águas 

salobras: virtualmente ausentes; DBO5: águas doces: classe I: até 3 mg/L; classe II: até 5 mg/L; classe III: 

até 10 mg/L; como padrão de lançamento de efluentes, tem-se, como concentração máxima de nitrogênio 

amoniacal total, 20 mg/L. 
20

 Pressão transmembrana é a diferença de pressão entre o lado da alimentação da membrana e o lado do 

permeado da membrana (WAGNER, 2001). 



 112 

intensificado para fluxos de permeado mais altos. A Figura 29 ilustra o exposto para a 

membrana Zenon (TORRES et al., 2008). 

 

Tabela 19. Parâmetros operacionais de unidades-piloto de MBR (TORRES et al., 2008). 

Parâmetro Unidade A, Kubota B, Zenon 

Fluxo de permeado (JP) L/ m
2
h 12-30 10-28 

Pressão transmembrana 

(TMP) 
bar 0,07-0,45 0,01-0,31 

Permeabilidade (Lp a 

20C) 
L/ m

2
h bar 131-48 916-83 

Tempo de retenção 

hidráulica (HRT) 
h 3-16 3-16 

Tempo de retenção de 

sólido (SRT) 
dia 50-70 n.d. 

Sólidos em suspensão 

Totais (SST) 
g/l 10-15 n.d. 

Nota: n.d. - não disponível.  

 

 

Figura 29. Avaliação da permeabilidade (Lp) durante a operação do biorreator a 

membrana Zenon (TORRES et al., 2008). 
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  A REPLAN (refinaria de Paulínia), localizada em São Paulo, com capacidade de 

processamento de 415.000 barris de petróleo / dia, fez projeto de reúso nas unidades de 

tratamento de água ácida retificada e na manutenção de equipamentos. A Tabela 20 

apresenta as vazões de reúso na REPLAN (realizadas e previstas) (NOGUEIRA, 2007). 

Segundo este autor, as medidas previstas ocasionariam a redução de 106 m
3
/h (6,4%) da 

quantidade de água bruta captada, assim como uma geração de efluentes 16,9% menor. 

Dentre as vazões de reúso realizadas e com potencial de melhoria nota-se a participação 

significativa do retorno de condensado que é adicionado ao V3, que é o vapor com 3,0 

kgf/cm
2
 de pressão, para as caldeiras. 

 

 NOGUEIRA (2007) analisou as práticas de reúso de água em que a REPLAN 

ainda não é atuante e apresentam potencial de aplicação, focando nas seguintes ações: 

reutilização de água proveniente de esgoto doméstico para a reposição das torres de 

resfriamento e reúso de água nas piscinas de coque.  

 

 Reciclagem de esgoto doméstico para o sistema de resfriamento  

  No caso da REPLAN, o volume de esgoto doméstico gerado pode não justificar 

a realização de investimentos para este tipo de reúso. Porém, em casos de extrema 

necessidade, deve-se considerar a hipótese de se utilizar esgoto proveniente de cidades 

como Paulínia ou Campinas. Pesquisas realizadas em diversos países, inclusive no 

Brasil, procuram tornar viáveis o reúso de água em sistemas de resfriamento como uma 

forma de minimizar o consumo total da planta industrial. Isto é possível, pois 

geralmente estes sistemas não requerem uma água de reposição de excelente qualidade 

(NOGUEIRA, 2007). Como foi visto na seção de experiências internacionais, a prática 

de fornecimento de esgoto tratado às refinarias de petróleo já é realizada com sucesso. 
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Tabela 20. Vazões de reúso atualmente realizadas e potencial previsto da refinaria 

brasileira REPLAN (NOGUEIRA, 2007). 

Local do reúso Atual (m
3
/h) Potencial (m

3
/h) 

Interno ETA 23 23 

Osmose inversa p/ Torres de 

resfriamento 
39 39 

Desmineralização p/ Torres de 

resfriamento 
10 10 

Purga das Caldeiras p/ Torres de 

resfriamento 
10 10 

Unidades de Retificação de Água 

Ácida 
218 218 

Retorno de Condensado + V3 494 544 

Unidades de Retificação de Água 

Ácida para Dessalgação (T-2007) 

24 

(*) 

56 

(*) 

Unidades de Retificação de Água 

Ácida para Dessalgação (T-2057) 

35 

(*) 

59 

(*) 

Resultados sobre a Captação 1653 1547 

Resultados sobre a geração de 

Efluentes para ETDI 
627 521 

Notas: a) (*) As diferenças entre os valores atual e potencial destinam-se às Torres de Resfriamento, após 

tratamento efetivo na unidade de Tratamento de Água Ácida; 

            b) ETA - Estação de Tratamento de Água; ETDI - Estação de Tratamento de Despejos Industriais. 

  

 Reúso de água ácida retificada nas piscinas dos coques  

 Uma grande utilização de água filtrada é efetuada para o resfriamento de coque, 

após a pirólise da carga. Esta água não tem nenhuma restrição importante. As principais 

restrições detectadas são a possibilidade de odores na área e a corrosão dos 

equipamentos (NOGUEIRA, 2007). Quanto aos contaminantes que se deve ter atenção, 

podem-se citar a amônia, o sulfeto, os fenóis, os cloretos e o cianeto. A Tabela 21 

corresponde às características da água proposta para reúso (Unidade de Retificação de 

Água Ácida). Esta unidade retifica água exclusivamente dos HDT, sendo caracterizada 

como de relativa qualidade e isenta de soda (NOGUEIRA, 2007). Do ponto de vista 

quantitativo, estima-se que seriam reutilizados aproximadamente 15 m
3
/h de água. A 
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demanda de água para as duas unidades de coque é de 32 m
3
/h, sendo possível dividir os 

15 m
3
/h entre as duas unidades e complementar com água fresca (fresh water). 

 

Tabela 21. Concentração indicada e analisada para os contaminantes restritivos 

(NOGUEIRA, 2007). 

  Saída da unidade de retificação 

Contaminante 
Conc. indicada 

(ppm) 
Conc. média (ppm) Conc. pico (ppm) 

H2S < 70 1,22 24,0 

NH3 < 30 5,51 17,1 

Fenol < 40 1,6 2,1 

Cl
- 

- 6,2 12,4 

CN
-
 < 1 0,015 0,027 

pH - 9,2 7,8 - 11,8 

 

 A REDUC (refinaria Duque de Caxias), localizada no Rio de Janeiro, com 

capacidade de processamento de 242 mil barris de petróleo / dia, vem estudando 

iniciativas de reciclo e reúso de água. O reciclo de água ocorre na REDUC da seguinte 

forma: o vapor d’água utilizado no acionamento de turbinas e nos processos de troca 

térmica em permutadores, após sua condensação, é coletado e bombeado para uma 

estação de tratamento de condensado. Nesta estação, o condensado é filtrado e, 

posteriormente, direcionado para os tanques de água polida, seguindo para as caldeiras, 

onde será novamente convertido em vapor. Esta recuperação significa uma economia de 

aproximadamente 250 m
3
/h de água e, devido à especificação desta água, representa 

uma grande economia em produtos químicos (LEMES, 2007).  

 Esta refinaria descarta atualmente para o rio Iguaçu aproximadamente 1100 

m
3
/h, e utiliza na reposição das torres de resfriamento cerca de 1150 m

3
/h. LEMES 

(2007) aponta que se esta refinaria aprimorar sua Estação de Tratamento de Efluentes 

(ETE), de modo a permitir que o efluente tratado possa ser totalmente reaproveitado nas 

torres de resfriamento, ela terá a sua disposição uma fonte com potencial para suprir 

100% da demanda das torres de resfriamento e o equivalente a 46% de sua atual 

demanda total. Ainda segundo o mesmo autor, existe a possibilidade de a REDUC 

utilizar efluente doméstico tratado como fonte de água de reúso, principalmente para 
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alimentar torres de resfriamento. Neste caso, poderia haver a construção de rede 

coletora de esgoto através de parceria entre a REDUC e a prefeitura ou a 

concessionária, e, após a coleta e o transporte destes efluentes para dentro da REDUC, a 

mesma realizaria o tratamento. Outra possibilidade seria a parceria na construção de 

uma ETE para atender os bairros vizinhos da refinaria, que receberia o efluente já 

tratado e seria necessário apenas um polimento de acordo com a aplicação desejada.  

 Na REVAP (refinaria Henrique Lage), em São Paulo, com capacidade de 

processamento de 252 mil barris de petróleo / dia, previu-se reaproveitar 2,6 bilhões de 

litros por ano do efluente industrial. Já a RECAP (refinaria de Capuava), em São Paulo, 

com capacidade de processamento de 53 mil barris de petróleo / dia, previu o reúso de 

700 milhões de litros de efluente por ano (LEMES, 2007).  

 Novos empreendimentos da Petrobras também farão o reúso de água: a 

termoelétrica Barbosa Lima Sobrinho, em Seropédica, vai irrigar 270 mil metros 

quadrados de área reflorestada com esgoto sanitário tratado pela tecnologia de 

biorreator a membranas. Já no COMPERJ (Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, 

com capacidade de processamento de 330.000 barris de petróleo / dia) é esperado o 

reúso de 15 bilhões de litros por ano; e na RNEST (Refinaria do Nordeste ou Refinaria 

Abreu Lima, localizada em Pernambuco, com capacidade de processamento de 220.000 

barris de petróleo / dia), o reúso de 5,3 bilhões de litros por ano (LEMES, 2007).  

  

 Com relação ao fornecimento de água para o COMPERJ, o mesmo será 

definido, com participação do Poder Público e da população local, com base na 

avaliação técnico-econômica e ambiental das seguintes alternativas (PETROBRAS, 

2007): 

 Águas do rio Guandu: esta alternativa prevê a captação de água em um ponto 

do rio Guandu. 

 Reservatório de Ribeirão das Lajes: o reservatório é utilizado para produção 

de energia e para o abastecimento das cidades do Rio de Janeiro, Paracambi e 

Seropédica. 

 Rio Paraíba do Sul: esta alternativa captaria águas do rio Paraíba do Sul em um 

ponto logo a jusante das desembocaduras dos rios Paraibuna e Piabanha.  

 Reservatório do rio Guapiaçu: uma eventual construção de uma barragem-

reservatório no vale do rio Guapiaçu é uma alternativa com grande volume de 
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água, e, portanto, estratégica para o governo estadual, pois essa bacia 

hidrográfica é a única que ainda tem área preservada, sem ocupação. 

 Reservatório de Juturnaíba: essa alternativa de abastecimento do 

empreendimento e reforço da região circunvizinha seria feita por 68 quilômetros 

de adutora na faixa de servidão da via férrea e da rodovia BR-101 até chegar ao 

COMPERJ.  

 

 Outras duas opções para abastecimento de água (reúso de esgotos tratados e uso 

de água salgada) foram analisadas, mas apresentaram dificuldades técnicas para sua 

execução. 
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6.3. Tendências e perspectivas 

 

 Este capítulo apresentou diversas experiências realizadas de racionalização do 

uso da água em refinarias de petróleo em âmbitos internacional e nacional. Várias 

técnicas são utilizadas para o tratamento de efluentes de refinarias de petróleo visando o 

reúso. Dentre estas, as principais são: as membranas, os biorreatores a membrana, a 

osmose inversa e a eletrodiálise reversa (ver capítulo 4). Tais métodos de tratamento são 

em geral usados após técnicas de tratamento convencional de efluentes, as quais são 

apresentadas no Apêndice da tese. 

 Dentre as experiências ao nível internacional analisadas neste capítulo, 

destacam-se: a da refinaria Rotterdam, na Holanda, que reusou o efluente para 

alimentação da planta de desmineralização, e, apesar da viabilidade técnica do projeto, o 

mesmo mostrou ser relativamente de alto custo; a da refinaria Lázaro Cárdenas, da 

Pemex, em Minatitlán (México), que utilizou filtração com membrana seguida por 

osmose inversa, obtendo-se resultados satisfatórios de  remoção de DBO, DQO, óleos & 

graxas e SST; a da Marathon Ashland Petroleum (MAP), em Catlettsburg, Kentucky 

(EUA), que usou a tecnologia de biorreatores a membrana, sendo o efluente tratado, que 

apresentou boas remoções de DQO, DBO e SST, compostos “BTEX” e metais pesados, 

descarregado no sistema de tratamento de efluente municipal da cidade de Ashland; a da 

refinaria Yanshan, da Sinopec, em Beijing (China), que fez uso das tecnologias de 

ultrafiltração e osmose inversa, como tratamento terciário para reusar seus efluentes, 

também alcançando bons resultados em termos de remoção de DQO e sólidos em 

suspensão.  

 A Tabela 22 apresenta os percentuais de remoção de DBO, DQO, óleos & 

graxas e SST, pelos sistemas de tratamento das refinarias Lázaro Cárdenas e Marathon 

Ashland Petroleum (MAP). 
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Tabela 22. Remoções de DBO, DQO, óleos & graxas e SST, pelos sistemas de 

tratamento das refinarias Lázaro Cárdenas e Marathon Ashland Petroleum (MAP) 

(elaboração própria). 

 Remoção (%) 

Refinaria DBO DQO Óleos & graxas SST 

Lázaro Cárdenas 50 54,6 87,5 97,5 

MAP 99,7 95,0 97,0 89,4 

Nota: O sistema de tratamento da refinaria MAP não é com fins de reúso de efluentes. 

 

 Como era de se esperar, o sistema de tratamento da refinaria MAP, que utilizou 

a tecnologia de biorreatores a membrana, removeu uma quantidade consideravelmente 

maior de DBO e DQO do que o sistema de tratamento da refinaria Lázaro Cárdenas, que 

utilizou filtração com membrana seguida por osmose inversa. 

 Mas, comparando os percentuais de remoção de óleos & graxas e SST dos dois 

sistemas de tratamento, nota-se que os valores são bem mais equiparados, sendo 87,5% 

e 97,0% (óleos & graxas) para a Lázaro Cárdenas e a MAP, respectivamente, e 97,5% e 

89,4% (SST), para estas duas refinarias. O que mostra que ambos os sistemas de 

tratamento são eficientes para esses dois contaminantes. 

 Diversas refinarias ao redor do mundo utilizam efluente doméstico tratado como 

fonte de água de reúso, principalmente para alimentação de torre de resfriamento. 

Refinarias de petróleo com frequência requerem redução de fosfato, amônia e sólidos 

em suspensão para uso como água de resfriamento, e os métodos usados com esta 

finalidade incluem amolecimento com cal, osmose inversa e nitrificação. Dentre os 

casos de refinarias que realizam este tipo de reúso de efluentes, cabe destacar o caso de 

refinarias no sudeste da Califórnia, a refinaria Yorktown, em Virgínia (EUA) e a 

refinaria da Petro-Canada, em Edmonton, Alberta (Canadá). 

Diversas iniciativas de conservação de água estão sendo praticadas em refinarias 

de petróleo ao redor do mundo. Dentre estas, destacam-se: o uso de efluentes como água 

de combate ao incêndio, a substituição das torres de resfriamento existentes por 

unidades menores e a modificação e o reparo do sistema de tratamento de efluentes. 

Estas iniciativas vêm sendo observadas, por exemplo, nas refinarias Mobil Altona, na 

Austrália, e Petromidia, na Romênia. 

A refinaria Duna, da MOL, na Hungria, também vêm experimentando iniciativas 

de conservação e reciclo de água em suas unidades. Neste caso, observa-se o 
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fechamento de circuito de resfriamento como importante medida de reciclo de água 

adotada, além de outras medidas tais como o aumento contínuo do ciclo de 

concentração dos circuitos de resfriamento e a melhoria dos dois maiores sistemas de 

resfriamento pela intensificação das torres de resfriamento.  

A técnica water pinch, cuja aplicação foi demonstrada no capítulo 5, vem sendo 

utilizada para a obtenção de redução do consumo hídrico em refinarias de petróleo do 

exterior, como, por exemplo, pela refinaria Teerã, a qual alcançou relevante diminuição 

de consumo de água. Em virtude do exposto, torna-se de grande importância a aplicação 

desta técnica pelas refinarias brasileiras. 

Com relação às experiências ao nível nacional analisadas, as tecnologias de 

tratamento visando o reúso vêm sendo testadas em plantas-piloto na REGAP, 

pretendendo-se consolidá-las, ao longo dos anos, nas refinarias da Petrobras. Além 

disso, a utilização de efluente doméstico tratado tem sido cogitada na REDUC e na 

REPLAN e seria uma boa opção para a disponibilidade hídrica nestas duas refinarias, 

sendo importante que se considere estas práticas, também, no projeto de novas refinarias 

brasileiras. 

Conforme descrito, a REDUC e a REPLAN vêm realizando práticas de reúso e 

reciclo de água, assim como novas formas de reúso. Dentre as práticas de reúso e 

reciclo de água realizadas por estas refinarias destaca-se o reúso das Unidades de 

Retificação de Água Ácida para a dessalgação, no caso da REPLAN; e, no caso da 

REDUC, o reciclo do vapor d’água utilizado no acionamento de turbinas e nos 

processos de troca térmica em permutadores. 

 As refinarias brasileiras, tanto as existentes como aquelas em fase de projeto, 

possuem boas perspectivas para a aplicação do reúso de água. Na REVAP 2,6 bilhões 

de litros por ano serão reaproveitados do efluente industrial. Na RECAP ocorrerá o 

reúso de 700 milhões de litros de efluentes por ano. No COMPERJ é esperado o reúso 

de 15 bilhões de litros por ano. E na RNEST é esperado o reúso de 5,3 bilhões de litros 

por ano Contudo, estes índices podem eventualmente ser melhorados tendo em vista as 

melhores práticas disponíveis de racionalização do uso da água em refinarias de 

petróleo. 

 O uso de efluente doméstico tratado por refinarias de petróleo mundialmente é 

uma forma de economia no consumo global de água, podendo ocorrer atrás de parcerias 

entre a refinaria e o governo local. Este tipo de prática deve, portanto, ser considerada 

nas refinarias brasileiras. 
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 As práticas de conservação de água em refinarias de petróleo ao redor do mundo 

devem servir de exemplo para as refinarias brasileiras, tanto para as existentes como 

para aquelas em fase de projeto. 

 Os custos das tecnologias de tratamento foram avaliados no capítulo 4 (seção 

4.2). Investimentos em pesquisa e desenvolvimento são requeridos para a redução 

destes custos, a fim de tornar o reúso de água em refinarias de petróleo uma prática cada 

vez mais viável economicamente. 

 A conservação, o reciclo e o reúso de água podem se tornar práticas vantajosas 

economicamente, tendo em vistas as melhores práticas realizadas de conservação e 

reciclo de água, a redução dos custos das tecnologias de tratamento visando o reúso e o 

auxílio de metodologias que visam a minimização do consumo de água e a 

maximização do reúso de efluentes industriais; dentre estas metodologias, destaca-se o 

water pinch (ponto de mínimo consumo de água), analisado no capítulo 5, no qual 

foram realizadas duas aplicações em refinarias de petróleo. 

 Observam-se, a partir do analisado neste capítulo, diversos fatores motivadores 

para práticas de racionalização do uso da água em refinarias de petróleo. Os principais 

são: investimentos em pesquisa e desenvolvimento por parte da refinaria; 

regulamentações ambientais mais restritivas como forma de incentivar práticas de reúso 

de água; planos de melhoria ambiental; políticas locais com o intuito de melhorar a 

qualidade da água local; e melhoria na imagem da empresa. 

 Como destacado no capítulo 4, outras tecnologias, diferentes das utilizadas 

primordialmente para o reúso de efluentes em refinarias, merecem atenção. É o caso da 

troca iônica e dos processos oxidativos avançados. A nanofiltração, além de promissora, 

pode ter seus custos reduzidos com o tempo, por ser uma tecnologia recente. Além 

disso, as tecnologias de tratamento visando o reúso podem ser diferentes para cada 

refinaria, dependendo das características de seus efluentes. 

 Neste sentido, pode-se citar como exemplo uma refinaria hipotética com grande 

acesso a efluentes domésticos. Esta refinaria utilizaria, principalmente, os biorreatores a 

membrana para o tratamento desses efluentes. Já uma refinaria com alta carga de metais 

pesados, poderia lançar mão dos processos oxidativos avançados após terem esses 

efluentes segregados. E no caso de efluentes salinos, muito comuns em refinarias de 

petróleo, as tecnologias de tratamento analisadas neste capítulo e no capítulo 4 

(membranas de micro e ultrafiltração e osmose inversa ou eletrodiálise reversa, como 

tratamento terciário), seriam os processos de tratamento indicados. 
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 Nas refinarias de petróleo que ainda serão construídas no Brasil, caso da RNEST 

e das refinarias Premium I e II, que serão instaladas na região Nordeste, há que se 

avaliar formas alternativas de disponibilidade hídrica, a utilização de esgotos 

domésticos sendo uma boa possibilidade, além de todas as formas possíveis de 

racionalização do uso da água. 

 No caso dessas refinarias, a avaliação dos tipos de efluente que serão gerados é 

muito importante, para que o sistema de tratamento visando o reúso seja projetado da 

forma mais eficiente possível, levando-se em conta o conjunto apropriado de 

tecnologias que farão parte do mesmo. 

 Também para as novas refinarias, pode ser de grande valia o investimento em 

tecnologias promissoras e com potencial de redução de custos, caso da nanofiltração, 

além da observação dos melhores resultados obtidos nas plantas piloto da REGAP, para 

a implementação das tecnologias. 

 Como discutido no capítulo 3, algumas refinarias brasileiras existentes 

apresentam ou terão problemas relacionados à captação de água. É o caso das refinarias 

RECAP, REVAP e REPLAN.  

 A RECAP, que é usuária da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, apresenta 

problemas com relação à captação de água, devido ao alto grau de poluição. Para esta 

refinaria, é bastante recomendável o uso da técnica water pinch, que reduziria a 

quantidade de água necessária para seus processos. Os outros métodos para a redução 

do consumo hídrico (conservação, reciclo e reúso de água) também são de grande valia. 

 Na REVAP e na REPLAN, a questão é a dificuldade de aumentar a captação 

hídrica atual após as ampliações futuras destas duas refinarias. Por isso, é bastante 

recomendável a adoção de medidas preventivas de racionalização do uso da água, 

incluindo os métodos para conservação, reciclo e reúso, estudados neste capítulo, e 

estudos que visem viabilizar a adoção da técnica water pinch, analisada no capítulo 5, 

no futuro. 
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7. Conclusões e recomendações para trabalhos futuros 

 

 Refinarias de petróleo são grandes consumidoras de água. No Brasil, as 

refinarias existentes consumiram, durante o ano de 2009, 254.093 m
3
 de água / dia. Com 

a construção de novas refinarias, o consumo hídrico aumentaria 232.140 m
3
 de água / 

dia, ou seja, praticamente dobraria. 

Diante da expansão da capacidade do parque brasileiro de refino de petróleo e do 

cenário de escassez hídrica, uma análise das possibilidades de racionalização do uso da 

água em refinarias de petróleo no Brasil, incluindo um technology roadmap para o reúso 

de água, torna-se de grande relevância para as refinarias brasileiras. Isto traz 

contribuição para a gestão da água na indústria de refino de petróleo. 

Esta tese apresentou as principais tecnologias de tratamento visando o reúso de 

água em refinarias de petróleo, verificando os custos de implementação das mesmas. 

Realizou a aplicação e a análise de implementação da técnica water pinch em refinarias 

de petróleo. Analisou também as aplicações de conservação, reciclo e reúso de água em 

refinarias no mundo e no Brasil.  

Em refinarias de petróleo, os maiores consumos de água ocorrem em torres de 

resfriamento e em caldeiras (para geração de vapor), correspondendo a 60-70% e 20-

30%, respectivamente. Outros usuários de água de destaque em refinarias são: a 

dessalgação, a destilação, o craqueamento térmico e o craqueamento catalítico, cujas 

características dos efluentes gerados foram apresentadas.  

Por este motivo, torna-se fundamental maximizar o reúso de água em torres de 

resfriamento e em caldeiras, até porque são sistemas que requerem água de menor 

qualidade. 

O Índice de Consumo de Água (ICA) avalia a eficiência produtiva das refinarias 

levando-se em conta o consumo de água. O ICA das refinarias no mundo situa-se na 

faixa de 0,7 a 1,2 m
3
 de água / m

3
 de petróleo. No caso das refinarias da Petrobras, o 

valor médio deste Índice é de 0,9 m
3
 de água / m

3
 de petróleo, possuindo grande 

variação entre as planta de refino.  

 Notam-se alguns fatores motivadores para práticas de racionalização do uso da 

água em refinarias. Os principais, observados a partir deste trabalho, são: investimentos 

em pesquisa e desenvolvimento por parte da refinaria; regulamentações ambientais mais 

restritivas como forma de incentivar práticas de reúso de água; planos de melhoria 
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ambiental; políticas locais com o intuito de melhorar a qualidade da água local; e 

melhoria na imagem da empresa. 

Documento a respeito de eficiência energética, com foco em refinarias de 

petróleo, denominado Energy Star, foi publicado. Um aspecto interessante seria a 

criação de um rótulo ou selo para a questão da eficiência hídrica em refinarias de 

petróleo. 

Dentre as tecnologias estudadas para o reúso de efluentes, destacam-se as 

membranas, os biorreatores a membrana (MBR), a osmose inversa e a eletrodiálise 

reversa. Estas tecnologias funcionam em série com técnicas de tratamento convencional 

de efluentes em refinarias de petróleo. 

Observaram-se os altos preços das tecnologias de membrana e de osmose 

inversa. Notou-se, também, que os custos operacionais das tecnologias de osmose 

inversa e de eletrodiálise reversa, que são técnicas concorrentes, são similares. 

Outras tecnologias, não aplicadas em larga escala para o reúso de efluentes em 

refinarias de petróleo, são promissoras e deveriam ser testadas. Dentre estas, destacam-

se a nanofiltração, a troca iônica e os processos oxidativos avançados. A nanofiltração, 

que possui eficiência de remoção entre a ultrafiltração e a osmose inversa, tem também 

potencial de redução de custos, por ser uma tecnologia de concepção recente. 

A troca iônica apresenta potencial para polimento das tecnologias de osmose 

inversa e de eletrodiálise reversa. E os processos oxidativos avançados são promissores 

para o tratamento de água ácida de refinarias de petróleo, que são efluentes com 

características específicas e complexas, contendo, por exemplo, óleo emulsificado, 

fenóis, sulfetos, mercaptanas. 

Pode-se supor uma refinaria com grande acesso a efluentes doméstico. Neste 

caso, a tecnologia apropriada seria a de biorreatores a membrana. E para uma refinaria 

hipotética que gere efluente com alta carga de metais pesados, a tecnologia adequada 

seriam os processos oxidativis avançados, também utilizados no tratamento de água 

ácida. 

A presente tese realizou duas aplicações da técnica water pinch (ponto de 

mínimo consumo de água). É de grande relevância e importância que se aplique a 

mesma nas refinarias brasileiras, pois traz para as plantas de refino substanciais 

reduções de consumo hídrico. 

Nas aplicações mencionadas, foram extraídos os valores de vazão mínima de 

água necessária. Na primeira aplicação, o valor de vazão mínima de água, sem 
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regeneração, foi igual a 106,7 te/kg, e, com regeneração, foi igual a 54,20 te/kg. Isso 

resulta numa economia de 49,20% de água com o processso de regeneração. Na 

segunda aplicação, o valor de mínima vazão de água foi igual a 99,41 te/kg. 

 A técnica water pinch possui como vantagem não somente a redução do 

consumo de água da refinaria. Sua aplicação representa, também, a redução dos custos 

associados à captação de água, resultando em ganhos econômicos diretos. A técnica é 

de implementação atrativa, devido à simplicidade de seus conceitos e ao fato de já ter 

sido consolidada a mais de uma década. 

 Além disso, com base na técnica water pinch, as novas refinarias brasileiras 

poderiam ser previstas de forma que seus processos fossem projetados de tal maneira 

que a transferência de massa, entre os contaminante e corrente de água, fosse 

maximizada. 

 Isso provavelmente seria menos custoso do que modificar os processos das 

refinarias existentes com esse objetivo. Portanto, se as novas refinarias fossem 

projetadas desse modo, teriam novos ganhos econômicos, tanto no sentido de tirar 

melhor proveito da aplicação da técnica, como destas ações serem menos custosas 

quando comparadas se praticadas pelas refinarias existentes. 

 Diversas refinarias no mundo utilizam efluente doméstico tratado como fonte de 

água de reúso, principalmente para alimentar torres de resfriamento. Este tipo de reúso 

tem sido cogitado pela REDUC e pela REPLAN e seria boa opção para a 

disponibilidade hídrica nestas duas refinarias. As tecnologias de tratamento estudadas 

neste trabalho vêm sendo testadas em plantas-piloto na REGAP, pretendendo-se 

consolidá-las, ao longo dos anos, nas refinarias da Petrobras. Estas iniciativas de reúso 

devem ser consideradas também para as novas refinarias brasileiras. 

Para as refinarias brasileiras, recomendam-se os métodos de conservação de 

água usualmente praticados em refinarias, tais como o uso de efluentes como água de 

combate ao incêndio, a substituição das torres de resfriamento existentes por unidades 

menores e a modificação e o reparo do sistema de tratamento de efluentes. 

 Para as novas plantas de refino, tais como a da RNEST e as da Primium I e II, 

que serão construídas em Região com escassez hídrica (Região Nordeste), deve-se 

implementar todas as formas possíveis de racionalização do uso da água, a utilização de 

esgotos domésticos tratados sendo uma excelente possibilidade. Deve-se, também, 

investir em tecnologias promissoras e com potencial para redução de custos, caso da 

nanofiltração. 
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 É também importante ressaltar que, no caso das novas refinarias, deve-se não só 

aplicar a técnica water pinch após sua construção, como procurar projetar seus 

processos de forma de facilitar a transferência mássica, tirando, conseqüentemente, 

melhor proveito da aplicação do método. 

 Para a RECAP, que apresenta problemas com relação a sua captação hídrica, é 

de grande importância o investimento em todas as formas possíveis de racionalização do 

uso da água, incluindo a utilização da técnica water pinch. 

 No caso da REVAP e da REPLAN, cuja questão é a necessidade de aumento da 

captação hídrica atual, deve-se investir, preventivamente, nas técnicas para conservação, 

reciclo e reúso de água, e em estudos que viabilizem a utilização de water pinch, no 

futuro. 

Diante do exposto, pode-se afirmar que é tecnicamente viável reduzir ao máximo 

o consumo de água em refinarias de petróleo no Brasil, tendo em vista as melhores 

técnicas disponíveis para o reúso de efluentes em refinarias de petróleo, as práticas 

realizadas de conservação e reciclo de água por refinarias no mundo, e a aplicação da 

técnica water pinch, que proporciona reduções no consumo hídrico.  

Pode-se afirmar também que é economicamente factível reduzir ao máximo o 

consumo de água em refinarias de petróleo no Brasil, em virtude dos dados sobre custos 

das tecnologias para reúso de efluentes apresentados detalhadamente neste trabalho. 

Custos estes que devem ser reduzidos com o tempo.  

Além disso, deve-se frisar que as práticas de racionalização do uso da água, 

sendo de grande importância a utilização da técnica water pinch, proporcionam a 

redução dos custos associados à captação hídrica, o que comprova que é 

economicamente factível reduzir ao máximo o consumo hídrico nas refinarias 

brasileiras de petróleo. Cabendo também ressaltar que as novas refinarias brasileiras 

podem ser projetadas de forma a tirar melhor proveito das técnicas de racionalização do 

uso da água, como já discutido neste trabalho. 

 Recomenda-se, para trabalhos futuros, a aplicação de curva de “Custo Marginal 

de Abatimento” (Marginal Abatement Cost - MAC) em refinarias no Brasil. A aplicação 

da curva de MAC proporcionaria uma análise comparativa das facilidades de tratamento 

de efluentes visando o reúso, em termos de custos associados, entre refinarias de 

petróleo distintas, por exemplo, entre plantas existentes e futuras. Os diferentes perfis de 

curva de MAC estariam relacionados às características dos efluentes gerados por duas 

refinarias distintas. 
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 Outro aspecto recomendável é a aplicação de water pinch em dados reais de 

processos das refinarias brasileiras de petróleo, propondo-se, então, modificações nos 

fluxogramas de água com o objetivo de maximizar o reúso de efluentes, de diminuir o 

consumo hídrico da refinaria e de trazer redução da quantidade de água captada, assim 

como de seus custos associados. 

 É de grande relevância um amplo estudo da aplicação de energy pinch nas 

refinarias brasileiras. Esta técnica, se somada ao water pinch, traria grandes ganhos em 

termos de economia hídrica e de redução de custos associados à captação de água. 

Como exemplo, pode-se mencionar a menor necessidade de vapor d’água como fonte 

energética, resultando em diminuição do consumo hídrico.  

 Uma outra questão seria um amplo estudo das possibilidades de minimizar o 

consumo de água nas principais unidades usuárias de água em refinarias de petróleo, já 

mencionadas neste capítulo conclusivo. 

 Com base no discutido neste trabalho, também é de grande pertinência uma 

avaliação mais profunda das formas de reciclo de água em refinarias, uma das maneiras 

de minimizar o consumo hídrico; assim como uma mais ampla avaliação das 

possibilidades de aproveitamento de esgoto doméstico por cada refinaria brasileira. 
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Apêndice 

Tratamento convencional de efluentes em refinarias de petróleo 

 

Óleos & graxas podem existir, em efluente de refinaria, de três formas: livre 

(gotículas de tamanho maior que 150 m), dispersa (gotículas de tamanho na faixa de 

20 a 150 m) ou emulsificada (gotículas de tamanho menor que 20 m) (CHERYAN & 

RAJAGOPALAN, 1998). 

Os métodos de tratamento convencional de efluentes oleosos incluem 

(CHERYAN & RAJAGOPALAN, 1998; BRAILE, 1979): 

 Separação por gravidade; 

 Flotação a ar dissolvido; 

 Quebra de emulsão; 

 Coagulação; 

 Floculação; 

 Tratamento biológico. 

 

A separação por gravidade - os separadores API (American Petroleum 

Institute) sendo os equipamentos principais - é um método eficiente e de baixo custo 

para a remoção de óleo livre de efluente (CHERYAN & RAJAGOPALAN, 1998), 

consistindo na primeira etapa de tratamento de efluentes oleosos em refinarias. Nesta 

categoria, estão incluídos os separadores API e os separadores de placas paralelas. 

 Os processos de separação óleo/água por gravidade são regidos por dois 

mecanismos: decantação e coalescência. O primeiro mecanismo é regido pela Lei de 

Stokes (Equação (55)), enquanto o segundo ocorre por meio de interações nas interfaces 

das gotículas dispersas (JAWORSKI, 2009). Com relação à Equação (1) percebe-se que 

quanto menor o diâmetro da gotícula, maior o tempo de separação água/óleo. 

 

Vr = gDo
2
 (ρw – ρo) / 18µa,                                                                                         (55) 

onde, Vr é a velocidade de surgimento, g a aceleração de gravidade, ρw e ρo a 

densidade da água e do óleo respectivamente, Do o diâmetro da gotícula de óleo e µa a 

viscosidade absoluta da água. 
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 Nos separadores API, parte do óleo se acumula na superfície da lâmina líquida 

por possuir densidade menor que a da água. Óleo emulsionado e pequenas gotículas de 

óleo com diâmetro inferior a 150 m não são separados. Os sólidos encharcados com 

óleo sedimentam no fundo do separador. A fim de evitar a formação de partículas muito 

diminutas, é importante que os efluentes na rede de esgotos e canais de drenagem sejam 

esgotados cuidadosamente e que movimentos turbulentos, como os causados por 

bombas e por pequenos desníveis, sejam evitados. Sempre que possível, também deve 

ser evitada a presença de substâncias emulsificantes. A Figura 30 representa o separador 

de óleo tipo API, enquanto a Tabela 23 mostra a remoção de óleo em separadores API 

(BRAILE, 1979). 

 

 

Figura 30. Separador de óleo tipo API (BRAILE, 1979). 
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Tabela 23. Remoção de óleo em separadores API (BRAILE, 1979). 

Teor de óleo (mg/L) 

Remoção (%) Forma 

Afluente Efluente 

- 20 - 70 - Retangular 

- 20 - Retangular 

- 80 - 115 - Retangular 

- 75 - Retangular 

50 - 100 20 - 40 60 Retangular 

90 - 98 20 - 44 55 Retangular 

42 20 52 Retangular 

108 20 54 Circular
* 

Nota: (*) A rigor, uma unidade circular não é um separador API. 

 

Em geral, são aceitas as normas para projeto do manual “Disposal of Refinery 

Wastes”, podendo-se colocar para funcionar em série com o separador API um 

separador PPI (Parallel Plate Interceptor) ou ainda um separador CPI (Corrugated 

Plate Interceptor), que é mais moderno e além de separar o óleo da água, separa 

também parte da matéria sólida. Com os separadores do tipo PPI ou CPI, é possível 

obter a separação das partículas de óleo com tamanhos de até 75 m, representando uma 

recuperação adicional de 10 a 30 mg de óleo por litro (BRAILE, 1979). 

Já que a separação se baseia nas gotículas alcançando a fase contínua antes de 

deixar o separador, para melhorar o desempenho do mesmo necessita-se estender a 

presença da fase contínua através do aumento da área específica e da redução da altura 

na qual as gotículas de óleo devem surgir antes de chegar na superfície coletora. Isto é 

conseguido pelos Parallel Plate Interceptors, que, como citado acima, podem ser 

incorporados ao projeto do separador: feixes de plano inclinado espaçados ou placas 

onduladas (JAWORSKI, 2009). 
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A flotação consiste numa técnica inicialmente empregada em processamento 

mineral. Ou seja, seu uso se concentrou, durante grande período de tempo, em 

aplicações de separação sólido/sólido (separação seletiva de diferentes minerais). Rubio 

et al. (2002) descreveram como motivos do grande potencial de utilização da flotação 

em tratamento de efluentes industriais a alta eficiência de equipamentos modernos, 

novos esquemas de separação, a recuperação seletiva de íons valiosos (por exemplo, 

ouro, paládio e prata) e a baixa geração de lama no referido processo. 

A flotação a ar dissolvido (Dissolved Air Flotation - DAF) é a técnica mais 

amplamente utilizada no tratamento de efluentes industriais, em particular aqueles de 

refinarias de petróleo. Consiste na formação de microbolhas a partir da redução na 

pressão da água pré-saturada com ar a pressões de 3 a 6 atm. Nestas condições de fluxo, 

a solução se sobresatura, se despressuriza e o ar rompe a estrutura do fluído pela 

nucleação/cavitação para formar microbolhas, de aproximadamente 50 a 100 μm 

(RUBIO et al, 2002; CETEM, 2002). A Figura 31 apresenta, de forma esquemática, o 

flotador a ar dissolvido (RUBIO et al, 2002). 

Figura 31. Flotação a ar dissolvido (Dissolved Air Flotation - DAF) (RUBIO et al., 

2002). 

  

Como o óleo é hidrofóbico possuindo fraca afinidade pela água pode ser ligado 

às microbolhas de ar, sendo conduzido até o topo do flotador. Outra questão diz respeito 
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à adição de surfatantes, cuja função é controlar as propriedades de superfície do óleo, 

tornando-a mais hidrofóbica para uma separação seletiva (CETEM, 2002), caso do 

trabalho de AL-SHAMRANI et al. (2002). Os fatores considerados mais relevantes no 

dimensionamento de sistemas industriais de DAF são as características do saturador, a 

relação ar/sólidos, a descarga hidráulica e o sistema de geração de microbolhas 

(CETEM, 2002). 

 O tratamento biológico convencional não é capaz de remover todos compostos 

orgânicos para o alcance de padrões de descarte de efluentes. Portanto, necessita-se de 

um pré-tratamento de purificação biológica, dentre os quais a flotação a ar dissolvido é 

o mais comum (HAMI et al. ,2007). Estes autores estudaram o efeito da adição de 

carvão ativado em pó na remoção de DBO e DQO em unidade de flotação a ar 

dissolvido em escala piloto com fundo cônico, objetivando a melhoria de eficiência pela 

adsorção de poluentes. Verificaram que a DBO e a DQO diminuem consideravelmente 

para um dado valor inicial destes parâmetros quando o carvão ativado é adicionado ao 

efluente. Observaram também que o aumento da quantidade de carvão ativado 

adicionada implica num aumento das eficiências de remoção (em %) de DBO e DQO. 

AL-SHAMRANI et al. (2002) apresentaram um sistema de DAF em escala de 

bancada com a utilização de um efluente oleoso contendo 1630 ppm de óleo misturado a 

surfatante não-iônico, e pré-tratamento químico com a adição de sulfatos de alumínio ou 

férrico (em forma de Al2(SO4)39H20 e de Fe2(SO4)39H20, respectivamente). Verificaram 

que, para o estudo realizado, tempos de floculação na faixa de 15 a 20 minutos parecem 

ser ótimos para a eficiência de separação de DAF. No tocante ao papel da adição do 

coagulante Fe2(SO4)39H20 como agente desestabizante das emulsões de óleo-água antes 

da DAF, a Figura 32 mostra a concentração de óleo residual em diferentes valores de 

pH como função da quantidade de sulfato férrico adicionado (AL-SHAMRANI et al., 

2002). Pode-se notar as influências marcantes tanto do Fe2(SO4)39H20 como do pH do 

efluente na remoção de óleo.  
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Figura 32. O efeito de sulfato férrico na concentração de óleo residual sobre uma faixa 

de pH (AL-SHAMRANI et al., 2002). 

 

Na quebra de emulsão as emulsões de óleo-água que passaram pelo separador 

primário são “quebradas” e o óleo demulsificado é separado da fase aquosa. Os métodos 

químicos (adição de sais férrico e de alumínio, principalmente) são os mais utilizados. 

Neste caso, o processo consiste, em geral de mistura rápida dos coagulantes químicos 

com o efluente seguido de floculação e flotação e decantação. Métodos físicos incluem 

aquecimento, centrifugação, filtração de pré-revestido, ultrafiltração e processos com 

membranas (YANG, 2007). 

Os métodos de quebra de emulsão propiciam a coalescência de gotículas de óleo. 

Após isso, o óleo nos despejos são susceptíveis de serem separados por métodos de 

gravidade diferencial (BRAILE, 1979). Os métodos para quebra de emulsão incluem: 

aquecimento para reduzir a viscosidade, acentuar diferenças de densidade e enfraquecer 

os filmes interfaciais estabilizando a fase de óleo (CHERYAN & RAJAGOPALAN, 

1998). A destilação tem sido empregada em algumas emulsões particularmente 

resistentes. O ajuste de pH pode destruir o colóide protetor e permitir a sedimentação; o 

mesmo resultado pode, por vezes, ser obtido pela aeração ou coagulação química. A 
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centrifugação é um método para aumentar as forças de sedimentação e pode ser 

empregada sozinha ou em conjunto com calor ou adição de produtos químicos. A 

filtração com terra diatomácea ou outro elemento auxiliar de filtração é, normalmente, 

uma técnica funcional (BRAILE, 1979). Melhorias no tratamento químico estão, em 

geral, centradas em torno da seleção da mistura apropriada de produtos químicos e 

otimização do processo com o objetivo de obter custos menores de operação 

(CHERYAN & RAJAGOPALAN, 1998).  

YANG (2007) explicou o mecanismo de quebra de emulsões de água-óleo pelos 

métodos eletroquímicos (coagulação eletroquímica). Consiste num reator eletroquímico 

formado por eletrodos (catodo - o pólo negativo - e anodo - o pólo positivo) de ferro. 

Durante a eletrólise, o anodo é oxidado a íons ferrosos (Fe(II)), que por sua vez são 

oxidados a íons Fe(III): 

Fe(s)  Fe(aq)
2+

 + 2e
-
  Fe(aq)

3+
 + 3e

-
, (56) 

2H2O + 2e
- 
 2H2(g) + 2OH(aq)

-
, (57) 

Fe(aq)
3+

 + 3OH(aq)
-
  Fe(OH)3(s). (58) 

 

 A Figura 33a ilustra como as gotículas de óleo são estabilizadas pelo surfatante 

para formar micelas em solução aquosa. A Figura 33b é explicativa de que os cátions 

eletrogerados com suas altas cargas efetivamente neutralizam as cargas superficiais nas 

moléculas de surfatante. Simultaneamente, hidrogênio é formado no catodo. O pH do 

efluente aumenta devido ao processo eletroquímico. O resultado global das reações é 

que a emulsão é desestabilizada, e as partículas coloidais de óleo coalescem como 

apresentado na Figura 33b. Então, as gotículas de óleo são absorvidas pelo colóide 

altamente disperso de hidróxido férrico formado pela Reação (4). Por último, a lama 

rica em óleo flutua no topo onde é removida por skimming. Outro método de 

demulsificação consiste na eletroflotação. Trata-se de geração de bolhas de hidrogênio e 

oxigênio para a remoção do óleo emulsificado a partir da eletrólise da água (YANG, 

2007). 
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Figura 33. (a) Estabilização de uma emulsão óleo-água por um surfatante. (b) 

Desestabilização de emulsão por cátions e a coalescência de gotículas de óleo (YANG, 

2007). 

 

A coagulação é conseguida com a adição de eletrólitos inorgânicos 

multivalentes, em geral cátions hidrolisáveis, como Al
3+

 e Fe
3+

 (CETEM, 2002), e 

acontece quando as forças superficiais de natureza atrativa superam as de natureza 

repulsiva, formando os agregados chamados coágulos. A teoria DLVO, desenvolvida 

independentemente pelos cientistas Derjaguin e Landau (1941) e Verwey e Overbeek 

(1948), explica a estabilidade de sistemas coloidais. Esta teoria baseia-se nas variações 

de energia observadas devido à aproximação das partículas umas das outras, 

considerando-se apenas as interações de Van der Waals e eletrostáticas (CETEM, 

2002). A energia potencial de interação (VT) é obtida por meio de balanço das energias 

potenciais das interações atrativas (VA) e repulsivas (VR), como mostrado na Equação 

(59), 

 

(VT = VA + VR),                                                                                                             (59) 
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 a agregação ocorrendo quando VA > VR, enquanto a dispersão é estável quando 

acontece o contrário (CETEM, 2002). No caso de duas partículas esféricas idênticas, 

tem-se as Equações (60) e (61): 

 

VA = -Aa / 12d                                                                                                              (60) 

VR = 2Пєaζ
2
exp (-κd),                                                                                                   (61) 

onde A é a constante de Hamaker, a o raio das partículas, є a permissividade da solução, 

ζ o potencial zeta e κ o parâmetro de Debye-Huckel ou o inverso da espessura da dupla 

camada elétrica. 

  

A floculação caracteriza-se pela adição de um polímero, denominado floculante, 

que promove a agregação de partículas finas em forma de flocos. Os polímeros podem 

ser classificados de três modos distintos: quanto à origem, peso molecular e carga 

elétrica. Neste sentido, os floculantes podem ser: naturais, modificados ou sintéticos; de 

baixo ou elevado peso molecular; neutros, aniônicos ou catiônicos. Os agregados podem 

ser formados independentemente das forças estruturais atuantes. A eficiência do 

processo depende, entre outros fatores, da escolha apropriada do floculante, da forma de 

aplicação, do ambiente químico, do sistema hidrodinâmico e do tamanho das partículas 

(CETEM, 2002).  

 

 O tratamento biológico consiste numa etapa importante para a remoção de 

matéria orgânica biodegradável de efluentes de refinaria de petróleo. Os principais são 

as lagoas aeradas, o lodo ativado e os biodiscos. 

 

As lagoas aeradas são obras de terra com o objetivo de construção de grandes 

volumes para reservação dos esgotos, nas quais predominam os serviços de aterro ou de 

escavação, dependendo do nível de implantação das unidades, acima ou abaixo do 

terreno original. Não são processos estritamente naturais, dependendo da introdução 

artificial do oxigênio requerido pelos organismos decompositores da matéria orgânica 

solúvel e finamente particulada (MATOS, 2005).   
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No processo de lagoas aeradas, a energia de aeração define a agitação da massa 

líquida em total ou parcial suspensão. Podem ser classificadas como lagoas aeradas 

facultativas ou lagoas aeradas de mistura completa seguidas de lagoas de 

sedimentação. No primeiro caso, a formação e separação dos flocos biológicos ocorrem 

na própria lagoa aerada. A densidade de potência de aeração é limitada e compreendida 

entre 0,75 e 1,5 W/m³, o que permite a sedimentação de sólidos na própria unidade. No 

segundo caso, a formação de flocos biológicos ocorre também na lagoa aerada. 

Entretanto, a densidade de potência de aeração maior ou igual a 3,0 W/m³ impede a 

sedimentação de sólidos, obrigando-a a acontecer, posteriormente e em seguida, na 

lagoa de sedimentação. As eficiências de remoção do processo de lagoas aeradas estão 

em geral compreendidas entre 80 e 90% de SST, 65 e 80% de DQO e entre 50 e 95% de 

DBO, dependendo da modalidade adotada: aerada facultativa ou aerada seguida de 

lagoas de sedimentação (MATOS, 2005).   

 

O processo de lodo ativado consiste em dois compartimentos principais: o 

tanque de aeração e o tanque de clarificação (Figura 34). Utilizam-se, para a degradação 

biológica do efluente, microorganismos (tipos específicos de bactérias). Algumas 

bactérias necessitam de condição rica em oxigênio (aeróbia), enquanto outras 

necessitam de condição pobre em oxigênio (anaeróbia), e os produtos de conversão são 

água, dióxido de carbono, gás nitrogênio e restos mortos de microorganismos (lama 

excedente - surplus sludge). Geralmente, no tanque de aeração, o efluente e a mistura de 

lama ativada são condicionadas de tal modo que as reações de conversão podem 

ocorrer. No outro compartimento a mistura de lama ativada e efluente é separada através 

de sedimentação da lama ativada. A maior parte da lama precipitada retorna ao tanque 

de aeração e uma parte é purgada como lama excedente. Sem esta lama purgada, a 

concentração de lama ativada aumentaria muito, desse modo diminuindo a eficiência de 

sedimentação no tanque de clarificação (OEVER, 2005). 
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Figura 34. Representação esquemática do processo de lodo ativado convencional 

(OEVER, 2005). 

 

Em geral, prefere-se o tratamento de lagoas aeradas em série quando se quer 

investimento inicial baixo em equipamentos e se dispõe de espaço suficiente. 

Entretanto, a planta de lodo ativado requer menor área, maior investimento inicial e 

maior custo de operação, embora apresente melhor desempenho operacional. Objetivos 

mais exigentes no tocante à remoção de determinados poluentes recalcitantes se atingem 

apenas com unidades que possibilitem altos tempos de residência, principalmente da 

biomassa. Além disso, um conhecimento mais aprofundado dos fenômenos que regem 

as transformações dos compostos biodegradáveis e oxidáveis pode ser de grande valia 

para aprimorar o projeto de novas unidades de tratamento biológico de efluentes ou o 

funcionamento das existentes. A tentativa de modelar esses complexos fenômenos pode 

ser um passo importante nessa direção (PIRAS, 1993). 

 

 Os biodiscos são estruturas cilíndricas, compostas por discos plásticos, 

suportados por eixo central. Estas estruturas são montadas em tanques de forma que, 

aproximadamente, 30 a 40 % do suporte fique submerso no meio líquido durante a 

rotação. Normalmente, o diâmetro do biodisco é de 3,6 m por 8,2 m de comprimento. 

No caso da REFAP, por exemplo, existem quatro conjuntos de biodiscos. O processo 

procede da seguinte maneira: no primeiro conjunto, os microorganismos, em condições 

adequadas de oxigênio, substrato, pH, amônia e fosfato se fixam no suporte e passam a 

crescer, formando um biofilme. Este biofilme utiliza o oxigênio dissolvido no líquido e 

o carbono orgânico, resultando na remoção da carga orgânica por ação de bactérias 
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heterotróficas; no segundo conjunto, o biofilme formado promove a nitrificação por 

ação das bactérias Nitrosomonas e Nitrobacter; no terceiro conjunto, o biofilme 

formado promove a denitrificação por ação das bactérias específicas; e no quarto 

conjunto, o processo se dá de maneira similar ao do primeiro conjunto, sendo previsto 

para a remoção de carga orgânica residual decorrente da adição de metanol no processo 

de desnitrificação (FERREIRA et al., 2000). 

 


