




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ficha Catalográfica elaborada pela Biblioteca da Escola de Engenharia e Instituto de Computação da UFF 
 

 

T185    Targueta, Juliana Pereira    

   O desafio contemporâneo da gestão de água na indústria : um 

estudo de caso sobre o tratamento de água de produção na indústria 

petrolífera / Juliana Pereira Targueta, Naienne da Silva Santana. – 

Niterói, RJ : [s.n.], 2016. 

  84 f. 

 

 Trabalho (Conclusão de Curso) – Departamento de Engenharia 

Química e de Petróleo – Universidade Federal Fluminense, 2016. 

                 Orientador: Geraldo de Souza Ferreira. 

               

    1. Reúso da água. 2. Indústria petroquímica . 3. Tratamento da 

água. I. Santana, Naienne da Silva. II. Título. 

            

 

       CDD 628.162 
                                                      





AGRADECIMENTOS 

 

Juliana Pereira Targueta 

 

Agradeço, primeiramente, a Deus, por ter me sustentado e dado força desde o início da 

faculdade, até a realização deste trabalho. Àquele em que pude confiar, e me ajudou a superar 

desafios e obstáculos.   

 Aos meus pais, Nilda da Silva Pereira e Edis de Macedo Targueta, agradeço pelo 

amor, carinho, dedicação e incentivo; pelo apoio incondicional que sempre ofereceram, e por 

toda confiança em mim depositada ao longo desses anos. 

 A amiga, Naienne Santana, com a qual pude compartilhar não só o esse tempo de 

faculdade, mas também a realização deste trabalho, agradeço pela amizade, dedicação e pela 

troca de experiências e aprendizagem.  

  Agradeço, também, aos amigos que me acompanharam ao longo desses anos, que 

compartilharam cada dia a dia comigo, que estavam presentes nos estudos e demais 

momentos. Em especial, agradeço à: Aline Habibe, Fernanda Pimentel, Filipe Augusto, 

Gabriel Torres, Guilherme Varella e Pedro Ricardo.  

  Ao meu orientador, Geraldo Ferreira, muito obrigada pela atenção, paciência e apoio, 

para a realização deste trabalho. Por toda disponibilidade a cada momento que solicitávamos 

ajuda, e pela preocupação com a nossa satisfação pelo estudo desenvolvido.  

   A Prof.ª Mônica Maia com a qual pudemos conversar, inicialmente, sobre os 

possíveis temas a serem escolhidos para elaborarmos o trabalho, e que sempre esteve 

disponível para conversar e nos incentivar.  

 Ao Prof.° João Crisóstomo, por sua contribuição para nosso trabalho, pelo empenho 

em conseguir com que pudéssemos adquirir um conhecimento mais prático do assunto 

abordado.  

 Agradeço, a Doutora Helga Schluter, do Cenpes, pela experiência que compartilhou 

conosco, pela atenção com a qual nos recebeu, e pela disponibilidade em solucionar nossas 

dúvidas. Obrigada por ter proporcionado uma visão mais prática, e ter motivado a 

continuidade do nosso trabalho.  

 Por fim, agradeço a todos os familiares, amigos e professores que direta ou 

indiretamente contribuíram para que eu pudesse alcançar esse objetivo, e realizar um sonho.  

 

 



Naienne da Silva Santana 

 

Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus, por ter me dado forças para realizar este 

trabalho e por me manter firma frente às adversidades do caminho.  

Aos meus pais, Maria Luiza Santana e Aldeci Santana, agradeço pelo amor, pelos 

conselhos, preocupação, orientação, por sempre me apoiarem, e me mostrarem que sem 

dedicação e determinação não se chega a lugar algum. 

A amiga, Juliana Targueta, com quem pude compartilhar não só a realização desse 

trabalho como também todo o tempo de faculdade, muito obrigada pela amizade, paciência e 

por toda troca de experiências e aprendizagem durante este período tão especial em nossas 

vidas. 

Aos amigos, agradeço por terem compartilhado cada dia a dia comigo ao longo desses 

anos, por estarem presentes nos estudos, pela paciência e incentivo que me ajudaram a superar 

os desafios e obstáculos durante essa jornada. Agradeço, em especial, à: Aline Habibe, 

Fernanda Pimentel, Gabriel Torres, Guilherme Varella e Pedro Ricardo.  

Ao meu orientador, Geraldo Ferreira, muito obrigada por toda atenção, dedicação, 

apoio para a realização deste trabalho. Por toda a preocupação com nossa satisfação durante o 

desenvolvimento do estudo em questão e por toda disponibilidade em nos auxiliar em cada 

momento que solicitávamos ajuda.  

   A Prof.ª Mônica Maia, muito obrigada por sua disponibilidade em conversar e pelo 

incentivo durante a realização do trabalho.   

 Ao Prof.° João Crisóstomo, muito obrigada pelo empenho em conseguir com que 

pudéssemos adquirir um conhecimento mais prático do assunto abordado, que foi uma grande 

contribuição para nosso trabalho. 

 A Drª Helga Schluter, do Cenpes, agradeço por sua disponibilidade e atenção em nos 

receber e solucionar as nossas dúvidas, por toda a experiência compartilhada conosco. 

Obrigada por nos possibilitar ter uma visão mais prática do tema desenvolvido.  

Agradeço a todos que acreditaram em mim nessa etapa da minha vida.   

 

 

 

 

 

 



DEDICATÓRIA 

 

Aos nossos pais, 

cujos esforços e trajetórias 

foram fundamentais para concretização 

desse sonho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Suba o primeiro degrau com fé. 

Não é necessário que você veja toda a escada.  

Apenas dê o primeiro passo.” 

(Martin Luther King) 



RESUMO 

 

A indústria petrolífera apresenta uma significativa importância no mundo 

contemporâneo, porém o elevado potencial de degradação do meio ambiente acarretado por 

suas atividades se mostra um fator de grande relevância. Dada a expansão do parque brasileiro 

de refino de petróleo e o cenário de escassez de recursos hídricos, torna-se necessário um 

gerenciamento adequado da água utilizada pela indústria. Dessa forma, o presente trabalho 

mostra as principais tecnologias para o tratamento da água e de efluentes da indústria de 

petróleo, objetivando seu reúso. Além disso, também são apresentadas as estratégias 

utilizadas pelas empresas para atingirem um desenvolvimento sustentável e otimizarem o uso 

de recursos hídricos. Dentre os aspectos ambientais relacionados a esse setor está a geração de 

água produzida recuperada nos poços de produção de petróleo e gás natural, que apresenta um 

aspecto nocivo para o meio ambiente. O volume recuperado desse efluente pode ser 

extremamente elevado, sendo muitas vezes necessária sua disposição no mar. Para amparar a 

proposição de reutilização de água de produção é estudado um projeto piloto, desenvolvido 

pelo Cenpes, para tratamento de água e sua utilização na irrigação e geração de vapor, que se 

encontra em implantação no Campo de Petróleo de Fazenda Belém da Unidade de Produção 

do Rio Grande do Norte e Ceará. Os resultados iniciais desses projetos têm se mostrado 

positivos para a prática de reúso, de modo que a água pode ter uma nova finalidade de uso, 

que evita o seu descarte no meio ambiente.    

 

Palavras-chave: reúso da água, métodos de tratamento, indústria petroquímica, água de 

produção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The oil industry has a significant importance around the contemporary world, but the 

great potential of environmental degradation brought about by its activities shown a factor of 

great importance. Given the expansion of the Brazilian oil-refining park and the scenario of 

scarcity of water resources, it is necessary to an adequate management of water used by 

industry. In this way, this paper shows the main technologies for water treatment and the oil 

industry effluents, aiming its reuse. In addition, also present strategies used by companies to 

attain the sustainable development and optimize the use of water resources. Among the 

environmental aspects related to this sector is the generation of produced water recovered in 

the production of oil wells and natural gas, which has a detrimental aspect for the 

environment. The recovered volume of the effluent can be extremely high, and it is often 

required their disposal at sea. To support the proposition of production water reuse is studied 

a pilot project developed by Cenpes, for water treatment and use in irrigation and generation 

of steam, which is being built in oil field of Fazenda Belem located in production of Rio 

Grande do Norte and Ceará. The initial results of these projects have proved positive for the 

practice of reuse, so that the water can have a new purpose of use, which avoids its discharge 

to the environment.   

 

Keywords: water reuse, treatment methods, petrochemical industry, water production. 
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1. Introdução 

 

1.1 Contexto 

 

Ao longo da história, observa-se que a água adquiriu valores econômicos, sociais e 

culturais, sendo essencial para o desenvolvimento de diversas atividades criadas pelo ser 

humano. Apesar de ser um recurso renovável, ela não se mantém inesgotável e de boa 

qualidade durante todo o tempo. Sua demanda é significativamente influenciada por alguns 

fatores como o aumento da população mundial, a contaminação dos mananciais, as alterações 

climáticas, o seu crescente consumo e desperdício. Assim, há um desequilíbrio entre a 

demanda de água potável do planeta e o seu consumo. Como consequência desse 

desequilíbrio, há uma crise dos recursos hídricos, que vem preocupando autoridades e 

cientistas no mundo inteiro (UNESCO, 2015). 

A escassez e deterioração dos recursos hídricos vêm exigindo uma mudança de atitude 

das autoridades e da sociedade em relação ao uso da água, principalmente em áreas mais 

densamente ocupadas. Dessa forma, começou a se ter uma maior preocupação pelo 

desenvolvimento de tecnologias e processos industriais que utilizem a água de maneira mais 

eficiente. Uma das formas encontrada pelas empresas para um uso mais consciente dos 

recursos hídricos foi o tratamento de seus efluentes visando sua reutilização. Dessa forma, o 

reúso da água pela indústria se tornou uma importante prática não só para viabilizar a solução 

de conflitos referentes aos problemas de escassez desse recurso como também uma 

ferramenta para o controle da poluição e, consequentemente, preservação do meio ambiente 

(COSTA, 2010a).  

 Diante desse cenário de escassez hídrica e de geração de efluentes, o presente trabalho 

dará destaque para a indústria petrolífera. Apesar da importância econômica e estratégica 

desse setor para a política mundial, existem diversos fatores que limitam sua expansão, sendo 

o de maior relevância a questão ambiental.  Dentre os aspectos ambientais relacionados a esse 

setor está a geração de água produzida recuperada nos poços de produção de petróleo e gás 

natural, que apresenta um aspecto nocivo para o meio ambiente. Podendo acarretar sérios 

danos no solo, na qualidade da água do mar ou subterrânea dependendo do descarte realizado. 

De acordo com dados da ANP (2013) apud Gomes (2014), no Brasil, para uma 

produção de 107 milhões de metros cúbicos de petróleo foram registrados cerca de 95 milhões 

de metros cúbicos de água produzida geradas nas operações de produção offshore. Dessa 

forma, o elevado volume desse efluente se torna um fator limitante para a continuidade do 
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processo de exploração de produção de petróleo, pois é necessário tratar essa água antes de 

efetuar seu descarte nos corpos hídricos. 

Dado o elevado volume de água produzida gerado, a prática de reúso se torna uma 

alternativa vantajosa para solucionar esse problema tão presente na indústria petrolífera. O 

uso de tecnologias para tratamento dessa água permite que seja possível a eliminação dos 

contaminantes presentes nesse efluente ou sua redução em níveis aceitáveis pelos órgãos 

reguladores, possibilitando a obtenção de uma água de qualidade que pode ser reusada. 

Assim, este trabalho visa apresentar um projeto piloto de reúso de água produzida para fins de 

irrigação e geração de vapor, que está sendo desenvolvido pelo Cenpes e encontra-se em 

implantação no Campo de Fazenda Belém da Unidade de Produção do Rio Grande do Norte e 

Ceará; discutindo se os resultados já obtidos mostram-se viáveis à aplicação da água 

produzida para essas finalidades (SCHLUTER, 2007).  

 

1.2 Motivação 

 

 O setor industrial tem significativa responsabilidade na obtenção de resultados 

positivos em inovação de produtos com fabricação mais limpa, com menor geração de 

efluentes, resíduos sólidos e utilização de matérias-primas renováveis tendo em vista a 

redução na utilização dos recursos naturais. Dado o contexto de escassez e deterioração dos 

recursos hídricos, a principal motivação para o desenvolvimento deste trabalho é fazer uma 

análise dos métodos e tecnologias de tratamento da água de produção que possibilitem 

posteriormente sua reutilização pelo setor petroquímico. 

 

1.3 Objetivo 

 

O objetivo geral do trabalho é analisar as formas de tratamento de água e suas 

possibilidades de reúso por uma indústria petroquímica. Sendo apresentado um projeto piloto, 

desenvolvido pelo Cenpes, para reutilização de água produzida na irrigação e geração de 

vapor, que se encontra em implantação no Campo de Fazenda Belém da Unidade de Produção 

do Rio Grande do Norte e Ceará.  

São objetivos específicos deste trabalho: 

 elaborar um panorama sobre a questão da disponibilidade e consumo da água, com 

destaque para o Brasil, e ênfase no consumo hídrico pelo setor industrial; 
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 analisar formas diversas de tratamento de água  e  seu  reúso; 

 apresentar aspectos relevantes da indústria petrolífera e de seu consumo hídrico; 

 identificar as estratégias de gestão ambiental e as práticas de incentivo à racionalização 

do uso de recursos, em especial da água, na indústria petrolífera; 

 analisar casos de aplicação de técnicas e tecnologias disponíveis no tratamento de água 

de produção e seus possíveis reúsos.  

 

1.4  Estrutura 

 

O trabalho está estruturado da seguinte forma: 

No capítulo 2 será realizada uma exposição da questão da água no Brasil e no mundo 

mostrando um panorama da água na indústria. 

No capítulo 3 será apresentada a definição de água de reúso, suas classificações, 

importância e utilidades. 

No capítulo 4 serão apresentados os principais tratamentos e tecnologias disponíveis 

no mercado que podem ser utilizados para o tratamento de águas residuárias visando o reúso 

na indústria.   

No capítulo 5 será feito um panorama da indústria petroquímica, sendo feita uma 

apresentação da gestão ambiental relacionada ao incentivo as práticas de racionalização do 

uso da água no setor petroquímico. 

No capítulo 6 será feita uma análise quantitativa e qualitativa da água de produção, 

efluente gerado na exploração de petróleo e gás natural. Sendo mostrado um projeto piloto, 

desenvolvido pelo Cenpes, para reutilização de água produzida na irrigação e geração de 

vapor, que se encontra em implantação no Campo de Fazenda Belém da Unidade de Produção 

do Rio Grande do Norte e Ceará.  

 No capítulo 7 serão apresentadas as conclusões obtidas com a realização do trabalho. 

Também serão propostas algumas sugestões de estudos para novos trabalhos. 

 No capítulo 8 serão apresentadas as referências bibliográficas utilizadas para a 

realização deste trabalho.   
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2. Um Panorama sobre a Água 

 

 Neste item será abordada a questão da água no mundo, no Brasil e na indústria. Serão 

apresentados alguns valores com relação a disponibilidade de água, as suas principais 

utilidades, e as preocupações em realizar um gerenciamento adequando desse recurso, já que 

sua carência pode acarretar sérios problemas para a sociedade.   

 

2.1  Questão da Água no Mundo 

 

A água é um elemento essencial para a manutenção dos ciclos biológicos, químicos e 

geológicos responsáveis pelo equilíbrio do ecossistema planetário (COSTA, 2010b). A água 

faz parte do chamado ciclo hidrológico, no qual é movimentada através de um dinâmico 

processo de reciclagem natural. Esse ciclo descreve o movimento da água entre a atmosfera e 

a litosfera como um resultado dos processos de evapotranspiração, evaporação, condensação, 

precipitação, escoamento superficial e escoamento subterrâneo, como apresentado na Figura 

2.1 (MMA, 2016).  

 

Figura 2.1 – Ciclo hidrológico da água 

 

Fonte: MMA (2016). 
 

Há cerca de 1.386 milhões de quilômetros cúbicos de água contidos no planeta; 97,5% 

desse valor é de água salgada (mares e oceanos) e apenas 2,5% é de água doce, dos quais 
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apenas 0,3% estão disponíveis em rios ou lagos (REBOUÇAS, 1999 apud COSTA, 2010b). 

Esta distribuição desigual de água doce no mundo, como pode ser observada na Figura 2.2, 

apresenta-se como um fator de significativa importância a ser considerado no cenário de 

escassez hídrica. 

 

Figura 2.2 - Distribuição da água doce superficial no mundo 

 

Fonte: Adaptada da UNESCO apud ANA (2007).  
 

Segundo o Relatório da Unesco (2015), a crise hídrica é menos uma escassez real e 

mais um mau gerenciamento das suas fontes e de seu uso. O esgotamento desse recurso 

coloca não só a saúde humana em risco, como também o desenvolvimento socioeconômico e 

a paz de toda a sociedade. Esse documento prevê um aumento de 55% da demanda hídrica 

mundial, para o ano de 2050, dando destaque para o fato de que se a gestão dos recursos 

hídricos não for alterada drasticamente, o planeta enfrentará um significativo déficit desse 

recurso. Além disso, ainda chama atenção para o fato de que precisa haver um consenso 

internacional em relação ao uso da água e também uma melhoria do saneamento básico, que 

são fatores imprescindíveis para o desenvolvimento sustentável (UNESCO, 2015). 

O estudo apresentado neste relatório também chama atenção para o fato de que o 

esgotamento desse recurso coloca em risco não só a saúde humana e o desenvolvimento 

sustentável como também há a possibilidade de disputas por esse bem tão essencial. Além de 

disputas globais, a crise hídrica pode causar um movimento de migração em massa devido à 

escassez de água, alimento e recursos energéticos (UNESCO, 2015).  

O Relatório da Unesco (2015) ainda recomenda a implementação de políticas públicas 

e privadas que sejam mais efetivas na garantia do bom uso da água em todas as relações 

sociais e humanas. Porém, os países enfrentam alguns desafios com o objetivo de garantir o 

crescimento econômico sem comprometer a sustentabilidade dos recursos hídricos com o 
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meio ambiente; como por exemplo, a redução do desperdício e da poluição e o aumento da 

eficiência no uso dos recursos (UNESCO, 2015).  

Se novas fontes adequadas de água não forem disponibilizadas, haverá um impasse 

para o desenvolvimento econômico no globo. Diante desse panorama, muitos países terão que 

gerir seus recursos hídricos de forma mais eficiente do que fazem atualmente, criando 

soluções alternativas face às restrições existentes, de modo a atender as necessidades 

presentes e futuras da sua população. 

 

2.2 Questão da Água no Brasil 

 

De acordo com a Agência Nacional de Águas, ANA (2007), o Brasil apresenta cerca 

de 12% da água doce disponível no globo. Apesar da magnitude dessa oferta hídrica, o país 

apresenta uma significativa diferença entre suas regiões hidrográficas no que se refere à 

demanda e oferta de água. De acordo com a ANA (2014a), a disponibilidade hídrica 

superficial no Brasil é de 91.300 m
3
/s, e essa distribuição se dá de maneira desigual; nas 

bacias junto ao Oceano Atlântico, onde se localiza 45,5% da população total, só estão 

disponíveis 2,7% dos recursos hídricos do país, enquanto na região Norte, onde apenas 5% da 

população brasileira reside, cerca de 81% desses recursos estão disponíveis. 

 Assim, enquanto as bacias que apresentam o recurso em abundância se encontram em 

situação favorável, as demais bacias localizadas em áreas de pouca oferta de água e que 

possuem altos índices de demanda hídrica enfrentam situações de escassez e dificuldade para 

obter os recursos hídricos. Essa situação vem sendo observada especialmente no semiárido 

brasileiro, nas regiões mais populosas e com maior demanda hídrica, como Rio de Janeiro e 

São Paulo. O abastecimento de água nessas regiões está sendo fortemente prejudicado pelos 

fenômenos climáticos (ANA, 2014b).  

Os fatores chaves para os recursos hídricos brasileiros são o clima e o seu regime de 

chuvas, o que propicia uma vasta rede hidrográfica constituída por rios de grande volume de 

água. A origem de todos os rios brasileiros se dá por meio das chuvas; a exceção fica por 

conta do rio Amazonas, que recebe as águas provenientes do derretimento de neve das 

geleiras andinas (ANA, 2007). O volume acumulado dos reservatórios para geração de 

energia elétrica e para o abastecimento público está sendo gravemente afetado pelo regime 

atípico de chuvas. Desde 2012, observa-se uma intensa redução dos índices pluviométricos 

em diversas regiões brasileiras (ANA, 2014b).   
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 De acordo com a ANA (2014a), em 2010 foi estimada uma demanda hídrica no Brasil 

de 2.373 m
3
/s. O setor da irrigação foi o responsável pelo maior consumo dessa demanda, 

correspondendo a 54% do total, na sequência houve retiradas de vazões para fins de 

abastecimento urbano, industrial, animal e humano rural. 

Conforme a ANA (2014a), no ano de 2010, a demanda efetivamente consumida foi de 

1.161m
3
/s, ilustradas pelas Figuras 2.3a e 2.3b, respectivamente. A diferença entre a vazão 

retirada e a vazão consumida de água se deve ao fato de que a vazão de retirada (de demanda) 

corresponde à água captada para atender às finalidades de consumo. Já a vazão consumida 

corresponde à água que efetivamente foi consumida, uma vez que parte da água retirada é 

devolvida para o ambiente após o uso. Um exemplo disso é quando a água usada para o 

abastecimento humano retorna na forma de efluente tratado para o curso d’água. 

 

Figura 2.3 – Vazão retirada total (a) e Vazão consumida total (b) 

 

2.3a 

 

2.3b 

Fonte: Adaptada da ANA (2014a). 
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 Com base na distribuição per capita, a vazão média de água no Brasil corresponde a 

um valor em torno de 33 mil metros cúbicos por habitante por ano (m
3
/hab/ano). No entanto, 

nem toda essa vazão média dos rios está disponível o ano inteiro; mas, ainda assim o volume 

fornecido é capaz de atender 57 vezes a demanda atual do País, o que corresponde ao 

abastecimento de uma população em torno de 32 bilhões de pessoas, cerca de cinco vezes a 

população mundial (ANA, 2007). 

Com um mercado econômico variado e movimentado, elevados índices de 

urbanização e necessidade de fontes energéticas, o Brasil vem enfrentando sérias pressões 

sobre os recursos hídricos disponíveis (ANA, 2007). Sendo assim, é de fundamental 

importância a conscientização da necessidade de um uso mais sustentável e racional da água e 

sua valorização como um bem finito.  

 

2.3 Água na Indústria   

 

Como pode ser observado ao longo dos anos, vem ocorrendo uma ampliação das 

atividades humanas e industriais. Essas mudanças têm apresentado uma crescente capacidade 

de alteração do meio ambiente. Por uma questão de sobrevivência em um mundo cada vez 

mais competitivo, as empresas estão tendo que ampliar cada vez mais a sua produtividade. E 

como resultado dessa busca, há um maior consumo dos recursos naturais, incluindo um 

aumento do consumo de água e, consequentemente uma maior geração de resíduos e 

efluentes. Isso pode ser verificado no Relatório das Nações Unidas de 2015, o qual divulga 

que há uma previsão de crescimento de 400% do consumo de água pela indústria 

manufatureira no período entre 2000 e 2050, sendo que esse aumento ocorrerá principalmente 

em países em desenvolvimento (UNESCO, 2015). 

Uma grande quantidade de processos industriais utiliza água. De acordo com Mierzwa 

(2002), a água pode ter uma diversificada gama de uso em uma indústria, podendo ser 

utilizada como:  

i. matéria-prima: como ocorre, por exemplo, nas indústrias de bebidas, farmacêutica e de 

alimentos; onde a água é um dos componentes adicionados ao produto final. 

ii. fluido auxiliar: nesse caso ela é utilizada  no preparo de suspensões e soluções 

química, reagentes químicos, entre outras aplicações. 

iii. fonte de energia: dependendo do processo ocorre a transformação da energia cinética, 

potencial ou térmica, presente na água, em energia elétrica;  
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iv. fluido de aquecimento/resfriamento: nesse caso a água é usada como fluido de 

transporte de calor, que dependendo do processo pode auxiliar no aquecimento ou no 

resfriamento do sistema. 

v. transporte e assimilação de efluentes: a água, nesse caso, pode ser usada na lavagem 

dos equipamentos e instalações de uma unidade industrial; podendo também ser 

incorporada  em subprodutos.  

vi. consumo humano: nesse caso a água é utilizada em qualquer atividade com contato 

humano direto, como por exemplo, nas cozinhas, vestiários e equipamentos de 

segurança (exemplo: lava-olhos). 

 

O grau de qualidade da água a ser utilizada em uma determinada atividade industrial 

depende do processo, ressaltando-se o fato de que diversos níveis de qualidade de água podem 

ser aplicados em uma unidade industrial. Alguns parâmetros desse fluido são considerados 

quando se fala de um determinado sistema. Como pode ser observado na Tabela 2.1, quanto 

maior o número de aplicações dessa água na indústria, maior será o número de parâmetros de 

qualidade a serem analisados de forma a reduzir os riscos que esse fluido possa trazer para o 

processo e para o produto (MIERZWA, 2002). 

Alguns fatores influenciam a quantidade de água utilizada pelos processos de uma 

unidade industrial como: setor e a capacidade de produção, as condições climáticas da região 

em que ela se localiza e as práticas operacionais. Por exemplo, os processos de troca térmica 

de duas indústrias, sendo uma localizada em uma região fria e a outra em uma região quente, 

podem utilizar diferentes volumes de água, no caso desse ser o fluido escolhido. Além disso, 

se uma unidade industrial utiliza uma tecnologia mais moderna e que permite um melhor 

aproveitamento desse recurso, menor será o volume de água a ser consumido (MIERZWA, 

2002). Na Tabela 2.2 são apresentados o volume de água consumida por alguns setores 

industriais.  

Dessa forma, uma avaliação do consumo da água pelos diversos setores da indústria, 

como é feita na Tabela 2.2, possibilita também uma avaliação da eficiência quanto ao seu uso, 

permitindo uma possível melhoria dos processos que utilizam esse recurso. Uma vez que o 

aumento do consumo de água também é acompanhado pelo aumento dos custos relacionados 

ao seu tratamento, que é necessário para se atingir a qualidade requerida para sua aplicação 

em uma atividade específica. Nesse caso, a geração de efluentes também deve ser levada em 

consideração, pois este deve ser tratado antes de ser descartado, reciclado ou reutilizado. 
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Tabela 2.1 – Requisitos de qualidade para água de uso industrial 

Tipo de Indústria 

Parâmetro1 

Papel e Celulose 

Química 
Carvão e 

Petróleo 
Têxtil Cimento Polpa 

Mecânica 

Polpa 

Química 

Polpa Química 

Branqueada 

 

Cobre  
- - - - 0,05 0,01 - 

Ferro  0,3 1 0,1 0,1 1 0,1 2,5 

Manganês  0,1 0,5 0,05 0,1 - 0,01 0,5 

Cálcio  - 20 20 68 75 - - 

Magnésio  - 12 12 19 30 - - 

Cloreto  1000 200 200 500 300 - 250 

Bicarbonato  - - - 128 - - - 

Nitrato  - - - 5 - - - 

Sulfato  - - - 100 - - 250 

Sílica  - 50 50 50 - - - 

Dureza  - 100 100 250 350 25 35 

Alcalinidade  - - -   125   400 

SDT - - - 1000 1000 100 600 

SST - 10 10 5 10 5 500 

Cor 30 30 10 20 - 5 - 

Ph 6-10 6-10 6-10 6,2 – 8,3 6-9 - 6,5 – 8,5 
 1
Limites recomendados em mg/L, exceto para pH e cor, que são expressos em unidades 

 Fonte: Adaptada de Crook (1996) apud Mierzwa (2002). 

 

Tabela 2.2 – Uso da água na indústria 

Ramo Tipo Unidade 
Uso de água por 

unidade (m
3
) 

Alimentícia Lacticínio (leite) 1.000 litros de leite 1 – 10 

Cerveja 1.000 de cerveja 5 – 20 

Refrigerante 1.000 litros de refrigerante 2 – 5 

Couro e curtume Curtume 1 ton de pele 20 – 40 

Polpa e papel Popa e papel integrados 1 ton de produto 200 – 250 

Indústrias Químicas Vidro  1 ton de vidro  3 – 30 

Borracha 1 ton de produto  100 – 150 

Borracha sintética  1 ton de produto  500 

Amônia 1 ton de produto 100 – 130 

Metalúrgicas Fundição 1 ton de gusa 3 - 8  

Laminação 1 ton de produto 8 - 50  

Minerações Ferro  1 m
3
 de minério lavado  16 

Carvão 1 ton de carvão 2 – 10 

Fonte: Adaptada de Collares (2004). 

 

Dado o cenário de escassez de recursos hídricos, mudanças de atitude começaram a 

ser necessárias em relação ao gerenciamento desse recurso, de forma a garantir a sua 



24 

 

conservação. Assim, o reúso da água na indústria pode ser uma importante prática para 

viabilizar a solução de problemas relacionados a sua escassez. Além disso, ações dessa 

natureza tem um reflexo direto na imagem da empresa, demonstrando a conscientização do 

setor com relação a responsabilidade ambiental e social. 

 De acordo com Zelinski (2014), o setor industrial possui uma grande responsabilidade 

no que se refere a obtenção de tecnologias que utilizem de forma mais eficiente os recursos 

hídricos, gerando um menor volume de efluentes, resíduos sólidos e com um maior 

aproveitamento de matérias-primas renováveis. 
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3. Água de Reúso 

 

 Neste capítulo será apresentada a definição de água de reúso, suas classificações, 

importância e utilidades.  

  

3.1 Definições e Conceitos 

 

 A Resolução n° 54, 28 de Novembro de 2005, estabelece em seu Art. 2°, a seguinte 

definição para água de reúso: “água residuária, que se encontra dentro dos padrões exigidos 

para sua utilização nas modalidades pretendidas”. 

 A partir de 1980, tornou-se mais cara a obtenção de águas de abastecimento.  A água é 

elemento fundamental para a realização de diversificadas atividades humanas, incluindo as 

etapas de um processo industrial, onde o custo desse bem é agregado ao valor do produto 

final, ocasionando uma elevação de seu preço. Esse foi um fator importante para que as 

indústrias estudassem soluções para essa problemática e não tivessem seu desenvolvimento 

comprometido, pois o preço e a qualidade do produto final são imprescindíveis para a imagem 

da empresa. Dessa forma, investiu-se na elaboração de processos que conciliem o máximo 

reaproveitamento dos efluentes industriais, e que permitem a redução dos custos com a água 

obtida de abastecimento. A tecnologia adotada em cada processo depende da procedência da 

água e de sua finalidade de uso (PHILIPPI JR., 2003).  

De acordo com Costa (2010a), o reúso da água pode ser definido como a posterior 

utilização do efluente depois de submetido a uma ampliação aos processos de tratamento 

convencionais. Para que essa tecnologia seja mais empregada é importante que, quando 

possível, a população e o mercado aceitem utilizar a água proveniente de efluentes tratados, e 

que haja um incentivo por parte do governo para coordenar o uso dessas tecnologias de reúso. 

Assim, o reúso pode ser empregado como uma técnica segura e confiável, que permite a 

racionalização dos recursos hídricos naturais.   

 Para Quick da Silveira (2008) há uma analogia entre o ciclo hidrológico e o reúso de 

água, uma vez que consiste na utilização dessa água por duas ou mais vezes, com o objetivo 

de evitar que as indústrias, instituições públicas, comércios e residências domiciliares utilizem 

água limpa em atividades onde seu uso não é necessário. Assim, a utilização da água potável 

só seria destinada ao consumo humano. 

 O tratamento de águas residuais – água já utilizada nas diversificadas atividades 

humanas e que retorna ao meio ambiente na forma de efluente – é uma alternativa viável de 
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ser implementada, e apresenta o benefício de diminuir a quantidade de esgoto lançada no solo 

ou em mananciais, permitindo um maior controle dos índices de poluição. Uma vez que se 

tem um conhecimento dos componentes constituintes dessas águas residuais que seriam 

lançadas no meio ambiente, pode-se aplicar o tratamento adequado, para que a água seja 

reutilizada, contribuindo para a racionalização da água obtida de fontes hídricas naturais.    

 Segundo Brega Filho e Mancuso (2003), há uma dificuldade em determinar o exato 

instante em que se admite começar o reúso. Essa situação pode ser exemplificada no caso de 

cidades que, para eliminarem seus resíduos líquidos, despejam os esgotos, tratados ou não, em 

corpos de águas superficiais. Esses, por sua vez, podem servir de fonte de abastecimento para 

outras cidades, e em casos menos frequentes, para a própria cidade que efetuou o lançamento 

dos resíduos. Dessa maneira, as instituições que coletam água desse manancial estão 

reutilizando-a por duas ou mais vezes.  

 Brega Filho e Mancuso ainda consideram que deve ser feita uma avaliação do volume 

de esgoto recebido por um corpo d’água e o seu volume de água original, e que há diferenças 

em relação a diluição, distância percorrida pelo efluente e fatores naturais que dizem respeito 

à recuperação de cada manancial. Assim, não se pode considerar que cidades nas quais a 

captação de água é proveniente de rios que recebem grande quantidade de esgoto, mas cuja 

diluição é avaliada como infinita, utilizem água de reúso (BREGA FILHO; MANCUSO, 

2003).  

 

3.2 Breve Histórico Sobre a Utilização da Água de Reúso  

 

 Asano e Levine (1998), retratam que há aproximadamente 3000 a.C. as águas 

residuárias eram utilizadas como insumo para irrigação. No século XIX, com aumento do 

número populacional, advento das indústrias e urbanização, o consumo de água aumentou, 

assim como o despejo de efluentes no ambiente. Com a ausência de um tratamento de água e 

esgoto, a utilização direta das águas residuárias se tornou indevida, pois continham grande 

quantidade de contaminantes que poderiam acarretar em problemas. A utilização desse tipo de 

água sem tratamento resultou em enormes epidemias como exemplo, a cólera e a febre tifoide, 

em 1850. Em face disso, em 1912, na Califórnia, teve início o desenvolvimento de sistemas 

de água de reúso para prover água para agricultura, e, em 1960, o sistema de tratamento havia 

se expandido para outros estados, como Colorado e Flórida.  

 Em meados do século XX, surgiu a “era da recuperação, reciclagem e reúso”, 

diferentes lugares do mundo passaram a ter necessidade de uma água de qualidade, para 
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abastecer a agricultura, a indústria e o consumo público. Assim, surgiram estudos para avaliar 

técnicas que pudessem agregar valor aos efluentes, mediante seu tratamento, para que 

atingissem um potencial de qualidade que possibilitasse sua reutilização. Portanto, esses 

estudos também buscavam auxiliar regiões que enfrentavam problemas com o abastecimento 

de água (ASANO; LEVINE, 1998).     

 Em 1951, adotou-se a prática do reúso de água no Japão, na cidade de Tóquio, quando 

uma fábrica de papel utilizou efluente de uma estação de tratamento de águas residuárias em 

sua produção. Outras aplicações desse mesmo tipo de efluente foram: a lavagem de trens de 

passageiros e o suprimento para o tratamento de resíduos sólidos que utilizam o método de 

incineração (LEITE, 2003). Na cidade de Fukoka, no Japão, também adotou-se o reúso 

urbano para fins não potáveis, o que pode ser verificado pelo fato de diferentes setores 

tratarem a água residuária para reutilizá-las em descarga de toaletes (BREGA FILHO; 

MANCUSO, 2003).   

 A partir de 1991, a Austrália desenvolveu práticas de reúso com finalidades urbana e 

industrial. O uso de efluentes provenientes do tratamento terciário da irrigação de plantas, 

pastagens e jardins é comum em indústrias australianas, assim como parte da água residuária, 

que após tratada e descarregada nos corpos d’água, se torna água de reúso indireto com 

aplicação em irrigações agrícolas (SANTOS, 2000 apud LEITE, 2003).  

 As primeiras aplicações de reúso no Brasil ocorreram nos engenhos de açúcar, ao 

utilizar o efluente das destilarias de álcool, para irrigação das plantações de cana (LEITE, 

2003). Também teve destaque a Estação Experimental Jesus Netto, inaugurada em 1934 e 

localizada em Ipiranga, São Paulo, que foi a primeira iniciativa da Sabesp na prática de reúso 

em escala piloto, com posterior serventia em escala industrial (PADULA FILHO, 2003).  

 A partir de 1993, as indústrias de São Paulo possuíam maior consciência sobre a 

problemática da água, de forma que quatro fábricas do Polo Industrial de Cubatão, 

inicializaram um programa de reúso de água para o sistema de refrigeração de seus processos. 

Também no estado de São Paulo, na região de São Caetano, o sistema reúso já estava presente 

na fábrica da General Motors, que tratava 100% da água utilizada em sua planta, para 

posterior reutilização (LEITE, 2003).  

 De acordo com Hespanhol (2013), as indústrias paulistas brasileiras, têm realizado 

investimentos para reduzir a captação de água e a geração de efluentes. As diversas empresas 

que compõem a indústria química conseguiram reduzir em 24% o consumo de água e em 55% 

a emissão de efluentes entre os anos de 2001 e 2007. Na Bacia do Paraíba do Sul, 50% das 

indústrias adotaram a prática de reúso.   
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Em 2009, 4% dos efluentes globais foram reutilizados, e se prevê uma reutilização de 

33% para 2025 (FOLGOSI, 2015). Israel localiza-se numa região desértica e faz uso das 

tecnologias para produção de água de reúso, reutilizando 75% dos efluentes domésticos e, 

ainda, usa outros tipos de águas residuais, como fonte de recurso hídrico. Países como 

Estados Unidos, Espanha e Itália também fazem uso do sistema de reúso, mas em uma escala 

bastante inferior à de Israel. Já no Brasil, o sistema de reúso é recente, e o projeto de maior 

destaque é o Aquapolo, implementado em 2012 (AZEVEDO, 2015). 

 

3.3 Classificação Quanto ao Tipo de Reúso 

 

A água de reúso pode ser classificada em diferentes categorias, considerando se é 

realizado o descarte de efluentes nos corpos hídricos ou não, e também quanto à realização de 

tratamento desses efluentes. Para os casos em que os efluentes são descarregados em corpos 

d’água, avalia-se a forma como é feito o descarte, isto é, se há algum planejamento para 

executá-lo.  

 Sendo assim, Lavrador Filho (1987) apud Brega Filho e Mancuso (2003) sugere a 

seguinte classificação quanto ao tipo de reúso: 

 

i. reúso indireto não planejado de água: acontece quando há descarte no meio ambiente 

da água já utilizada uma ou mais vezes em atividades humanas. Essa água pode ser 

utilizada a jusante, ainda que não tenha sido realizado um tratamento planejado e 

controlado, de modo que está apenas sujeita a diluição e a ocorrência de processos 

naturais como a autodepuração e sedimentação, que ocorrem pela sua deposição no 

corpo hídrico.  

ii. reúso indireto planejado de água: são os casos, nos quais após receberem tratamento 

adequado, efetua-se o seu descarte de maneira planejada e controlada nos corpos 

d’água superficiais ou subterrâneos, com a finalidade de uma reutilização a jusante.  

iii. reúso direto planejado de água: nesses casos, não há o descarte dos efluentes no meio 

ambiente. Esses recebem tratamento adequado, sendo assim destinados de sua estação 

de tratamento, até o seu local de reúso. É previsto o armazenamento de parte do 

efluente tratado, para posterior destinação para as instalações que utilizem o reúso. Já 

aquele que segue diretamente para reutilização, passa pode passar por etapas de 

tratamentos adicionais. 
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iv. reciclagem interna: é um caso particular de reúso direto, onde a água é usada como 

fonte auxiliar ao abastecimento dos recursos naturais, de forma que o efluente não é 

enviado para um sistema de tratamento externo, mas recebe tratamento dentro da 

própria instalação que o gerou e, também é reutilizado nela mesma.     

 

3.4 Por Que Utilizar Água de Reúso? 

  

 Em atividades onde é possível utilizar água de reúso, pode-se reduzir a demanda de 

água de mananciais, de modo a se preservar a água potável, deixando-a disponível para fins 

mais nobres, como consumo humano e dessedentação de animais. Assim, pode-se ter uma 

melhor gestão dos recursos hídricos.   

 A chamada Lei da Natureza ou dos Crimes Ambientais, n° 9605, de 1998, declara 

como crime o ato de causar poluição hídrica em cursos de água de abastecimento público. 

Essa Lei forneceu um incentivo para o reúso, quando instituiu a obrigação de se tratar os 

efluentes e assim, minimizar os impactos por eles causados, uma vez que a quantidade de 

poluentes lançada no meio ambiente é reduzida (CUNHA et al., 2011). 

 A metodologia adequada para fornecer a água de reúso deve ser feita de acordo com a 

sua finalidade de uso, os níveis de qualidade exigidos para cada atividade e levando em 

consideração a proteção à saúde pública (COSTA 2010a). Outra vantagem dessa prática de 

reúso é a agregação de valor econômico, porque é possível reduzir os custos com: captação de 

água de fontes hídricas; utilização de produtos químicos para tratamento; despejo dos 

efluentes e energia (SAUTCHÚK et al., 2004).  

Sautchúk et al. (2004), aponta alguns dos seguintes benefícios que a água de reúso 

oferece: 

i. benefícios ambientais: redução no despejo de efluentes em corpos d’água; redução no 

consumo de água proveniente de fontes naturais, permitindo maior equilíbrio da 

situação ecológica; maior disponibilidade de água de boa qualidade para usos que 

requerem tal exigência.  

ii. econômicos: economia gerada pela redução do consumo de água para abastecimento, 

que também proporciona uma redução de custos de produção industrial; redução dos 

custos de tratamento para descarte de efluentes; maior competitividade do setor. 

iii. benefícios sociais: surgimento de um mercado para tecnologias de tratamento de 

efluentes; aumento do número de empregos diretos e indiretos gerados pelo 

surgimento desse novo mercado; melhoria da imagem da empresa. 
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 A parceria da Sabesp com a Odebrecht Ambiental permitiu o desenvolvimento do 

maior programa de água de reúso industrial da América do Sul, o Aquapolo. A finalidade de 

uso dessa água é o abastecimento de indústrias do Polo Petroquímico, na região do ABC 

paulista. Por meio de um contrato, foi estabelecido que o Aquapolo forneça 650 L/s de água 

de reúso ao Polo Petroquímico, o equivalente ao abastecimento de uma cidade com 500 mil 

habitantes (AQUAPOLO, 2016).  

 No projeto Aquapolo, para cada litro de água gerada em suas instalações, outro litro de 

água potável é economizado. Além disso, da vazão de 2000 L/s de água que seriam 

despejadas no curso d’água, 650 L/s são desviados para sua operação. A economia de água 

potável obtida é equivalente a 2,58 bilhões de litros/mês (AQUAPOLO, 2016).  

 Sibylle Korff Muller, engenheira da AcquaBrasilis Meio Ambiente, empresa 

especializada no tratamento de esgotos domésticos, ressalta:  

 

Tendo em vista os altos preços da água potável e, substituindo-se por água de reúso, 

os volumes de água geralmente usados em todos os fins em que a potabilidade não é 

necessária reduz-se o volume de consumo de água comprado das concessionárias de 

águas e esgotos e, garante-se ao empreendedor/usuário, uma enorme economia 

financeira pela redução de sua conta de água (LEGNER, 2013). 

 

 Luiz Abrahão, engenheiro de tecnologias e processos da Veolia Water Brasil, explica 

que a utilização de água de reúso agrega dimensão econômica ao planejamento econômico 

dentro da política de gestão de recursos hídricos, assim como acrescenta a boa prática 

ambientalmente correta, que permite a valorização dos produtos e da marca junto aos seus 

consumidores (LEGNER, 2013).  

 

3.5 Importância do Reúso 

 

 A água de reúso revelou-se como uma tecnologia importante e necessária ao mercado 

mundial, porque permite a realização da gestão dos recursos ambientais, em uma sociedade 

onde há falta de recursos hídricos, restrição de consumo e conflitos pelo uso da água. O 

surgimento da água de reúso como fonte de recursos, complementa a pequena disponibilidade 

de oferta hídrica, em regiões áridas e semiáridas, em regiões com recursos hídricos 

abundantes, mas insuficientes para atender as demandas elevadas, e em regiões onde há 
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dificuldade de acesso a esses recursos. Nesses locais, a água é um fator limitante para o 

desenvolvimento dos setores econômicos e para a qualidade de vida (COSTA, 2010a).  

 O polígono das secas do Nordeste brasileiro é um exemplo de região semiárida, onde 

os estados da região situados ao norte e a leste de sua bacia de drenagem enfrentam problemas 

de disponibilidade de fonte de água. No Oriente Médio, muitos países têm precipitação média 

de 100 a 200 mm
3
 por ano, e são dependentes de poucos rios perenes e pequenos reservatórios 

de água subterrânea, geralmente situados em regiões de difícil acesso. Já a Bacia do Alto 

Tiête, localizada na região paulista brasileira, dispõe de manancial de cabeceira com vazões 

insuficientes para abastecer sua demanda, uma vez que tem população superior a 15 milhões 

de habitantes e um grande complexo industrial (HESPANHOL, 2003).    

 O Conselho Econômico e Social das Nações Unidas instituiu, em 1998, uma política 

de gestão para as áreas carentes de recursos hídricos fundamentada no seguinte conceito: “a 

não ser que exista grande disponibilidade, nenhuma água de boa qualidade deve ser utilizada 

para usos que toleram águas de qualidade inferior” (UNITED NATIONS, 1958 apud
 

HESPANHOL, 2003). 

Com a finalidade de amenizar o problema de falta de água, melhorar a gestão de uso 

desse recurso e controlar a demanda deve-se considerar a possibilidade de realizar um 

tratamento apropriado da água de qualidade inferior, como esgoto, água de drenagem 

agrícola, água de chuva e água salobra como uma opção para usos menos restritos. Assim, o 

desenvolvimento das tecnologias de reúso funcionam como uma possível fonte de 

abastecimento de água. (HESPANHOL, 2003).  

 

3.6 Reúso Industrial 

 

Em 1981, com a instituição da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), foi 

criado, no Brasil, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, com a finalidade de elaborar leis 

para a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental, fornecendo condições de 

desenvolvimento socioeconômico, assegurando interesses de segurança nacional e proteção 

da dignidade humana (ANA, 2003 apud ALMEIDA, 2011).  

Segundo Jerson Kelman, Diretor – Presidente da ANA no ano de 2004 – é 

fundamental que as indústrias adotem práticas como o uso racional e eficiente da água, para 

que seu desenvolvimento possa ocorrer de forma sustentável. Além disso, o poder público e 

toda a sociedade devem se esforçar para desempenharem uma gestão participativa, com 
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objetivo de garantir a quantidade de água e a sua qualidade nos corpos hídricos, que depois 

pode ser destinada para usos específicos (SAUTCHÚK et al., 2004). 

De acordo com a Resolução n° 54 de 28 de Novembro de 2005, do Conselho Nacional 

de Recursos Hídricos (CNRH), o reúso de água constitui uma prática de racionalização e de 

conservação dos recursos hídricos. Assim reduz-se o despejo de poluentes em corpos d’água e 

os custos causados pela poluição. Também há contribuição para preservação do meio 

ambiente e saúde pública (CUNHA et al.2011). 

Este assunto se tornou de interesse público, assim como desencadeou iniciativas 

políticas e econômicas. Órgãos fiscalizadores passaram a orientar as indústrias a adotarem 

técnicas sustentáveis desde a extração de seus recursos naturais, até as etapas de produção e 

beneficiamento das indústrias, seja por razões produtivas ou devido a normas e leis cada vez 

mais rigorosas. Uma tendência que tem sido mais frequente nas indústrias é a utilização de 

água de reúso. Essa água pode ser obtida a partir de esgoto doméstico ou industrial, e deve ter 

qualidade compatível com sua finalidade de uso sem garantir riscos à saúde dos usuários nas 

instalações das indústrias (COSTA, 2010a). A Figura 3.1 apresenta as diferentes finalidades 

de usos industriais da água de reúso, como: fluido de troca térmica; água de processamento; 

irrigação de jardins; lavagem de pátios, pisos e alguns tipos peças.  

 

Figura 3.1 – Reúso de água na indústria 

 

Fonte: Vitoratto e Paludetto Silva (2004).   

 

A Figura 3.2 apresenta o consumo de água em uma indústria petroquímica. Segundo 

Faria (2004), o consumo de água em uma refinaria é de aproximadamente 1 m
3
 de água para 1 

m
3
 de petróleo processado. Mariano (2011) aponta que a principal utilidade da água na 

refinaria é para resfriamento, incluindo circuitos de resfriamento fechados, capazes de reduzir 
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a quantidade de água captada em 90%, uma vez que há uma recirculação. Por conseguinte, 

também há uma redução na quantidade de efluente originado em suas unidades.   

 

Figura 3.2 – Distribuição do consumo de água em uma refinaria típica 

 

Fonte: Amorim (2005). 

 

A água destinada ao uso para compactação do solo, cura de concreto, lavagem de pias 

e ruas, não requer alto nível de qualidade. Já a utilização em torres de resfriamento requer 

atenção com a temperatura da água, para evitar processos de corrosão, formação de depósitos 

e crescimento de microorganismos. No uso com finalidade de lavagem de equipamentos, 

deve-se atentar para as características químicas com a finalidade de evitar risco de corrosão. O 

uso em caldeiras, assim como nos demais equipamentos geradores de vapor e processos 

industriais, requerem um maior nível de qualidade, sendo assim necessários sistemas de 

tratamento mais avançados (ALVES, 2009). 

O reúso de água é realidade na cidade de Guarulhos, no estado de São Paulo, onde 

indústrias captam água do rio Tiête e de seus córregos para transformá-las em água de reúso 

não potável e límpida, mas que pode conter grande número de bactérias coliformes, metais 

pesados, outras substâncias orgânicas e inorgânicas. A presença dessas substâncias não 

implica empecilhos, quando utilizadas em torres de resfriamento, lavagem de peças e 

equipamentos ou em processos que não exigem alto grau de qualidade (COSTA, 2010a).  

 A Tabela 3.1 apresenta os requisitos para a água de resfriamento e geração de vapor, 

em diferentes pressões, utilizadas nas indústrias. Esses parâmetros são valores indicativos 

importantes para reduzirem os riscos antieconômicos que podem ser causados ao processo, e 

proporcionarem maior expectativa de vida útil dos equipamentos.   

 



34 

 

Tabela 3.1 – Padrão de qualidade recomendado para água de resfriamento e geração de vapor 

   Geração de Vapor  

Parâmetro* Água de 

Resfriamento 

Caldeira de Baixa 

Pressão (< 10 bar) 

Caldeira de Média 

Pressão (10 a 50 bar) 

Caldeira de Alta 

Pressão (> 50 bar) 

Cloretos 500 + + + 

Sólidos Dissolvidos 

Totais 

500 700 500 200 

Sólidos Suspensos 

Totais 

100 10 50 0,5 

Dureza 650 350 1,0 0,07 

Alcalinidade 350 350 100 40 

Ph 6,9 a 9,0 7,0 a 10, 0 8,2 a 10,0 8,2 a 9,0 

DQO 75 5,0 5,0 1,0 

DBO 25 - - - 

Turbidez 50 - - - 

Compostos 

Orgânicos++ 

1,0 1,0 1,0 0,5 

Nitrogênio Amoniacal 1,0 0,1 0,1 0,1 

Fosfato 4,0 - - - 

Sílica 50 30 10 0,7 

Alumínio 0,1 5,0 0,1 0,01 

Cálcio 50 + 0,4 0,01 

Magnésio 0,5 + 0,25 0,01 

Bicarbonato 24 170 120 48 

Sulfato 200 + + + 

Cobre - 0,5 0,05 0,05 

Zinco - + 0,01 0,01 

Sulfeto de Hidrogênio - + + + 

Oxigênio dissolvido - 2,5 0,007 0,0007 

* Limites recomendados em mg/L, exceto para pH e Turbidez que são expressos em unidade e UT, 

respectivamente. 

+ Aceito como recebido, caso sejam atendidos outros valores limites. 

++ Substâncias ativas ao azul de metileno. 

Fonte: Adaptada de Crook (1996) apud Sautchúk et al. (2004). 

 

A Tabela 3.2 mostra uma variedade de parâmetros indicativos que devem ser adotados 

pelas indústrias, ao utilizar água em suas atividades de processamento, com objetivo de não 
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afetar as propriedades do processo e garantir a geração de um produto de qualidade. Assim, ao 

utilizar uma água de reúso, deve-se verificar se sua composição atende a esses parâmetros. O 

grau de qualidade da água utilizada deve ser preservado desde a sua obtenção até a produção 

do bem desejado, porque uma vez que incorporada ao produto final, a água exerce influência 

nas suas propriedades. O produto determina o grau de qualidade necessária para a água em 

determinada etapa do processo industrial, de modo que é possível utilizar água de diferentes 

padrões de qualidade nos variados estágios de elaboração de um mesmo produto (BATALHA, 

1998 apud COSTA, 2010a).   

Empresas de diferentes ramos da indústria têm adotado a consciência de utilizar a água 

de forma racional e desenvolver sistemas de reúso e redução dos efluentes gerados. Na Tabela 

3.3, a seguir, serão apresentadas algumas empresas e seus respectivos setores industriais que 

utilizam essas práticas, as medidas por elas adotadas para implementá-las, os custos com esses 

investimentos, redução de custos devido ao menor consumo de água de concessionárias e 

redução de lançamento de efluentes ao meio ambiente (M.A.). 

Segundo Hespanhol (2003), o reúso industrial ainda pode ser classificado como 

macroexterno ou macrointerno, conforme o local onde é realizado o tratamento, isto é, se o 

tratamento é efetuado dentro da própria unidade industrial, ou em unidades externas. Assim, o 

reúso macroexterno pode ser definido como aquele, em que efluente é tratado em estações de 

tratamento administradas por concessionárias, com a finalidade de fornecer a água de reúso 

para um conjunto de indústrias. Já o reúso macrointerno ocorre quando a indústria reusa o seu 

próprio efluente (tratado ou não) dentro de sua própria instalação, destinando-o diretamente 

para utilização em alguma etapa do processo que possua compatibilidade com as 

características dessa água, sem que seja realizado um tratamento em estações de tratamento 

externas.  

 Para que o sistema de reúso seja viável, deve-se considerar a relação custo-benefício e 

os problemas antieconômicos como: corrosão; incrustações e depósito de materiais sólidos em 

tubulações, tanques e bombas; alterações na composição dos reagentes e produtos finais. 

Esses prejuízos podem ser causados quando não há uma avaliação correta sobre a qualidade 

da água requerida (COSTA, 2010a).   

 O grau de qualidade requerido ao utilizar a água como fluido de aquecimento em 

caldeiras é mais elevado do que quando a mesma é utilizada como fluido de resfriamento, em 

trocadores de calor. O limite máximo de sais presentes na caldeira é definido de acordo com a 

sua pressão e temperatura de operação para evitar a ocorrência de problemas como corrosão e 

incrustação dos equipamentos. (SCARLATI, 2013). 



36 

 

Tabela 3.2 – Requisitos de qualidade para água de uso industrial 

 
Parâmetros (mg/L, exceto quando especificado o valor) 

Indústria de 

Produtos 

Químicos 

Cor 

(UH) 

Alcalinidade 

(CaCO3) 
Cloreto 

Dureza 

(CaCo3) 
Ferro Manganês Nitrato 

pH 

(unidades) 
Sulfato SDT 

Sólidos 

Suspensos 
Sílica Cálcio Magnésio Bicarbonato 

Cloro e Álcali 10 80 - 140 0,1 0,1 - 6,0 – 8,5 - - 10 - 40 8 100 

Carvão e 

Alcatrão 
5 50 30 180 0,1 0,1 - 6,5 – 8,3 200 400 5 - 50 14 60 

Compostos 

Orgânicos 
5 125 25 170 0,1 0,1 - 6,5 – 8,7 75 250 5 - 50 12 128 

Compostos 

Inorgânicos 
5 70 30 250 0,1 0,1 - 6,5 – 7,5 90 425 5 - 60 25 210 

Plásticos e 

resinas 
2 1 0 0 0,005 0,005 0 7,5 – 8,5 0 1 2 0,02 0 0 0,1 

Borracha 

sintética 
2 2 0 0 0,005 0,005 0 7,5 - 8,5 0 2 2 0,05 0 0 0,5 

Produtos 

Farmacêuticos 
2 2 0 0 0,005 0,005 0 7,5 – 8,5 0 2 2 0,02 0 0 0,5 

Sabão e 

detergente 
5 50 40 130 0,1 0,1 - - 150 300 10 - 30 12 60 

Tintas 5 100 30 150 0,1 0,1 - 6,5 125 270 10 - 37 15 125 

Madeira e 

resinas 
200 200 500 900 0,3 0,2 5 6,5 – 8,0 100 1000 30 50 100 50 250 

Fertilizantes 10 175 30 250 0,2 0,2 5 6,5 – 8,0 150 300 10 25 40 20 210 

Explosivos 8 100 30 150 0,1 0,1 2 6,8 150 200 5 20 20 10 120 

Petróleo - - 300 350 1 - - 6,0 – 9,0 - 1000 10 - 75 30 - 

Fonte: Adaptada de Sautchúk et al. (2004).
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Tabela 3.3 – Resumo de casos de reúso industrial no estado de São Paulo 

Empresa 

(Setor industrial) 

Iniciativas Investimentos Redução de 

consumo e custos 

Retorno ao 

M.A. 

 

3 M do Brasil 

(abrasivos) 

- Programa de reúso; 

- Uso racional da água; 

- Implementação da antiga ETA. 

 

US$ 20.000 

 

11,6 m3/h (20%) 
- Redução da 

captação de 

água. 

VCP 

(papel e celulose) 

- Programa de reúso; 

- Modernização dos equipamentos; 

- Uso de tecnologias mais limpas. 

US$ 46 milhões US$ 100 mil/mês - Redução na 

captação de 

água; 

- Redução de 

45% na 

geração e 

lançamento de 

efluentes.  

EBSH 

(eletrodomésticos) 

- Uso racional da água; 

- Sistema de reúso e tratamento de 
efluentes. 

R$ 4.300 2200 m3/mês (30%) 

R$ 135 mil/ano 

- Redução na 

captação de 

água. 

ELEKEIROZ S.A. 

(química e 

petroquímica) 

- Adequação das linhas de transporte de 
efluentes e reúso. 

R$ 320 mil R$ 255 mil/ano - Eliminação 

da lavagem do 

pré-destilador 

e do lodo 

gerado pelo 

tratamento da 

borra. 

PILKINGTON 

(fabricação de 

vidros) 

- Revisão do processo produtivo; 

- Segregação das linhas domésticas; 

- Recuperação de água do processo 

industrial; 

- Tratamento dos efluentes industriais. 

R$ 360 mil  Não consta - Redução na 

captação de 

água e no 

descarte de 

efluentes. 

MAHLE 

(usinagem) 

- Reúso de efluentes condensados. Não consta 97 m3/ano (30%) 

R$ 23 mil/ano 

- Redução no 

descarte de 

efluentes.  

TRW 

(peças 

automotivas) 

- Modernização do processo industrial; 

- Reúso da água. 

R$ 150 mil 416 m3/mês 

R$ 89 mil/ano 

- Redução na 

captação de 

água. 

AMBEV 

(bebidas) 

- Reúso da água de descarte; 

- Recuperação e reúso de lavagem de 

filtros; 

- Normatização do consumo de água 
nos vestiários; 

- Conscientização dos funcionários. 

R$ 98 mil Redução no 

consumo por 

unidade produzida 

em 1,31 L, 

totalizando 650 mil 

m3/ano. 

- Redução na 

captação e no 

descarte de 

efluentes. 

Fonte: Adaptada de Telles e Costa (2007) apud Simões Neto et al.(2010).   
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 A concentração de sais acima de seu limite máximo de solubilidade ocasiona a sua 

precipitação, de modo que são formados depósitos salinos nas paredes dos equipamentos e 

tubulações, dificultando a troca térmica, porque a área de contato entre os fluidos é reduzida; 

a este fenômeno dá-se o nome de incrustação. Os principais problemas de incrustação em 

torres de resfriamento são ocasionados por precipitações de sulfato de cálcio, carbonato de 

cálcio e fosfato de cálcio. Já a corrosão metálica origina-se da criação de um potencial elétrico 

entre diferentes superfícies metálicas. O fenômeno de corrosão pode ser intensificado pela 

presença de sólidos dissolvidos totais, oxigênio dissolvido e metais como manganês, ferro e 

alumínio que aumentam a condutividade elétrica da solução, acelerando a oxidação (COSTA, 

2010a). 
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4. Tratamentos e Tecnologias Envolvidos no Tratamento de Efluentes Visando o 

Reúso 

 

 Neste capítulo serão apresentados os principais tratamentos e tecnologias disponíveis 

no mercado que podem ser utilizados para o tratamento de águas residuárias visando o seu 

reúso na indústria.  

 

4.1 Tratamento de Água e Efluentes 

 

 O tratamento de água visa a sua potabilização, e adequação aos padrões de qualidade 

exigidos para consumo. Para tanto, utilizam-se procedimentos físico-químicos, com o intuito 

de adequar as características físicas, químicas e microbiológicas aos valores apropriados para 

consumo humano e padrão de potabilidade determinados pela Portaria n° 2914/2011 do 

Ministério da Saúde.  

 

 As unidades de tratamento de água possuem as seguintes etapas de tratamento:  

i. preliminar: têm a função de remover sólidos grosseiros, areia e similares, 

utilizando como equipamentos as grades, caixas de areia, telas e peneiras.  

ii.  primário são removidas partículas finas em suspensão ou dissolvidas, e gases 

dissolvidos. Fazem parte dessa etapa, os seguintes processos: a) coagulação: 

adiciona-se produto químico, como sulfato de alumínio, na água sujeita a 

tratamento, para provocar a aglomeração das partículas sólidas; b) floculação: 

as partículas se aglomeram, formando flocos ainda maiores e mais densos; c) 

decantação: os flocos de partículas sólidas mais densas do que a água, por 

ação da gravidade, são depositados no fundo dos decantadores, separando-se 

da água; d) filtração: retém impurezas em filtros cujo meio filtrante é 

constituído por carvão, areia e pedras (CARVALHO et al., 2014). 

iii. adicionais: tratamentos que visam a adequação da água ao nível de qualidade 

exigido. São constituídos por: a) desinfecção: eliminação de microorganismos, 

mediante aplicação de cloro ou ozônio; b) fluoretação: adição de flúor; c) 

correção de pH: aplicação de cal hidratada ou carbonato de sódio, para 

controle de pH e, também, para preservar as adutoras (CARVALHO et al., 

2014). 
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  A Figura 4.1 ilustra os tratamentos envolvidos na estação de tratamento de água da 

Sabesp, para adequar a água aos padrões de qualidade que a tornem potável, possibilitando 

assim, sua distribuição para o consumo.   

    

Figura 4.1 – Esquema de tratamento de água da Sabesp  

 

Fonte: Sabesp (2016). 

 

O tratamento de efluentes tem o objetivo de eliminar, os poluentes nele contido e 

adequá-lo aos padrões de lançamento em corpos d’água, e de qualidade das águas receptoras. 

O processo de tratamento de águas residuárias é classificado em físico-químicos e biológicos 

(CARVALHO et al., 2014).  

i. processos físico-químicos: se subdividem em: a) processos físicos: aplicam-se  

tratamentos de natureza física, tais como: gradeamento, peneiramento, 

sedimentação, floculação, decantação, filtração e osmose reversa; b) processos 

químicos: utilizam substâncias químicas, onde pode ocorrer reações químicas, 

ou interações químicas que permitem a eliminação de contaminantes sólidos e 

adequação dos efluentes aos padrões requeridos para determinada finalidade de 

uso, ou descarte. São exemplos desses processos: coagulação, correção de pH, 

oxidação, troca iônica, eletrodiálise e desinfecção (CARVALHO et al., 2014). 

ii. processos biológicos: têm natureza biológica ou bioquímica, e são utilizados 

para a remoção de materiais orgânicos, podem ser adotados processos como: 

lodos ativados, lagoas aeradas, lagoas de estabilização, filtros biológicos, 
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biodiscos e reatores anaeróbios (NUNES, 2010 apud CARVALHO et al., 

2014). 

 

 No tratamento de efluentes industriais para reúso deve ser levada em consideração a 

caracterização completa dos efluentes, a quantidade de sólidos dissolvidos e suspensos que 

são possíveis de serem removidos, assim como a quantidade de matéria orgânica que pode ser 

eliminada. Assim, pode-se avaliar a possibilidade de integrar os projetos de tratamento 

propostos para executar tais procedimentos com as instalações existentes, analisando os 

custos operacionais e de capital envolvidos (TEODOSIU et al., 1999 apud POMBO, 2011). 

 A Figura 4.2 ilustra o processo de tratamento de águas residuárias de uma estação de 

tratamento de efluentes. A Cetrel S.A., Empresa de Proteção Ambiental, localizada no Polo 

Industrial de Camaçari, realiza o tratamento de efluentes em escala industrial, utilizando 

tratamento terciário, isto é, tecnologias avançadas que permitem a remoção de contaminantes 

que os métodos de tratamento convencionais não são capazes de remover, possibilitando seu 

reúso em nas indústrias, sem provocar problemas de corrosão e incrustação dos equipamentos 

e tubulações (SANTOS, 2007).   

 

Figura 4.2 – Processo de tratamento de efluentes 

 

Fonte: Santos (2007).  
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4.2 Métodos de Tratamento por Membranas 

 

Os processos de separação por membranas podem ser considerados como uma variação 

dos processos de filtração convencionais. A principal diferença entre eles está baseada no 

tamanho dos poros. Dessa forma a escolha do método adequado irá depender de algumas 

variáveis como: tamanho das partículas, qualidade do produto final que se deseja obter, custos 

operacionais e de manutenção (NUVOLARI; COSTA, 2010). As tecnologias que operam com 

membranas que serão apresentadas neste item são os processos de: microfiltração, 

ultrafiltração, nanofiltração e osmose reversa. 

As membranas atuam como barreiras físicas e seletivas tendo como principal objetivo a 

separação de substâncias que apresentam diferentes propriedades. Para que o processo de 

separação ocorra é necessária a ação de uma força motriz como: gradiente de potencial 

químico ou elétrico, diferencial de pressão ou de concentração (NUVOLARI; COSTA, 2010). 

Nesse método ocorre a separação da corrente que alimenta o sistema em duas outras 

frações, sendo uma delas a parcela que atravessa a membrana – chamada de permeado – e a 

outra fração corresponde ao material retido – chamada de concentrado (NUVOLARI; 

COSTA, 2010).  Esse processo pode ser observado na Figura 4.3. 

 

Figura 4.3 – Esquema de definição do processo por membranas 

 

Fonte: Bertoldo (2005) apud Pombo (2010). 
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Como pode ser observado na Tabela 4.1, o tipo de membrana utilizada na filtração é 

caracterizado por alguns fatores como o seu desempenho, em termos de fluxo e seletividade, 

sua estrutura, as várias propriedades das substâncias que se pretende remover da solução e 

pela força motriz aplicada no processo (NUVOLARI; COSTA, 2010). 

De acordo com Chakrabarty et al., (2008) apud Pombo (2011), as membranas são 

eficientes no tratamento de efluentes que apresentam partículas oleosas com tamanho menor 

que 10 µm e em baixa concentração no meio. Nesses casos há uma combinação de 

tecnologias, uma vez que a membrana possibilita a coalescência das gotas de óleo facilitando, 

assim, a separação por gravidade (HLAVACEK, 1995 apud POMBO, 2011). Atualmente essa 

combinação de tecnologias tem sido mais frequente, uma vez que tem se mostrado mais 

eficiente do que a sua utilização isoladamente (HABERT et al., 2006 apud SCHLUTER, 

2007). 

A ampliação na utilização das membranas como método de separação é devido a 

alguns fatores como: permitir a obtenção de um produto final de qualidade 

(CHAKRABARTY et al., 2008 apud POMBO, 2011); apresenta simples operação; possibilita 

a redução do consumo de energia se comparado a outros processos de tratamento 

(POMBO,2011); dispensa a utilização de produtos químicos e retém partículas de óleo 

menores que 10 µm (CHAKRABARTY et al., 2008 apud MOTTA, 2013). 

 

4.2.1 Microfiltração 

 

Microfiltração é um processo de separação por membrana utilizada na separação de 

sólidos suspensos presentes na água. Esses sólidos podem ser bactérias, vírus, entre outras 

partículas. Essa tecnologia também pode ser utilizada em combinação com outras, como, por 

exemplo, a nanofiltração e a osmose reversa; nesse caso ela funciona como uma proteção para 

esses processos. Outra combinação é o biorreator de membrana (BRM), que se trata de um 

processo biológico combinado com uma separação física, com o objetivo de reter a biomassa 

no sistema (NUVOLARI; COSTA, 2010).  

Na Tabela 4.2 pode-se observar as vantagens e desvantagens desse método de 

tratamento, com relação as características do efluente, assim como das membranas e a relação 

custo-benefício para sua operação.  
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Tabela 4.1 – Características gerais dos processos por membranas 

Fonte: Adaptada de Nuvolari e Costa (2010).

Tipo de 

Processo 

Força 

Motriz 

Mecanismo 

típico de 

separação 

Estrutura 

de operação 

(tamanho 

dos poros) 

Faixa 

típica de 

operação 

(µm) 

Faixa 

de 

Pressão 

(kPa) 

Característica 

do permeado 

Tipos de 

elementos 

removidos 

Taxa de 

fluxo, 

L/m
2
.d 

Particularidades da 

membrana 

Microfiltração 

Diferença 

de pressão 

hidrostática 

e vácuo 

Peneiramento 
Macroporos 

(> 50nm) 
0,08-2,0 70-350 

Água + sólidos 

dissolvidos 

SST, turbidez, 

cistos de 

protozoários, 

algumas bactérias 

e alguns vírus. 

405 – 1600 

Polipropileno, 

acrilonitrile, nylon e 

politetrafluoretileno 

Ultrafiltração 

Diferença 

de pressão 

hidrostática 

Peneiramento 
Mesoporos 

(2-50nm) 
0,005-0,2 170-850 

Água + 

moléculas 

pequenas 

Macromoléculas, 

colóides, algumas 

bactérias, alguns 

vírus e proteínas. 

405-815 

Acetato de celulose 

e poliamida 

aromática 

Nanofiltração 

Diferença 

de pressão 

hidrostática 

Peneiramento 

+ difusão + 

exclusão 

Microporos 

(< 2nm) 

0,001-

0,01 

500-

1500 

Água + 

moléculas 

pequenas, íons 

Muitas moléculas 

pequenas, cor, 

dureza, sulfatos, 

nitratos, sódio e 

outros íons. 

200 – 815 

Acetato de celulose 

e poliamida 

aromática 

Osmose 

Reversa 

Diferença 

de pressão 

hidrostática 

Difusão + 

exclusão 

Densa 

(< 2nm) 

0,0001-

0,001 

3500-

5000 

Água + 

moléculas 

pequenas, íons 

Macromoléculas, 

colóides, bactérias, 

alguns vírus e 

proteínas. 

320 – 490 

Acetato de celulose 

e poliamida 

aromática 
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Tabela 4.2 – Sistema de microfiltração 

Processo Vantagens Desvantagens 

Microfiltração 

Produção de água de alta qualidade; Os efluentes devem apresentar baixa carga 

de sólidos; 

Baixo consumo de energia; Algumas membranas estão sujeitas ao 

ataque químico; 

Proporciona plantas compactas e de simples 

implantação e operação; 
 Substâncias iônicas e gases dissolvidos 

não são afetados; 

Facilmente integrado a outro processo de 

tratamento; 
 Pode ocorrer a formação de uma camada 

de solutos (e outras espécies que se 

pretende separar ou concentrar) que pode 

oferecer resistência ao fluxo permeado. 
  

Os avanços tecnológicos proporcionaram um 

melhor custo-benefício na aquisição, operação e 

manutenção das membranas. 

Fonte: Elaborada a partir de Nuvolari e Costa (2010). 

 

4.2.2 Ultrafiltração   

 

As membranas de ultrafiltração apresentam poros com diâmetros menores se 

comparadas as membranas de microfiltração. Assim, para não afetar o fluxo do processo é 

necessária a utilização de pressões de operações maiores. Com esse tamanho de poro, as 

membranas de ultrafiltração são capazes de reter partículas menores se comparada a 

microfiltração, como coloides e matéria orgânica (NUVOLARI; COSTA, 2010). 

Assim como a microfiltração, as membranas de ultrafiltração também são utilizadas no 

pré-tratamento da água que alimenta um sistema de osmose reversa, permitindo, portanto um 

aumento significativo do desempenho do processo, e a proteção dos equipamentos de osmose 

reversa, uma vez que evita a degradação dessas membranas, e aumenta o seu tempo de vida 

útil (COLLARES, 2004). 

Em processos onde os coloides são um problema como na osmose reversa, 

nanofiltração e troca iônica, a ultrafiltração se mostra um processo ideal, uma vez que o 

tamanho dos seus poros possibilita a remoção desses compostos e, impede que eles possam 

estar presentes no efluente das etapas seguintes, podendo ocasionar prejuízos as membranas, 

como a sua incrustação (COLLARES, 2004).  

Essa alta eficiência no tratamento de água permite obter através da ultrafiltração altos 

padrões de qualidade, muitas vezes superior aos exigidos para considerar a água como 

potável. Por isso, um dos usos mais recorrentes dessa membrana é no tratamento de água para 

reúso (NUVOLARI; COSTA, 2010). 
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4.2.3  Nanofiltração 

 

A nanofiltração, também conhecida como osmose reversa de baixa pressão, apresenta 

tamanho de poro entre a ultrafiltração e osmose reversa (COLLARES, 2004). 

A nanofiltração é utilizada quando a osmose reversa e a ultrafiltração não são as 

melhores escolhas para separação das substâncias do meio. Essa tecnologia é capaz de 

remover íons monovalentes e compostos orgânicos de baixo peso molecular; podendo ser 

utilizada em processos de remoção de cor da água, desmineralização, sendo sua principal 

aplicação na dessulfatação da água do mar para injeção em poços de petróleo (NUVOLARI; 

COSTA, 2010). 

O mecanismo de separação das membranas de nanofiltração e de osmose reversa 

ocorre não somente por barreira física, mas também por potencial elétrico e por conceito de 

difusão, respectivamente. A pressão osmótica passa a ter influência sobre o fluxo da solução 

através da membrana (NUVOLARI; COSTA, 2010). 

 

4.2.4 Osmose Reversa 

  

 As membranas de osmose reversa são utilizadas com o objetivo de remover sólidos 

dissolvidos em um meio líquido. Sua capacidade de remoção de sílica e material coloidal de 

alto e baixo peso molecular possibilita a sua utilização nos tratamentos de dessalinização, 

sendo assim aplicado com sucesso no tratamento de efluentes de uma refinaria de petróleo. 

(NUVOLARI; COSTA, 2010). 

  A osmose é um processo de tratamento avançado, que consiste na movimentação 

natural do solvente do lado mais concentrado, para o de menor concentração, através de uma 

membrana semipermeável, que permite a passagem do solvente e a retenção do soluto. A 

diferença de potencial químico entre os dois lados da membrana é a força motriz que ocasiona 

a transferência de massa (MUSTAFA, 1998). 

 Neste processo, aplica-se uma pressão de operação bastante superior à pressão 

osmótica
1
 no lado da solução concentrada, de forma que ocorre uma inversão no fluxo 

espontâneo de solvente, isto é, o fluxo acontece da solução mais concentrada para a menos 

concentrada, através da membrana. Essa inversão do fluxo possibilita a obtenção de uma 
                                                           
1
 A pressão osmótica é a força total necessária para finalizar o escoamento espontâneo do solvente através da 

membrana. Esse processo é função da proporção entre a quantidade de substâncias dissolvidas e a temperatura da 

solução, independendo das características da membrana (NUVOLARI; COSTA, 2010).  
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solução salina ainda mais concentrada de um lado da membrana e uma água com um menor 

índice de contaminantes no outro lado. Na Figura 4.4 pode-se observar o funcionamento desse 

processo (MUSTAFA, 1998). 

 

Figura 4.4 - Processo de osmose reversa 

 

Fonte: Mustafa (1998). 

 

Segundo Nuvolari e Costa (2010), para evitar problemas de incrustação e degradação 

de membranas, que são materiais bastante sensíveis, é importante que o efluente passe por um 

pré-tratamento (filtração, carvão-ativado e reação com agentes químicos redutores), de forma 

a proporcionar uma melhor eficiência do processo. Através da passagem do líquido pela 

membrana, sob alta pressão, podem ser eliminados sais dissolvidos (cálcio, magnésio, 

cloretos, fluoretos, sulfatos, entre outros), pesticidas, dureza, bactérias, protozoários, vírus, 

coloides, sílica, contaminantes orgânicos e outras substâncias indesejáveis. Portanto, as 

membranas são fundamentais para a eficiência do sistema de osmose reversa e a consequente 

geração de uma água com alto grau de pureza.  

A Tabela 4.3 apresenta de forma resumida algumas limitações de projeto de osmose 

reversa, que são influenciados pela pressão, temperatura, taxa de recuperação de água e 

concentração de sais na corrente de alimentação.  

Segundo Farrugia (2013), as membranas de osmose reversa podem reter até íons e 

átomos de baixo peso molecular, que as demais tecnologias não são capazes de remover. 

Assim, a tecnologia de osmose reversa pode fornecer água de reúso para processos industriais 

(caldeiras, torres de resfriamento), água ultrapura para geração de energia elétrica e água para 

extração de metais, em indústrias de mineração.  
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Tabela 4.3 – Limitações de projeto de osmose reversa 

Parâmetros Unidades Valores máximos 

Temperatura ° C 50 

Cloro livre Ppm 1 

Turbidez Unt 1 

Óleos e graxas Ppm Isento 

Ph - 2 -11 

Fonte: Adaptada de Mustafa (1998).  

 

 A Tabela 4.4 apresenta as principais vantagens e desvantagens do uso de membranas 

de osmose reversa, que estão relacionadas aos custos operacionais, presença de substâncias 

químicas e requisitos de qualidade do efluente, para garantir a eficiência do processo. 

 

Tabela 4.4 – Sistema de osmose reversa 

Processo Vantagens Desvantagens 

 Operação contínua;  

Osmose 

Reversa 

Sistema automatizado; 

Baixo consumo de produtos 

químicos; 

Menor área de implantação. 

Elevado consumo de energia elétrica; 

Necessidade de pré-tratamento de 

efluentes. 

Fonte: Elaborada a partir de Farrugia (2013); Nuvolari e Costa (2010).  

 

4.3 Troca Iônica 

 

 A troca iônica é uma tecnologia de purificação baseada na troca de íons contaminantes 

do líquido a ser tratado, por outros íons presentes na resina (NUVOLARI; COSTA, 2010). 

Entre os contaminantes que podem ser removidos, estão presentes os compostos fenólicos, 

ácidos orgânicos, sílica e carbono. O sistema de troca iônica pode ser utilizado na purificação 

de condensados, empregado na produção de água ultrapura para a indústria de semicondutores 

eletrônicos e farmacêuticas e no tratamento de efluentes líquidos (MUSTAFA, 1998).   

  De acordo com Mustafa (1998), o processo de troca iônica pode ser dividido em 4 

etapas. A primeira etapa consiste na passagem da corrente de alimentação, efluente em 

tratamento, por vasos pressurizados contendo resina catiônica (R-H), acontecendo a troca dos 
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cátions contaminantes presentes no efluente pelos íons hidrônios (H
+
) da resina, conforme 

representado pela seguinte Equação (4.1): 

 

n R – H  +  M
+n

                 Rn – M  +  n H
+
                              (4.1) 

 

A corrente de saída desses vasos apresenta um caráter ácido e contém um líquido livre 

de cátions. A passagem desse líquido por um vaso de resina aniônica provoca a troca de 

ânions (N
-m

) por íons hidroxilas (OH
-
), sendo essa a segunda fase, conforme descrito na 

seguinte Equação (4.2): 

   

m R – OH  +  N
-m

                   Rm – N  +  m OH
- 
                (4.2) 

 

Os ânions (N
-m

) são retidos na resina, de modo que a terceira etapa consiste na 

formação de água a partir dos íons hidrônios e hidroxilas, liberados nas etapas anteriores, 

conforme descrito a seguir, pela Equação (4.3): 

 

H
+ 

+ OH
-  

                 H2O                      (4.3) 

 

Os ânions carbonatos e bicarbonatos têm afinidade com H
+ 

levando à formação de gás 

carbônico. Esse, por sua vez, reage com a água formando HCO3
-
 e CO2

-
, que devem ser 

removidos, antes de passar pelos leitos aniônicos, para reduzir o volume necessário de resina. 

As Equações (4.4) e (4.5) representam as reações que ocorrem nessa etapa: 

 

CO3
-2

  +  2 H
+ 

                
 
H2O  +  CO2                (4.4) 

HCO3
-
  +  H

+
                 H2O  +  CO2                 (4.5) 

 

 Pode haver uma etapa adicional de passagem por um leito misto (catiônico e 

aniônico), para que sejam eliminados contaminantes que não foram removidos nos leitos de 

resina anteriores dependendo do grau de exigência de qualidade da água em cada processo 

(MUSTAFA, 1998).   

 Na Figura 4.5 é possível observar uma representação de um sistema que opera com um 

leito de resina catiônica em série com um leito de resina aniônica. Também pode-se observar 

a representação da utilização desses leitos catiônico e aniônico seguidos por um leito misto.  
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Mierzwa (2005) apud Nuvolari e Costa (2010), apresenta uma descrição quanto aos 4 

tipos de grupos funcionais da resina que são: catiônica fortemente ácida, catiônica fracamente 

ácida, aniônica fortemente básica e aniônica fracamente básica. A Tabela 4.5 apresenta 

algumas características desses grupos de resinas, segundo sua constituição química, e para 

qual tipo de efluente sua aplicação é mais apropriada. 

 

Figura 4.5 – Representação dos leitos de resinas de troca iônica 

 

Fonte: Adaptada de Mustafa (1998). 

 

Tabela 4.5 – Principais características dos diferentes tipos de reinas de troca iônica 

Resina Características 

Catiônica fortemente 

ácida 

Empregadas para a remoção de dureza (cálcio e magnésio) e desmineralização. 

Estrutura química formada pelo estireno e divinilbenzeno. 

Catiônica fracamente 

ácida 

Empregadas para remoção de elevada dureza. 

Estrutura química formada principalmente por carboxilato. 

Aniônica fortemente 

básica 

Empregadas para o tratamento de água e efluentes que possuem sílica. 

O grupo químico funcional é a amina quaternária. 

Aniônica fracamente 

básica 

Empregadas para o tratamento de águas e efluentes que precisam remover os 

ânions de ácidos fortes (Cl
-
, SO4

-3
, NO3

-2
), mas não removem sílica e 

bicarbonatos. 

O grupo funcional é a amina terciária. 

Fonte: Elaborada a partir de Mierzwa (2005) apud Nuvolari e Costa (2010). 
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De acordo com Nuvolari e Costa (2010), a escolha da resina deve ser feita de acordo 

com sua seletividade, afinidade pela troca de íons, número máximo de sítios ativos por grama 

e o sistema no qual será empregada. As principais vantagens e desvantagens do processo de 

troca iônica estão representadas na Tabela 4.6. 

 

Tabela 4.6 – Processo de troca iônica 

Processo Vantagens Desvantagens 

 

 

Troca 

iônica 

Efluente tratado com qualidade superior à obtida 

de outros processos; 

 

Remoção seletiva das espécies indesejáveis. 

 

Sistema automático ou manual; 
 

Aplicação para tratamento de grandes e pequenos 

volumes de efluentes. 

Produtos químicos envolvidos no processo 

de regeneração podem ser perigosos; 

 

Paradas para regeneração; 

 

Geração de efluentes com alta concentração 

de contaminantes; 
 

Possibilidade de degradação das resinas. 

 

Fonte: Elaborada a partir de Nuvolari e Costa (2010). 
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5. A Indústria de Petróleo e o Desafio das Práticas Ambientalmente Sustentáveis 

 

 Neste capítulo será apresentada a expansão da indústria petroquímica, e os impactos 

de suas atividades para a sociedade. Assim, tornou-se necessário que elas visassem conciliar o 

sucesso operacional com o desenvolvimento de práticas ambientalmente sustentáveis.   

 

5.1 A Indústria de Petróleo no Brasil 

 

 A Indústria Petroquímica é um setor de grande relevância da indústria química, que 

utiliza como matéria-prima: petróleo, gás natural e seus derivados. Esses se transformam em 

variados bens de consumo e bens materiais, como: plásticos, borrachas, fibras sintéticas, 

detergentes e fertilizantes, que por sua vez, fazem parte de outros produtos essenciais para a 

sociedade (SCARLATI, 2013). 

 Após a Segunda Guerra, com a expansão da economia, os produtos petroquímicos se 

difundiram no mercado devido a oferta de materiais mais baratos e com uma maior gama de 

aplicabilidade do que os tradicionais, como: vidro, papel, metais, cerâmicas e fibras naturais. 

Assim, os produtos petroquímicos foram inseridos na vida do homem moderno, tornando-se 

parte constituinte na fabricação de bens essenciais para suas vidas (PERRONE, 2010). 

 A Indústria Petroquímica normalmente apresenta-se sob a forma de complexos e segue 

uma sequência de transformações químicas, que tem início na transformação dos produtos 

básicos, provenientes do petróleo, em produtos intermediários, que por sua vez, dão origem 

aos produtos finais. Esses produtos petroquímicos finais estão presentes em quase todos os 

campos da matriz industrial. (PERRONE, 2010).  

 A Figura 5.1 representa a cadeia industrial petroquímica, onde a matéria-prima 

(petróleo) pode ser submetida a processos de separação física e processos de conversão, que 

permitem a separação das frações leves e pesadas do petróleo, e a conversão de suas frações 

de baixo valor econômico, em outras de maior valor para o mercado. 

 Assim, pode-se obter os produtos de primeira geração, que se dividem, basicamente, 

em 2 grupos. O primeiro grupo corresponde as olefinas, como eteno, propeno e butadieno; o 

segundo grupo é constituído pelas frações mais pesadas do petróleo, como: benzeno, tolueno e 

xileno, que são matérias-primas essenciais para o desenvolvimento de muitos setores 

petroquímicos. Os produtos de primeira geração são utilizados para originar os produtos de 

segunda geração, também conhecidos por produtos intermediários, que são classificados de 

acordo com sua aplicação final. Esses produtos intermediários por sua vez, originam os 



53 

 

produtos de terceira geração (produtos finais), que estão presentes no cotidiano das pessoas, 

na forma de embalagens, calçados, materiais da construção civil, eletroeletrônico e 

automóveis (SCARLATI, 2013).  

   

Figura 5.1 – Cadeia de transformação dos principais produtos petroquímicos  

 

 Fonte: Scarlati (2013).   

 

 Na década de 1950, a indústria petroquímica passou a fazer parte do setor industrial 

brasileiro, quando foram construídas unidades isoladas. Na década seguinte foi intensificada a 

expansão das atividades petroquímicas, onde a Petrobras desempenhou um papel 

fundamental, construindo grandes complexos petroquímicos, que, ainda hoje, são 

fundamentais para o desenvolvimento industrial do país, uma vez que ela fornece produtos 
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para outras indústrias de transformação, e fornece insumos básicos para a sociedade moderna, 

como energia (combustível) para atender o setor de transportes (PERRONE, 2010).    

 A expansão do setor petrolífero e o crescimento do número de indústrias 

petroquímicas, não só no Brasil, mas em todo o mundo, contribuiu para aumentar os impactos 

ambientais causados por suas atividades. Dessa forma, torna-se necessário que as empresas 

adquiram a responsabilidade de planejar o seu crescimento operacional e aumento de 

produtividade, se preocupando com o desenvolvimento sustentável, ou seja, visando 

minimizar a poluição, degradação de corpos d’água e contaminação do solo, para não causar 

malefícios ao ecossistema.  

 Como exemplo de indústria petrolífera que vem adotando a responsabilidade de 

integrar o sucesso operacional com a preocupação ambiental, pode-se destacar o caso da 

Petrobras, que tem realizado investimentos na área de pesquisas e parcerias com fornecedores 

e clientes. A gestão de tecnologia da empresa é realizada por meio de uma parceria com 

Centro de Pesquisas e Desenvolvimento da Petrobras (Cenpes), onde são desenvolvidas as 

atividades de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) (PETROBRAS, 2014a). 

 Segundo o Relatório de Tecnologia da Petrobras, foi realizado um investimento de 

US$1,1 bilhão pela Função Tecnologia da Petrobras no ano de 2014. A gestão desse 

investimento foi coordenada pelo Cenpes e se mostrou fundamental, para que a companhia 

permanecesse entre as maiores investidoras em P&D na área de energia no mundo 

(PETROBRAS 2014a).  

 No ano de 2014, o Cenpes atuou em parceria com cerca de 100 universidades e centros 

de pesquisas brasileiros e 35 no exterior, para o desenvolvimento de projetos, por meio dos 

quais foram desenvolvidos 918 projetos de P&D e mais de 4 mil assistências técnicas e 

científicas. No Brasil, foram solicitadas 61 patentes, mas somente 28 foram concedidas nesse 

ano (PETROBRAS 2014a). 

Na Figura 5.2 são apresentados os investimentos em P&D por área realizados pela 

Petrobras, no período de 2012 a 2014. Como se pode observar, os maiores investimentos são 

realizados na área de exploração e produção, atividades de primeira geração, que geram 

energia, como exemplo: gás e biocombustível, e que são responsáveis pela maior parte dos 

lucros da empresa. Em seguida está área de abastecimento, que diz respeito ao transporte e 

suprimento de seus produtos para os pontos de consumo. O terceiro maior investimento está 

direcionado para a área ambiental, com a finalidade de desenvolver soluções que minimizem 

os prejuízos ambientais causados pelas suas operações industriais.     
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Figura 5.2 – Investimentos em P&D por área (2012-2014) 

 

Fonte: Petrobras (2014a). 

 

5.2.  Novos Rumos para a Gestão Ambiental na Petrobras 

 

No mundo de hoje, a aplicação dos conceitos de gestão ambiental pelas empresas se 

tornou uma questão de sobrevivência no mercado nacional e internacional. Dado o fato que a 

partir do momento no qual a sociedade passou a tomar a consciência de que os recursos 

naturais são finitos, ela começou a exigir das autoridades normas ambientais mais rígidas e 

adequação das empresas a essas normas. Como uma forma de estímulo, atualmente, os 

consumidores passaram a selecionar aquelas que são capazes de expandir suas atividades, ao 

mesmo tempo que trabalham para a melhoria de toda a sociedade. Dessa forma, se tornou um 

desafio para as empresas conseguirem conciliar o desenvolvimento sustentável com a 

obtenção de lucro. 

Esse desafio tem sido constante para a Petrobras, cujas atividades apresentam uma 

grande capacidade de degradação do meio ambiente. Os impactos que as atividades 

petrolíferas podem causar vão desde a exploração e refino até o consumo, como pode ser visto 

na Tabela 5.1. Isso pode ser comprovado pelo acidente que ocorreu com uma de suas 

plataformas em 2001. Dessa forma, pode-se observar que a empresa se torna refém da própria 

atividade (XAVIER et al., 2008). 

Diante desse contexto, a implementação de práticas de gestão ambiental pela 

instituição possibilita uma melhoria no desempenho ambiental de suas atividades, reduzindo 

os impactos e riscos ambientais e sociais, além de atender as legislações do país onde operam. 

Assim a elaboração de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA), se torna fundamental para 
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uma indústria petrolífera que deseja sobreviver e expandir sua influência de atuação no 

mercado nacional e internacional (SANTOS, 2010). 

 

Tabela 5.1 – Aspectos e impactos das atividades petrolíferas 

Processo Aspecto Impacto 

Exploração Levantamentos sismológicos 
Interferência no ambiente 

natural 

Perfuração Descarte de fluidos Contaminação dos Recursos 

Hídricos 

Descarte de cascalho Alteração do Habitat 

Contaminação do Solo 

Produção Descarte da água do processo Contaminação dos Recursos 

Hídricos Descarte de resíduos oleosos 

Refino Descarte da água do processo Contaminação dos Recursos 

Hídricos 

Emissão de efluentes gasosos pelas 

refinarias 

Poluição Atmosférica 

Transporte Vazamento de Óleo Contaminação dos Recursos 

Hídricos 
Fonte: Adaptada de Xavier et al. (2008). 

 

Tendo que conviver com os constantes riscos que suas atividades podem causar no 

meio ambiente e, consequentemente a sociedade, a empresa adota práticas de uso racional da 

água, energia, assim como a gestão das emissões atmosféricas e da geração de resíduos e 

efluentes (PETROBRAS, 2014b). 

De acordo com Xavier et al. (2008), a Petrobras pode ser considerada um exemplo de 

empresa petroquímica em relação ao cumprimento das premissas de uma SGA, uma vez que 

apresenta uma grande atuação no segmento socioambiental. De forma a minimizar os 

impactos que suas atividades podem causar no meio ambiente, a empresa busca desenvolver 

projetos que tragam melhorias para a sociedade. 

O SGA da Petrobras engloba as áreas de Segurança, Meio Ambiente, Eficiência 

Energética e Saúde, conhecido como SMES, que deve estar em conformidade com as normas 

ISO 14001, que diz respeito à gestão ambiental, e a OHSAS 18001, que está relacionada a 

gestão de saúde e segurança (PETROBRAS 2014b). Visando colocar em prática o plano de 

SGA, a Petrobras realiza investimentos em ações que permitem reduzir os danos ocasionados 

por suas atividades, seja adotando medidas preventivas voltadas para os principais exercícios 

causadores de danos ambientais, ou adotando medidas para restaurar os problemas gerados, 

conforme pode ser verificado na Tabela 5.2. 
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Tabela 5.2 - Total de dispêndios e gastos em proteção ambiental (R$ milhões) 

Natureza do dispêndio 2012 2013 2014 

Gastos ambientais relacionados com a produção/operação 2.238,7 2.727,3 2.829,2 

Equipamentos e sistemas de controle de poluição 154,1 118,7 94,1 

Projetos de recuperação de áreas degradadas 434,1 373,1 245,7 

Investimentos em programas e/ou projetos externos 

(incluindo patrocínios) 

101,2 104 107,9 

Total 2.928,2 3.324,4 3.276,9 

Fonte: Adaptada de Petrobras (2014b). 

   

Essa tabela mostra que o investimento para um desenvolvimento sustentável associado 

a área de SMES na Petrobras aumentou no período de 2012 a 2014. Esse fato comprova a 

preocupação da empresa em desenvolver suas atividades, com a responsabilidade de reduzir 

os impactos causados ao ecossistema. Os maiores investimentos, estão relacionados a suas 

principais atividades, exploração e produção do petróleo. No entanto, ainda podem-se 

observar investimentos em ações para amenizar os danos negativos, que podem ter ocorrido; 

com isso, investe-se em equipamentos cuja finalidade é reduzir a poluição e projetos para 

recuperação de áreas degradadas.     

Segundo o Relatório de Sustentabilidade da Petrobras, podem-se destacar algumas das 

áreas de atuação da Petrobras que têm essa conscientização sobre o aspecto ambiental, sendo 

elas: Eficiência Energética, Gerenciamento de Emissões Atmosféricas e Recursos Hídricos 

(PETROBRAS, 2014b). 

 

5.2.1 Atuação na Área de Eficiência Energética 

 

Os pilares nos quais se fundamentam a atuação na área de Eficiência Energética, 

associam-se a: elaboração de projetos que possibilitem aumentar a eficiência energética de 

ativos já existentes; realização de uma eficiente gestão de operação que priorize uma 

otimização energética; e a incorporação de conceitos de eficiência energética na elaboração de 

novos projetos (PETROBRAS, 2014b).  

Com isso, a empresa pode obter alguns resultados positivos, como a economia de 1,6 

mil terajoules no ano (TJ/a) associados a medidas de otimização; economia de R$ 13,2 

milhões relacionada à conscientização de reduzir a energia nos prédios administrativos e 
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adoção de sistemas modernos de iluminação; e melhoria da eficiência energética das 

refinarias, como no funcionamento de fornos e caldeiras (PETROBRAS, 2014b).    

 

5.2.2 Atuação na Área de Emissões Atmosféricas 

 

 As atividades da indústria de petróleo são responsáveis pela emissão de poluentes 

atmosféricos, dentre os quais se destaca o gás carbônico (CO2), principal gás que contribui 

para o aumento do efeito estufa. Em 2014 foi registrado um aumento de 24% no valor dos 

gases queimados em tocha das atividades de exploração e produção, quando comparados ao 

ano de 2013. Esse fato se deve ao início da operação cinco novas unidades de produção em 

mar (PETROBRAS, 2014b).  

 Para não aumentar seus lucros operacionais sem levar em consideração os impactos 

por eles causados, a Petrobras investiu na modernização das unidades, na implementação de 

equipamentos mais eficazes para reduzir o lançamento de gases para atmosfera, na 

padronização de projetos e no investimento de tecnologias e pesquisas, de forma que foi 

possível reduzir a emissão dos gases, apesar da quantidade gerada ter sido maior 

(PETROBRAS, 2014b).  

 

5.2.3 Atuação na Área de Recursos Hídricos  

 

Diante do cenário de escassez hídrica no Brasil, a Petrobras passou a adotar ações de 

racionalização desse recurso, investindo no desenvolvimento de tecnologias e processos que 

utilizem de forma mais eficiente a água. Um dos projetos que tem recebido significativo 

investimento é o de reúso da água (PETROBRAS, 2014b). 

De acordo com o Relatório de Sustentabilidade da Petrobras, 24,5 milhões de metros 

cúbicos de água foram reutilizadas. Com a adoção dessas medidas foi registrado uma redução 

de 33% do consumo de água em cinco dos dez seus prédios administrativos com maior 

demanda de água no período 2012-2014. A implementação de uma Estação de Tratamento de 

Água e Reúso (Etra), no Cenpes, permitiu a reutilização de 196 milhões de litros de água, 

significando uma economia de R$ 5,8 milhões associados ao consumo de água das 

concessionárias da região e ao tratamento necessário para o descarte dos efluentes 

(PETROBRAS, 2014b). A redução do volume de água doce captada e o aumento do volume 

de água reutilizada em suas instalações podem ser observados na Tabela 5.3. 
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Tabela 5.3 – Procedência da água captada pelo Sistema Petrobras 

Fonte Volume captado (milhões de m
3
) Volume captado (%) 

 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Água de superfície 128,2 122,8 126,4 66,3 63,4 61,2 

Água subterrânea 36 30,7 31,7 18,6 15,9 15,4 

 Abastecimento municipal 

ou por terceiros 

29,2 40,1 48,4 15,1 20,7 23,4 

Totais 193,4 193,6 206,5 100 100     100 

Volume total de água reutilizada 

 2012 2013 2014 

Água reusada (milhões de m
3
) 23,5 24 24,5 

Volume em relação ao total de água utilizada (%) 10,8 11,1 10,6 

Fonte: Adaptada de Petrobras (2014b).  

 

Além da captação da água, também há uma preocupação com o descarte de efluentes 

hídricos gerados por suas operações. Como é o caso da água de produção gerada nas 

atividades petrolíferas. Há projetos de tratamento e reutilização no nordeste brasileiro. Em 

Alagoas, por exemplo, começou a ser utilizado um sistema de injeção de água produzida nos 

poços do Campo de Furado (PETROBRAS, 2014b). 

O crescente volume de água produzida gerada em suas operações de exploração e 

produção vem preocupando a empresa, uma vez que o volume desse efluente está limitando as 

suas atividades, como o que está ocorrendo nos poços localizados no Nordeste 

(PETROBRAS, 2014b). Esse assunto será abordado no próximo capítulo. 
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6. A Técnica de Reúso Aplicada na Atividade Petrolífera da Região de Fazenda 

Belém 

 

Apesar dos aspectos econômicos e estratégicos da indústria petrolífera serem 

bastante importantes para a política mundial, existem diversos fatores que limitam sua 

expansão, sendo a questão ambiental uma delas (GOLDEMBERG et al., 2014 apud GOMES, 

2014).  Uma vez que a indústria de petróleo é capaz de afetar o meio ambiente em todos os 

níveis: ar, água, solo e consequentemente, a todos os seres vivos que habitam o planeta. Dessa 

forma, torna-se necessário o conhecimento de todos os fatores que são essenciais para o 

desenvolvimento das atividades petrolíferas, principalmente aqueles que podem causar 

grandes prejuízos ambientais, para que ações possam ser tomadas de forma a evitar danos 

irreversíveis ao meio ambiente (MMA, 2013a apud GOMES, 2014).  

 

6.1 Água de Produção 

 

A água de produção - ou também conhecida como água produzida - é composta pela 

água de formação
2
 do poço produtor, parcela mais significativa, e a água utilizada nos 

processos produtivos como: água de condensação, água de dessalinização e água de injeção 

(GOMES, 2014). Esse efluente é composto por materiais orgânicos, inorgânicos e resíduos de 

aditivos químicos usados no processo de produção, que são trazidos à superfície junto com o 

petróleo (FIGUEREDO et al., 2014 apud GOMES, 2014). 

De acordo com Neff et al. (2011), apud Gomes (2014), as atividades petrolíferas dão 

origem a uma grande quantidade de água produzida, que pode variar com a idade do campo e 

as suas características. Como observado, quanto mais antigos forem os campos, maiores 

tendem a ser a quantidade de efluentes neles gerados. Em alguns casos, o volume de água de 

produção gerada excede todos os outros resíduos originados pelas atividades da indústria 

petrolífera.  

Segundo informações da Base de Dados da ANP (2013), apud Gomes (2014), a 

partir de uma produção geradora de 107 milhões de metros cúbicos de petróleo no Brasil 

foram registrados cerca de 95 milhões de metros cúbicos de água produzida provenientes das 

operações de produção offshore, obtendo-se uma razão água/óleo correspondente a 0,89:1. De 
                                                           
2
 Água de formação é uma água do mar ou água doce que ficou represada durante milhões de anos em reservas 

geológicas. Ao longo dos anos de represamento, essas águas acumulam sais, íons e outras substâncias. (Neff et 

al., 2011 apud GOMES, 2014). 
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acordo com Morais (2013), apud Gomes (2014), a média mundial da razão água/óleo é de 3:1. 

Essa discrepância de valores pode estar associada a idade dos campos brasileiros, isso porque 

o início das atividades de exploração e produção são mais recentes se comparadas ao restante 

do mundo (MORAIS, 2013 apud GOMES, 2014). Essas informações podem ser 

exemplificadas na Tabela 6.1, que mostra o volume de petróleo e água produzida nas 

atividades marítimas do Brasil entre os anos 2007 e 2013. 

 

Tabela 6.1 - Produção de petróleo e água produzida nas atividades marítimas do Brasil entre os 

anos 2007 e 2013 

Anos Nº de campos 

em produção 

Produção de 

Petróleo (m
3
) 

Produção de 

Água (m
3
) 

Razão 

Água/Óleo 

2007 72 90.325.811,72 55.616.116,24 0,62 

2008 72 94.966.052,11 64.840.609,47 0,68 

2009 77 102.772.060,94 72.669.901,67 0,71 

2010 84 108.744.098,48 79.797.357,58 0,73 

2011 88 111.613.472,60 78.894.063,37 0,71 

2012 92 109.440.699,13 85.882.879,79 0,78 

2013 81 107.152.244,15 94.924.064,52 0,89 

Média 81 103.573.491,30 76.089.285,66 0,73 

Fonte: Elaborado a partir de dados da ANP apud Gomes (2014).  

 

Devido ao seu crescente volume e complexidade da água, o descarte da água de 

produção exige uma maior atenção pela indústria petrolífera; pois apresentam características 

(turbidez, concentração de material orgânico e inorgânico) diferentes das características da 

água do mar ou de águas subterrâneas (DANIELS; MEANS apud MACEDO, 2009).  

 

6.1.1  Padrões de Lançamento da Água de Produção 

 

A questão da água de produção gerada na atividade de exploração e produção de 

petróleo é um dos pontos cruciais a serem analisados quando o assunto é petróleo. De acordo 

com a CONAMA nº 393/2007, esse efluente precisa ser tratado antes de ser descartado.  

 

Resolução CONAMA nº 393/2007: 
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Dispõe sobre o descarte contínuo de água de processo ou de produção em 

plataformas marítimas de petróleo e gás natural, e dá outras providências. 

 

Essa Resolução complementa a Resolução CONAMA nº 357/2005
3
, sendo a única 

voltada especificamente para a regulamentação dos padrões e práticas relacionadas à água 

produzida, impondo o tratamento de efluentes na extração e plataformas offshore, porém não 

é aplicável as mesmas atividades realizadas onshore. De acordo com seu art. 2º §I, a água 

produzida ou de produção é definida como “a água normalmente produzida junto com o 

petróleo”. Ela só permite que esse efluente seja descartado no ambiente desde que não 

acarretem alterações no corpo receptor e respeitam as definições estabelecidas. Algumas 

diretrizes devem ser consideradas: 

 

Art. 4º - A água produzida somente poderá ser lançada, direta ou indiretamente, no 

mar desde que obedeça às condições, padrões e exigências dispostos nesta 

Resolução e não acarrete ao mar, no entorno do ponto de lançamento, características 

diversas da classe de enquadramento para a área definida, com exceção da zona de 

mistura. 

Parágrafo único. Para efeito desta Resolução, a zona de mistura está limitada a um 

raio de 500m do ponto de descarte. 

Art. 5º - O descarte de água produzida deverá obedecer à concentração média 

aritmética simples mensal de óleos e graxas de até 29 mg/L, com valor máximo 

diário de 42 mg/L. 

 

A Resolução CONAMA n° 393/2007 não abrange o descarte de água produzida 

gerada pelas atividades onshore. Dessa forma, de acordo com Nascimento (2009), apud 

Gomes (2014), os estados onde esse efluente será descartado são responsáveis pelo seu 

gerenciamento, no que se refere ao licenciamento ambiental e a determinação dos padrões de 

qualidade necessários. Também é abordado o fato de que no Brasil ainda não existe uma 

regulamentação específica no que se refere a esse tema.  

Apesar de haver iniciativas, como as que serão apresentadas a seguir, em relação ao 

melhor gerenciamento desse efluente, ainda há muito o que se fazer, de forma a minimizar os 

impactos que as atividades petrolíferas podem causar no meio ambiente. 

                                                           
3
  Resolução CONAMA nº 357/2005 – “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, e dá outras 

providências.”  
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6.1.2 Reúso de Água Produzida 

 

 A água é um elemento importante para o desenvolvimento de diversificados setores 

industriais, dentre os quais está a indústria de petróleo. Atividades de exploração e produção 

de petróleo em campos maduros geram grande quantidade de água (água produzida) que se 

traduz em um fator limitante para o prosseguimento do processo, pois é necessário tratar essa 

água antes de efetuar seu descarte nos corpos hídricos (PINHEIRO et al., 2014). 

 A corrente de petróleo extraída de poços petrolíferos é destinada para unidades de 

produção, onde está sujeita a etapas de separação física e etapas de conversão. A primeira fase 

desse processo ocorre numa dessalgadora. Antes dessa corrente de petróleo ser introduzida no 

vaso dessalgador, adiciona-se uma corrente de água de produção, que visa facilitar a 

separação dos contaminantes orgânicos e inorgânicos do petróleo. A dessalgadora tem por 

objetivo separar as 3 fases físicas contidas nessa corrente, isto é, separar a fase sólida, como 

areia; a fase gasosa; e a fase líquida, como a água de produção que é eliminada pelo fundo do 

vaso, sendo assim separada da corrente de óleo, que sai pelo topo e tem como destino outros 

processos de separação física, de conversão e de tratamento, para ser enquadrada aos padrões 

de exigência, que permitem sua comercialização.  

 A água de produção é um “subproduto” da indústria petrolífera, que era considerado 

como um rejeito e recebia os tratamentos necessários para a realização do correto descarte, 

segundo as normas vigentes com relação ao descarte de efluentes desse tipo de indústria. No 

entanto, pode-se verificar uma crescente preocupação das indústrias e da sociedade com as 

questões ambientais e a preservação dos recursos naturais. Dessa forma, tem-se investido em 

novas finalidades de utilização da água produzida, para que essa não seja descartada no meio 

ambiente, e que também permita a agregação de valor nas indústrias, permitindo, assim, que 

sejam desenvolvidos projetos mais sustentáveis e, que consequentemente, melhorem a 

imagem da empresa perante a sociedade. 

 Assim, uma possível solução de aplicação sustentável para a água de produção, é 

utilizar tecnologias avançadas de tratamento, como os processos por membranas, que 

permitem a obtenção de água de reúso, aplicável em diversificados setores da indústria de 

petróleo.  

 Segundo Schulter (2007), as principais vantagens da prática de reúso na indústria de 

petróleo são: a reinjeção da água produzida de reúso nos poços de petróleo, que auxiliam no 

seu escoamento até a superfície, permitindo uma recuperação adicional de 15 a 20% do óleo 
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contido nos reservatórios; redução do consumo de água obtida de fontes naturais, de forma 

que se aumenta sua disponibilidade para fins mais nobres.  

   Segundo Pinheiro et al. (2014), a prática de reúso de água de produção ainda fornece o 

benefício de redução dos impactos ambientais, uma vez que decresce a quantidade de 

poluentes lançados no ambiente, e consequentemente, os custos envolvidos na etapa de 

tratamento dos mesmos para o posterior descarte.  

 Schluter (2007) ainda ressalta que deve ser realizado um estudo para avaliar em qual 

poço de petróleo é possível aplicar a prática de reinjeção dessa água de reúso. Esse é um fator 

importante, porque essa água não deve conter substâncias que alterem a composição original 

dos poços, ocasionando alterações na qualidade do óleo obtido. É possível que o reúso seja 

viável para um campo e não seja para outro, uma vez que eles não possuem a mesma 

formação geológica. 

 Dessa forma, Schluter (2007) apresenta algumas substâncias possíveis de 

contaminação dessa água, e os impactos causados pelas mesmas, conforme apresentado na 

Tabela 6.2.  

 

Tabela 6.2 – Principais contaminantes que podem estar presentes na água de produção 

Material 

particulado 

Produtos de 

corrosão 

Matéria orgânica 

em suspensão 

Sais 

precipitados 
Microorganismos Gotículas de óleo 

Agente 

causador 

O2, CO2, H2S 

Microorganismos 

Presença natural na 

água 

Sais 

incompatíveis 

 

BRS, BANHT 

Limitações da 

separação água-

óleo 

Mecanismo 

de 

formação 

Processos 

corrosivos 

Vida marinha, 

resíduos de etapas 

anteriores do 

tratamento 

Precipitação de 

compostos de 

baixa 

solubilidade 

Crescimento 

bacteriano 

Emulsificação 

Método de 

prevenção 

Desaeração; uso de 

biocidas; inibidores 

de corrosão 

Floculação, 

flotação, filtração 

Remoção de 

sulfato 

Adição de biocidas Floculação, 

flotação 

Tipo de 

água 

afetada 

Águas captada e 

produzida 

Água captada e 

água produzida 

Água captada e 

água produzida 

Água captada e 

água produzida 

Água produzida 

Fonte: Adaptada de Schluter (2007). 

 

 A água de produção pode conter diferentes categorias de substâncias, que tornam o seu 

reúso direto, sem tratamento inviável. Essas substâncias podem ser provenientes da 
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composição dos poços petrolíferos, assim como de adição de componentes químicos, 

realizadas durante as etapas de processamento de suas unidades (SCHLUTER, 2007). 

 

6.2 Projeto Piloto de Reúso de Água Produzida 

 

 Neste item será apresentado um projeto piloto de reúso de água produzida para fins de 

irrigação e geração de vapor, que está sendo desenvolvido pelo Cenpes e encontra-se em 

implantação no Campo de Fazenda Belém da Unidade de Produção do Rio Grande do Norte e 

Ceará. O conhecimento acerca das características deste projeto, como dos trabalhos já 

desenvolvidos e publicados a seu respeito, foi obtido a partir de entrevistas realizadas no 

Cenpes, localizado na Ilha do Fundão (RJ), em Junho de 2016. Assim, foi possível 

compreender o uso das técnicas de reúso adotadas pela Petrobras, por meio de depoimentos 

dos técnicos responsáveis pelo projeto.  

 De acordo com Schluter (2007), o Campo de Fazenda Belém constitui a parte norte da 

Bacia Potiguar, emersa na plataforma Aracati, que possui campos em águas rasas e campos 

terrestres, de modo que é um dos maiores produtores de petróleo onshore no Brasil. A sua 

localização pode ser verificada por meio da Figura 6.1. 

 

Figura 6.1 – Localização do Campo de Fazenda Belém 

 

Fonte: Schluter (2007). 

 



66 

 

Fazenda Belém processa em média 9.500 m
3
/d da mistura óleo-água, sendo 

aproximadamente 280 m
3
/d de óleo e 9.200 m

3
/d de água. Desses 9.200 m

3
/d de 

água, 8.800 m
3
/d são destinados à injeção e 500 m

3
/d seguem para a geração de 

vapor (SCHLUTER, 2007, p. 27). 

 

 Esse Campo de Fazenda Belém é produtor de um grande volume de água. Assim, 

torna-se necessário um planejamento adequado quanto à sua destinação final. Segundo 

Pinheiro et al. (2014), alguns reservatórios não podem ser explorados porque não há como 

realizar uma correta eliminação da água produzida em suas unidades. O principal destino 

desse efluente é a Estação de Tratamento de Guamaré (estação de tratamento de esgoto), via 

emissários.  

 No entanto, essa estação não pode receber qualquer volume de efluente, ou seja, há 

uma capacidade máxima sob a qual ela é capaz de operar e realizar o tratamento de forma 

eficiente. Assim, quando é atingido o seu limite de capacidade, alguns poços de petróleo têm 

sua produção interrompida. Por isso, também deve haver um estudo estimando a quantidade 

de água de produção gerada por um campo, antes que seja iniciada a sua atividade, tendo 

como objetivo, verificar se a sua exploração é viável naquele momento (PINHEIRO et al., 

2014).  

 Visando solucionar os problemas ocasionados pela água de produção na Região do 

Nordeste, onde está localizado esse campo de petróleo, o Cenpes investiu em estudos e 

pesquisas que possibilitem a realização de um tratamento adequado para a água de produção. 

Adotou-se a metodologia de tratamento de efluentes que gerassem água de reúso, aplicável 

nas próprias atividades petrolíferas. Por consequência, ameniza-se o problema de escassez 

hídrica dessa região, deixando a água proveniente de fontes naturais disponíveis para fins 

mais nobres.  

  

6.2.1 Aplicação da Água de Reúso em Sistemas de Irrigação 

 

 Com base nessas problemáticas geradas pela água produzida e, visando solucioná-las, 

foi desenvolvido um projeto piloto de reúso de água produzida, cuja finalidade inicial de 

utilização dessa água de reúso seria na irrigação de culturas destinadas à produção de 

biodiesel, que estavam em desenvolvimento na região de Fazenda Belém. A proposta inicial 

era interessante, já que a água produzida nesse Campo possui baixa salinidade, tornando 

possível a aplicação de métodos de tratamento avançados para reutilizá-la. Então, deveria ser 
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avaliada a qualidade da água obtida e suas possíveis aplicações com o intuito de verificar se 

esse projeto de tratamento mostrava-se viável sob o ponto de vista técnico e econômico 

(PINHEIRO et al., 2014).  

 O projeto piloto foi elaborado a partir de métodos de tratamento convencionais e 

métodos de tratamento avançados, como os processos por membranas. Para avaliar o nível de 

qualidade da água a partir desses dois métodos de tratamento, e verificar os custos 

operacionais de cada um, adotaram-se 2 rotas, que podem ser verificadas na Figura 6.2.  

 

Figura 6.2 – Rotas de tratamento 

 

Fonte: Adaptado de Pinheiro et al. (2014). 

 

i. Rota 1: baseia-se em tratamentos convencionais, que visam a separação do 

material suspenso e óleo disperso na água de produção. Para isso, utilizam-se 

como equipamentos: Separador água e Óleo (SAO), flotador e filtro de areia. 

Ao final dessa rota gera-se uma água produzida filtrada (PINHEIRO, et al. 

2014). 

ii. Rota 2: refere-se aos métodos de tratamento avançados, que permitem a 

eliminação de contaminantes, como substâncias solúveis, que os processos 

convencionais não são capazes de remover, além da remoção de dureza. 

Assim, é possível obter uma água de qualidade superior à da primeira rota.    

De acordo com Pinheiro et al. (2014), a corrente de alimentação da rota 2 é o 

efluente proveniente da rota 1. Os equipamentos envolvidos nessas etapas de 

purificação são: as resinas de troca iônica, um processo de filtração por 

membranas, onde utiliza-se a ultrafiltração, e por último, um processo de 

osmose inversa. Portanto, a rota 2 é constituída ao todo por um sistema de 

tratamento que opera com 6 tipos de equipamentos.  
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 Finalizada as rotas de tratamento, a fase seguinte para avaliação da aplicabilidade 

desse projeto piloto consistiu na avaliação do nível de qualidade da água. Para isso, Pinheiro 

et al. (2014) relata, que além da preocupação com a qualidade da água obtida via rota 1 e rota 

2, também utilizou-se outro tipo de água como referência, que são as águas do aquífero de 

Açu, devido a seu alto nível de qualidade.  

 

Foram realizadas amostragens de água produzida no Campo em diferentes períodos 

de 2012 a 2014 para estudar a variabilidade de suas características, sendo as 

amostras enviadas para diferentes laboratórios para que fossem realizados ensaios 

químicos, físico-químicos, biológicos e ecotoxicológicos (PINHEIRO et al., 2014, 

p.4)  

 

 Era necessária a existência de parâmetros limites, para que os laboratórios pudessem 

avaliar a potabilidade dessa água de reúso obtida a partir da água de produção. No entanto, 

Schluter (2007), afirma: “no Brasil inexiste uma legislação que contemple a potabilidade a 

partir da água produzida”. Assim, foram utilizados documentos nacionais, internacionais e 

componentes associados ao processo para atingir tal finalidade (SCHLUTER, 2007), 

conforme pode-se observar na Figura 6.3. 

 

Figura 6.3 – Documentos utilizados para elaboração dos parâmetros que dizem respeito 

quanto ao nível de potabilidade da água produzida 

 

Fonte: Adaptado de Schluter (2007). 
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 Assim, com a elaboração de um documento base tornava-se possível avaliar os 

parâmetros dessa água enviada para as análises nos laboratórios (SCHLUTER, 2007). Alguns 

desses parâmetros podem ser observados na Tabela 6.3. 

 

Tabela 6.3 – Parâmetros para análise da potabilidade da água produzida 

Parâmetros de Qualidade da Água Limites 

Bário 0,7 mg/L 

Benzeno 1 /L 

Bromato 0,01 mg/L 

Cloreto 250 mg/L 

Clorito 0,2 mg/L 

Condutividade 2500 S/cm à 20 ° C 

Cor 15 uH 

Demanda Bioquímica de Oxigênio 5 (DBO) < 3 mg/L O2 

Dureza 500 mg/L 

Etilbenzeno 0,0024 mg/L 

Fenol 0,003 mg/L 

Ferro 200 /L 

Lítio 2,5 mg/L 

Microcistinas (cianobactérias) 1 /L 

Oxigênio dissolvido > 6 mg/L O2 

Partícula alfa (radioatividade alfa global) 0,1 Bq/L 

Partícula beta (radioatividade beta global) e emissão de fótons 1,0 Bq/L 

Ph 6,5 – 8,5 

Rádio 226 0,6 Bq/L 

Sódio 200 mg/L 

Sólidos Dissolvidos Totais (SDT) 500 mg/L 

Tolueno 2,0 /L 

Turbidez 0,1 UNT A 

Xilenos 0,3 mg/L 

Zinco 0,18 mg/L 

Fonte: Adaptada de Schluter (2007).  

 

 As análises laboratoriais obtidas a partir do tratamento ao qual a água produzida foi 

submetida via rota 1 (utilizando uma amostra de efluente do SAO e outra de efluente do filtro) 

e via rota 2 (utilizando como base uma amostra de água proveniente da saída da osmose 

inversa), apresentaram resultados distintos entre os diferentes laboratórios. Contudo, os níveis 

dos parâmetros resultantes da avaliação ecotoxicológica realizada entre os anos de 2006 e 
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2012 não apresentavam toxicidade. E dessas amostras, a que apresentava melhor nível de 

qualidade era aquela proveniente da última etapa de tratamento, isto é, da osmose inversa 

(PINHEIRO et al., 2014).    

 Na sequência de etapas para obtenção de uma conclusão quanto a viabilidade desse 

projeto, está a fase de elaboração de um cultivo, para avaliação dos impactos causados nas 

culturas mediante a utilização da água de reúso (PINHEIRO et al., 2014).    

  Pinheiro et al. (2014) relata que foi feito um experimento agrícola, sob a coordenação 

da Embrapa Agroindústria Tropical, cujo objetivo era acompanhar o desenvolvimento do 

cultivo de espécies ornamentais e oleaginosas, para verificar se havia algum prejuízo ao 

desenvolvimento dessas culturas. Como espécies de cultivo, utilizaram-se duas oleaginosas 

(mamona e girassol oleífero), pois, caso o projeto se mostrasse viável, a água seria usada na 

irrigação de plantações de biodiesel; e duas espécies ornamentais (girassol ornamental e 

abacaxi ornamental). Foram utilizadas espécies ornamentais, para reduzir a sua possibilidade 

de consumo desses produtos por parte da população local.  

 Em 2014, o projeto ainda estava em fase de desenvolvimento e já haviam sido 

concluídos 2 ciclos dos 4 previstos, que forneciam resultados capazes de mostrar a viabilidade 

técnico-econômica da planta piloto para a irrigação com essa água de reúso (PINHEIRO et 

al., 2014).  

 Apesar de todas essas etapas de avaliação terem se mostrado viáveis, não se deu 

prosseguimento a sua implantação para fins de irrigação, porque o projeto se tornava 

arriscado, uma vez que a população local poderia ter acesso a essa água de reúso e utilizá-la 

para consumo próprio, ou consumir as espécies de cultivo irrigadas com essa água 

(SCHLUTER, relato pessoal).  

 Segundo Schluter (2007), a carência de água pela população local dessa região é 

grande, incluindo a necessidade de água para atividades básicas e essenciais para a 

manutenção da vida humana. Fato este que pode ser verificado por um relato obtido em 

campo, onde o sertanejo afirmava preferir morrer da água a morrer de sede, sendo assim 

capaz de consumir qualquer tipo de água, ainda que não possuísse um padrão de potabilidade 

confiável.  

 Portanto, conhecendo os resultados positivos fornecidos pela planta piloto, optou-se 

por investir nesses métodos de tratamento avançados para uma nova finalidade de uso, que se 

mostrasse mais confiável. Assim, apostou-se na finalidade de testar essa água para a 

alimentação de equipamentos de geração de vapor (SCHLUTER, relato pessoal). 

 



71 

 

6.2.2 Aplicação da Água de Reúso para Geração de Vapor 

 

 Segundo a NR 13.7.26 são considerados geradores de vapor: “equipamentos que 

geram, mas não acumulam energia”. A água é um fluido que pode ser usado para essa geração 

de vapor, pois apresenta alto poder calorífico, e está presente em diversos setores industriais. 

O vapor gerado pode ser utilizado como um fluido de aquecimento em outros processos, 

como: nos evaporadores e secadores (BIZZO, 2003). 

 Para que a água seja utilizada como fluido de aquecimento para geração de vapor, 

deve-se considerar o seu grau de qualidade, porque os geradores de vapor são constituídos por 

metais, que na presença de algumas substâncias contaminantes podem sofrer processos de 

corrosão ou incrustação. Considerando esses fatores indesejáveis, é importante que a água não 

tenha em sua composição contaminantes acima do limite permissível para causar tais danos. 

Essa preocupação com relação ao padrão da água faz parte do projeto para reaproveitamento 

da água de produção para geração de vapor, no Campo de Fazenda Belém. 

 O Campo de produção de Fazenda Belém já opera, atualmente, com unidades de 

tratamento de água, que utilizam resinas de troca iônica, onde a água obtida é destinada para a 

geração de vapor. Até que a água de produção chegue nesse destino, há um longo percurso, 

que envolve as Estações de Tratamento de Óleo (ETO) e as Estações de Tratamento de Água 

Produzida (ETAP). Primeiramente, o óleo bruto é enviado para a ETO, composta por tanques 

de lavagem que tem a função de separar a fase oleosa e aquosa, e tanques de recebimento, que 

servem para armazenar o óleo separado, que posteriormente será destinado para outras 

unidades, com a finalidade de ser enquadrado aos padrões requeridos pelo mercado, que, 

assim, permitem a sua comercialização (SCHLUTER, 2007). 

 A água oleosa proveniente dos tanques de lavagem segue, então, para a ETAP, onde 

passa por uma série de tratamentos convencionais para remoção de contaminantes. Para que 

seja removido o restante de óleo carreado pela água de processo, a mesma é enviada a um 

tanque pulmão. Essa água de processo segue, então, para um SAO, onde a adição de um 

desemulsificante auxilia na separação mais eficiente entre a corrente de água e a presença de 

óleo ainda nela contidos. Realizada a separação, a corrente de água de produção segue para 

uma etapa de mistura rápida e lenta, em tanques agitados, onde é feita a adição de hidróxido 

de sódio (NaOH) e cloreto de polialumínio (PAC), que auxiliam no processo de coagulação 

das partículas sólidas contidas na água e no controle de pH. Essa adição de substâncias 

químicas favorece a eficiência da etapa seguinte, que consiste na flotação, em um flotador de 

ar dissolvido, no qual é inserida uma massa de ar líquida, proveniente de tanques de 



72 

 

saturação, sob a forma de pequenas bolhas, cuja função é adsorver sólidos suspensos, como 

qualquer resquício de óleo que ainda resta, e carreá-los até a superfície. Parte do efluente 

desse flotador é recirculada para o vaso de saturação, enquanto o restante da corrente segue 

para tratamento, nos filtros, que possuem areia como meio filtrante, retendo partículas mais 

finas, que podem, portanto, ser separadas do permeado (SCHLUTER, 2007). Na Figura 6.4 

pode-se observar o fluxograma dessa planta. 

 O permeado – água produzida – segue para tanques de água tratada, de onde é 

submetido aos métodos que utilizam tecnologias avançadas, na Estação de Tratamento de 

Água (ETA). No caso dessa planta, a técnica, hoje, adotada é de tratamento com resinas de 

troca iônica. As resinas de troca iônica consistem em grandes vasos, que operam 

pressurizados; há vasos que operam com leitos catiônicos e vasos que operam com leitos 

aniônicos (vasos dispostos em um sistema em série). Esses processos são seletivos, pois as 

resinas só removem determinados contaminantes do efluente, efetuando a troca de alguns 

cátions e ânions contaminantes, que estão contidos na água de produção, pelo cátion ou ânion 

das suas respectivas resinas. Esse método tem se mostrado viável sob os aspectos técnicos e 

econômicos. No entanto, uma desvantagem que possui é devido ao grande espaço físico 

ocupado pelos vasos de troca iônica na planta. A água de produção obtida ao final do 

tratamento com as resinas pode ser considerada uma água de reúso que atende aos requisitos 

necessários de utilização nos equipamentos geradores de vapor (SCHLUTER, relato pessoal). 

 Ainda se ressalta que a partir dos bons resultados obtidos pelo projeto piloto 

desenvolvido, inicialmente, para fins de irrigação, mas que não foi possível de ser 

implementado, o Cenpes desenvolveu estudos de bancada para avaliar a possibilidade de 

implementar esse projeto piloto, que se baseia nas técnicas de membrana, para uma nova 

finalidade: fornecer água de reúso para os geradores de vapor. Os estudos iniciais se 

mostraram viáveis, de forma que a fase seguinte do projeto consiste na construção de uma 

Planta Piloto para Tratamento de Água Produzida (PPTA), também localizada no Campo de 

Fazenda Belém, que tem por objetivo avaliar a qualidade da água obtida ao final de todo o 

processo de tratamento, assim como analisar os custos operacionais, e as vantagens que essa 

água pode fornecer quando usada nos demais equipamentos e tubulações da planta industrial. 

Assim, pode-se comparar todos esses resultados com o atual sistema de troca iônica e 

discernir qual deles oferece mais vantagem para a empresa (SCHLUTER, comunicação 

pessoal).  
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Figura 6.4 – Fluxograma esquemático da ETO, ETAP e ETA de Fazendo Belém 

 

Fonte: Schluter (2007). 
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 As técnicas presentes na PPTA, que a diferenciam do sistema atual, consistem no 

processo de filtração, que é composto por 4 equipamentos de filtração, onde pretende-se 

realizar uma eliminação gradativa das partículas de maior tamanho, para as de menor 

tamanho, ao transferir o efluente de um equipamento para o outro. Isso é possível devido a 

diferença de porosidade dos filtros. São utilizados os seguintes filtros, nessa respectiva ordem: 

multimídia, que funciona como um pré-filtro; bag (diâmetro de poro igual a 5 µn) e cartucho 

(diâmetro de poro igual a 1 µn). Por último, utiliza-se uma microfiltração, que retém 

impurezas de menor tamanho que os filtros anteriores não são capazes de remover, como: 

vírus, bactérias e substâncias de alto peso molecular; além disso, também funcionam como 

uma proteção para o processo seguinte, que consiste na osmose inversa (SCHLUTER, 

comunicação pessoal).  

 Parte do efluente da etapa de filtração é armazenada em tanques, pois o processo 

seguinte opera a menores vazões. O restante do efluente sofre adição em sua própria linha de 

corrente de substâncias biocidas, para matar eventuais microorganismos; substâncias anti-

fouling, que evitam a formação de uma camada gelatinosa de impurezas na superfície da 

membrana; substâncias anti-incrustantes, para evitar incrustações. Essa é uma etapa 

importante para possibilitar a plena eficiência da osmose inversa, que operam por um 

diferencial de pressão, quando o sistema é submetido a altas pressões, ocorrendo a difusão do 

permeado através da membrana densa, que é capaz de remover substâncias muito pequenas, 

como íons (em especial os que possuem número de carga igual a 1) e átomos, que os demais 

métodos de tratamento não são capazes de eliminarem. Esse processo é caro, e as membranas 

são muito sensíveis aos contaminantes, já que são densas e podem ser degradadas mais 

facilmente, sem que seja possível regenerá-las depois de danificada. Assim, para garantir a 

qualidade do produto final (água de reúso) e a vida útil dos equipamentos, a fim de evitar 

prejuízos financeiros, todos os procedimentos anteriores a ela devem ter sido efetuados com 

bastante rigor, para que ao chegar na osmose inversa, não seja necessário efetuar a remoção 

de contaminantes que já poderiam ter deixado a água de produção (SCHLUTER, 

comunicação pessoal). 

 Assim, pode ser entendido que o permeado da osmose inversa, isto é, a água de reúso, 

é enviada para tanques de armazenamento, de onde pode ser distribuída para os equipamentos 

geradores de vapor, de tal maneira que realiza-se um aproveitamento energético dessa planta, 

reduzindo o consumo de energia de outras fontes, reduz-se também a quantidade de efluentes 

líquidos que tem como destino o meio ambiente e, por consequência, reduz-se os custos 

envolvidos com o descarte. 
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 A principal aplicação do vapor gerado é para a reinjeção de água nos reservatórios de 

petróleo no Campo de Fazenda Belém, pois o óleo dessa região possui grau API em torno de 

13, sendo um bastante viscoso (SCHLUTER, comunicação pessoal). A injeção de vapor 

facilita o escoamento do óleo até a superfície, o que possibilita um aumento de produtividade. 
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7. Conclusão 

 

 Hoje em dia muitas empresas já têm a consciência de funcionar de forma sustentável e 

de efluente zero, ou seja, não descartar no meio ambiente efluentes provenientes de suas 

atividades, mas buscar dar uma nova finalidade de uso para eles. Assim, tem-se investido em 

pesquisas e técnicas de tratamento de efluentes, onde se destacam os sistemas de tratamento 

para obtenção de água de reúso, que permitem a racionalização de demanda hídrica e redução 

do índice de poluição. 

 O desenvolvimento de tecnologias avançadas, como os processos de filtração por 

membranas, osmose inversa e troca iônica permitem que ao conhecer as características do 

efluente seja possível determinar quais desses métodos de tratamento são mais eficazes 

técnico-economicamente para eliminação dos contaminantes do meio, gerando uma água 

compatível com sua finalidade de uso, segundo os padrões de qualidade requeridos pelos 

órgãos reguladores.    

 Essa preocupação com relação ao reúso já está presente em indústrias petrolíferas, 

onde o crescente volume de água de produção é um dos aspectos mais relevantes na geração 

de impactos ambientais. Assim, a prática de reúso surge como uma alternativa vantajosa para 

solucionar a grande quantidade de água produzida nesses processos. 

 O projeto piloto de reúso de água produzida, desenvolvido pelo Cenpes, na região de 

Fazenda Belém é um exemplo de reúso de água na indústria de petróleo, onde métodos 

avançados de tratamento para remoção de sólidos suspensos (ultrafiltração e microfiltração) e 

sólidos dissolvidos (osmose reversa) se mostraram capazes de gerar uma água de reúso de 

qualidade compatível com as requeridas para utilização em irrigação e geração de vapor. Com 

isso, o desenvolvimento dessas atividades não é comprometido pela escassez hídrica da 

região; as fontes de água naturais ficam disponíveis para fins mais nobres; são reduzidos os 

custos envolvidos no tratamento e descarte do efluente; e, por fim, a produção não é limitada 

pela falta de destinação da água produzida. 

 Algumas tecnologias, como a osmose reversa, apesar de fornecer água com alto grau 

de qualidade, podendo até ser considerada potável as vezes, são caras, o que inviabiliza seu 

uso em certas indústrias. A construção de uma planta piloto como, por exemplo, a PPTA, 

permite avaliar o nível de qualidade da água produzida, assim como os custos envolvidos no 

tratamento, para verificar sua aplicabilidade como fluido de geração de vapor.  

 Pode-se retirar amostras do efluente da microfiltração, e da osmose inversa, para 

encaminhá-los aos laboratórios de análise, com a finalidade de identificar as substâncias 
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contidas nessa água, e se estão dentro dos parâmetros requeridos que permitem sua utilização 

como fluido de aquecimento. Assim, caso a água obtida ao final da microfiltração já atenda 

aos padrões exigidos, não é necessário o tratamento de osmose, o que implica a diminuição 

dos custos operacionais da planta.  

 

7.1 Sugestões para Novos Trabalhos 

 

 Realizar um estudo de viabilidade técnico-econômica, para avaliar se a relação custo-

benefício envolvida nos processos de filtração por membranas compensa a sua 

substituição pelos sistemas tradicionais de filtração. 

 Avaliar a eficiência e viabilidade técnico-econômica da PPTA, caso substituísse o 

tratamento de microfiltração e osmose reversa por uma ultrafiltração ou nanofiltração. 

 Estudar outras ações de racionalização, além do reúso, que podem ser empregadas em 

prédios administrativos e indústrias, para possibilitar a redução no consumo de água.  

 Os processos de tratamento por membranas e resinas geram resíduos sólidos, que tem 

como destino final, o aterro sanitário, ou a incineração, ocasionando, portanto, danos 

ao meio ambiente. Assim, propõe-se a preocupação ambiental não só com relação aos 

rejeitos líquidos, mas também com os sólidos, para que o desenvolvimento das 

atividades industriais opere, como um todo, de maneira sustentável.  
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