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O grande volume de água utilizado pelas refinarias e o aumento da preocupação 

com a quantidade e a qualidade dos recursos hídricos no Brasil e no mundo são os 

pontos de partida para que se comece a pensar na questão do uso de água e o seu 

descarte. Para reduzir os impactos causados por tais empreendimentos, o reúso vem 

sendo apontado como alternativa, já sendo implantado em algumas refinarias nacionais e 

internacionais. Além dos estudos técnicos sobre como deverá ser feita a reutilização da 

água nas refinarias, outra etapa deste processo é a regulamentação desse novo 

“instrumento”, de acordo com a legislação sobre recursos hídricos vigente, para que ele 

não se transforme em um impedimento para o desenvolvimento industrial no país, ou 

uma razão para flexibilização do processo de regulação ambiental, sob a alegação de que 

ele é um impeditivo ao progresso.  

O presente trabalho pretende analisar a experiência americana no reuso da água 

em refinarias e apontar perspectivas para o reuso da água no Brasil, utilizando os atuais 

instrumentos de gestão dos recursos hídricos.          
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The large volume of water used by refineries, along with growing concern about 

the quantity and quality of water supplies in Brazil and the rest of the world, raises 

questions about the use and discharge of water. Water reuse represents the main option 

for reducing the environmental impact caused by this industry, and is already practiced 

by some refineries in Brazil and elsewhere. Besides technical studies of how refineries 

should reuse water, regulations represent an important phase in the process. Regulations 

affecting water reuse must follow existing legislation governing the use of water 

resources, in order to avoid becoming either an obstacle to the country’s industrial 

development or an excuse for making the environmental legislation process too flexible.  

This paper analyzes water reuse by refineries in United States and suggests 

possibilities for regulating water reuse by new Brazilian refineries, employing current 

water-management methods. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1.  Objetivo 

 

Em função do volume de água utilizado pelas refinarias e a crescente preocupação com a 

quantidade e a qualidade dos recursos hídricos no Brasil, esta dissertação tem por 

objetivo analisar a experiência americana no reúso da água em refinarias e apontar 

perspectivas para a sua adoção no Brasil, utilizando os atuais instrumentos de gestão dos 

recursos hídricos.  

 

Os objetivos específicos pretendidos são: 

• Analisar o uso da água nas refinarias de petróleo (consumo, descarte e reúso); 

• Analisar alternativas de uso da água nas refinarias: uso racional e reúso; 

• Demonstrar como o reúso de água nas refinarias é regulamentado nos EUA;  

• Analisar os aspectos atuais da legislação de recursos hídricos no Brasil, e 

especificamente a legislação que trata de reúso de água nas indústrias; 

• Verificar a viabilidade da adoção do reúso da água pelas refinarias nacionais 

através dos instrumentos analisados e com base no caso internacional estudado. 

 

Conforme será visto ao longo da dissertação, o reúso é uma eficaz alternativa para 

reduzir os impactos causados pelas refinarias. Assim, além dos estudos técnicos para a 

realização do reúso, outra etapa desse processo é a regulamentação desse novo 

“instrumento”, para que ele não se transforme em um impedimento para o 

desenvolvimento industrial no país, como uma obrigação a ser imposta às indústrias sem 

uma análise específica de cada caso, para verificar se o reúso é a melhor opção. 

 

A justificativa para o estudo do reúso de água em refinarias se dá pela diminuição da 

disponibilidade hídrica no cenário nacional, pela perspectiva de aumento do parque de 
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refino nacional e pela grande demanda de água e lançamento de efluentes por esse setor 

industrial. 

 

 

1.2.  Disponibilidade Hídrica e Escassez de Recursos Hídricos 

 

A água doce, fundamental à sobrevivência humana1, existe apenas em áreas continentais 

do Planeta. Do total existente no mundo, 97% é de água salgada, e dos 3% restantes, 

76% formam as calotas polares e geleiras permanentes, 22% estão no subsolo e apenas 

2% constituem as águas doces dos rios, lagoas e lagos (WEBER, 2001).  

 

Segundo SOLÍS (2001), a disponibilidade hídrica é determinada pelas limitações 

temporais e espaciais que têm os regimes hídricos de cada bacia hidrográfica. O autor 

relaciona a disponibilidade hídrica aos seguintes fatores: 

• a concentração e o crescimento da demanda em zonas onde a oferta de água é 

limitada; 

• a oferta hídrica natural e a regularidade hídrica, que influenciam na 

disponibilidade da água em quantidade e distribuição no espaço e tempo; e 

• a deterioração da qualidade da água por sedimentos e contaminação. 

 

Em termos quantitativos, o total de água doce disponível no planeta é superior ao 

consumido pela população. No entanto, sua distribuição desigual2 faz com que a água 

não atinja às necessidades da população mundial. Em regiões onde a concentração 

populacional é grande, como a Ásia, ou em regiões onde não há muita disponibilidade 

                                                 
1 Nesse sentido, SALATI et al. (2002) afirmam que a oferta de água é um fator fundamental tanto para a 
manutenção dos ecossistemas naturais como também para os ecossistemas produtores de alimentos através 
de atividades humanas. Segundo os autores, qualquer alteração na oferta de água pode provocar profundas 
oscilações no equilíbrio dinâmico dos ecossistemas naturais e na produtividade agrícola, com sérias 
conseqüências econômicas e sociais. 
2 Segundo TUNDISI (2003), as águas doces não estão distribuídas igualmente pelo planeta em razão das 
peculiaridades climáticas causadas por diferenças latitudinais a altitudinais. 
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de água, como a Europa, a situação é mais preocupante. A Tabela 1 mostra a 

distribuição da água pelos continentes. 

 
Tabela 1 -  Distribuição do Suprimento Renovável de Água por Continente 

Região 
Média anual: 

drenagem (km3) 

Porcentagem da 

drenagem global 

Porcentagem da 

população global 

África 4.225 11 11 

Ásia1 14.215 37 64 

Europa 2.129 5 10 

América do Norte 5.960 15 8 

América do Sul 10.380 27 6 

Oceania 1.965 5 1 

Total 38.874 100 100 
1 Incluindo a ex-União Soviética. 
Fonte: Adaptado de L’VOVICH, apud TUNDISI (2003).  

 

O Brasil, apesar de ser um dos países com maior oferta de água no mundo3, também 

sofre com os problemas de má distribuição e degradação dos recursos hídricos. Segundo 

REBOUÇAS (2002), 80% da produção hídrica brasileira se concentram em três grandes 

unidades hidrográficas: Amazonas, São Francisco e Paraná. 

 

Assim, enquanto estados como o Amazonas, que tem apenas 1,5% da população do país, 

tem um potencial hídrico de 32, 9%, São Paulo, que tem 21,7% da população do país, 

dispõe apenas de 1,6% do potencial hídrico.  

 

A Tabela 2 mostra a disponibilidade hídrica no Brasil. 

 

 

 

 

                                                 
3 O Brasil possui 12% (1.488.000 m3/s) da água doce disponível no mundo e 53% (334.000 m3/s) da água 
doce da América do Sul (REBOUÇAS, 2002). 
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Tabela 2 -  Disponibilidade Hídrica no Brasil 

Estados 

Potencial 

hídrico 

(km3/ano) 

Potencial 

hídrico (%) 

Disponibilidade 

hídrica 

([m3/hab]/ano)1 

População (%) 

Rondônia 150,2 2,7 115.538 0,8 

Acre  154,0 2,7 351.123 0,3 

Amazonas  1.848,3 32,9 773.000 1,5 

Roraima  372,3 6,6 1.506.488 0,2 

Pará  1.124,7 20,0 204.491 3,5 

Amapá 196 3,5 516.525 0,2 

Tocantins 122,8 2,2 116.952 0,7 

Maranhão 84,7 1,5 16.226 3,3 

Piauí 24,8 0,4 9.185 1,7 

Ceará 15,5 0,3 2.279 4,3 

Rio Grande do Norte 4,3 0,1 1.654 1,6 

Paraíba 4,6 0,1 1.394 2,1 

Pernambuco 9,4 0,2 1.270 4,7 

Alagoas 4,4 0,1 1.692 1,7 

Sergipe 2,6 < 0,1 1.625 1,0 

Bahia 35,9 0,6 2.872 8,0 

Minas Gerais 193,9 3,5 11.611 10,6 

Espírito Santo 18,8 0,3 6.714 1,8 

Rio de Janeiro 29,6 0,5 2.189 8,5 

São Paulo 91,9 1,6 2.209 21,7 

Paraná 113,4 2,0 12.600 5,7 

Santa Catarina 62,0 1,1 12.653 3,1 

Rio Grande do Sul 190,0 3,4 19.792 6,1 

Mato Grosso do Sul 69,7 1,2 36.684 1,3 

Mato Grosso 522,3 9,3 237.409 1,4 

Goiás 283,9 5,1 63.089 3,0 

Distrito Federal 2,8 < 0,1 1.555 1,2 

Brasil 5.610,0 100,0 35.732 100,0 
1 O Banco Mundial considera como situação de estresse hídrico a disponibilidade de água inferior a 
2.000 m3/habitante/ano (REBOUÇAS, 2002). 
Fonte: SCHOR, 2006 
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Em resumo, a região norte é a região com maior disponibilidade hídrica do país e a que 

tem menor densidade populacional, no entanto, as condições sanitárias são precárias. O 

sudeste também possui boa disponibilidade hídrica, mas enfrenta problemas como 

aumento da urbanização, ampliação do parque industrial e crescimento da população. Na 

região sul o problema é similar, ou seja, o crescimento da população faz diminuir a 

quantidade de água “per capita”, enquanto que no nordeste o problema é o oposto: 

escassez de água. A região centro-oeste, apesar de possuir uma área de alta 

biodiversidade, o Pantanal, também tem seus recursos ameaçados pela poluição e pela 

falta de gestão (TUNDISI, 2003).  

 

Nesse sentido, REBOUÇAS (2002) afirma que, apesar da disponibilidade hídrica no 

Brasil, em geral, apresentar números satisfatórios, os problemas de abastecimento 

ocorrem em função do alto crescimento de demandas localizadas e da degradação da 

qualidade das águas. Além disso, a demanda por recursos hídricos vem se aproximando 

rapidamente da oferta e, no Brasil, as falhas na gestão dos recursos hídricos 

potencializam este problema (PERES, 2003). Diante desse quadro, a adoção de práticas 

de uso racional e de reúso da água se fazem necessárias, principalmente em setores 

hidrointensivos e em crescimento como o refino. 

 

Em 1997 a gestão dos recursos hídricos ganhou força com a instituição da Política 

Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) pela Lei nº 9.433. Segundo PERES (2003), “a 

expectativa com a PNRH é que as ações de gerenciamento através do sistema de outorga 

e fiscalização, complementado por incentivos econômicos, e o gerenciamento 

participativo mantenham o consumo efetivo equilibrado com a disponibilidade de água. 

Com a demanda sempre crescente, os setores usuários serão então pressionados a 

racionalizar o uso da água”. 

 

Além do crescente consumo e da má distribuição das águas pelas regiões, as perdas 

provocadas pelo mau uso dos recursos hídricos e, principalmente, pelas conseqüências 
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da ação humana, constituem os principais problemas da questão da água, o que faz com 

que a qualidade de grande parte da água doce se torne imprópria para diversos usos. 

 

A gravidade dessa situação reside no fato de que “se a escassez quantitativa de água 

constitui fator limitante ao desenvolvimento, a escassez qualitativa engendra problemas 

muito mais sérios à saúde pública, à economia e ao meio ambiente em geral” 

(REBOUÇAS, 2002). 

 

Segundo TUNDISI (2003), as principais atividades humanas que causam impacto 

quantitativo e qualitativo nos recursos hídricos, ou seja, que alteram o ciclo hidrológico 

e a qualidade da água, são, dentre outros: 

• Urbanização e despejos de esgoto sem tratamento; 

• Desvio de rios e construção de canais; 

• Mineração; 

• Construção de represas; 

• Atividades industriais; 

• Agricultura; 

• Pesca e piscicultura; 

• Disposição de resíduos sólidos (lixo urbano); 

• Desmatamento nas bacias hidrográficas. 

 

Ainda de acordo com o autor, esse conjunto de ações tem por conseqüência os seguintes 

impactos: 

• Eutrofização; 

• Aumento do material em suspensão e assoreamento de rios, lagos e represas; 

• Perda da diversidade biológica; 

• Alterações no ciclo hidrológico e no volume dos reservatórios, rios e lagos; 

• Alterações na flutuação de nível dos rios e nas áreas de inundação; 

• Contaminação dos aqüíferos; 

• Aumento da toxicidade das águas e sedimentos; 
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• Perda da capacidade tampão (pela remoção de áreas alagadas e florestas ripárias); 

• Expansão geográfica de doenças de veiculação hídrica; 

• Degradação dos mananciais e das áreas de abastecimento.  

 

Além disso, “a poluição das águas superficiais ou subterrâneas limita o uso para fins de 

abastecimento público, para irrigação, e até mesmo para fins industriais, comprometendo 

o próprio desenvolvimento da economia das regiões afetadas” (THAME apud PERES, 

2003). 

 

A degradação da qualidade da água é conseqüência direta da sua utilização pelo homem, 

seja para consumo pessoal, uso doméstico ou atividades industriais. Tal utilização tem 

como resultado uma grande quantidade de resíduos líquidos, os quais voltam novamente 

aos recursos hídricos, causando poluição (MOTA, 2003).  

 

A poluição pode se dar em duas formas: de forma pontual, onde os poluentes atingem o 

corpo d’água de forma concentrada no espaço (como por exemplo o lançamento dos 

efluentes de uma indústria em um rio); ou de forma difusa (também chamada de não 

pontual – non point source – NPS), onde os poluentes chegam ao corpo d’água ao longo 

de sua extensão (como por exemplo as águas pluviais carregadas de contaminantes) 

(SPERLING, 1996). 

 

Um programa de controle de poluição pode compreender ações de caráter preventivo ou 

corretivo. Nesse sentido, a reutilização da água por uma refinaria de petróleo pode ser 

considerada uma ação preventiva de combate à poluição, uma vez que contribui para a 

diminuição da quantidade de efluentes despejados nos corpos d’água, além de contribuir 

para a melhoria da qualidade dos mesmos. 

 

Outra medida de caráter preventivo é a instituição de padrões de qualidade de água, 

correspondentes aos usos pretendidos para a mesma, e de padrões de lançamento de 
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efluentes para a manutenção dessa qualidade. No Brasil, tais padrões estão previstos na 

Resolução CONAMA nº 357/05. 

 

Além disso, a partir de 1997, com o advento da Lei nº 9.433, a bacia hidrográfica passou 

a figurar como unidade de planejamento dos recursos hídricos. A importância desta nova 

forma de gestão está no fato da qualidade da água de um manancial depender dos usos e 

atividades desenvolvidos em sua bacia hidrográfica.  

 

Pode-se dizer, que o melhor método para evitar a degradação dos recursos hídricos é o 

planejamento territorial da bacia hidrográfica, com base em princípios ambientais. Este 

planejamento deve ser feito a partir de um diagnóstico ambiental de toda a bacia, 

levantando as principais características dos meios físico, biológico e socioeconômico 

(MOTA, 2003).   

 

Em relação aos impactos da escassez qualitativa de recursos hídricos, PERES (2003) 

aponta para “a necessidade da redução da carga poluente lançada nos corpos de água, 

independentemente de as concentrações dos poluentes presentes nos efluentes industriais 

estarem ou não dentro dos limites estabelecidos pelos dispositivos legais em vigor. 

Reduzir a carga de poluentes lançados significa adotar medidas de reciclagem do 

efluente final ou de redução da geração de poluentes. A lógica vigente de tratar os 

efluentes de modo a enquadrar a sua qualidade nos padrões de lançamento da legislação 

deve ser revista, pois o setor industrial será instado, em curto prazo, a adotar princípios 

de gestão de efluentes e recursos hídricos baseados nos fundamentos da racionalização 

do uso da água, da reciclagem e até mesmo da prevenção da poluição”.  

 

 

1.3.  Aumento do Parque de Refino Nacional 

 

Além da questão da escassez quantitativa e qualitativa da água, o aumento do parque de 

refino nacional traz à tona a racionalização do uso da água por esse setor. 
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Atualmente, o parque de refino nacional contém 11 refinarias da Petrobras e 2 outras 

particulares (Manguinhos, no Rio de Janeiro e Ipiranga, no Rio Grande do Sul). Tais 

refinarias diferem em complexidade tecnológica, no tipo de matéria prima processada e 

nos mercados que atendem (TOLMASQUIM e SCHAEFFER, 2000). 

 

A última refinaria instalada no Brasil, a REVAP, data do final da década de 70, ou seja, 

antes da plena constatação do potencial da Bacia de Campos. Nessa época, o Brasil 

importava grande parte do petróleo que consumia, e as refinarias foram sendo 

construídas de forma a processar o petróleo importado, que era basicamente o do tipo 

árabe leve (MEIRELLES, 2003).  

 

Com a descoberta de petróleo na Bacia de Campos, em 1978, a produção do país passou 

a crescer. Em 1982, a produção nacional era de 13.338 mil tep por mês, crescendo para 

43.590 mil tep em 1997 e  chegando a 84.300 mil tep em 2005 (EPE, 2007).  

 

Como a maior parte do petróleo produzido em Campos é do tipo pesado, as refinarias 

brasileiras foram sendo adaptadas para processar uma mistura do petróleo nacional mais 

pesado, com petróleo importado, mais leve, o chamado "blend" (LUCA, 2003).  

 

A Tabela 3 mostra a comparação entre o grau de API4 do petróleo da Bacia de Campos, 

do oriente médio e da América Latina. 

 

A referida alteração acabou por diminuir o grau de flexibilidade das refinarias, 

reduzindo a produção de frações leves, fazendo com que, atualmente, as instalações de 

refino existentes no país não sejam capazes de atender ao consumo total de derivados 

(LUCA, 2003). 

 

                                                 
4 A densidade do petróleo é expressa através do seu grau API (American Petroleum Institute). Quanto 
maior a densidade do petróleo (mais pesado), menor será seu grau API (SZKLO, 2005). 
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Tabela 3 -  Comparação entre o Grau de API do Petróleo da Bacia de Campos, do 

oriente Médio e da América Latina 

Bacia de Campos º API Oriente Médio º API América Latina º API 

Cabiúnas 25,1 Árabe Leve 35,0 Mescla Venezuela 23,0 

Corvina 29,0 Dubai 32,0 Mayan 22,0 

Marimba 28,0 Iraniano Leve 34,0   

Marlim Sul 27,0 Bonny Leve 36,0   

Marlim 19,0     

Albacora 26,0     

Fonte: TOLMASQUIM e SCHAEFFER, 2000. 
 

Além disso, nos últimos anos, o desenvolvimento econômico do país fez com que o 

consumo de derivados de petróleo aumentasse significativamente. No período de 1990 a 

2005, o consumo passou de 58.632.000 m3 para 86.545.000 m3, o que significa um 

crescimento de, aproximadamente, 3% a.a. (EPE, 2007). E ainda, a estrutura de demanda 

sofreu uma grande transformação, diminuindo o consumo de frações pesadas e resíduos 

e aumentando o consumo relativo de derivados leves.  

 

A Tabela 4 apresenta a evolução do consumo de derivados de petróleo no Brasil. 

 

Tabela 4 -  Evolução do Consumo de Derivados de Petróleo no Brasil (103 m3) 

 1990 1995 2000 2005 

Óleo diesel 23.936 28.949 34.674 38.186 

Óleo combustível 9.988 11.449 9.906 6.855 

Gasolina 9.516 14.119 17.225 17.712 

GLP 9.226 10.518 12.825 11.655 

Nafta 8.458 9.984 14.395 13.351 

Querosene 2.629 3.029 3.946 3.165 

PNE1 3.537 3.286 4.838 4.896 
1 Produtos não energéticos de petróleo – óleo lubrificante, parafina e solventes. 
Fonte: EPE, 2007. 
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Tendo em vista que o aumento da produção de petróleo nacional não consegue 

acompanhar ainda o aumento da demanda por derivados leves5, o comércio internacional 

tem sido usado para adequar as estruturas de produção e de demanda, exportando óleo 

cru pesado por uma baixo valor, e importando derivados leves, de maior valor agregado.  

 

Uma das alternativas apontadas por estudo recente da ANP seria a construção de três 

novas unidades de refino de capacidade de 190 mil barris por dia (VICTER, 2003). 

Ainda nesse sentido, MARIANO (2001) aponta que o parque de refino brasileiro já está 

no limite de sua capacidade, e a maioria das refinarias brasileiras está passando, ou irá 

passar, por reformas para aumentar sua capacidade de processamento e/ou sua 

complexidade. 

 

Tendo em vista as transformações do setor, o Programa de Planejamento Energético da 

COPPE/UFRJ realizou um estudo sobre a “Evolução do Mercado Brasileiro de 

Derivados de Petróleo e Perspectivas de Expansão do Parque de Refino Nacional até 

2015”, indicando a construção de duas refinarias até 2015 como estratégia para a política 

energética brasileira; sendo uma delas otimizada para diesel e a outra, para diesel ou 

petroquímicos básicos (SZKLO et al., 2004). Uma delas, o Complexo Petroquímico do 

Rio de Janeiro (COMPERJ) já está em fase de licenciamento ambiental e se localiza no 

estado do Rio de Janeiro. 

 

A construção do COMPERJ resultará em um aumento da capacidade nacional de refino 

de petróleo pesado com conseqüente redução da importação de derivados, como a nafta, 

e de produtos petroquímicos. O Complexo terá capacidade para processar 150 mil 

barris/dia de óleo pesado nacional. Em uma mesma planta industrial, sua estrutura será 

formada por uma Unidade de Refino e 1ª geração (Unidade Petroquímica Básica - UPB) 

para produção de petroquímicos básicos, além de um conjunto de unidades de 2ª geração 

                                                 
5 Em 1997, as refinarias brasileiras ainda produziam mais diesel do que outros derivados, cerca de 27% da 
produção (TOLMASQUIM e SCHAEFFER, 2000). 
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(Unidades Petroquímicas Associadas - UPA’s) que vai transformar estes produtos 

básicos em produtos petroquímicos. Haverá ainda uma Central de Utilidades (UTIL), 

responsável pelo fornecimento de água, vapor e energia elétrica necessários para a 

operação de todo o Complexo (COMPERJ, 2007). 

 

A perspectiva da construção de novas refinarias no país faz com que a questão do uso de 

água e o seu descarte se tornem críticos, pelos motivos já explicitados anteriormente. Na 

tentativa de reduzir os impactos causados por tais empreendimentos, o reúso vem sendo 

apontado como alternativa.  

 

 

1.4.  Demanda de Água e Lançamentos de Efluentes de uma Refinaria 

 

O uso da água se dá praticamente em todo o processo de refino de petróleo, 

principalmente nas unidades de dessalgação e resfriamento6, sendo um dos setores 

industriais que mais consomem água: cerca de 250 a 350 litros por barril processado (ou 

cerca de 2 litros de água por litro de óleo processado) (SZKLO, 2005 e MARIANO, 

2001). Conseqüentemente a indústria de refino de petróleo é tida como uma grande 

usuária de água e, conseqüentemente, gera volumes significativos de efluentes (PERES, 

2003). 

 

Segundo SITTING (apud PERES, 2003), os efluentes gerados em uma refinaria contêm 

grandes quantidades de óleo, enxofre, compostos nitrogenados e metais. Os compostos 

de enxofre presentes no petróleo geralmente são removidos dos derivados, em função de 

suas especificações, fazendo com que os efluentes contenham sulfetos. Os compostos 

nitrogenados presentes no petróleo originam a amônia presente nos seus efluentes. E 

                                                 
6 Segundo SITTING (apud PERES, 2003), aproximadamente 81% da água usada por uma refinaria é para 
resfriamento ou condensação. 
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ainda, os metais que compõem o petróleo, tais como mercúrio, cádmio e chumbo, 

acabam por ser despejados juntos com os efluentes. 

 

 

1.5.  Iniciativas de Gestão de Recursos Hídricos - Uso Racional e Reúso de Água 

 

Em função da má distribuição da disponibilidade hídrica e do aumento da escassez 

qualitativa dos recursos hídricos, bem como da perspectiva do aumento do seu parque 

industrial, a indústria de refino de petróleo, grande usuário de água, enfrenta cada vez 

mais desafios para fazer com que o uso deste recurso cause menos impacto ao meio 

ambiente. Nesse sentido, é cada vez maior a consciência das indústrias sobre a 

importância da gestão dos recursos hídricos, uma vez que a escassez e o custo do mesmo 

podem significar limites ao seu crescimento. 

 

Muitas comunidades ao redor do mundo estão se aproximando, ou já alcançaram seus 

limites de suprimento de água disponível. Nesse cenário, o reúso da água pode 

representar uma alternativa para o lançamento de efluentes, bem como promover a 

redução da poluição (USEPA, 2004). 

 

De fato, de acordo com a Agência de Proteção Ambiental Americana (U.S. 

Environmental Protection Agency), os fatores que mais impulsionam a adoção de 

práticas de reúso são (USEPA, 2004): 

• Crescimento da demanda de água para sustentar as indústrias e o crescimento da 

população; 

• Escassez de água e secas em determinadas regiões do planeta; 

• Proteção e melhoria do meio ambiente, em conjunto com as necessidades de 

gerenciamento dos efluentes líquidos; 

• Fatores sócio-econômicos, tais como novas regulamentações, preocupação com a 

saúde, políticas públicas e incentivos econômicos; e 



 14

• Proteção da saúde pública, principalmente em países com pouco acesso à água 

limpa. 

 

Nos EUA o reúso de água em refinarias já é uma realidade e, apesar da sua não 

obrigatoriedade legal, o país conta com muitos instrumentos e incentivos para sua 

prática. Além disso, a maioria dos estados já prevê o reúso no seu ordenamento legal, 

além de contarem com diversas publicações, federais e estaduais, que orientam os 

usuários da água sobre as melhores formas para sua conservação e reúso.  

 

No Brasil, a aparente abundância dos recursos hídricos acabou por criar o hábito da não 

conservação deste recurso. As práticas de uso racional de água e de reúso começam 

devagar a figurar no cenário nacional, principalmente após a instituição da PNRH. 

 

Recentemente, a Resolução nº 54/05 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos 

(CNRH) regulamentou o reúso, mas esta ainda não é uma técnica muito difundida. No 

entanto, a legislação atual de recursos hídricos prevê diversos instrumentos de gestão 

que podem auxiliar na sua implementação. 

 

 

1.6.  Metodologia 

 

O uso racional dos recursos hídricos constitui hoje uma questão de cidadania. Apesar de 

serem muitos os esforços no sentido de buscar uma solução para a gestão dos mesmos, a 

busca de um equilíbrio entre desenvolvimento industrial e meio ambiente deve ser uma 

meta permanente a ser atingida pela sociedade.  

 

A presente dissertação procura mostrar a importância do reúso de água em refinarias, e 

como a questão está sendo tratada nos EUA, país com o maior parque de refino no 

mundo, e no Brasil, através da análise comparativa da regulamentação do uso da água e 

perspectivas de reúso nos dois países. 
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Os resultados da análise tipo cross-section abrangem não apenas os benefícios 

ambientais da regulamentação, mas também possíveis impactos sobre o investimento na 

expansão do refino, através de novos empreendimentos. Trata-se, portanto, de avaliar em 

que medida a regulamentação do uso de água nas refinarias americanas pode ser 

adotada, parcial ou integralmente, para o caso brasileiro. 

 

Para iniciar a análise acerca da regulamentação do reúso de água em refinarias, o 

Capítulo 2 desta dissertação busca caracterizar o processo do refino do petróleo e 

apresentar o quadro do refino nos EUA e no Brasil. 

 

Em seguida, o Capítulo 3 trata da demanda de água no processo produtivo do petróleo e 

dos efluentes líquidos gerados, além de abordar a questão do uso racional e do reúso de 

água nas refinarias de petróleo. 

 

Os Capítulos 4 e 5 tratam da regulamentação do uso da água e perspectivas de reúso nos 

EUA e no Brasil, abrangendo questões como aspectos da gestão dos recursos hídricos, 

regulamentação do uso da água em refinarias de petróleo e perspectivas de reúso da 

água. O final do Capítulo 5 traz uma análise comparativa entre a regulamentação do uso 

da água e perspectivas de reúso no Brasil e nos EUA através das principais 

características dos dois modelos de gestão. 

 

As conclusões do trabalho, com a síntese do que foi apresentado e as recomendações 

finais são apresentadas no Capítulo 6. 
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2. REFINO 

 

 

2.1.  O Processo de Refino 

 

2.1.1. O Petróleo 

 

O petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos (HC) e impurezas. Na definição de 

SZKLO (2005), é uma substância oleosa, inflamável, menos densa que a água e com cor 

variando entre o negro e o castanho-claro. 

 

Os hidrocarbonetos, principais constituintes do petróleo, são compostos orgânicos 

formados por carbono e hidrogênio. O petróleo é então composto por hidrocarbonetos 

saturados (parafinas, isoparafinas, naftenos), aromáticos, resinas e asfaltenos, além dos 

compostos orgânicos que contém outros elementos, como nitrogênio (N), oxigênio (O) e 

enxofre (S). Existem ainda metais e sais de ácidos orgânicos (SZKLO, 2005). 

 

O petróleo também contém impurezas, que podem ser oleofílicas (dissolvidas no óleo ou 

parte integrante do mesmo) ou oleofóbicas (águas, sais, argilas, areias e sedimentos). As 

impurezas oleofílicas dividem-se em: compostos sulfurados7, nitrogenados e 

oxigenados8, resinas e asfaltenos e compostos organometálicos. 

  

 

                                                 
7 Normalmente, quanto maior a densidade do petróleo, maior o seu teor de enxofre. O grau API (American 
Petroleum Institute) é a forma mais usual de expressar a densidade do petróleo, através de um índice. 
Quanto maior a densidade do petróleo (mais pesado), maior tenderá a ser o seu teor de enxofre e sua 
acidez naftênica e menor será seu grau API. Atualmente, os petróleos azedos (sour) são aqueles com teor 
acima de 2,5%, e os petróleos doces (sweet), aqueles com teor inferior a 0.5% (SZKLO, 2005). 
8 Estes compostos sulfurados afetam a acidez, o odor e a corrosividade das frações de petróleo onde se 
encontram. O teor de acidez do óleo é medido pelo índice TAN (Total Acid Number) – os óleos ácidos têm 
TAN acima de 1,0 (SZKLO, 2005). 
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2.1.2. O Refino do Petróleo 

 

O petróleo é encontrado na natureza em sua forma bruta, ou seja, como uma mistura 

complexa de hidrocarbonetos (moléculas formadas de átomos de hidrogênio e de 

carbono) com porções de enxofre, nitrogênio, oxigênio e metais, cujas quantidades 

variam em função do seu reservatório de origem (MARIANO, 2001). 

 

Para a obtenção dos seus derivados, o petróleo bruto deve ser refinado. Segundo SZKLO 

(2005), o refino do petróleo “constitui a separação deste insumo, via processos físico-

químicos, em frações de derivados, que são processados em unidades de separação e 

conversão até os produtos finais”. O autor divide as produtos finais do refino do petróleo 

em 3 categorias: 

• Combustíveis – gasolina, diesel, óleo combustível, GLP, QAV, querosene, coque 

de petróleo e óleos residuais. 

• Produtos acabados não combustíveis – solventes, lubrificantes, graxas, asfalto e 

coque. 

• Intermediários da indústria química – nafta, etano, propano, butano, etileno, 

propileno, butilenos, butadieno e BTX. 

 

O refino é, portanto, uma das principais etapas da indústria do petróleo, pois “sem a 

separação em seus diversos componentes, o petróleo em si, possui pouco ou nenhum 

valor prático e comercial” (MARIANO, 2001). 

 

As operações iniciais de uma refinaria têm como objetivo o conhecimento da 

composição do petróleo a destilar, visto que a constituição e o aspecto do petróleo bruto 

são variáveis de acordo com a formação geológica do terreno de onde é extraído 

(PETROBRAS, 2004). Em cada reservatório de petróleo são encontrados diferentes 

tipos de óleo, com características distintas, tais como cor, viscosidade, densidade, 

acidez, teor de enxofre, etc. A quantidade de cada grupo de hidrocarbonetos também 
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varia muito e, dependendo da sua proporção na composição do petróleo, este se mostra 

mais ou menos adequado para a produção de um ou outro derivado (SZKLO, 2005). 

 

A Tabela 5 mostra as características dos hidrocarbonetos e sua relação com a qualidade 

da produção de determinados produtos finais. 

 

Tabela 5 -  Características dos Hidrocarbonetos 

 Parafina Isoparafina Naftênico Aromático 

Densidade baixa baixa média alta 

Gasolina ruim boa média muito boa 

Diesel bom médio médio ruim 

Lubrificantes ótimo bom médio ruim 

Resistentes à oxidação boa boa boa má 

Fonte: THOMAS, 2004. 
 

Cada refinaria é, então, projetada e construída de acordo com o tipo de petróleo a ser 

processado e as necessidades do mercado, devendo apresentar, portanto, um certo grau 

de flexibilidade (SOUZA et al., 2004).  

 

Em linhas gerais, o refino do petróleo passa por diferentes fases, de acordo com as 

diferentes unidades de refino. Inicialmente, há os chamados processos de separação, de 

natureza física (modificações de temperatura e/ou pressão), e em seguida, os processos 

de conversão, de natureza química (reações de quebra, reagrupamento ou reestruturação 

molecular), de tratamento, e os processos auxiliares9 (MARIANO, 2001), conforme 

mostra o Quadro 1. 

 

 

 

                                                 
9 Para uma análise melhor das fases da refinação vide SZKLO, 2005. 
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Quadro 1 -  Unidades de Refino e Processos de Refino1 

Separação Conversão Tratamento Processos auxiliares 

Destilação atmosférica2 Visco-redução Dessalgação eletrostática Geração de hidrogênio 

Destilação a vácuo Craqueamento térmico Tratamento cáustico Recuperação de enxofre 

Estabilização de naftas Coqueamento retardado Tratamento Merox Utilidades 

Extração de aromáticos Craqueamento catalítico Tratamento Bender  

Desasfaltação a propano Hidrocraqueamento Tratamento DEA/MEA  

Desaromatização a 

furfural 
Reforma catalítica Hidrotratamento 

 

Desparafinação a solvente Isomerização catalítica   

Desoleificação a solvente Alquilação catalítica   

Adsorção de N-parafinas Polimerização catalítica   

1 O termo ‘unidades de refino’ significa o mesmo que 'unidades da refinaria’, que são as seguintes: 
separação, conversão, tratamento e processos auxiliares. O termo ‘processos de refino’ equivale a 
'operações de uma refinaria' ou 'unidades de processamento', que são os constantes do Quadro 1. 
2 A destilação inicial do petróleo é uma das operações mais importantes de uma refinaria. A seqüência 
destilação atmosférica – destilação a vácuo constitui a base do refino, enquanto processo de separação. 
Fonte: SZKLO, 2005. 
 

Tais processos de refino, também chamados de operações de uma refinaria, podem ser 

divididos em 5 categorias10 (SZKLO, 2005): 

• Operações Topping11 (ou separação de hidrocarbonetos) – separação do petróleo 

cru em diferentes grupos e/ou frações de hidrocarbonetos. Ex: destilação e 

desasfaltação a solvente. 

• Craqueamento térmico ou catalítico – quebra de moléculas grandes (pesadas) de 

hidrocarbonetos em moléculas menores. Ex: Coqueamento retardado, visco-

redução, hidrocraqueamento catalítico e termo-craqueamento. 

                                                 
10 Em cada categoria são incluídas diferentes unidades de refino. A unidade é a planta física, enquanto a 
categoria é o tipo de processo realizado, como por exemplo o craqueamento, que pode ser feito em uma 
unidade de craqueamento catalítico fluido (SZKLO, 2005). 
11 Operações de topping, ou refinaria de topping, é como também é chamada a unidade de separação 
(Topp = destilação a vácuo e destilação atmosférica). (SZKLO, 2005). 
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• Combinação de hidrocarbonetos – combinação de duas ou mais moléculas de 

hidrocarbonetos para formar uma molécula maior. Ex: alquilação, eterificação e 

polimerização. 

• Rearranjo de hidrocarbonetos – altera a estrutura original da molécula produzindo 

uma nova molécula com diferentes propriedades físico-químicas. Ex: reforma 

catalítica e isomerização. 

• Tratamento e blending – processamento de derivados de petróleo para remoção de 

enxofre, nitrogênio, metais pesados e outras impurezas. Ex: recuperação de 

enxofre e hidrotratamento. 

 

Do ponto de vista ambiental, a etapa de refino apresenta diversos impactos. De acordo 

com MARIANO (2001), os principais impactos ambientais potenciais do refino do 

petróleo são: 

• Contaminação hídrica devido ao lançamento de efluentes, águas de lavagem, 

águas de resfriamento e lixiviação das áreas de depósitos de materiais ou rejeitos; 

• Emissões de partículas para a atmosfera; 

• Emissões gasosas de óxidos de enxofre e nitrogênio, amoníaco, névoas ácidas e 

compostos de flúor; 

• Contaminação do solo e/ou das águas superficiais e subterrâneas pela disposição 

inadequada dos resíduos. 

 

A Tabela 6 classifica os principais impactos ambientais de uma refinaria de acordo com 

as unidades e alguns processos de refino. 

 

Assim, percebe-se que um dos principais impactos ambientais do refino do petróleo é a 

geração de efluentes líquidos. Soma-se a isso o fato de uma refinaria demandar grandes 

quantidades de água para suas operações e constatamos a importância de se encontrar 

soluções para este problema. Atualmente, tem-se apontado a racionalização e o reúso da 

água como alternativas para a diminuição da demanda de água e conseqüentemente dos 

efluentes líquidos. 
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Tabela 6 -  Impactos Ambientais nas Unidades de Refino 

Processos 
Emissões 

Atmosféricas 

Efluentes 

Líquidos 

Resíduos 

Sólidos 

Consumo de 

Energia 

Resíduo 

Térmico 

Separação 

Destilação (atmosférica e 

a vácuo) 
alto alto baixo alto alto 

Conversão 

Termo-craqueamento alto alto baixo alto alto 

Coqueamento retardado alto alto alto alto alto 

FCC alto alto alto alto alto 

HCC alto alto alto alto alto 

Reforma alto alto alto alto alto 

Isomerização alto alto alto alto alto 

Produção de MTBE alto alto alto alto baixo 

Alquilação alto baixo alto alto baixo 

Tratamento 

HDS alto alto alto alto alto 

Adoçamento alto alto alto alto baixo 

Lavagem de gases alto baixo alto alto baixo 

Produção de lubrificantes 

Extração com solvente alto baixo baixo alto baixo 

Outras unidades 

Recuperação de enxofre alto alto baixo baixo baixo 

Flare alto baixo baixo baixo alto 

Torre de refrigeração alto alto baixo baixo baixo 

Estação de tratamento de 

água 
alto alto alto alto baixo 

Unidade de mistura 

(blending) 
alto alto baixo baixo baixo 

Fonte: EIPCCB, 2004, in SZKLO, 2005. 
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2.2.  O Refino no Mundo – Estados Unidos e Brasil 

 

Os primeiros complexos industriais de refino surgiram no final do século XIX e eram 

voltados, basicamente, para a produção de querosene, principal fonte de iluminação na 

época. Posteriormente, com a descoberta da energia elétrica em 1877, a produção de 

derivados de petróleo começou a se diversificar, tendo como principal produto a 

gasolina. A partir da década de 80, a indústria do refino passou a processar óleos mais 

pesados e de menor qualidade, devido ao aumento da demanda por óleo diesel, 

diversificando ainda mais a produção de derivados (SZKLO, 2005, ALVEAL, 2003).  

 

Em 2003, a indústria de refino de petróleo mundial possuía como principais produtos o 

óleo diesel, a gasolina, o óleo combustível, a querosene de aviação (QAV), o gás 

liquefeito de petróleo (GLP) e o querosene, totalizando, neste ano, uma produção de 

derivados de 78.080.000 de barris de petróleo por dia (bpd), sendo que, deste total, 

17.794.000 eram produzidos apenas pelos Estados Unidos (EUA) (EIA/DOE, 2007), 

como mostra a Tabela 7. 

 

Em 2005 a capacidade de refino12 já passava dos 82 milhões de barris de petróleo por 

dia, para uma produção mundial de petróleo de 83 milhões de barris por dia, com os 

EUA, líder no refino mundial, produzindo 20,6% deste total e o Brasil, em 12º lugar no 

ranking mundial de capacidade de refino, produzindo 1,9 milhões de barris de petróleo 

por dia (ANP, 2005). 

 

 

 

 

                                                 
12 A capacidade de refino de uma refinaria equivale à sua capacidade de operação ou à sua capacidade de 
destilação atmosférica. A capacidade de refino considera as quantidades do óleo cru processado e do 
condensado na destilação atmosférica (SZKLO, 2005).  
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Tabela 7 -  Produção Mundial de Produtos do Refino do Petróleo (bpd) – 2003 

Região Gasolina QAV Querosene 
Óleo 

Diesel 

Óleo 

Combustível 
GLP Outros 

Total 

produzido 

América 

do Norte 
9.703.500 1.638.500 89.600 4.649.100 1.197.800 754.700 3.324.900 21.358.000 

Américas 

Central e 

do Sul 

1.285.800 325.300 40.300 1.663.600 1.107.600 359.800 1.162.300 5.944.800 

Europa 3.718.000 811.300 177.300 5.690.300 2.188.400 701.100 2.991.800 16.278.200 

Euroasia 1.002.800 280.500 10.000 1.546.300 1.519.300 367.800 881.500 5.608.200 

Oriente 

Médio 
857.900 394.600 366.600 1.773.900 1.653.500 446.800 885.200 6.378.500 

África 480.200 176.200 80.300 743.100 689.200 85.600 454.800 2.709.500 

Ásia e 

Oceania 
3.761.600 1.024.700 1.173.600 6.035.400 2.905.700 1.096.200 3.805.800 19.802.900 

Total 20.809.900 4.651.100 1.937.500 22.101.700 11.261.600 3.811.900 13.506.300 78.080.000 

Fonte: EIA/DOE, 2007. 
 

A Tabela 8 e o Gráfico 1 mostram a capacidade de refino mundial em 2005. 

 

Tabela 8 -  Capacidade de Refino Mundial – 2005 

Região 
Número de 

Refinarias 
Destilação 

Craqueamento 

Catalítico 

Craqueamento 

Térmico 

Reformação 

Catalítica 

América do Norte 175 20.826.000 6.793.000 2.505.000 4.309.000 

Américas Central 

e do Sul 
67 6.609.000 1.330.000 420.000 416.000 

Europa 136 16.681.000 2.545.000 1.674.000 2.423.000 

Euroasia 61 8.283.000 600.000 551.000 1.244.000 

Oriente Médio 45 6.472.000 366.000 483.000 661.000 

África 46 3.230.000 210.000 77.000 478.000 

Ásia e Oceania 161 20.695.000 2.861.000 437.000 1.917.000 

Total 691 82.795.000 14.706.000 6.147.000 11.449.000 

Fonte: EIA/DOE, 2007. 
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Gráfico 1 -  Capacidade de Refino Mundial – 2005 

Capacidade de Refino Mundial - 2005
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Nota: AN – América do Norte; ACS – Américas Central e do Sul; EU – Europa; EA – 
Euroásia; OM – Oriente Médio; AF – África e ASO – Ásia e Oceania. 
Fonte: Elaboração própria, baseado em EIA/DOE, 2007. 

 

O aumento da complexidade13 das refinarias e a capacidade de se produzir mais e 

melhores derivados, fizeram com que estas aumentassem também a quantidade de 

energia consumida e de efluentes gerados. Nos EUA, por exemplo, foi estimado que a 

quantidade total de óleo cru processado em suas refinarias aumentou, no geral, 5%, 

somente para alcançar as rígidas especificações para a produção de diesel e gasolina a 

partir da década de 90 (PETRICK apud SZKLO e SCHAEFFER, 2006). 

 

Na esteira desse novo cenário, aumentaram também as exigências com a proteção do 

meio ambiente (SZKLO e SCHAEFFER, 2006 e EIA/DOE, 1997). Nesse sentido, os 

desafios enfrentados pelas refinarias em função da rigidez das especificações ambientais 

estão fazendo com que a indústria do refino e do petróleo em geral venha tentando se 

                                                 
13 A complexidade de uma refinaria está relacionada com as unidades de conversão que possui. 
Usualmente, mede-se a complexidade de uma refinaria através do Índice de Nelson, que atribui a cada 
processo de refino um peso específico, calculado pela razão entre o custo do barril de capacidade da 
unidade de processo e o custo do barril da unidade de destilação atmosférica. A complexidade de uma 
refinaria se dá então pela soma das complexidades de cada unidade de processo (SZKLO, 2005). 
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adaptar a essa nova realidade, buscando novas alternativas e tecnologias para reduzir o 

impacto ambiental de suas atividades.  

 

Nas refinarias brasileiras, por exemplo, o aumento do uso de energia resultado do 

aumento da severidade do hidrotratamento14 para alcançar as especificações mais 

restritivas para a produção de derivados pode ser completamente compensado por 

opções de economia de energia e de técnicas alternativas de dessulfurização (SZKLO, 

2006). E ainda, as refinarias vêm desenvolvendo sistemas de tratamento para todos os 

efluentes. Chaminés, filtros e outros dispositivos evitam a emissão de gases, vapores e 

poeiras para a atmosfera; unidades de recuperação retiram o enxofre dos gases, cuja 

queima produziria dióxido de enxofre, um dos principais poluentes dos centros urbanos. 

Os despejos líquidos são tratados por meio de processos físico-químicos e biológicos 

(PETROBRAS, 2007). 

 

 

2.2.1. Estados Unidos 

 

Conforme visto anteriormente, os EUA são um dos maiores produtores de derivados de 

petróleo no mundo (possui 22,7% da produção mundial), além de possuir a maior 

capacidade de produção de petróleo (20,6% do total) e o maior parque de refino (21,4% 

do total) (EIA/DOE, 2007). Devido à importância dos EUA no refino mundial, sua 

análise se faz imprescindível. 

 

Além disso, de acordo com SHORE e HACKWORTH (2006), nos próximos 5 anos  

a capacidade de destilação das refinarias deve aumentar consideravelmente, chegando a 

quase 2.000.000 barris de petróleo a mais por dia, especialmente por refinadores 

                                                 
14 A implantação de unidades de hidrotratamento nas refinarias possibilita a produção de derivados de 
petróleo de qualidade cada vez mais apurada. (PETROBRAS, 2007) 
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independentes. Ou seja, os EUA não somente são os maiores refinadores do mundo, 

como estão expandindo, especialmente dentro das refinarias já existentes, a capacidade 

de destilação. 

 

Em 2006, o parque de refino nos EUA já contava com 149 refinarias, distribuídas pelo 

país em 5 distritos administrativos (Petroleum Administration for Defense District – 

PADD15), e 3 subdistritos. Os PADDs estão distribuídos geograficamente pelos 50 

estados, além do distrito de Columbia, conforme mostra o Quadro 2 (EIA/DOE, 2006). 

 

Quadro 2 -  Distribuição dos Estados Americanos por PADDs 

PADD IA 
 (New England) 

Connecticut 
Maine 
Massachusetts 
New Hampshire  
Rhode Island 
Vermont 

PADD IB  
(Central Atlantic) 

Delaware  
District of Columbia  
Maryland 
New Jersey  
New York 
Pennsylvania 

PADD I  
(East Coast) 

PADD IC  
(Lower Atlantic) 

Florida  
Georgia  
North Carolina  
South Carolina  
Virginia 
West Virginia 

                                                 
15 Os PADDs foram delineados durante a II Guerra Mundial para facilitar a localização do petróleo 
(EIA/DOE, 2006). 
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PADD II  
(Midwest) 

Illinois  
Indiana  
Iowa  
Kansas  
Kentucky 
 Michigan  
Minnesota  
Missouri  
Nebraska  
North Dakota 
 Ohio  
Oklahoma  
South Dakota  
Tennessee 
Wisconsin 

PADD III  
(Gulf Coast) 

Alabama  
Arkansas  
Louisiana  
Mississippi 
New Mexico 
Texas 

PADD IV  
(Rocky Mountain) 

Colorado  
Idaho  
Montana  
Utah 
Wyoming 

PADD V 
(West Coast) 

Alaska 
 Arizona  
California  
Hawaii  
Nevada  
Oregon 
Washington 

Fonte: EIA/DOE, 2006. 
 

A Figura 1 mostra o mapa da distribuição dos PADDs pelos EUA. 

 

Até janeiro de 2005, o parque de refino americano contava com 148 refinarias, das quais 

144 estavam operando e 4 estavam ociosas. Em janeiro de 2006 esse número subiu para 

149 refinarias, das quais 142 em operação e 7 ociosas. Tais mudanças ocorreram 

basicamente no PADD I, no PADD III e no PADD V (EIA/DOE, 2006). 
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Figura 1 -  Petroleum Administration for Defense Districts – PADD 

Fonte: (EIA/DOE, 2006) 
 

Apesar da diminuição do número de refinarias operando no país, houve um aumento da 

capacidade de refino do petróleo. Em janeiro de 2005, a capacidade de refino do óleo cru 

era de 17.124.870 barris de petróleo por dia, passando para 17.338.814 barris de petróleo 

por dia em janeiro de 2006. 

 

A Tabela 9 apresenta as refinarias e sua capacidade de refino nos EUA até janeiro de 

2006, de acordo com os PADDs  (EIA/DOE, 2006). 

 

As refinarias americanas, em geral, utilizam diversos processos de conversão16, além de 

produzir diferentes tipos de derivados, com destaque para a gasolina (5.167.000 bpd), 

óleo diesel (4.070.000 bpd), QAV (1.422.000 bpd), óleo combustível (624.000 bpd) e 

lubrificantes (198.000 bpd), que totalizaram 79% da produção de derivados em 

novembro de 2006 (EIA /DOE, 2006).  

 

 

                                                 
16 O total de carga processada nas unidades de conversão é a chamada capacidade de conversão. 
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Tabela 9 -  Número e Capacidade de Refino das Refinarias por PADD - Janeiro, 2006 

Número de Refinarias Capacidade de Refino (bpd) 
PADD 

Total Operando Ociosa1 Total Operando Ociosa 

PADD I 15 13 2 1.713.100 1.626.500 86.600 

PADD II 26 26 0 3.582.640 3.582.640 0 

PADD III 56 52 4 8.274.086 7.464.286 809.800 

PADD IV 16 16 0 595.550 595..550 0 

PADD V 36 35 1 3.173.438 3.151.938 21.500 

TOTAL  149 142 7 17.338.814 16.420.9142 917.900 

1 Refinarias onde as unidades de destilação estão completamente ociosas, mas que não estão 
permanentemente fechadas, até janeiro de 2006.  
2 A capacidade de refino das refinarias em atividade (capacidade processada) em função da sua 
capacidade de operação total (capacidade nominal) é chamada de Fator de Utilização (FUT). No caso dos 
EUA, suas refinarias tiveram um FUT de 94,7% em janeiro de 2006. 
Fonte: EIA/DOE, 2006. 
 

A Tabela 10 indica a capacidade de conversão das refinarias por PADD (EIA/DOE, 

2006). 

 

Tabela 10 -  Capacidade de Conversão – Janeiro, 2006 

Capacidade de Conversão (bpd1) 
PADD 

DV CT FCC HCC RC DF HT 

PADD I 709.1000 99.000 746.700 44.300 323.100 22.000 1.271.360 

PADD II 1.623.239 413.460 1.292.052 179.500 916.640 17.350 3.206.044 

PADD III 4.185.975 1.363.800 3.150.495 787.700 1.867.400 241.900 7.485.912 

PADD IV 237.050 48.850 200.396 17.600 129.980 9.040 425.450 

PADD V 1.643.106 614.400 885.480 608.100 621.950 96.000 2.419.520 

TOTAL  8.398.470 2.539.510 6.275.123 1.637.200 3.859.070 386.290 14.807.986 
1 Stream day. 
Nota: DV – destilação à vácuo; CT – craqueamento térmico; FCC – craqueamento catalítico; HCC 
hidrocraqueamento catalítico; RC – reforma catalítica; HT – hidrotratamento; DF - desasfaltação.  
Fonte: EIA/DOE, 2006. 
 

A Tabela 11 indica a demanda por derivados de petróleo nos EUA em 2003. 
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Tabela 11 -  Demanda por Derivados de Petróleo – 2003 

Derivado Demanda (bpd) 

Gasolina 8.934.900 

Diesel 4.748.200 

GLP 2.981.300 

QAV 1.735.400 

Óleo Combustível 1.349.900 

Querosene 63.100 

Outros 3.105.600 

Fonte: EIA/DOE, 2007. 
 

Devido ao tamanho do seu parque de refino, os EUA têm uma grande preocupação com 

os impactos ambientais que tais atividades podem causar, o que pode ser depreendido 

pelo aumento dos investimentos do setor de refino para se alinhar às normas ambientais 

(DAVIS, 1997). Dos custos despendidos pelas refinarias americanas, os custos com 

meio ambiente vêm aumentando desde 1989, tendo chegado a cerca de 2,7 bilhões de 

dólares em 1992, um aumento de quase 100%. E ainda, em função da legislação 

ambiental, os custos de operação das refinarias chegaram a 3 bilhões de dólares em 

1991. 

 

Segundo SZKLO (2005), “a partir da segunda metade da década de 90 o impacto dos 

requerimentos ambientais sobre a taxa de retorno do investimento (ROI) de refinarias 

dos EUA tornou-se considerável. Conforme estimativas do EIA/DOE (1997), o ROI, em 

média, entre 1996 e 2001, teria sido 42% maior se lhe excluíssem os gastos para 

cumprimento das normas ambientais”. 

 

A preocupação com o meio ambiente pode ser vista também em diversos casos 

envolvendo a prevenção e a redução da poluição em refinarias, tais como o banimento 
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do MTBE17 da produção da gasolina, em 2004 (SZKLO, 2005), a instalação de sistemas 

de tratamento de efluentes nas refinarias e os sistemas de controle de emissões 

atmosféricas18. 

 

 

2.2.2. Brasil 

 

O parque de refino no Brasil conta com 13 refinarias, sendo que 11 pertencem à 

Petrobras e as outras duas pertencem a grupos privados.  

 

As refinarias diferem não apenas em complexidade tecnológica, mas também em relação 

às matérias-primas processadas e aos mercados aos quais atendem. Em dezembro de 

2005 a capacidade de operação das refinarias brasileiras era de 2.016.666 bpd. 

 

A Tabela 12 apresenta a localização por estado e a capacidade de operação das refinarias 

brasileiras. 

 

Em comparação com os EUA19, a capacidade de refino do Brasil representa 12% da sua 

capacidade de refino (17.338.814 bpd). Em relação ao FUT, enquanto o dos EUA é de 

94,7%, o do Brasil fica em 86,2%, ou seja, o volume de petróleo processado no Brasil 

ainda está aquém da sua capacidade nominal de refino, o que reflete, dentre outros 

fatores, que o refino brasileiro ainda não se adaptou para processar o petróleo pesado 

nacional. 

 

                                                 
17 O MTBE é um aditivo da gasolina que aumenta sua performance termodinâmica e reduz as suas 
emissões de CO2 e compostos orgânicos voláteis, no entanto, por ainda não existirem tecnologias 
econômico-eficiêntes para controlar e mitigar os impactos do seu vazamento, a legislação federal 
americana optou por banir essa substância da gasolina até 2007 (SZKLO, 2005). 
18 Para exemplos mais detalhados acerca destes sistemas vide Petroleum Refining Industry - Petroleum 
Refining: Case Studies (http://es.epa.gov/cooperative/topics/petcasestudies.html) e Environmental 
Refinery Sector Analyses (http://www.eia.doe.gov/oiaf/1605/refinery.html). 
19 Vide Tabela 9. 
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Tabela 12 -  Localização e Capacidade de Refino das Refinarias Brasileiras – 31/12/2005 

Refinaria Estado 
Capacidade Nominal 

de Refino (bpd) 

Volume de Carga 

Processada (bpd) 

REDUC  Rio de Janeiro 242.138 237.707 

RPBC  São Paulo 169.811 157.459 

REMAN Amazônia 45.911 44.398 

REPAR Paraná 188.679 188.055 

REPLAN São Paulo 364.780 320.068 

REVAP São Paulo 251.572 241.059 

RLAM Bahia 322.956 248.513 

REGAP Minas Gerais 150.943 132.149 

RECAP São Paulo 53.459 35.436 

LUBNOR Ceará 6.918 4.609 

REFAP 
Rio Grande do 

Sul 
188.679 117.181 

Refinaria de Manguinhos Rio de Janeiro 13.836 6.492 

Refinaria Ipiranga 
Rio Grande do 

Sul 
16.981 4.568 

Total 2.016.666 1.737.696 

Fonte: ANP, 2007. 
 

Do total do petróleo processado no país em 2005, a maior parte era de origem nacional, 

e o restante importado dos EUA, Europa, África e Oriente Médio20, com destaque para a 

Argélia (38.603.000 bpd) e Nigéria (47.491.000 bpd), ambos produtores de petróleo 

leve, diferente do produzido na maior parte do Brasil (ANP, 2007). 

 

                                                 
20 A auto-suficiência em petróleo foi alcançada pelo Brasil em abril de 2002 (FOLHA, 2006). Isso 
significa que a produção de petróleo no país superou a demanda (PETROBRAS, 2007). No entanto, pelo 
fato do parque de refino nacional ter sido projetado para processar o petróleo importado, leve, o país ainda 
precisa importar petróleo para misturar ao petróleo pesado produzido para que o mesmo possa ser 
processado pelas refinarias nacionais (MEIRELLES, 2003 e LUCA, 2003).  
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Além de pesado, o petróleo predominantemente produzido no Brasil possui elevados 

índices de acidez e grande quantidade de compostos nitrogenados e metais, tornando o 

refino mais complexo21. Isso ocorre em função dessas características influenciarem no 

processo de refino no petróleo, a saber (SZKLO, 2005): 

• Compostos sulfurados (com alto teor de enxofre) – aumentam a estabilidade das 

emulsões provocando corrosão, contaminando catalisadores e determinando cor e 

cheiro de produtos finais. Tais compostos também produzem óxidos de enxofre 

que, quando presentes nos produtos finais, afetam a sua qualidade ambiental. 

• Compostos oxigenados – tendem a se concentrar nas frações mais pesadas do 

petróleo afetando sua acidez, odor e corrosividade. 

• Compostos nitrogenados – são termicamente estáveis e aumentam a capacidade 

de o óleo reter água em emulsão, além de tornar instáveis os produtos do refino, 

além de envenenarem catalisadores. 

 

Conseqüência disso foi a ênfase, nas últimas décadas, no investimento em unidades de 

conversão específicas para este tipo de óleo, mas que também priorizassem a obtenção 

de produtos com maior valor agregado.  

 

Esse fato, por sua vez, não significa que o perfil de produção do Brasil não seja 

diversificado. Refinarias como a REPLAN têm sua produção focada nos derivados 

médios e leves, enquanto a refinaria de Manguinhos, por exemplo, tem elevada produção 

de óleo combustível. E ainda, a REDUC, que processa óleo leve importado, produz 

lubrificantes e combustíveis. 

 

O Brasil possui praticamente as mesmas unidades de conversão que os EUA, e em 

relação à produção de derivados pelas refinarias brasileiras cabe destaque para o óleo 

diesel (241.484.276 bpd), a gasolina (128.477.987 bpd), o óleo combustível 

                                                 
21 Para melhores explicações sobre as características do petróleo vide item 2.1.1. 
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(102.345.911 bpd), o GLP (68.226.415 bpd), a nafta (54.654.088 bpd) e os produtos não 

energéticos de petróleo – óleo lubrificante, parafina e solventes (27.962.264 bpd) (EPE, 

2007). 

 

Pode-se observar que no Brasil o derivado mais produzido é o óleo diesel, seguido da 

gasolina, ao contrário dos EUA onde a gasolina está na frente do diesel na produção. 

Além disso, os EUA possui uma produção significativa de QAV e lubrificantes, 

produtos inexpressivos na produção nacional, ao tempo que o óleo combustível22 tem 

mais expressão na produção brasileira do que na americana. 

 

A Tabela 13 indica a capacidade de conversão das refinarias brasileiras. 

 

A Tabela 14 mostra uma comparação entre a capacidade de conversão em função da 

capacidade de refino das refinarias nacionais e americanas. 

 

A Tabela 15 mostra o perfil da demanda de derivados de petróleo no Brasil em 2005. 

 

A partir da análise da demanda por derivados de petróleo nos EUA e no Brasil, podemos 

concluir que, de acordo com as Tabelas 11 e 14, a demanda dos EUA se concentra em 

gasolina, e de alta qualidade, devido ao peso das unidades de HT nas refinarias 

americanas. A demanda por destilados médios de alta qualidade também é significativa.  

 

No Brasil, a demanda concentra-se no diesel, devido ao modelo de transporte 

majoritariamente rodoviário do país. Além disso, conforme as Tabelas 13 e 14, percebe-

se que as unidades de refino no Brasil ainda não priorizam a produção de derivados de 

melhor qualidade, como a gasolina americana. 

 

                                                 
22 Apesar dos EUA produzir mais óleo combustível do que o Brasil, ele representa menos quando se 
compara ao total produzido. 
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Tabela 13 -  Capacidade de Conversão em 2006 (bpd) 

Refinaria DV FCC/RFCC HCC RC DSF HT 

REDUC 112.176 49.057 0 11950 0 0 

RPBC 77.799 56.604 0 11.006 0 31.446 

RECAP 0 36.478 0 0 0 0 

REVAP 120.761 74.214 0 0 42.767 45.283 

REFAP 33.170 62.893 0 0 0 25.157 

REGAP 77.195 40.252 0 0 0 22.641 

REPLAN 155.000 94.340 0 0 0 31.446 

RLAM 126.050 150.943 0 0 4.025 0 

REMAN 6.635 3.145 0 0 0 0 

LUBNOR 6.031 0 0 0 0 1.069 

REPAR 88.861 53.459 0 0 33.333 62.893 

Ipiranga 5.000 3.396 0 0 0 0 

Manguinhos 0 0 0 2.987 0 2.987 

TOTAL 808.679 624.780 0 25.943 80.126 222.925 

Nota: DV – destilação a vácuo; FCC – craqueamento catalítico; RFCC – craqueamento de RAT; HCC – 
hidrocraqueamento; RC – reforma catalítica; DSF – Desasfaltação e HT - hidrotratamento.  
Fonte: ANP, 2007. 
 

Tabela 14 -  Capacidade de Conversão/Capacidade de Refino – Brasil e EUA 

 Brasil EUA 

DV/DA 0,401 0,484 

FCC/DA 0,310 0,362 

HCC/DA 01 0,094 

RC/DA 0,013 0,223 

DSF/DA 0.040 0,022 

HT/DA2 0,110 0,854 
1 A falta de HCC compromete a versatilidade do refino brasileiro, além de afetar seu FUT (SZKLO, 
2005). 
2 O HT é um processo de tratamento do petróleo para especificação de sua qualidade (SZKLO, 2005). 
Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 15 -  Perfil de Demanda de Derivados de Petróleo no Brasil – 2005 (bpd) 

Produto Consumo total 

Óleo diesel 254.220.125 

Gasolina  111.396.226 

Nafta 83.968.553 

GLP 73.301.886 

Óleo Combustível 47.679.245 

PNE1 30.792.452 

Querosene 19.905.660 
1 Produtos não energéticos de petróleo – óleo lubrificante, parafina e 
solventes. 
Fonte: EPE, 2007. 

 

A análise do processo de refino, dos seus impactos, bem como do desenvolvimento 

desse setor nos EUA e no Brasil, é importante para se ter uma dimensão dos impactos 

ambientais do refino e da necessidade da gestão dos recursos hídricos. 
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3. IMPACTOS AMBIENTAIS E USO DA ÁGUA NO REFINO 

 

 

3.1.  A Demanda de Água no Processo Produtivo e os Efluentes Líquidos Gerados 

 

Durante o processo de refino são consumidas grandes quantidades de água, isto porque 

praticamente todas as operações, desde a destilação primária até os tratamentos finais, 

requerem grandes volumes de água de processo e de resfriamento (MARIANO, 2001). 

Em contrapartida, são geradas grandes quantidades de efluentes líquidos, principalmente 

nas chamadas operações de suporte de uma refinaria23, sendo alguns de difícil 

tratamento (MARIANO, 2001 e BARCELLOS, 1986).  

 

A demanda total de água de uma refinaria e os seus efluentes líquidos gerados24 estão 

descritos na Tabela 16. 

 

Tabela 16 -  Demanda Total de Água e Efluentes Líquidos Gerados em Refinarias 

Demanda total de água 
250 a 350 litros por barril processado 

(ou cerca de 2 litros de água por litro de óleo processado) 

Geração de efluentes líquidos 0,40 a 1,60 m3 efluente/ m3 óleo refinado na planta 

Fonte: SZKLO, 2005 e MARIANO, 2001. 
 

A razão entre o consumo de água pelas refinarias e a quantidade de petróleo processado 

constitui um importante parâmetro para a análise da eficiência produtiva das refinarias, 

através do Indicador de Consumo de Água (ICA). Assim, quanto menor o ICA, em tese, 

                                                 
23 Dentre as operações de suporte de uma refinaria, ou seja, aquelas que não estão diretamente envolvidas 
com a produção de derivados, podem-se citar as seguintes como as que mais utilizam água ou produzem 
efluentes líquidos: tratamento de efluentes, limpeza dos trocadores de calor, blowdown, limpeza dos 
tanques de estocagem e torres de resfriamento (MARIANO, 2001). 
24 Normalmente as refinarias geram uma quantidade de efluentes líquidos relativamente proporcional às 
quantidades de óleo refinado, sendo esse fator menor para as refinarias de maior capacidade de refino e as 
mais recentemente construídas (PIRAS, 1993). 
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melhor a ecoeficiência da refinaria e menor a necessidade de água para o processamento 

de petróleo, tornando a refinaria mais sustentável (SCHOR, 2006). 

 

A Tabela 17 aponta o consumo de água pelas refinarias da Petrobras em 2004 e seus 

respectivos ICAs. 

 

Tabela 17 -  Consumo de Água nas Refinarias da Petrobras – 2004 

Unidade Bacia de captação 
Capacidade 

instalada1 (m3/dia) 

Consumo de 

água2 (m3/dia) 
ICA 

REMAN Negro – AM 7.300 3.261 0,45 

RLAM São Francisco – BA 53.050 27.791 0,69 

REGAP Paraopeba – MG 24.000 22.425 1,06 

REDUC Saracuruna + Guandu – RJ 43.850 41.342 1,19 

REVAP Paraíba do Sul – SP 40.000 21.239 0,56 

REPLAN Piracicaba – SP 58.000 39.421 0,69 

RPBC Baixada Santista – SP 27.000 27.276 1,14 

RECAP Alto Tietê – SP 8.500 6.385 0,87 

REPAR Paraná – PR 30.000 16.091 0,57 

REFAP Sinos – RS 30.000 13.759 0,80 

Fonte: 1 PETROBRAS e ANP apud SCHOR, 2006; 2 AMORIM apud SCHOR, 2006.  
 

A razão entre a geração de efluentes e a quantidade de óleo processado também se 

constitui um bom indicador para se avaliar a eficiência da refinaria25. A Tabela 18 

mostra a geração de efluentes nas refinarias da Petrobras em 2004. 

 

Os dois indicadores apresentados apontam para a importância da racionalização do uso 

da água e para o reúso dos efluentes industriais como formas de melhorar a eficiência 

das refinarias e contribuir para a manutenção da disponibilidade hídrica. 

 

                                                 
25 Cabe dizer que a comparação de refinarias segundo o ICA pode não ser totalmente precisa pois o 
mesmo varia conforme os processos de refino. Refinarias mais complexas, por exemplo, tenderão a ter 
maior ICA, mas também agregam mais valor ao óleo. 
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Tabela 18 -  Geração de Efluentes nas Refinarias da Petrobras – 2004 

Unidade 
Início da 

atividade 

Processado 

(m3) 

Processado 

(m3/dia) 

Efluentes 

(m3/dia) 
Efluente/óleo 

LUBNOR 1966 246.934 675 678 1,00 

REMAN 1957 2.652.280 7.247 3.287 0,45 

RECAP 1954 2.686.103 7.339 2.194 0,30 

REPAR 1977 10.332.116 28.230 8.852 0,31 

REFAP 1968 6.294.743 17.199 6.546 0,38 

REVAP 1980 13.881.204 37.927 10.276 0,27 

REGAP 1968 7.742.972 21.156 9.483 0,45 

RLAM 1950 14.741.313 40.277 15.989 0,40 

RPBC 1955 8.757.032 23.926 21.381 0,89 

REDUC 1961 12.715.271 34.741 25.285 0,73 

REPLAN 1972 22.543.884 55.799 13.745 0,25 

Fonte: 1 PETROBRAS e ANP apud SCHOR, 2006; 2 AMORIM apud SCHOR, 2006.  
 

O consumo de água em refinarias se dá, principalmente, na etapa de dessalgação e nos 

processos de resfriamento. Além do consumo de grandes quantidades de água, durante o 

uso geralmente ocorrem perdas por evaporação ou contaminação por produtos 

químicos26.  

 

Do consumo total de água nas refinarias, 48% são utilizados pelas unidades de 

resfriamento27, 20% são utilizados pelas caldeiras, e o restante é utilizado nos sistemas 

de combate a incêndio, água potável e outros usos industriais (HILL, 2003). 

                                                 
26 Nos sistemas de resfriamento parte do calor é removido pela água, mas a maior parte se faz pela 
evaporação. Essa perda de água por evaporação corresponde à grande parte do consumo de água em uma 
refinaria de petróleo. Nesse sentido, os recentes modelos de torres de resfriamento alteraram o balanço de 
energia de forma a transferência de calor se dar majoritariamente como calor sensível (e não calor latente), 
resultando em uma menor perda de água por evaporação para o mesmo duto de resfriamento (HILL, 
2003). 
27 A água de resfriamento é usada para remover o calor de misturas reativas ou de outros dispositivos que 
exijam resfriamento devido à geração de calor ou às condições de operações estabelecidas, já que a 
elevação de temperatura pode comprometer o desempenho do sistema e danificar equipamentos. A água 
como fluido de resfriamento, ou de aquecimento, pode ter um grau de qualidade menos restrititvo, desde 
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Assim, a água utilizada para resfriamento nas refinarias corresponde à maior parte da 

demanda total de água. No entanto, pode-se obter a redução de mais de 90% da 

quantidade de água captada utilizando-se circuitos de resfriamentos fechados, que 

promove a recirculação dessas águas e, conseqüentemente, a diminui a produção de 

efluentes (USEPA, 2005c).  

 

A alimentação das caldeiras para os processos de retificação com vapor e destilação é o 

segundo principal uso de água nas refinarias. Neste caso, além do consumo, o uso da 

água pode gerar efluentes contaminados uma vez que o vapor fica em contato direto com 

as frações de petróleo. 

 

Além do vapor d’água das caldeiras, os efluentes líquidos gerados nas refinarias são 

constituídos de água contaminadas coletadas a céu aberto, água de refrigeração, água de 

processo e efluentes sanitários, e variam, tanto em qualidade e quantidade, em função do 

tipo de petróleo processado, das unidades de processamento que compõem a refinaria e 

da forma de operação dessas unidades (MARIANO, 2001 e PIRAS, 1993).  

 

Os efluentes de processo podem ser definidos como qualquer água ou vapor condensado 

que tenha entrado em contato com óleo e que podem conter, assim, óleo ou outros 

contaminantes químicos. Uma vez que as etapas do processo de refino geram diferentes 

efluentes líquidos, a composição de tais despejos possui características qualitativas e 

quantitativas diferentes (MARIANO, 2001). 

 

Dentre os efluentes de processo podem-se citar as soluções ácidas, soda exausta, água de 

lavagem do petróleo cru e dos derivados, a água proveniente da etapa de dessalinização, 

os condensados resultantes da retificação a vapor e da destilação, assim como da 

                                                                                                                                        

que se leve em consideração a proteção dos equipamentos com os quais a água entra em contato 
(MIERZWA e HESPANHOL, 2005). 
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limpeza ou regeneração com vapor dos catalisadores de processo. Podemos citar ainda 

as águas de chuva que, dependendo da região da refinaria de onde forem drenadas, 

poderão ou não estar contaminadas (MARIANO, 2001). 

 

Os principais efluentes contêm diversos poluentes, a saber: sólidos, metais pesados, 

substâncias que alteram o pH e a temperatura da água, sais, compostos tóxicos, 

substâncias tensoativas, matérias consumidoras de oxigênio, compostos nitrogenados e 

fósforo (eutrofização). Tais poluentes causam diversos impactos ambientais, sociais e 

econômicos, tais como prejuízo ao abastecimento humano e a outros usos da água, 

gastos com tratamento de água, desequilíbrios ecológicos e piora na qualidade de vida 

da população, dentre outros (MARIANO, 2001). A Tabela 19 apresenta estes poluentes 

de acordo com a operação onde são gerados28.  

 

Apesar da grande quantidade de efluentes gerados por uma refinaria, e da presença de 

diversos tipos de poluentes nos mesmos, as refinarias de petróleo possuem sistemas 

específicos para o tratamento de seus efluentes. Após o tratamento, os efluentes são 

despejados em estações de tratamento públicas ou, se estiverem dentro dos padrões 

exigidos pela legislação ambiental, em corpos receptores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 As unidades de operação consideradas foram as mais habitualmente encontradas nas refinarias. 
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Tabela 19 -  Principais Poluentes Contidos nos Efluentes de uma Refinaria de Acordo 

com a Operação onde são Gerados 

Unidade da Refinaria Efluentes Gerados 

Armazenamento de óleo Cru 

e dos produtos 

Água de fundo acumulada durante a estocagem (óleo livre e emulsionado, 

sólidos em suspensão e lama) 

Dessalinização do Óleo Cru Óleo livre e emulsionado, amônia, fenóis, sólidos em suspensão e cloreto 

Fracionamento Sulfetos, óleo, cloretos, mercaptans e fenóis 

Craqueamento Térmico Óleo, amônia, fenol e sulfetos 

Craqueamento Catalítico Águas salinas, óleo, sulfetos, amônia e fenol 

Hidrocraqueamento Sulfetos, fenóis e amônia 

Reforma Catalítica Sulfetos, amônia, mercaptans e óleo 

Coqueamento Sulfetos, amônia e sólidos em suspensão 

Polimirização Sulfetos, mercaptans e amônia 

Alquilação Sólidos dissolvidos e em suspensão, sulfetos e ácido sulfúrico ou fluorídrico 

Isomerização Fenóis e outros materiais que demandam oxigênio 

Extração por Solvente Fenóis, glicóis e aminas 

Desparafinação Solvente 

Hidrotratamento Sulfetos, amônia e fenóis 

Desasfaltação Sulfetos, óleo e amônia 

Processos de Adoçamento Soda cáustica exausta, catalisadores e soluções de tratamento  

Hidroacabamento de Óleos 

Lubrificantes 
Sulfatos, sulfonatos, emulsões estáveis de óleo e água e sólidos em suspensão 

Embalagem e Mistura Óleo emulsionado 

Geração de Hidrogênio Óleo emulsionado, enxofre e fenóis 

Fonte: Elaboração própria baseado em MARIANO, 2001  
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3.2.  O Uso Racional e o Reúso da Água nas Refinarias de Petróleo 

 

Em função do volume de efluentes gerados por uma refinaria e da sua demanda de água, 

a sua racionalização e a otimização de práticas de reúso de água por esse setor da 

indústria do petróleo são de suma importância.  

 

SILVA e SIMÕES (2002) consideram que, em nível mundial, a ênfase atual é no uso 

racional ou eficiente da água e, especificamente, no reúso, pois três fatores estão 

determinando a redução do consumo de água e do lançamento de efluentes: a proteção 

ambiental, os custos crescentes do tratamento de água e de efluentes e a diminuição da 

disponibilidade de água. 

 

Inicialmente cabe explicar que o uso da água pode ser classificado como utilização ou 

consumo29. A utilização significa a retirada da água dos corpos d’água (fonte de água 

superficial) ou dos aqüíferos subterrâneos (fonte de água subterrânea) (USEPA, 2005b), 

sendo o consumo a  parcela da retirada dos corpos d’água ou dos aqüíferos que não 

retorna à sua fonte, sendo incorporada ao produto final ou perdida na atmosfera pela 

evaporação (HILL, 2003). 

 

O uso da água pode ainda ser dividido em instream e offstream. Instream é o uso que 

não implica na retirada de água de suas fontes, tais como: recreação, navegação e 

produção de energia hidrelétrica. Offstream é o uso da água que envolve a retirada da 

mesma de uma fonte superficial ou subterrânea, tais como: uso doméstico ou residencial, 

uso industrial, agricultura, e desenvolvimento energético (USEPA, 2005b).  

  

                                                 
29 A utilização da água também pode ser chamada somente de uso, enquanto que o consumo seria o uso 
consultivo (HILL, 2003). 
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Dentre as práticas de gestão, cujo objetivo é a sustentabilidade hídrica, a racionalização 

do uso da água deve ser adotada prioritariamente, passando-se, em seguida, para as 

demais práticas, a saber: reciclagem e reúso, tratamento e disposição (SCHOR, 2006). 

 

Segundo PERES (2003), “a racionalização do uso da água significa a adoção, em um 

primeiro momento, de iniciativas para eliminar os desperdícios e de estudos para 

verificar a viabilidade do reúso interno da água”. A conservação de água através do uso 

mais eficiente pode diminuir a necessidade da retirada de água da superfície ou do 

subsolo para suprir as necessidades das indústrias ou das comunidades, ou seja o uso 

eficiente da água significa a redução de seu consumo e utilização (USEPA, 2005b). 

 

Nesse sentido, para a obtenção de resultados efetivos na realização de um programa de 

uso racional da água é de suma importância a realização de um diagnóstico do consumo 

da água. Esse diagnóstico envolve, dentre outros aspectos, a caracterização física da 

atividade, a observação dos hábitos dos usuários e a identificação das 

atividades/unidades de maior consumo de água, de modo a subsidiar o planejamento das 

ações a serem propostas (NUNES, 2006). 

 

Segundo GONÇALVES e HESPANHOL (2004), o termo ‘uso eficiente da água’ pode 

ser definido como qualquer ação que: 

• Reduz a quantidade de água extraída das fontes de suprimento; 

• Reduz o consumo de água; 

• Reduz o desperdício de água; 

• Reduz as perdas de água; 

• Aumenta a eficiência no uso da água; 

• Aumenta a reciclagem e o reúso da água 

• Evita a poluição. 

 

Como práticas de racionalização da água nas indústrias visando a sua conservação pode-

se citar ferramentas de mudança de comportamento e ferramentas técnicas. As mudanças 
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no comportamento envolvem mudança nos hábitos de uso da água para reduzir seu 

consumo geral pelas indústrias, podendo economizar água sem modificar os 

equipamentos existentes nas indústrias (USEPA, 2005b).  

 

O monitoramento da água é uma das ferramentas de mudança de comportamento mais 

eficientes para reduzir o seu consumo. O monitoramento da quantidade de água utilizada 

pelas plantas de uma indústria pode fornecer uma base de informações sobre a 

quantidade total da água usada por toda a companhia, além de uma amostra sobre o uso 

periódico e constante da água e a quantidade e a qualidade da água usada nos processos 

individuais. Esta base de informações sobre o uso da água pode ser utilizada para fixar 

metas para a empresa e desenvolver medidas específicas e eficientes para o uso da água 

(BROWN and CALDWELL apud USEPA, 2005b). 

 

Dentre as ferramentas técnicas podem-se citar o reúso da água, a recirculação da água de 

refrigeração e a diminuição da utilização de água ionizada para remoção de 

contaminantes (USEPA, 2005b). 

 

Outra ferramenta que vem sendo amplamente difundida para a otimização do uso da 

água na indústria é a otimização ou o pinch30 energético de uma refinaria  (MANN e 

LIU, 1999).  

 

Segundo SZKLO (2005) ao maximizar a integração energética, o pinch “minimiza 

simultaneamente o aporte externo de energia à refinaria. (...) A integração energética 

minimiza também a demanda de água das torres de refrigeração e a demanda de vapor 

de unidades que necessitam de pré-aquecimento de carga. Em outros termos, o pinch 

energético resulta em menores consumos de água na refinaria”. 

                                                 
30 O pinch significa obter o ponto ótimo de troca para uma rede de troca de massa, considerando-se as 
vazões e as concentrações das correntes. Trata-se de uma aplicação prática da 2ª Lei da Termodinâmica 
(SZKLO, 2005). 
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A implantação de um projeto de racionalização baseia-se, primeiramente, na 

identificação das fontes de consumo de água e vapor das unidades de processo da 

refinaria, bem como das fontes de geração de efluentes, de forma a possibilitar a 

determinação da quantidade necessária em cada aplicação e o grau de qualidade exigido 

para uso (SCHOR, 2006 e MIERZWA e HESPANHOL, 2005). Mesmo que superficial, 

o conhecimento da atividade é fundamental para o desenvolvimento de qualquer 

iniciativa que busque otimizar o uso da água, pois isso é o que fomenta a habilidade de 

identificar os principais pontos de consumo de água, a quantidade e a qualidade exigidas 

para cada aplicação e os pontos de geração de efluentes (MIERZWA e HESPANHOL, 

2005). 

 

Em seguida, deve-se analisar formas para diminuir ou até mesmo eliminar o desperdício 

de água. Identificadas as fontes, buscam-se formas de reutilizar a água, de forma direta 

ou com a implantação de unidades de tratamento (SCHOR, 2006). 

 

MIERZWA e HESPANHOL (2005) concluem que o crucial na racionalização do uso da 

água é, basicamente, o melhor aproveitamento dos recursos hídricos disponíveis por 

meio de práticas conservacionistas, que integram novos métodos de produção com as 

novas tecnologias disponíveis, seja em termos de processos ou de equipamentos. 

 

Além do uso racional da água, a gestão dos recursos hídricos tem como práticas o reúso 

e a reciclagem. 

 

O reúso da água, segundo LAVRADOR FILHO (2003), é o “aproveitamento de águas 

previamente utilizadas, uma ou mais vezes, em alguma atividade humana, para suprir a 

necessidade de outros usos benéficos, inclusive o original. Pode ser direto ou indireto, 

bem como decorrer de ações planejadas ou não planejadas”31. Um exemplo de reúso não 

                                                 
31 No caso do reúso direto de efluentes, o efluente originado por um determinado processo é diretamente 
utilizado em um processo subseqüente, pois suas características são compatíveis com os padrões de 
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planejado é o uso da água tratada de um rio que já recebeu despejos de efluentes. Ações 

planejadas são aquelas que são desenvolvidas já pensando na utilização da água tratada. 

 

O Quadro 3 resume os tipos de reúso de água. 

 

Quadro 3 -  Tipos de Reúso de Água 

Não planejado 

A água já utilizada uma ou mais vezes em alguma atividade humana 

é descarregada no meio ambiente e novamente utilizada a jusante, 

em sua forma diluída, de maneira não intencional e não controlada. 

Após sua descarga no meio ambiente, o efluente será diluído e 

sujeito a processos como autodepuração e sedimentação, dentre 

outros, além de eventuais misturas com outros despejos advindos de 

diferentes atividades humanas. 

Reúso 

indireto 

Planejado 

Os efluentes, depois de convenientemente tratados, são 

descarregados de forma planejada nos corpos d’água superficiais ou 

subterrâneos, para serem utilizados a jusante em sua forma diluída e 

de maneira controlada, com o intuito de algum uso benéfico. 

Reúso direto planejado de água 

Ocorre quando os efluentes, depois de convenientemente tratados, 

são encaminhados diretamente de seu ponto de descarga até o local 

do reúso, sofrendo em seu percurso os tratamentos adicionais e 

armazenamentos necessários, mas não são, em nenhum momento, 

despejados no meio ambiente. 

Fonte: NUNES, 2006. 
 

De acordo com PERES (2003), o reúso da água envolve até três objetivos: “redução da 

demanda de água, redução do volume de efluentes e eliminação total do lançamento de 

efluentes, atingindo a chamada descarga-zero”. 

 

A prática do reúso torna-se possível a partir da avaliação de algumas atividades e da 

identificação de que muitas delas toleram água com grau de qualidade inferior ao da 

                                                                                                                                        

qualidade da água utilizada. O reúso dos efluentes tratados consiste na utilização de efluentes já 
submetidos a um processo de tratamento (MIERZWA e HESPANHOL, 2005). 
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potável ou daquela utilizada em muitos processos industriais (MIERZWA e 

HESPANHOL, 2005). 

 

O reúso de água reduz a demanda pela água superficial e subterrânea disponíveis. Além 

disso, o processo de reúso reduz o lançamento de efluentes industriais poluentes nos 

cursos d’água (USEPA, 2005b). Podem-se citar ainda os seguintes fatores que motivam 

a recuperação e o reúso da água (ASANO apud MIERZWA e HESPANHOL, 2005): 

• Redução da poluição dos cursos d’água; 

• Disponibilidade de efluentes tratados com elevado grau de qualidade; 

• Promoção, a longo prazo, de uma fonte confiável de abastecimento de água; 

• Gerenciamento da demanda de água em períodos de seca, no planejamento global 

dos recursos hídricos; 

• Encorajamento da população para conservar a água e adotar práticas de reúso. 

 

Considerando-se que a concentração de determinados contaminantes aumenta à medida 

que se aplica o reúso, antes da implantação de sua prática, é preciso uma avaliação das 

características da água disponível para captação, do efluente gerado e da água para as 

aplicações do reúso, além de padrões de emissão de efluentes. A partir dessas 

informações, faz-se um balanço material determinando-se a fração de efluente a ser 

reutilizada (MIERZWA e HESPANHOL, 2005). 

 

Cabe dizer, que na opinião de MIERZWA e HESPANHOL (2005), a prática de reúso é 

um instrumento para a preservação dos recursos naturais e controle da poluição 

ambiental, mas deve estar vinculada a outras medidas que busquem a racionalização do 

uso da água e demais recursos naturais32. 

 

                                                 
32 Para maiores informações sobre casos de reúso de água em indústrias brasileiras vide NUNES (2006). 
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No caso específico de uma refinaria, a água tratada pode ser reutilizada em diferentes 

unidades. Além do reúso da água, parte do óleo emulsificado junto com a água, que é 

recuperado no tratamento, pode ser re-processado na refinaria, como insumo, ou para 

formação de cortes de produtos pesados (escuros) (SZKLO, 2005).  

 

Este seria o chamado reúso direto planejado de água33, que ocorre quando os efluentes, 

após devidamente tratados, são encaminhados diretamente de seu ponto de descarga até 

o local do reúso, sem que os mesmos sejam despejados no meio ambiente. Um caso 

particular do reúso direto da água é a reciclagem de água34, ou seja, o reúso interno de 

água antes de sua descarga em um sistema geral de tratamento ou outro local de 

disposição, para servir como fonte suplementar de abastecimento do uso original35 

(LAVRADOR FILHO, 2003). 

 

Dentre as oportunidades de reúso de águas nas refinarias estão os sistemas de vapor e os 

sistemas de resfriamento36. Nos sistemas de vapor, a água é usada como fluido de 

transferência de calor e é reusada dentro do sistema de vapor tanto quanto for 

economicamente viável. Nesse caso, a maior parte do vapor é usada em aplicações sem 

contato, tais como transferência indireta de calor e energia para turbinas, onde o 

resultado condensado é coletado e devolvido para uso como água para alimentação de 

caldeiras (HILL, 2003). 

 

Os sistemas de resfriamento de água geralmente têm uma alta taxa de recirculação 

através da rede de troca de calor nas unidades de processamento e de volta às torres de 

                                                 
33 O reúso direto de água é o objeto da Resolução CNRH nº 54/05, que será analisada no Capítulo 5. 
34 Segundo PERES (2003) a reciclagem do efluente final é uma medida que resulta na minimização de 
resíduos, sendo resposta tanto para a baixa disponibilidade de água como insumo de produção, como 
também para a baixa disponibilidade de água para diluição de efluentes.  
35 Note-se que a reciclagem não se confunde com reúso, sendo um caso especial onde se recuperam os 
esgotos gerados por um uso para atender posteriormente ao mesmo uso (NUNES, 2006). 
36 Durante o processo de resfriamento a água é utilizada para resfriar os equipamentos que geram calor ou 
para condensar gases em um ciclo termodinâmico (USEPA,  2005b). 
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refrigeração, onde o calor é dissipado pelo vapor frio, e depois novamente para as fontes 

de calor (HILL, 2003).  

 

Outro uso muito comum da água nas indústrias é a aplicação de água ionizada em 

produtos e equipamentos para remoção de contaminantes. O uso de água ionizada pode 

ser reduzido, sem afetar a qualidade da produção. Além da redução do seu uso, a água 

ionizada pode ser reutilizada pelas indústrias após o primeiro uso, pois a água ionizada 

geralmente é mais pura depois do uso inicial do que a água municipal (BROWN and 

CALDWELL, apud USEPA, 2005b). 

 

Para possibilitar o reúso da água dentro da planta de uma refinaria é preciso que se 

identifique onde há a possibilidade do reúso, o que requer uma caracterização da 

qualidade da água que sai do processo industrial e dos critérios de qualidade necessários 

para estes processos dentro da refinaria (MONTEIRO et al., 2004). 

 

Além disso, é preciso (i) definir os objetivos do reúso (redução de custos, do uso, do 

lançamento, etc.); (ii) levantar informações acerca dos volumes, qualidade da água, 

custos e restrições qualitativas ao uso e ao lançamento; (iii) identificar as oportunidades 

de redução do uso; (iv) implementar os projetos e (v) acompanhar a evolução dos 

projetos implantados (AS VANTAGENS..., 1988 apud PERES, 2003). 

 

Por exemplo, a água usada para produção de vapor deve ter baixa concentração de 

contaminantes dissolvidos, com o grau de pureza variando conforme a pressão da 

caldeira. Assim, devido à rígida qualidade requerida para a água de alimentação das 

caldeiras, os sistemas de vapor não são as opções mais atrativas em termos de reúso de 

efluentes tratados. No entanto, o vapor condensado quando contaminado, ou 

potencialmente contaminado, é uma boa fonte de água para uso nas unidades de 
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dessalgação, devido ao baixo nível total de sólidos dissolvidos. E ainda, o blowdown37 

das caldeiras, embora possua um certo nível de contaminantes, é uma boa fonte de água 

para reúso onde níveis baixos e moderados de sólidos dissolvidos não são um problema 

(HILL, 2003). 

 

No caso da água de refrigeração, o seu uso em larga escala, associado a especificações 

de qualidade relativamente flexíveis, faz com que ela seja uma boa opção para o reúso 

de água. O blowdown das caldeiras, os efluentes tratados da própria refinaria ou de uma 

planta de tratamento de efluentes e a água oriunda do runoff 38 são exemplos de fontes 

potenciais para serem usadas como água de refrigeração. 

 

Segundo SCHOR (2006), no entanto, não há uma qualidade pré-estabelecida para a água 

de reúso39, não existindo, portanto, uma tecnologia ideal para tanto, existem sim, 

“diversas opções unitárias de tratamento, cada uma com a sua vantagem técnica e 

econômica” 40.  

 

Assim, depois de se definir o usuário da água reciclada, é importante que se levantem as 

possíveis formas de tratamento do efluente industrial para se atingir a qualidade 

desejada. A partir do conhecimento das formas de tratamento, a refinaria deverá estudar 

as suas possibilidades, considerando o capital disponível, a área existente para 

construção da planta, os custos operacionais de cada tecnologia proposta, o tempo de 

                                                 
37 Blowdown é o fluxo de água que é despejado das caldeiras para manter a água da caldeira dentro dos 
padrões de pureza especificados, uma vez que a remoção de material dissolvido da água de alimentação 
das caldeiras nunca é perfeita (HILL, 2003). 
38 O fenômeno do runoff acontece quando a água da chuva e a água que se forma com a neve derretida, 
correm pelo solo, e acabam por carregar uma grande quantidade de poluentes pelo seu caminho, tais como 
sedimentos, óleos e graxas, fertilizantes, pesticidas, nutrientes, agrotóxicos e outros contaminantes. Esse 
fenômeno também acontece com a água usada para irrigação na agricultura (USEPA, 2005b). 
39 Segundo a USEPA (2004), os processos de obtenção de derivados de petróleo podem, geralmente, 
tolerar água de qualidade relativamente baixa, devendo esta possuir pH entre 6 e 9 e conter SS em 
quantidade inferior a 10 mg/l. 
40 Para maiores explicações técnicas acerca de tecnologias de reúso vide SCHOR (2006). 



 52

tratamento do efluente e as facilidades operacionais de cada rota, dentre outros 

(SCHOR, 2006). 

 

No caso do reúso interno da água e a reciclagem do efluente final na indústria, ainda 

existem dificuldade em relação à adoção das tecnologias necessárias pois, apesar de 

estarem disponíveis, estas ainda não são do conhecimento de grande parte do setor 

industrial. A técnica de reúso de água mais conhecida é a water-pinch, mencionado 

anteriormente, que permite a análise das operações e processos que usam água tanto na 

fase de projeto como nas fases de operação. Pode-se citar também as tecnologias das 

membranas de microfiltração, ultrafiltração e nanofiltração e de osmose reversa que 

propiciaram o aumento das opções de reúso de água na indústria devido à possibilidade 

da remoção de sólidos dissolvidos das correntes de água (PERES, 2003)41.  

 

O Projeto ‘Reúso de Efluentes de Refinarias’, da Petrobras, que será descrito no 

Capítulo 5, selecionou para avaliação algumas tecnologias de reúso para teste em 

algumas de suas unidades, a saber: 

• tecnologias de remoção de óleo e sólidos: polimento - reúso ou proteção das 

membranas, e tecnologias com membranas; 

• tecnologias de remoção de poluentes: biorreator a membranas e adsorção; e  

• tecnologias para remoção de íons: osmose inversa e eletrodiálise reversa. 

 

Já as tecnologias necessárias para o tratamento da água captada dos mananciais e o 

tratamento do efluente final para atingir os padrões de lançamento já estão mais 

difundidas (PERES, 2003). 

 

Dentre as técnicas para o tratamento da água pode-se citar, dentre os sistemas mais 

utilizados (MIERZWA e HESPANHOL): 

                                                 
41 Para mais informações acerca das tecnologias para reúso interno da água e reciclagem do efluente final 
na indústria vide PERES (2003). 
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• Sistema convencional de tratamento: é o mesmo utilizado pelo sistema de 

abastecimento público e tem como objetivo adequar as características físicas, 

químicas e biológicas da água a determinados padrões higiênicos, estéticos e 

econômicos (AZEVEDO NETTO et al. apud MIERZWA e HESPANHOL, 

2005). Este sistema é composto pelas seguintes unidades de tratamento: aeração 

ou pré-cloração (para remover substâncias orgânicas voláteis causadoras de odor e 

sabor na água, bem como para promover a oxidação de compostos ferrosos e 

manganosos dissolvidos); coagulação, floculação e sedimentação (para separar 

sólidos em suspensão); filtração (para retirada das partículas em suspensão); 

desinfecção (para remover os organismos que podem prejudicar os demais 

processos); e controle da corrosão (para que a água não cause corrosão nem seja 

incrustante). 

• Abrandamento: tem como objetivo remover as substâncias responsáveis pela 

dureza da água, ou seja, capazes de reagir com o sabão e formar sabões 

insolúveis, além de poderem precipitar nas paredes de tubos e equipamentos e 

obstruí-los. Dentre as técnicas de abrandamento pode-se citar abrandamento pela 

cal, o processo de troca iônica e o processo por separação por membranas. 

• Troca iônica: tem como objetivo remover da água certas substâncias dissolvidas, 

principalmente os compostos iônicos. Este sistema conta com os seguintes 

processos: seletividade das resinas (sua ordem de preferência pelos íons 

envolvidos no processo de tratamento); capacidade de troca das resinas; sistemas 

de produção de água desmineralizada. 

• Separação por membranas: tem como objetivo separar da água partículas sólidas 

de pequenos diâmetros, moléculas e até mesmo compostos iônicos dissolvidos. 

Este processo é dividido basicamente em cinco categorias: microfiltração, 

ultrafiltração, nanofiltração, osmose reversa e eletrodiálise. 

 

Dentre as técnicas para tratamento de efluentes pode-se citar (MIERZWA e 

HESPANHOL, 2005): 
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• Neutralização: utilizada para ajustar o pH dos efluentes num valor aceitável, para 

reduzir ou eliminar a reatividade e a corrosividade do efluente. 

• Filtração e centrifugação: separa e retira as substâncias insolúveis. 

• Precipitação química: muda a solubilidade e torna insolúvel algumas – ou todas – 

as substâncias dissolvidas numa corrente líquida, alterando-se o equilíbrio 

químico. 

• Oxidação ou redução química: eleva o estado de oxidação de pelo menos um dos 

reagentes envolvidos e reduz o outro, diminuindo a toxicidade de uma 

determinada corrente. 

• Coagulação/floculação e sedimentação ou flotação: idem ao processo de 

tratamento da água. 

• Tratamento biológico: são os mais eficazes para tratar efluentes com material 

orgânico biodegradável (MARTIN e JOHNSON apud MIERZWA e 

HESPANHOL, 2005), e consistem no contato entre o efluente e uma cultura 

adequada de microorganismos que degradam os compostos orgânicos. 

• Adsorção em carvão ativado: ocorre quando uma molécula, geralmente do 

contaminante a ser removido, atinge a superfície do carvão e lá permanece, devido 

à ação de forças físicas e/ou químicas. 

• Processo de separação por membranas: idem ao processo de tratamento da água. 

• Troca iônica: idem ao processo de tratamento da água. 

• Processos de separação térmica: os processos de separação térmica para o 

tratamento de efluentes são a evaporação e a destilação; em ambos os casos, 

utiliza-se energia térmica para separar os contaminantes da corrente que está 

sendo tratada. 

• Stripping ou extração: este processo pode ser feito com ar ou vapor e consiste em 

transferir os contaminantes voláteis de uma fase líquida (geralmente a água) para 

uma fase gasosa por meio de dispositivos adequados (câmaras de aeração, 

sistemas de aspersão e colunas de recheio). 

 

O Quadro 4 apresenta outras técnicas de tratamento de água e efluentes.  
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Quadro 4 -  Tecnologias de Tratamento de Água e Efluentes 

Tecnologias de tratamento Remoção específica Aplicação 

Clarificação Remoção de turbidez Torres de resfriamento 

Filtração Remoção de sólidos suspensos Potabilização, entre outros 

Cloração (desinfecção) Microorganismos patogênicos Água potável 

Adsorção com carvão ativado Compostos orgânicos refratários 

Proteção das cadeias de troca 

iônica, de membranas de osmose 

reversa e remoção de DQO em 

lodo ativado 

Desmineralização 
Íons metálicos e sólidos totais 

dissolvidos 
Geração de vapor 

Microfiltração Partículas até 0,1 µm 
Pré-tratamento para osmose 

reversa 

Ultrafiltração Partículas até 0,01 µm Torres de resfriamento e diversos 

Nanofiltração Partículas até 0,001 µm - 

Osmose reversa Partículas até 0,0001 µm 
Geração de vapor de baixa e 

média pressão 

Eletrodiálise Íons metálicos, SDT - 

Eletrodeionização Íons metálicos, SDT - 

Retificação (stripping) 
Amônia, gás sulfídrico, VOCs, 

CO2 

Pré-tratamento para ETDI e 

recuperação de enxofre 

Separação por gravidade Óleo e graxa 
Tratamento de efluente final e 

recuperação de óleo 

Flotação 
Remoção de óleo e sólidos 

suspensos 

Pré-tratamento para sistema 

biológico 

Centrifugação Separação de lodo Reúso de água 

Lagoas de estabilização Matéria orgânica Tratamento de efluente 

Filtros biológicos Matéria orgânica Tratamento de efluente 

Lodos ativados Matéria orgânica Tratamento de efluente 

Recarbonatação Fósforo - 

Ozonização DQO - 

Fonte: SCHOR, 2006. 
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Cabe observar que as técnicas de tratamento de água dependem dos compostos que 

precisam ser removidos e, quanto maior o grau de pureza exigido, mais complexo é o 

sistema de tratamento (MIERZWA e HESPANHOL, 2005). 

 

Além da escolha da técnica de reúso e de tratamento de efluentes, é importante analisar a 

questão do custo do reúso da água. Como observa Schor (2006), para se aumentar a 

eficiência do reúso (razão entre água reutilizada e água demandada), deve-se aumentar a 

eficiência do tratamento de efluentes. Entretanto, quanto melhor a eficiência de 

tratamento, maiores os gastos com sistemas unitários. Dessa forma, a disponibilidade 

financeira para os investimentos contribuirá para a eficiência do reúso. É preciso então 

se determinar o ponto ótimo, considerando sempre o custo atual e futuro da água 

captada. Todavia, é sempre bom lembrar que o custo da água tende a aumentar se o 

consumo de água continuar crescendo de forma exploratória. Ou seja, em uma situação 

confortável de oferta e demanda, os investimentos em reúso ainda podem ser 

considerados elevados, mas, em uma situação de escassez de água, o reúso pode ser a 

única saída. 

 

Pode-se citar como exemplo o caso dos biorreatores a membrana (Membrane Biological 

Reactor – MBR). Este processo elimina a necessidade de sistemas de decantação, 

reduzindo a área necessária para a construção da ETE. No entanto,  caso não exista um 

sistema de coleta de esgoto já implantado, o custo do investimento aumenta, já que será 

necessária a construção de uma rede de coleta de esgoto domicilar, para posterior adução 

para tratamento em uma ETE próxima à refinaria. 

 

Dessa forma, Schor (2006) atenta para o fato de que durante o estudo de viabilidade 

técnica e econômica da implantação de uma técnica de reúso é preciso considerar o 

retorno do investimento. Investimentos em reúso se pagam em alguns anos através da 

economia nos gastos relativos a abastecimento de água, uma vez que em se implantando 

projetos como os mencionados anteriormente, haverá a redução no consumo de água de 
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corpos hídricos. O tempo percorrido até que os investimentos possam ser considerados 

pagos depende da tecnologia empregada no tratamento e qual a eficiência da ETE. 

 

O reúso da água é uma ferramenta importante na conservação dos limitados recursos de 

água de boa qualidade e, ao mesmo tempo, ajuda a suprir a sempre crescente demanda 

de água. Nesse sentido, o planejamento do reúso de água nas refinarias está mudando 

dos planos de gestão de recursos hídricos, que se baseiam no consumo da água direto da 

sua fonte natural e no despejo de efluentes no meio ambiente, para planos que 

incorporam usos mais eficientes da água, que incluem (HILL, 2003): 

• Tratamento interno e reúso dos efluentes; 

• Novos modelos de torres de resfriamento para aumentar a transferência de calor 

sensível e, assim, reduzir as perdas por evaporação; 

• Tratamento da água de refrigeração para minimizar a quantidade de blowdown 

necessária; 

• Aumento do uso de efluentes tratados de fontes externas para suprimento de água. 

 

Conforme discute SZKLO (2005), em linhas gerais, a minimização do consumo de água 

em uma refinaria também deve levar a uma menor demanda por tratamento de efluentes 

líquidos. Destarte, algumas medidas se tornam particularmente interessantes: 

• A redução de incrustações em trocadores de calor, por exemplo, afeta diretamente 

a produção de efluentes líquidos de uma refinaria. Por exemplo, a unidade de 

dessalgação, tem sua eficiência associada a operações dentro de uma faixa ótima 

de temperatura. Trocadores de calor com perda de área de troca térmica, devida a 

incrustações, não garantem o alcance desta faixa ótima, limitando a capacidade de 

remoção de sais e metais da unidade de dessalgação. 
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• O reúso ótimo de água envolve a maximização de uma rede de “trocadores de 

massa”, com tratamentos intermediários42. A maximização do reúso implica em 

menores consumo de água e menor produção de efluentes, mas pode, em alguns 

casos, implicar em consumo adicional de energia para criação da rede de correntes 

líquidas. Uma aplicação interessante do reúso em refinarias norte-americanas é o 

uso de efluentes líquidos ácidos de diversas unidades de refino como insumo do 

processo de dessalgação (USEPA, 2004). 

• A otimização energética de uma refinaria minimiza também a demanda de água 

das torres de refrigeração e também a demanda de vapor de unidades que 

necessitam de pré-aquecimento de carga. 

 

Nos EUA, um bom exemplo de como as estratégias de gestão dos recursos hídricos em 

refinarias estão mudando é a recente expansão de uma refinaria construída na década de 

5043. Sua construção original foi modificada para aumentar sua capacidade de operação 

e, com a expansão, foi implantado um novo sistema de gerenciamento de recursos 

hídricos com o objetivo de continuar usando a mesma quantidade de água e obter uma 

licença para despejo de efluentes, através da implantação de um sistema de tratamento 

da água e do seu reúso (HILL, 2003). 

 

No Brasil, conforme mencionado anteriormente, a Petrobras implantou um projeto de 

pesquisa intitulado ‘Reúso de Efluentes de Refinarias’, coordenado pelo Centro de 

Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de Mello (CENPES), cujo 

objetivo é o reúso de água em torres de resfriamento. O projeto visa estudar as 

tecnologias44 localizadas na Refinaria Gabriel Passos – REGAP, em Minas Gerais, onde 

                                                 
42 Comumente, usa-se um método de integração de massa, análogo ao usado para a rede de trocadores de 
calor, denominado pinch. Neste método, consideram-se, para cada corrente da refinaria, a sua quantidade 
(vazão) e qualidade (teor de contaminantes). 
43 O documento consultado não fornece informações sobre a refinaria em questão. 
44 As tecnologias utilizadas na REGAP para remoção dos referidos contaminantes são a ultrafiltração com 
tratamento terciário por carvão ativado ou osmose inversa; ultrafiltração no tratamento secundário por 
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todas as unidades visam a remoção de sólidos suspensos, de carga orgânica e de íons, ou 

seja, os contaminantes que, junto com os sais, são os que mais preocupam quando se 

recicla o efluente industrial de uma refinaria (SCHOR, 2006). 

 

No Capítulo 4 serão analisados três exemplos de reúso de água em refinarias 

americanas, dois deles em função da escassez de água da região onde se encontram as 

refinarias (Richmond Refinery, da Chevron, e a Torrance Refinery, da Exxon) e um em 

função da qualidade da água do corpo receptor da refinaria (Yorktown Refinery, da Giant 

Industries Inc). 

 

O Capítulo 5, por sua vez, analisa o caso da REDUC, que vem implementando o uso 

racional de água em suas unidades, bem como as técnicas de reúso já estudadas pela 

Petrobras para implementar nas suas refinarias (REVAP, REPAR, RECAP e REGAP) e 

a probabilidade da necessidade de reúso em algumas delas. 

 

                                                                                                                                        

biorreatores a membrana, biorreatores, eletrodiálise inversa e osmose inversa; e polimento através da 
remoção de íons (SCHOR, 2006). 
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4. REGULAMENTAÇÃO DO USO DA ÁGUA E PERSPECTIVAS DE REÚSO - 

A EXPERIÊNCIA AMERICANA 

 

 

4.1.  Aspectos da Gestão de Recursos Hídricos  

 

4.1.1. Leis e Regulamentos45 

 

Nos EUA as leis e os regulamentos são as principais ferramentas de proteção ambiental.  

 

As leis que governam o país são aprovadas pelo Congresso, que, para efetivá-las, 

autoriza algumas agências governamentais (como por exemplo a Agência de Proteção 

Ambiental dos Estados Unidos – U.S. Environmental Protection Agency – USEPA46) a 

criar e exigir o cumprimento dos chamados regulamentos  (USEPA, 2005a).  

 

A criação das leis tem início com a proposta de uma nova lei (anteprojeto de lei – bill) 

por um membro do Congresso.  O texto da proposta de lei deve ser aprovado pelas duas 

casas do Congresso (Senate and House of Representatives) para então ser encaminhado 

ao Presidente, que pode aprová-lo ou vetá-lo (USEPA, 2005a).  

 

O Congresso possui vários comitês que tratam das questões ambientais, a saber (GPO, 

2005):  

• Comittee on Resources (House of Representatives) – Possui 5 subcomitês que são 

responsáveis pelos anteprojetos de leis e assuntos relacionados a: Parques 

Nacionais, recreação e terras públicas; conservação dos recursos da pesca, vida 

                                                 
45 Este item foi escrito com base no documento “Introdution to Laws and Regulations” (USEPA, 2005a). 
46 A USEPA foi criada na década de 70 e é a principal agência executiva para monitoramento e controle 
ambiental em nível federal, estando encarregada do licenciamento das atividades poluidoras (SANTOS, 
2002). 
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selvagem e oceanos; recursos energéticos e minerais; água e energia; e florestas e 

conservação. 

• Agriculture, Nutrition and Forestry Committee (Senate) – Possui 4 subcomitês 

(Subcommittee on Aging; Subcommittee on Children and Families; Subcommittee 

on Employment; Safety and Training; and Subcommittee on Public Health) que 

são responsáveis pelos anteprojetos de leis e assuntos relacionados a: terceira 

idade; pesquisa e desenvolvimento em biomedicina; atividades domésticas da 

Cruz Vermelha Americana; indivíduos desfavorecidos; e saúde e segurança 

ocupacional, incluindo saúde pública. 

• Environment and Public Works Committee (Senate) – É responsável pelos 

anteprojetos de leis e assuntos relacionados a: proteção do meio ambiente; 

controle de poluição do ar e da água; auxílio em desastres naturais; espécies 

ameaçadas; refúgios e programas para a vida selvagem; sistema nacional de 

controle de tráfego e navegação; e desenvolvimento econômico rural e das 

comunidades. 

• Energy and Natural Resources Committee (Senate47) – Possui responsabilidade 

legislativa e de fiscalização pelas terras públicas administradas pelo Bureau of 

Land Management e pelo U.S. Forest Service, incluindo: estabelecimento de 

refúgios da vida selvagem em terras públicas; direitos sobre a água; minas 

nacionais e política mineral e leis gerais de mineração; minas superficiais, 

demanda e fiscalização; pesquisa mineral; e reservas marítimas de óleo. 

 

Se o presidente aprovar o texto proposto, a nova lei passa a ser chamada de ato (act), e 

seu texto passa a ser reconhecido como estatuto público. Uma vez aprovado o ato, a 

Câmara dos Deputados (House of Representatives) padroniza o texto da lei e a publica 

                                                 
47 O presente trabalho, por tratar de recursos hídricos e petróleo, se baseou, principalmente, nas questões 
discutidas e propostas por este Comitê. 
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no United States Code (U.S. Code)48, que é onde ficam oficialmente arquivadas todas as 

leis federais. 

 

Algumas das leis ambientais mais conhecidas, e que formam a base legal para a 

elaboração dos programas da USEPA são: 

• National Environmental Policy Act of 1969 (NEPA) – U.S.Code Título 42; 

• Chemical Safety Information, Site Security and Fuels Regulatory Relief Act – 

U.S.Code Título 42; 

• Clean Air Act (CAA), 1970 – U.S.Code Título 42;  

• Clean Water Act (CWA), 1972 – U.S.Code Título 33;  

• Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act 

(CERCLA or Superfund) – U.S.Code Título 42; 

• Emergency Planning & Community Right-To-Know Act (EPCRA) – U.S.Code 

Título 42;  

• Endangered Species Act (ESA) – U.S.Code Título 7;  

• Occupational Safety and Health Act (OSHA) – U.S.Code Título 29;  

• Oil Pollution Act of 1990 (OPA) – U.S.Code Título 33;  

• Pollution Prevention Act (PPA) – U.S.Code Título 42;  

• Resource Conservation and Recovery Act (RCRA) – U.S.Code Título 42;  

• Safe Drinking Water Act (SDWA) – U.S.Code Título 42;  

• Superfund Amendments and Reauthorization Act (SARA) – U.S.Code Título 42;  

• Toxic Substances Control Act (TSCA) – U.S.Code Título 15. 

 

Conforme mencionado anteriormente, após a publicação das leis, para colocá-las em 

prática o Congresso autoriza algumas agências governamentais a criar os 

                                                 
48O banco de dados do U.S. Code está disponível no endereço eletrônico do GPO (www.gpoaccess.gov), 
que é a agência autorizada pelo governo federal para publicar o U.S. Code. A relação dos títulos contidos 
no U.S.Code encontra-se no Anexo I. 
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regulamentos49. Isso se dá pelo fato de que as leis geralmente não possuem todos os 

detalhes para sua aplicação, necessitando ser regulamentadas. 

 

Os regulamentos estabelecem regras específicas sobre o que é legal e o que não é. Pode-

se citar como exemplo o regulamento emitido pela USEPA para implementar o Clean 

Water Act, que deve informar quais os níveis de determinado poluente são seguros. 

Assim, as indústrias saberão quanto daquele poluente podem emitir legalmente na água, 

e qual será a penalidade se o limite for ultrapassado. 

 

A criação dos regulamentos começa com a decisão de uma agência reguladora 

autorizada sobre a sua necessidade e, em seguida, com a sua proposição. A proposta é 

registrada no Registro Federal (Federal Register)50 para que a população tome 

conhecimento e envie seus comentários para a agência. A agência então analisa os 

comentários enviados, revisa o regulamento e emite a versão final da norma. 

 

Após a redação do texto final do regulamento, e de sua impressão no Registro Federal 

como norma definitiva, este é “codificado” ao ser publicado no Código Federal de 

Regulamentos (Code of Federal Regulations – CFR)51. O CFR é o registro oficial de 

todos os regulamentos criados pelo governo federal e possui 50 volumes, chamados de 

títulos, específicos para uma área em particular.  

 

                                                 
49 A relação das agências e departamentos que editam regulamentos relacionados ao meio ambiente, bem 
como sua localização no Code of Federal Regulations – CFR, encontra-se no Anexo II. 
50 As notícias do Registro Federal relativas ao meio ambiente estão disponíveis na página da USEPA na 
Internet: www.epa.gov. O registro completo das notícias do Registro Federal, emitido por todo o governo 
federal, está disponível na página do GPO na Internet. 
51 O texto completo do CFR pode ser consultado na página eletrônica do GPO na Internet. 
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A maior parte dos regulamentos relacionados ao meio ambiente se encontra no Título 

4052, tais como os programas destinados à proteção do ar e da água, pesticidas, radiação 

e diminuição de ruído.  

 

Além das leis e dos regulamentos, os EUA possuem uma série de políticas e guias na 

área de meio ambiente para auxiliar na sua proteção, dos quais pode-se citar os seguintes 

(EPA, 2005d): 

• Clean Water State Revolving Fund Funding Framework; 

• Drinking Water Regulations and Guidance;  

• Interim Economic Guidance for Water Quality Standards: Workbook;  

• Interim Guidance Issued for the Drinking Water State Revolving Fund;  

• Total Maximum Daily Load (TMDL) Policy and Guidance;  

• Whole Effluent Toxicity;  

• Water Conservation Plan Guidelines;  

• Water Quality Standards Handbook: Second Edition -- August 1, 1994;   

• Water Quality Standards Policy and Guidance. 

 

A diferença entre as leis e os regulamentos e os guias é que os primeiros foram 

decretados, promulgados, e por isso podem ter seu cumprimento exigido pelas agências 

do governo. As diretrizes dos guias, por sua vez, não podem ser impostas ou exigidas, 

mas podem ser utilizadas no desenvolvimento de programas de gestão. 

 

 

 

 

 

                                                 
52 O CFR é revisado anualmente, e ¼ dos seus volumes são atualizados a cada três meses. O Título 40 é 
sempre revisado em julho.  



 65

4.1.2. A Gestão dos Recursos Hídricos nos EUA 

 

Nos EUA o chamado direito das águas significa o direito de usar a água, e não o direito 

de possuí-la. Esse direito, em geral, pertence ao Estado, que o exerce dentro de suas 

fronteiras, através de suas leis, permitindo ou não seu uso.  

 

O direito de uso da água é, então, baseado em duas doutrinas: a doutrina do direito 

ripariano (riparian rights system) e a doutrina da apropriação primária (appropriative 

rights system). A doutrina do direito ripariano é adotada principalmente no leste dos 

EUA e em outras áreas que têm como característica grandes quantidades de recursos 

hídricos disponíveis, ao contrário do que ocorre no oeste do país. A escassez de água no 

oeste fez com que a maioria dos estados passasse a adotar o regime de gestão dos 

recursos hídricos baseado na doutrina da apropriação primária (SAX et al., 2000)53. 

 

Para entender a escolha da utilização de cada uma dessas doutrinas pelos estados 

americanos é preciso primeiro entender as características geográficas do país, similares 

às características brasileiras, ou seja, a presença de uma região úmida, o leste americano, 

e uma região bastante seca ou até mesmo desértica, o oeste. Além da questão geográfica, 

o histórico de colonização do oeste americano e a política de distribuição de terras, 

influenciaram bastante a questão do direito das águas nos EUA (SAMPAIO, 2006a). 

 

O direito das águas nos EUA advém da commom law inglesa54 e, se baseia na premissa 

de que a água é um recurso renovável e ilimitado. Tal influência fez com que os EUA 

‘importassem’ a doutrina conhecida como direito ripariano (riparian rigths), que é o 

direito que aqueles proprietários de terra adjacentes a um corpo d’água, seja ele um rio, 

                                                 
53 A gestão dos recursos hídricos no estado da Califórnia utiliza as duas doutrinas (USEPA, 2004). 
54 O ordenamento jurídico nos países anglo-americanos se baseia na chamada common law, onde o direito, 
ao contrário da influência romana (civil law) que considera a lei a única expressão autêntica da Nação, se 
revela muito mais pelos usos e costumes e pela jurisdição. É o chamado direito costumeiro ou 
jurisprudencial, coordenado e consolidado em precedentes judiciais, ou seja, uma série de decisões 
baseadas em usos e costumes prévios (REALE, 1996). 
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um lago ou um riacho, têm sobre esses recursos. Então, os chamados proprietários 

riparianos teriam direitos ilimitados ao uso dessa água, podendo receber a água sem 

diminuição de sua qualidade ou quantidade (SAX et al., 2000)55.  

 

A água utilizada de acordo com a doutrina ripariana só pode ser utilizada em terras 

riparianas, não podendo se estender a outras propriedades. No entanto, o direito à água 

que não foi utilizada está garantido indefinidamente e isento de multas, o que limita a 

capacidade das autoridades em avaliar a quantidade de água com direito de uso, podendo 

levar à disposição de água em maior quantidade daquela que realmente está disponível 

(USEPA, 2004). 

 

Além deste problema, com o passar do tempo, o fato de os proprietários riparianos terem 

o direito de receber o fluxo de um curso d’água sem restrição já não era mais suficiente 

para atender às necessidades do país, que em meados do século XIX começava a 

apresentar demandas crescentes na agricultura e na indústria (STAUDENMAIER, 

2006). A percepção de que isso causaria escassez de água fez com que os EUA 

evoluíssem o sistema do direito ripariano, adotando novos conceitos não utilizados pelos 

ingleses. 

 

Nesse sentido, cabe citar um caso importante nos EUA, o caso Tyler vs. Wilkinson de 

182756 , que introduz no direito de águas americano o conceito da racionalidade do uso. 

Essa noção de uso razoável permitia a diminuição da quantidade e da qualidade da água 

dos proprietários riparianos, desde que o uso concorrente também fosse razoável 

(SAMPAIO, 2006b). 

 

                                                 

55 Cabe explicar que as características inglesas são bastante peculiares em termos de abundância hídrica e, 
na época em que essa doutrina foi desenvolvida na Inglaterra, por volta do século XII, o consumo de água 
não impunha nenhum tipo de pressão que fizesse com que essa doutrina pudesse trabalhar de forma a 
pacificar/harmonizar os interesses de todos (SAMPAIO, 2006a).  
56 Tyler vs. Wilkinson, 24 F. case 472 (C.C.R.I., 1827) (SAX et al., 2000). 
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No entanto, a interpretação do que seria ou não uso razoável foi tema de bastante debate 

nos tribunais americanos, que tiveram que traçar algumas diretrizes para definição do 

que seria esse uso razoável57 (SAMPAIO, 2006a).  

 

O primeiro passo foi separar o uso da água em duas categorias diferentes: natural ou 

doméstica e artificial58. Enquanto o uso natural continuava a ser um direito absoluto 

onde nenhuma limitação podia ser imposta, mesmo que o uso fosse em detrimento de 

outros proprietários riparianos, o uso artificial estava sujeito às limitações impostas pelo 

conceito do uso razoável, o que significa que a retirada de água por um proprietário 

ripariano tinha que ser razoável “em relação ao direito correlativo de outros proprietários 

riparianos de fazer usos razoáveis simultâneos dos cursos d’água” (SAMPAIO, 2006b) 

 

Assim, o direito de propriedade dos usuários riparianos poderia sofrer limitações, 

sujeitas à indenização por desapropriação, e eram definidas no caso concreto. A 

desapropriação levaria em conta, por exemplo, se a limitação imposta esvaziaria o valor 

da propriedade, se o direito conflitaria com servidões de navegação, se a limitação seria 

imposta para garantir suprimentos municipais, se a água era navegável ao tempo em que 

ela foi destinada para uso, se o uso interferia com direitos federais reservados, ou se o 

uso era incompatível com leis federais (SAMPAIO, 2006a) 

 

Atualmente, alguns estados do leste americano, que adotavam a doutrina ripariana, 

passaram a adotar um sistema de gerenciamento baseado em permissões administrativas 

(administrative permit system) (SAX et al., 2000). Esse sistema surgiu em função de 

fatores tais como o crescimento da demanda de água e a intensificação das secas 

começarem a gerar um ceticismo acerca da eficiência do riparianismo em endereçar 

alocações de água (SAMPAIO, 2006b). 

                                                 
57 O Restatement (Second) of Torts (1979), Section 850ª ajudou a promover uma lista de fatores em 
relação à determinação do uso razoável. 
58 Como formas de uso artificial da água podemos citar as seguintes: acesso à água, construção de cais ou 
piers, uso  da água sem transformá-la, consumo da água, e outros usos ‘privados’ (SAMPAIO, 2006b). 
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De acordo com ABRAMS apud Sampaio (2006a), dentre os benefícios que o sistema 

público de administração traz estão a eficiência na alocação do recurso e a previsão de 

incentivos para a conservação, a estabilidade na designação de direitos da água e a 

habilidade de executar ações antes que a falta d’água ameace a sua distribuição. 

 

Além disso, por possuir dados mais claros de todos os usuários e registro das 

quantidades de água que estão sendo usadas naquele momento, o sistema de permissões 

administrativas pode agir de forma melhor, diminuindo os impactos adversos de uma 

seca ou da diminuição da água disponível (SAMPAIO, 2006b). 

 

Após a guerra civil americana59, com a política de colonização do oeste, os EUA passou 

a enfrentar uma demanda crescente por água em uma região que era bastante diferente 

do leste americano e, conseqüentemente, bastante diferente da geografia inglesa 

(SAMPAIO, 2006a). 

 

Ao longo do século XIX, os primeiros colonizadores do oeste americano que se 

apropriaram de terras riparianas, ou seja, adjacentes aos corpos d’água, comprovaram 

que esse sistema não funcionaria numa região tão árida como aquela (THORSON et al., 

2005). Isso fez com que eles desenvolvessem uma outra doutrina, a doutrina da 

apropriação primária (prior apropriation), que até hoje prevalece nessa região.  

 

A doutrina da apropriação primária dispõe que “o primeiro usuário que desviar a água de 

um rio ou córrego está amparado, legalmente, contra os que chegarem depois” (FINK e 

SANTOS, 2003). Ou seja, o primeiro que chegar tem o direito primário (first in time, 

first in right), ou o direito de senioridade sobre a água (senior water rights), tendo 

                                                 
59 A Guerra Civil Americana, também conhecida como Guerra da Secessão, ocorreu entre os anos de 1861 
a 1865, quando os estados do norte e do sul do país se enfrentaram em função dos primeiros serem contra 
divisão do país em dois e a criação, no Sul, dos Estados Confederados da América. Além disso, os Estados 
industrializados do norte eram contra a escravidão, enquanto o sul achava que a escravidão era 
indispensável para o contínuo sucesso da sua agricultura (EISENBERG, 2006). 
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precedência sobre os detentores de direitos juniores (junior rights), que só podem usar as 

quantidades que não estão sendo usadas pelo proprietário primário.  

 

Para o propósito da determinação da senioridade, a data em que o apropriador começou 

o desvio, ou em outras palavras, “o primeiro passo”, estabelecia seu lugar. Atualmente, 

tal data é estabelecida através de um sistema de permissões, e o direito é adquirido com 

o término do processo de permissão (SAMPAIO, 2006b). 

 

Esse sistema fez com que fossem criadas administrações locais, que mantinham a 

listagem dos proprietários e da ordem de preferência na captação da água. Atualmente, é 

o Estado que administra esse sistema. 

 

O proprietário primário possui o direito contínuo na utilização da água, enquanto os 

usuários que chegarem depois geralmente não podem diminuir quantitativa ou 

qualitativamente a água do usuário detentor do direito primário. 

 

Geralmente os direitos pelo uso da água na doutrina da apropriação primária são 

adquiridos através de leis, assim, existem diversos ‘códigos de água’ que regulamentam 

a aquisição e o controle do direito de uso das águas. A aquisição do direito de uso das 

águas é, normalmente, acompanhada por um requerimento aos órgãos responsáveis pelo 

direito das águas e concedida através de uma permissão (USEPA, 2004). 

 

O reconhecimento oficial dessa doutrina, que começou com os primeiros colonizadores 

americanos, foi dado pelo legislativo por algumas leis, como a Lei de Mineração, de 

1866, pela Lei de Venda de Terras Desérticas, de 1877 e pelo próprio Poder Judiciário 

em inúmeros casos (THORSON et al., 2005).  

 

A doutrina da apropriação primária também apresentou diversas incongruências, sendo 

desenvolvido o conceito de uso benéfico para dirimir possíveis conflitos de uso, assim 

como o conceito de uso razoável definido pelo sistema ripariano.  
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A partir do conceito de uso benéfico, a doutrina da apropriação primária passa a exigir 

que a água seja usada de forma útil. Para tanto, é permitido o uso múltiplo da água, 

sendo o uso útil praticamente qualquer uso produtivo (SAMPAIO, 2006b), o que acabou 

aproximando esse sistema do princípio da multiplicidade do uso, presente na legislação 

brasileira na Lei nº 9.433/97 (art. 13).  

 

Ao exigir que o uso que se faz da seja útil, a doutrina quantifica o uso entre seus 

proprietários. Nesse sentido, aos proprietários primários é permitido o uso da quantidade 

de água historicamente colocada para uso útil (STAUDENMAIER, 2006). Isso significa 

que se um proprietário quer aumentar a quantidade de água que foi desviada no passado, 

ele pode requerer outra permissão, no entanto, o direito adicional não terá prioridade em 

relação aos outros que já são proprietários (SAX et al., 2000). 

 

A apropriação primária estava sujeita às mesmas limitações que o direito ripariano, mas 

com uma limitação peculiar, a limitação por abandono. Ou seja, se aquele primeiro 

usuário do recurso hídrico o deixasse ou ficasse sem utilizar essa água por mais de 5 

anos consecutivos, sem uma justificativa plausível, ele poderia perder o seu direito 

(SAMPAIO, 2006b).  

 

A principal diferença entre o direito ripariano e a doutrina da apropriação primária está 

no fato de que um fundamenta-se na propriedade na terra, enquanto o outro se 

fundamenta na utilização da água. 

 

Além desses dois sistemas, cabe mencionar ainda o sistema de utilização de águas 

subterrâneas americano que, de certa forma, se desenvolveu de maneira um pouco 

diferente das águas de superfície. 

 

O sistema de utilização das águas subterrâneas diferencia dois tipos de águas 

subterrâneas: aquela que corre por baixo de rios, e que em algum momento conecta com 
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o rio ou que acaba acompanhando o rio em todo seu leito; e as águas armazenadas em 

aqüíferos (SAMPAIO, 2006a).  

 

Para as águas que correm embaixo dos rios e que se comunicavam ou não com esse leito 

de água, a doutrina é a mesma das águas superficiais: utiliza-se o sistema ripariano no 

leste dos EUA e a apropriação primária no oeste. 

 

Para as águas armazenadas em aqüíferos, a doutrina americana desenvolveu 5 teorias 

distintas (SAMPAIO, 2006a): 

• teoria da propriedade absoluta, onde aquele que se apropriasse de uma água 

subterrânea teria direitos absolutos sobre essa água; 

• teoria da razoabilidade do uso, onde se utilizava a teoria da propriedade absoluta, 

introduzindo a noção da razoabilidade do uso, o que fez com que o proprietário 

pudesse utilizar esse recurso desde que o uso fosse razoável; 

• teoria dos direitos correlativos, que previa uma divisão eqüitativa da água do 

aqüífero entre todos os proprietários de terras sobre esse aqüífero; 

• teoria da responsabilização civil, que previa a responsabilização civil para aqueles 

que não usassem razoavelmente o recurso apropriado; 

• teoria da apropriação primária, que é a mesma aplicada no oeste americano para 

as águas de superfície. 

 

Apesar de o direito ao uso dos recursos hídricos nos EUA já ter sido consolidado há 

muito tempo, a questão do manejo de águas é, atualmente, um problema grave nos EUA, 

o que por vezes faz com que diversas cidades importantes, principalmente no oeste 

americano, sintam pressão sobre os seus recursos hídricos. 

 

A questão do uso da água nos EUA varia conforme o estado e a doutrina adotada 

naquele estado: direito ripariano ou apropriação primária. Em ambos os sistemas, 

atualmente, existe um processo administrativo e/ou judicial para a solicitação de outorga 
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de uso da água ou de aumento do volume da outorga. Este processo também se dará de 

acordo com as normas de cada estado (SAMPAIO, 2006a). 

 

Assim, por exemplo, para uma refinaria se instalar em um estado que se baseia no direito 

ripariano, teria que ser construída em uma propriedade adjacente a um corpo d’água para 

que pudesse usar essa água60. Cabe lembrar, no entanto, que o uso industrial é 

considerado um uso artificial , portanto, sujeito às limitações do uso razoável, ou seja à 

quantidade de água disponível em função dos outros usos razoáveis daquele corpo 

d’água. 

 

No caso da instalação da refinaria em estados que adotem o sistema das permissões 

administrativas, que é um sistema de gerenciamento mais pró-ativo do que o 

riparianismo, verifica-se que existe maior segurança em relação à quantidade de água 

disponível para cada usuário. 

 

Nos estados onde é adotada a apropriação primária, a permissão para o uso da água 

dependeria da quantidade de água disponível em função do uso dos proprietários 

primários. Cabe dizer, que o sistema de permissões administrativas61 também está 

presente em jurisdições de apropriação primária, e nesses casos, a lista que contém a 

ordem e o uso beneficial da água de cada proprietário é, na maioria das vezes, controlada 

por uma autoridade administrativa. 

 

                                                 
60 No caso da refinaria não estar instalada em uma área adjacente ao corpo d'água, teria que adquirir a 
permissão de uso da água de algum outro permissionário ripariano. 
61 Cabe explicar que existem apenas duas doutrinas: ripariana e apropriação primária que dependerão da 
jurisdição/estado. Em algumas jurisdições, ambas as doutrinas podem co-existir. O sistema administrativo 
de controle em ambas as jurisdições foi implementado ao longo dos anos basicamente para controlar o 
aumento da demanda. 



 73

Conforme dito anteriormente, os estados do leste utilizam o direito ripariano e os estados 

do oeste a doutrina da apropriação primária, tendo como linha divisória o rio 

Mississippi62 (SAX et al., 2000).  

 

A Figura 2 mostra o mapa das PADDs e a Figura 3 mostra o mapa do rio Mississippi. 

 

 
Figura 2 -  Petroleum Administration for Defense Districts – PADD 

Fonte: (EIA/DOE, 2006) 
 

 
Figura 3 -  Mapa do rio Mississippi 
Fonte: WIKIPÉDIA, 2007. 

                                                 
62 O rio Mississippi começa em Mineapolis, no estado de Minesota, e tem sua foz próximo a Nova 
Orleans, no estado da Louisiana. 
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Na PADD I (East Coast) todos os estados utilizam o sistema ripariano. Nos PADDs II 

(Midwest) e III (Gulf Coast), alguns estados utilizam o sistema ripariano e outros o da 

apropriação primária. Nos PADDs IV (Rocky Mountain) e V (West Coast) todos os 

estados utilizam o sistema da apropriação primária. O Quadro 5 mostra os estados 

americanos, a que PADD pertencem e qual sistema utilizam. 

 

Em relação à cobrança pelo uso da água, SANTOS (2002) afirma que sua aplicação 

ainda é muito restrita nos EUA, sendo cobrados principalmente os serviços de 

fornecimento de água potável para uso doméstico, industrial e de irrigação e coleta e 

tratamento de efluentes urbanos. 

 

Ainda segundo SANTOS (2002), “o fornecimento de água para uso industrial é cobrado 

em função do volume abastecido e o tratamento de esgotos é cobrado com base na carga 

de DBO e sólidos suspensos. Nos EUA, o mais usual é que as indústrias despejem seus 

efluentes nas redes municipais após pré-tratamento. 

 

Uma vez que os custos de monitoramento e fiscalização são, em geral, pagos pelo 

governo, assim como os investimentos nos sistemas públicos de abastecimento e de 

tratamento de esgotos, as tarifas cobradas tanto pelo abastecimento de água como pela 

coleta e tratamento de efluentes refletem apenas os custos de manutenção e operação, 

mas não os custos de investimento (OCDE, 1999). Nesse sentido, pode-se concluir que a 

cobrança pelo uso dos recursos hídricos não é uma ferramenta de incentivo ao reúso nos 

EUA tão eficiente quanto a outorga. 
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Quadro 5 -  Utilização das Doutrinas de Direito das Águas pelos Estados Americanos 

PADD Estado Doutrina PADD Estado Doutrina 

Connecticut DR Nebraska DAP 

Maine DR North Dakota DAP 

Massachusetts DR Ohio DR 

New Hampshire DR Oklahoma DAP 

Rhode Island DR South Dakota DAP 

Vermont DR Tennessee DR 

Delaware DR 

PADD II 

Wisconsin DR 

Columbia DR Alabama DR 

Maryland DR Arkansas DAP 

New Jersey DR Louisiana DAP 

New York DR Mississippi DR 

Pennsylvania DR New Mexico DAP 

Florida DR 

PADD III 

Texas DAP 

Georgia DR Colorado DAP 

North Carolina DR Idaho DAP 

South Carolina DR Montana DAP 

Virginia DR Utah DAP 

PADD I 

West Virginia DR 

PADD IV 

Wyoming DAP 

Illinois DR Alaska DAP 

Indiana DR Arizona DAP 

Iowa DAP California DAP 

Kansas DAP Hawaii DAP 

Kentucky DR Nevada DAP 

Michigan DR Oregon DAP 

Minnesota DAP 

PADD II 

Missouri DAP 

PADD V 

Washington DAP 

Nota: DR – direito ripariano; DAP – doutrina da apropriação primária. 
Fonte: Elaboração própria. 
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4.1.2.1 - O Clear Water Act 

 

O Clean Water Act (CWA), cujo nome oficial é Federal Water Pollution Control Act, é 

o principal diploma legal de proteção à qualidade da água superficial nos EUA pois 

estabelece a estrutura básica para regulação de despejos de poluentes nas águas, tendo 

como objetivo principal a restauração e a manutenção das características químicas, 

físicas e biológicas das águas.  

 

De acordo com o CWA, a USEPA é a autoridade competente para implementar 

programas de controle de poluição, bem como para estabelecer padrões para lançamento 

de efluentes industriais. 

 

As normas oriundas do CWA se baseavam, inicialmente, na aplicação da ‘tecnologia 

mais prática’ (best practice tecnology – BPT). No entanto, este conceito não foi capaz de 

alcançar os objetivos previstos, e a lei foi alterada passando a estabelecer padrões de 

emissão baseados na aplicação da ‘melhor tecnologia disponível’ (best available 

tecnology – BAT) (SANTOS, 2002). 

 

A aplicação dos novos padrões resultou numa significativa redução da carga poluente 

para o setor industria, cerca de 90% (SANTOS, 2002). Como se verá adiante, 

eventualmente ainda podem ser aplicadas normas mais severas para atender à qualidade 

ambiental fixada para o corpo hídrico. 

 

O CWA está dividido em 6 Títulos63, a saber: 

• Título I – Programas de Pesquisa 

• Título II – Concessões para Construção de Estações de Tratamento  

• Título III – Padrões e Exigências 

                                                 
63 O Anexo III apresenta todos os Títulos e Seções do CWA. 
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• Título IV – Licenças e Permissões 

• Título V – Provimentos Gerais 

• Título VI – Fundo Estadual de Controle da Poluição da Água 

 

A seção 101 trata dos objetivos e da política do CWA. O objetivo principal do CWA é 

manter e restaurar as características originais dos recursos hídricos nacionais através da 

limitação da concentração dos poluentes64 e da regulamentação do despejo de efluentes 

líquidos. Além disso, pode-se citar também a eliminação dos poluentes despejados em 

águas navegáveis65, o fim dos despejos tóxicos em quantidades prejudiciais, o 

desenvolvimento de uma gestão de resíduos para controlar as fontes dos poluentes e o 

incentivo do reaproveitamento e do reúso da água. 

 

O Título II trata do desenvolvimento e da implementação de estações de tratamento de 

efluentes e das práticas para tais tratamentos para que se atinjam os objetivos do CWA. 

Assim, as estações de tratamento de efluentes devem utilizar as melhores tecnologias de 

tratamento antes de qualquer despejo nos corpos receptores. 

 

O CWA determina ainda, que os estados66 fixem padrões de qualidade da água (water 

quality standards – WQS) estabelecendo, assim, o direito de controlar os níveis de 

poluentes das estações de tratamento de efluentes, desde que suas regras sejam mais 

restritas do que as federais (USEPA, 2004).  

 

Os padrões e as exigências para sua implementação estão dispostos no Título III. A 

seção 301, que trata das limitações ao despejo de efluentes, dispõe que o despejo de 

                                                 
64 Os poluentes regulados pelo CWA incluem os poluentes prioritários (incluindo os poluentes tóxicos), os 
convencionais (demanda bioquímica de oxigênio, sólidos em suspensão, coliformes fecais, óleos e graxas 
e pH) e os não convencionais (qualquer poluente não identificado como prioritário ou convencional). 
65 De acordo com o CWA, ‘águas navegáveis’ são as águas presentes no território americano. 
66 Primordialmente, a USEPA é o órgão responsável pela aplicação do CWA, no entanto, na maioria dos 
estados o seu cumprimento é exigido pelas agências estaduais de controle da poluição. 
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qualquer poluente, por qualquer pessoa, será ilegal se não estiver de acordo com o 

disposto no CWA67. 

 

Esta seção traz também o conceito de melhor tecnologia atualmente disponível (BAT). 

Isso significa que os padrões e limitações de lançamentos de efluentes devem ser 

estabelecidos de forma que as indústrias tenham que utilizar a melhor tecnologia 

disponível, na época, para os alcançarem. 

 

Os WQS adotados pelos estados devem ser verificados para que se certifique que estão 

de acordo com os objetivos do CWA, assim como quando da adoção de novos padrões 

ou da inclusão de novos poluentes (seção 303 (a) (1)). 

 

Cada estado deve identificar aqueles corpos d’água, dentro de sua fronteira, para os 

quais as limitações ao despejo de efluentes não estão sendo suficientemente rigorosas 

para serem capazes de alcançar os padrões de qualidade da água e que, 

conseqüentemente, estão ameaçados ou deteriorados (seção 303 (d)). Tais corpos d’água 

passam a fazer parte de uma lista, elaborada pelos estados, chamada Lista de Águas 

Ameaçadas e Deterioradas (“303 (d) List”)68.  

 

A regulamentação atual da EPA determina que as Listas de Águas Ameaçadas e 

Deterioradas incluam somente as águas danificadas por aquelas substâncias classificadas 

como poluentes (produtos químicos, sedimentos, nutrientes – nitrogênio e fósforo, 

patogênicos, ácidos e bases, calor, metais, temperatura, pH, etc), e não aquelas 

danificadas por outras formas de poluição (alteração de fluxos, modificação no curso 

d’água, introdução de espécies exóticas invasivas, etc). Se ficar comprovado que 

determinado dano a um corpo d’água não está sendo causado por um poluente, mas sim 

                                                 
67 A seção 301 (a) determina, especificamente, que o despejo de poluentes deve estar de acordo com as 
seções 301, 302, 306, 307, 318, 402 e 404. 
68 Os corpos d’água que atenderem aos padrões de qualidade não devem constar dessa lista. 
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devido a um outro tipo de poluição, o corpo d’água não necessita constar da Lista. Se, 

entretanto, a monitoração biológica indicar o dano, mas sem a certeza de que os 

poluentes são pelo menos uma das razões, tal corpo d’água deverá constar da Lista, 

sendo necessária uma análise mais avançada para identificar as causas do dano (USEPA, 

2005e). 

 

O CWA determina que os estados devem estabelecer uma carga diária máxima total 

(Total Maximum Daily Load – TMDL) para aqueles poluentes cujo lançamento não está 

atendendo os objetivos de qualidade da água (seção 303 (d) (1) (C)). Assim, os estados 

devem requerer o desenvolvimento de TMDLs para os corpos d’água que fazem parte da 

Lista de Águas Ameaçadas e Deterioradas69.  

 

Para desenvolver uma TMDL é preciso primeiro estabelecer a quantidade de poluente 

que o corpo d’água pode receber para não prejudicar seu uso benéfico70. A carga de 

poluente é então calculada em razão da massa a ser despejada no corpo d’água em 

função do tempo estabelecido71, e é chamada de TMDL (JARREL, 1999).  

 

Cabe dizer que as TMDLs devem ser desenvolvidas somente para as águas afetadas por 

poluentes onde a implementação dos controles de poluição, baseados na melhor 

tecnologia ou prática, estabelecidos sobre fontes pontuais72, pelas disposições do CWA e 

da EPA, não resultaram na obtenção dos WQS. Isso porque, atualmente, a maioria das 

fontes pontuais operam com a permissão do Sistema Nacional Eliminação de Despejo de 

Poluentes (National Pollutant Discharge Elimination Systeam – NPDES) com limites de 

                                                 
69 Apesar da TMDL ter sido instituída pelo CWA em 1972, até hoje muitos estados e a própria EPA ainda 
não desenvolveram muitas. Conseqüentemente, diversas organizações civis começaram a propor ações 
legais contra a EPA objetivando o desenvolvimento de TMDLs. Atualmente, existem aproximadamente 
40 ações em 38 estados para assegurar que as TMDLs sejam estabelecidas (USEPA, 2007). 
70 Vide item 4.1.2. 
71 Em geral, a unidade de tempo estabelecida é dia, mas a definição do TMDL pode ter outra 
periodicidade, como mensal ou sazonal. 
72 Fontes pontuais são as descargas de uma única fonte, tal como os efluentes de uma estação de 
tratamento ou de uma indústria (JARREL, 1999) 
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descarga. Além disso, uma fração substancial das fontes pontuais também tem 

permissões com limites mais rígidos. No entanto, porque as fontes não pontuais são as 

maiores contribuintes da carga poluente em vários corpos d’água, mesmo estes limites 

mais rígidos em fontes pontuais não conseguem alcançar os WQS (USEPA, 2005e). 

 

A TDML pode ser definida como a quantidade de um determinado poluente73 que um 

corpo d’água pode receber para continuar dentro dos padrões de qualidade estabelecidos. 

Pelo menos uma TMDL deve ser feita para cada corpo d’água ou segmento danificado 

por um ou mais poluentes. As TMDLs são feitas para cada tipo de poluente, no entanto, 

se um corpo d’água foi danificados por dois ou mais poluentes, as TMDLs para cada 

poluentes podem ser feitas simultaneamente (USEPA, 2005e). 

 

A TMDL pode ser obtida a partir da seguinte fórmula (JARREL, 1999): 

 

TMDL = Σ WLA + Σ LA + BL + MOS 

 

 

Onde: 

• WLA (Waste Load Allocation) é a divisão e distribuição da quantidade total de 

poluente despejada no corpo d’água (originário de fontes pontuais) por todas as 

fontes pontuais; 

• LA (Load Allocation) é a divisão e distribuição da quantidade total de poluente 

despejada no corpo d’água (originário de fontes não pontuais) por todas as fontes 

não pontuais; 

• BL (Background Loading) é a carga natural de materiais despejada num corpo 

d’água advindos de atividades humanas; e 

                                                 
73 As TMDLs devem ser requeridas para os poluentes, mas não para todos as formas de poluição.  
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• MOS (Margin of Safety) é o estabelecimento de uma distribuição adicional 

baseada na incerteza da resposta do corpo d’água na diminuição da carga de um 

poluente. Isso se dá pelo fato de toda implementação de TMDL ser uma 

experiência em como os corpos d’água responderão às mudanças no seu 

gerenciamento. 

 

A importância da TMDL está no fato de que este é o instrumento que permite relacionar 

os padrões de lançamento definidos por tipologia industrial de controle aos padrões de 

qualidade de água, definidos conforme os usos designados para os corpos hídricos. Isso 

porque a simples definição de padrões de lançamento para as substâncias poluentes as 

vezes não é suficiente para se alcançar os padrões de qualidade de água de um corpo 

hídrico. 

 

As TMDLs devem ser submetidas à USEPA para a revisão e a aprovação ou 

desaprovação. Se a USEPA decidir não aprovar uma TMDL, a Agência necessitaria 

desenvolver e promulgar o que considera ser uma TMDL aceitável, o que requer a 

instauração de um processo formal para elaboração de normas federais (USEPA, 2005e). 

 

Os estados devem ainda elaborar um relatório chamado Inventário Nacional de 

Qualidade da Água (National Water Quality Inventory), que deve incluir tudo que os 

estados sabem sobre suas águas, sejam elas saudáveis, ameaçadas ou deterioradas. O 

relatório deve ainda informar quais poluentes ou quais outros fatores de poluição causam 

mais dano aos corpos d’água, e quais são suas fontes. E ainda, uma análise do progresso 

feito em relação aos objetivos do CWA desde a elaboração do último relatório (seção 

305 (b))74. 

 

                                                 
74 O Inventário Nacional, diferentemente da Lista prevista pela seção 303 (d), deve conter os corpos 
d’água danificados ou ameaçados por outros tipos de poluição que não os poluentes descritos acima. 
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O CWA instituiu o chamado Programa Nacional de Pré-tratamento (National 

Pretreatment Program), em sua seção 30775, com o objetivo de regular os resíduos 

industriais que são despejados em estações de tratamento. Para tanto, o programa exige 

que os resíduos industriais sejam tratados ou controlados antes de serem descartados nas 

estações de tratamento.  

 

Com isso, o Programa visa proteger as estações de tratamento dos poluentes que podem 

interferir em sua operação, impedindo que os mesmos passem pela estação e não sejam 

tratados antes de serem despejados. Outra exigência do Programa é a limitação dos 

despejos dos efluentes de fontes não-domésticas em estações de tratamento, através de 

parâmetros e diretrizes estabelecidos pela EPA, pelo estado ou pela autoridade local 

(CAMARGO et al., 2004). 

 

Em relação ao petróleo e outras substâncias consideradas perigosas, a seção 311 do 

CWA determina que é proibido seu despejo em águas navegáveis nos EUA em 

quantidades consideradas prejudiciais ou que possam prejudicar os recursos naturais do 

país, estabelecendo penalidades para tanto. Além das penalidades, o poder público pode 

exigir a mitigação dos danos causados pelos lançamentos. 

 

O CWA dispõe ainda sobre as fontes não pontuais de poluição em sua seção 319, que 

instituiu o Programa de Redução das Fontes Não Pontuais de Poluição (Nonpoint Source 

Program – NPS). 

 

As NPS representam a fonte mais significativa de poluição nos EUA. Apesar disso, o 

CWA não fornece uma definição detalhada do que sejam as NPS, que acabam sendo são 

definidas por exclusão – qualquer coisa não considerada como fonte pontual. Segundo 

conceito da USEPA, 2005b), a poluição difusa ou por fontes não pontuais se origina 

                                                 
75 O Programa também consta do CFR 40, parte 403. 
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quando a água da chuva e, no caso dos EUA, a água que se forma com a neve derretida, 

corre pelo solo, e acaba por carregar uma grande quantidade de poluentes pelo seu 

caminho, tais como sedimentos, óleos e graxas, fertilizantes, pesticidas, nutrientes, 

agrotóxicos e outros contaminantes. Este fenômeno, chamado de runoff, também 

acontece com a água usada para irrigação na agricultura. 

 

Os poluentes geralmente associados às NPS incluem nutrientes (fósforo e nitrogênio), 

patogênicos, sedimentos limpos, óleo e graxa, sal, e pesticidas (USEPA, 2005e).  

 

As licenças e as permissões estão regulamentadas no Título IV do CWA76. 

 

A seção 401 do CWA requer que, antes que uma agência federal emita uma permissão 

para construção ou outra atividade, ela receba do estado em que a atividade em questão 

ocorreria uma certificação, por escrito, de que a atividade não causará ou contribuirá 

para a violação do WQS ou de algum padrão estadual relevante de qualidade da água.  

 

O CWA tornou ilegal o despejo de poluentes por fontes pontuais nas águas dos EUA. A 

seção 402 criou o Sistema Nacional Eliminação de Despejo de Poluentes (NPDES), que 

fixa os padrões de qualidade para emissão de efluentes urbanos e para 51 setores 

industriais, englobando um total de 126 substâncias contaminantes (SANTOS, 2002). 

 

Este programa exige que todo despejo de efluentes em corpos de água (despejo das 

estações de tratamento públicas, de outras estações de tratamento e de atividades 

                                                 
76 Em relação à nomenclatura adotada pelo CWA cabe explicar que não existe diferença específica entre 
estes termos, e os mesmos são usados alternadamente, optando-se, aqui, pelo uso da palavra ‘permissão’.  
No entanto, a referência à licenças e permissões no Título IV á apenas uma referência às ações de outras 
agências, pois as ações do NPDES, previstas nas seções 402 e 404 somente são feitas através de 
permissões. Cabe ainda explicar que, de acordo com o Ato de Procedimentos Administrativos 
(Administrative Procedures Act – APA),  licenças e permissões referem-se a ações que mais ou menos 
afetam uma pessoa ou um grupo limitado de pessoas, ao contrário das regras ou normas gerais, que afetam 
grandes grupos de pessoas e possuem um efeito futuro (BASTIAN, 2005). 
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industriais, entre outras) seja condicionado a uma permissão emitida pelo NPDES77. 

Estas permissões determinam os limites quantitativos de vários poluentes que uma fonte 

pode descarregar em um determinado período (USEPA, 2005e). 

 

Além dos limites, as permissões determinam o monitoramento dos corpos d’água e a 

elaboração de relatórios de exigências, e ainda, estabelecem que sejam empreendidas 

medidas de redução ou eliminação de poluentes a serem lançados no corpo d’água 

(CAMARGO et al., 2004).  

 

As permissões emitidas pelo NPDES informam suas datas de emissão e de expiração, 

sendo que sua validade não pode exceder o prazo de 5 anos. O CWA exige ainda que os 

pedidos de permissões sejam submetidos às autoridades no prazo de 180 dias antes do 

despejo (se for uma atividade nova) ou da expiração da permissão (se a atividade já 

possui uma permissão do NPDES) (USEPA, 2005e). 

 

Cabe lembrar que, quando parte da descarga de efluentes não estiver sendo despejada 

diretamente no corpo hídrico porque é disposta em poços, em uma estação de tratamento 

ou pela aplicação na terra, reduzindo desse modo o fluxo ou o nível dos poluentes que 

estão sendo descarregados diretamente em águas, os padrões e as limitações aplicáveis 

para a descarga em uma licença de NPDES serão reajustados. Nos casos em que a 

alteração no fluxo é considerável, a autorização pode mudar a ponto de levar a limites 

mais rígidos do que a anterior (CAMARGO et al., 2004). 

 

O CWA e o NPDES exigem que as instalações autorizadas monitorem a qualidade de 

seus despejos e reportem dados para o órgão autorizador. Cada Estado terá políticas 

                                                 
77 O CWA autoriza os estados a operarem seus próprios programas emitindo permissões, mas respeitando 
as exigências federais. A norma federal ainda exige que todo estado desenvolva padrões de qualidade das 
águas para proteger os cursos receptores de efluentes. Esta previsão inclui designação de usos, critérios de 
qualidade de águas e política anti-degradação, e ainda, exige que os limites sejam incluídos nas 
autorizações (CAMARGO et al., 2004). 
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próprias e procedimentos para estabelecer freqüência, procedimento e locais para 

monitoramento. No entanto, há certas diretrizes que não poderão ser afastadas por estes 

procedimentos. 

 

Em relação às violações previstas pelo NPDES, podem-se citar os despejos sem 

permissão, o excesso de descarga de determinado poluente, a não apresentação dos 

relatórios de monitoramento, a falsificação de algum dado no monitoramento e o não 

cumprimento dos prazos estabelecidos (USEPA, 2005e). 

 

O Título IV ainda prevê permissões específicas para descarga nos oceanos, para 

descarga de materiais oriundos de dragagem e para a lama proveniente das estações de 

tratamento de esgoto.  

 

O Título V, que trata de provimentos gerais, dispõe sobre a administração dos órgãos 

ambientais, que estão autorizados a elaborar regulamentos para fazer cumprir o disposto 

no CWA; sobre definições gerais dos termos utilizados pelo CWA; sobre questões de 

emergência não previstas no CWA; sobre a proteção dos empregados e sobre os 

procedimentos administrativos e judiciais, dentre outros. 

 

Finalmente, o CWA dispõe ainda sobre o Fundo Estadual de Controle da Poluição da 

Água em seu Título VI. A seção 601 trata das concessões para os estados estabelecerem 

seus fundos, que auxiliarão na construção das estações de tratamento, na implementação 

de programas de gerenciamento e no desenvolvimento de planos de conservação. A 

seção 606 prevê a realização de auditorias e relatórios anuais, bem como procedimentos 

para o controle fiscal. 

 

Assim, de maneira geral, podem-se citar alguns instrumentos previstos no CWA 

fundamentais para a obtenção e manutenção da qualidade da água. Inicialmente, devem 

ser estabelecidos padrões de qualidade da água consistentes com os objetivos do CWA. 
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Os corpos d’água devem, então, ser constantemente monitorados para verificar se os 

padrões estão sendo cumpridos (USEPA, 2005e).  

 

Uma vez alcançados os padrões de qualidade, é preciso estabelecer políticas de controle 

da poluição para manter a qualidade de água nos níveis aceitáveis, e continuar com os 

programas de monitoramento da água.  

 

As políticas de controle da poluição fazem parte dos programas de padrões de qualidade 

da água e têm o objetivo de prevenir a deterioração a qualidade dos corpos d’água. A 

regra básica dessas políticas é que, sob nenhuma circunstância, os níveis de qualidade de 

um corpo d’água podem cair para um nível pior, fazendo com que um ou mais usos 

daquele corpo d’água não possa mais existir. 

 

Os resultados dos programas de monitoramento da água pelos estados devem ser constar 

de dois relatórios, submetidos ao EPA e postos à disposição do público: o Inventário 

Nacional de Qualidade da Água (seção 305 (b)) e a Lista de Águas Ameaçadas e 

Deterioradas (seção 303 (d)). 

 

Por sua vez, os corpos d’água que não estiverem dentro dos padrões de qualidade 

estabelecidos, devem adotar estratégias para alcançá-los. Geralmente, a ação adotada é o 

estabelecimento de uma TMDL, que determina que nível de carga poluente estaria de 

acordo com os padrões de qualidade ambientais.   

 

As reduções necessárias nas cargas dos poluentes para que se alcancem os padrões de 

qualidade estabelecidos podem ser atingidas com a adoção de outros instrumentos 

regulatórios previstos pelo CWA. São eles (USEPA, 2005e): 

• Permissões emitidas pelo NPDES – abrangem as fontes pontuais de poluição 

despejadas nos corpos d’água superficiais (Seção 402); 

• Programa de redução das fontes não pontuais de poluição (NPS) (Seção 319); 

• Licenças estaduais (Seção 401); 
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• Regulamentação do despejo de material dragado (Seção 404); 

• Fundo Giratório Estadual (State Revolving Found – SRF) – fornece quantidades 

grandes de recursos financeiros no formulário dos empréstimos para fontes 

pontuais  municipais, fontes não pontuais e outras atividades. 

 

Após a adoção destes instrumentos, as condições ambientais são avaliadas novamente 

para verificar a adequação aos padrões de qualidade ambientais da água. Se os padrões 

foram alcançados, a única exigência será o monitoramento regular dos corpos d’água. Se 

a qualidade da água ainda não estiver de acordo com os padrões, deve ser implementado 

outro instrumento, até que se consiga o padrão desejado, seguido do monitoramento 

ambiental.   

 

O estabelecimento de rígidos padrões de qualidade da água faz com que as indústrias, 

cada vez mais, tenham que tratar e monitorar seus efluentes. Nesse sentido, uma 

alternativa ao tratamento da água pode ser o seu reúso, pois, dependendo do uso que se 

fizer da água, seu tratamento não precisa ser tão complexo quanto àquele indicado para 

se alcançar os padrões de qualidade.   

 

 

4.2.  Regulamentação do Uso e Reúso da Água nos Estados Unidos 

 

Os padrões de qualidade da água nos EUA são os estabelecidos nas seções 130 (Water 

quality planning and management) e 131 (Water Quality Standards – WQS) do Título 

40 do CFR. 

 

A seção 130 dispõe sobre o propósito do programa e sua aplicabilidade, monitoramento 

da qualidade da água, planos de gerenciamento de qualidade da água e relatórios de 

qualidade da água. Além disso, estabelece padrões de qualidade da água e TMDLs. 
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De acordo com o disposto na seção 130.2, os WQS são provimentos legais, estaduais ou 

federais, que consistem em designar uso ou usos para as águas dos EUA e critérios de 

qualidade para tais corpos d’água, baseados nesses usos. Os WQS visam proteger a 

saúde pública e o bem estar social, melhorar a qualidade da água e servir aos propósitos 

do CWA. 

 

Um programa de padrão de qualidade da água deve abordar, então, três questões 

principais: definição dos usos designados da água (designated uses – DUs), critérios de 

qualidade da água (water quality criteria – WQC) e instituição de uma política de 

controle da poluição (USEPA, 2005e).  

 

Os DUs de um corpo d’água são aqueles que a sociedade determina que devem ser 

atingidos pelos corpos d’água. Estes usos incluem: água potável, lazer, pesca, 

manutenção da vida aquática e usos para agricultura e indústrias. 

 

Os WQC são descrições das condições necessárias a um corpo d’água para suportar seus 

diversos usos. Podem ser expressos como concentrações dos poluentes, temperatura, pH, 

turbidez, toxicidade, ou de outras medidas quantitativas.  

 

As políticas de controle da poluição são um componente estadual que estabelecem uma 

série de regras que devem ser seguidas pelas indústrias que possam diminuir a qualidade 

das águas. 

 

A seção 130.7 dispõe sobre a TMDL determinando que os estados elaborem as listas 

com as águas ameaçadas e deterioradas e que desenvolvam TMDLs para as mesmas. 

 

A seção 131 está subdivida em quatro partes, a saber: 

• Provisões gerais – trata do escopo e do propósito do programa, da autoridade do 

estado e da EPA e dos requerimentos mínimos para os padrões de qualidade da 

água, dentre outros. 
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• Estabelecimento dos WQS – trata dos usos, dos critérios, da política anti-

degradação e de políticas gerais. 

• Procedimentos para revisão dos padrões de qualidade da água – trata da revisão 

dos padrões pelo estado e pela EPA, bem como da promulgação pela EPA dos 

padrões. 

• Padrões federais de qualidade da água. 

 

Assim, as diversas normas ambientais estaduais e federais promovem o uso de água 

reciclada ao limitar a quantidade de água disponível para a população ou ao restringir o 

despejo de efluentes nos corpos d’água. Uma comunidade com suprimento limitado de 

água ou com pouca capacidade de tratamento de efluentes pode ser, então, incentivada a 

construir uma estação para tratamento de água que aumente os recursos existentes e 

diminua os despejos de efluentes. 

 

Nesse sentido, pode-se depreender porque a prática do reúso vem aumentando no país 

(6,4 milhões de m3 de água são reutilizados por dia), e, até 2003, 25 estados americanos 

já tinham regulamentação acerca do reúso da água, 16 tinham manuais ou padrões 

determinados e somente 9 não tinham regulamentação ou manual (USEPA, 2004). 

 

A legislação da maioria dos estados também prevê padrões de tratamento da água, 

alguns deles estabelecendo processos específicos de tratamento para os efluentes que 

serão utilizados no reúso.  

 

A regulamentação sobre o reúso varia de estado para estado. Estados como Arizona, 

Califórnia, Colorado, Flórida, Geórgia, Havaí, Massachussetts, Nevada, Nova Jersey, 

Novo México, Carolina do Norte, Ohio, Oregon, Texas, Utah, Washington e Wyoming 

desenvolveram regulamentação ou orientações incentivando o reúso da água como 

estratégia de conservação dos recursos hídricos, através de padrões específicos de 

qualidade da água, processos de tratamento, ou ambos (USEPA, 2004).  
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A maior parte dos estados, no entanto, não tem uma regulamentação que cubra todos os 

usos potenciais da água tratada para reúso. Estados como Arizona, Califórnia, Colorado, 

Florida, Havaí, Nevada, Nova Jersey, Oregon, Texas, Utah e Washington têm extensa 

regulamentação que prevê exigências para diferentes usos finais da água tratada. Em 

outros estados, a regulamentação apenas dá ênfase ao tratamento dos efluentes, sem 

considerar a possibilidade do seu reúso. 

 

De modo geral, a regulamentação atual pode ser dividida nas seguintes categorias de 

reúso (USEPA, 2004): 

• Reúso urbano 

• Reúso para agricultura 

• Reúso para recreação 

• Reúso ambiental 

• Reúso industrial  

• Recarga de água subterrânea  

• Reúso indireto 

 

O Quadro 6 indica, resumidamente, os Estados que possuem regulamentação ou manual 

sobre reúso da água, e os Estados que possuem regulamentação ou manual específicos 

sobre o reúso da água nas indústrias. 

 

Alguns estados que possuem regulamentação acerca do reúso da água na indústria 

definiram ainda a qualidade da água e os tratamentos necessários para o seu reúso, como 

mostra a Tabela 20. 
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Quadro 6 -  Regulamentação e Manuais de Reúso da Água por Estado 

Estado R M R/M Estado R M R/M 

Alabama    Montana    

Alaska    Nebraska    

Arizona    Nevada    

Arkansas    New Hampshire    

California    New Jersey    

Colorado    New Mexico    

Connecticut    New York    

Delaware    North Carolina    

Florida    North Dakota    

Geórgia    Ohio    

Hawaii    Oklahoma    

Idaho    Oregon    

Illinois    Pennsylvania    

Indiana    Rhode Island    

Iowa    South Carolina    

Kansas    South Dakota    

Kentucky    Tennessee    

Louisiana    Texas    

Maine    Utah    

Maryland    Vermont    

Massachussetts    Virginia    

Michigan    Washington    

Minnesota    West Virginia    

Mississippi    Wisconsin    

Missouri    Wyoming    

Nota: R - Regulamentação reúso de água; M - Manual reúso de água; R/M - Regulamentação/ manual 
reúso industrial 
Fonte: USEPA, 2004. 
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Tabela 20 -  Qualidade da Água para Reúso Industrial 

 California Florida Havai Nevada Texas Washington 

Tratamento Oxidação e 
desinfecção 

Tratamento 
secundário e 
desinfecção 

básica 

Oxidação e 
desinfecção NR NE Oxidação e 

desinfecção 

DBO NE 20 mg/l NE NR 20 mg/l NE 
Total de 

Sólidos em 
Suspensão 

NE 20 mg/l NE NR --- NE 

Turbidez NE NE NE NR 3 NTU NE 
Total Fecal Fecal Fecal Total 

23/100ml 
(Avg) 

200/100ml 
(Avg) 

23/100ml 
(Avg) 

200/100ml 
(Avg) 

23/100ml 
(Avg) Coliformes 

240/100ml 
(Max 30 

dias) 

800/100ml 
(max) 

200/100ml 
(max) 

NR 
800/100ml 

(Avg) 
240/100ml 

(Avg) 

Nota: NE – Não especificado pela regulamentação do estado; NR – Não regulado pelo estado 
Fonte: USEPA, 2004. 
 

Apesar da maioria dos direitos relacionados com o uso da água ser regulado pelos 

estados, em alguns casos as leis federais sobre água podem impactar o planejamento de 

projetos de reúso de água. Isso geralmente ocorre quando o projeto aumenta, reduz ou 

impacta o suprimento de água de mais de um estado, de uma reserva indígena nativa ou 

de outro país (USEPA, 2004). 

 

Conforme já mencionado, apesar de todo o incentivo, não existe obrigatoriedade em 

relação ao reúso da água na regulamentação federal ou estadual americanas. No entanto, 

em alguns casos os governos locais podem requerer o reúso da água para um novo 

empreendimento que utilize volumes elevados de água em locais em que a oferta seja 

limitada. Além disso, se o efluente lançado por um empreendimento for potencialmente 

poluidor, e o tratamento futuro for economicamente inviável, a permissão para o 

lançamento de tais efluentes poderá ser negada, incentivando o empreendimento a fazer 

o reúso da água (YOSHIKAWA, 2005).  

 

Outro fator que vem impulsionando o reúso da água é o rigoroso e caro tratamento para 

remoção de nitrogênio e fósforo, requerido para o lançamento de efluentes nos corpos 

d’água (USEPA, 2004). 
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4.3.  Regulamentação do Uso de Água em Refinarias  

 

Atualmente, a maior parte das normas ambientais mais significativas para as refinarias 

está voltada para a modificação dos seus produtos com o objetivo de reduzir os 

poluentes gerados pelo uso de seus produtos finais (combustíveis primários). Desde a 

década de 70, a regulamentação sobre a qualidade de vários produtos vem aumentando, 

especificamente em relação à fórmula da gasolina e de outros combustíveis. Tais normas 

geralmente implicam em mudanças no processo produtivo bem como em mais 

investimentos nas refinarias (USEPA, 1995). 

 

Os requisitos ambientais para as refinarias do petróleo são basicamente de dois tipos 

(USEPA, 1995): exigências quanto à qualidade dos produtos com o objetivo de reduzir 

os impactos ambientais associados ao seu uso e exigências específicas para a redução 

dos impactos ambientais das refinarias em si. 

 

Inicialmente cabe destacar algumas normas gerais sobre meio ambiente e recursos 

hídricos onde pode-se encontrar itens específicos sobre a indústria de refino do petróleo. 

 

A gestão dos resíduos sólidos e perigosos é tratada pelo Resource Conservation and 

Recovery Act (RCRA), de 1976, que dispõe que a EPA pode elaborar uma lista dos 

resíduos considerados perigosos, bem como estabelecer padrões e normas para uso e 

despejo destes resíduos. Essa norma afeta as refinarias uma vez que diversos resíduos 

gerados pelas refinarias são considerados perigosos pelo RCRA, principalmente aqueles 

resultantes do tratamento de efluentes. 

 

De acordo com o RCRA, as indústrias que geram resíduos perigosos estão sujeitas a 

padrões para o acúmulo de resíduos. As indústrias que tratam, armazenam ou despejam 

resíduos perigosos precisam obter uma permissão para tanto da EPA ou do órgão 

estadual competente. 
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O Safe Drink Water Act (SDWA) ordena que a EPA estabeleça regulamentações para 

proteger a saúde humana de contaminantes presentes na água potável. E ainda, dispõe 

que as refinarias que despejam seus efluentes em poços subterrâneos fiquem sujeitas ao 

underground injection control program (UIC), cujo objetivo é proteger os aqüíferos de 

possíveis vazamentos de tais poços. Os poços estão ainda sujeitos a padrões para evitar 

contaminação das águas subterrâneas (40 CFR Parts 143-147). 

 

O Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act (CERCLA) 

instituiu obrigações acerca do relatório sobre despejo de substâncias perigosas (40 CFR 

Part 302) a ser entregue pelas indústrias ao National Response Center (NRC) quando as 

quantidades despejadas no meio ambiente excederem aquelas informadas anteriormente. 

 

O petróleo e o óleo cru estão isentos da listagem do Comprehensive Environmental 

Response, Compensation and Liability Act (CERCLA). No entanto, muitos dos resíduos 

gerados durante o processo de refino, assim como seus produtos finais, contêm 

substâncias consideradas perigosas78, fazendo com que o mesmo seja aplicado às 

refinarias. 

 

As refinarias também estão sujeitas aos relatórios exigidos pelo Emergency Planning 

and Community Right-to-know Act (EPCRA), criado em 1986 pelo Superfund 

Amendments and Reauthorization Act (SARA) para melhorar o acesso das comunidades 

à informação sobre  substâncias químicas perigosas e para facilitar o desenvolvimento 

de planos de emergência. O EPCRA está regulado pelo CFR no Título 40, Parts 350-372 

e dispõe que em empresas com mais de 10 funcionários que trabalhem na fabricação, no 

processamento ou que utilizem substâncias tóxicas, preencham, anualmente, o 

formulário de emissão de substâncias tóxicas para a EPA e para o Estado. 

                                                 
78 De acordo com o CERCLA (U.S. Code, Título 42, Capítulo 103) , ‘substâncias perigosas’ são aquelas 
cujos elementos, componentes, misturas ou soluções, quando lançados ao meio ambiente, podem 
representar perigo significativo à saúde pública ou ao meio ambiente. 
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Especificamente para a indústria do petróleo, foi editado, em 1990, o Oil Pollution Act 

and Spill Prevention Control and Countermeasure Plans (40 CFR 112). A norma 

estabelece obrigações rígidas e específicas para as indústrias de petróleo onshore e 

offshore que despejem óleo ou que ameacem despejá-lo em águas navegáveis. Em 

relação às refinarias, a norma exige planos de emergência para os tanques de 

armazenamento. 

 

O CWA por sua vez regula o lançamento de efluentes pelas refinarias através das 

licenças e permissões do NPDES e estabelecendo padrões de lançamento, conforme 

mencionado anteriormente. 

 

As operações das refinarias devem obedecer às exigências do CFR, que contém as 

normas supramencionadas. O Título 40 do CFR trata das normas de proteção ao meio 

ambiente e está dividido em capítulos de acordo com o órgão responsável pela sua 

aplicação, a saber: EPA, Departamento de Justiça, Conselho de Qualidade Ambiental, 

Conselho de Segurança Química e Substâncias Perigosas e Departamento de Defesa. 

 

O Capítulo I, onde se encontram as normas sob a responsabilidade da EPA, contém a 

maior parte das normas que devem ser observadas pelas refinarias. As seções 79 e 80, 

por exemplo, tratam do registro e da regulação dos combustíveis e aditivos 

respectivamente. A seção 110 trata da descarga de óleo enquanto que a seção 112 trata 

da prevenção da poluição por óleo.   

 

A seção 122 trata das permissões emitidas pelo NPDES para o despejo de efluentes em 

águas navegáveis. Esta seção regula ainda os lançamentos de efluentes industriais em 

águas pluviais, dispondo que determinados tipos de indústrias, dentre elas as refinarias, 

estejam sujeitos às exigências contidas no formulário para a autorização de lançamentos 

de efluentes em águas pluviais. A regulamentação das águas pluviais (Storm Water Rule 

– 40 CFR § 122.26) dispõe sobre o tratamento de tais efluentes, que deve remover 

grande parte dos poluentes tóxicos e convencionais. 



 96

 

O lançamento de efluentes deve obedecer ainda aos parâmetros estabelecidos na seção 

419, também conhecido como Guia de Efluentes para Refinarias (Effluent Guidelines for 

the Petroleum Refining Point Source Category)79. 

 

A Seção 419 está dividida em subseções de acordo com os processo utilizados pela 

refinaria, a saber80: 

• Subseção A (419.10 a 419.17) – unidades de topping e reforma catalítica; 

• Subseção B (419.20 a 419.27) – unidades de topping e craqueamento; 

• Subseção C (419.30 a 419.37) – unidades de topping, craqueamento e operações 

petroquímicas; 

• Subseção D (419.40 a 419.47) – unidades de topping; 

• Subseção E (419.50 a 419.57) – unidades de topping, craqueamento, produção de 

lubrificantes e operações petroquímicas. 

 

Em relação aos padrões de qualidade da água estabelecidos nas seções 130 (Water 

quality planning and management) e 131 (Water Quality Standards – WQS), 

mencionados no item anterior, as refinarias, em tese, não precisam seguí-los, uma vez 

que obedecem aos padrões específicos definidos na seção 419. Porém, se mesmo com o 

cumprimento, por parte do refinador, do seu padrão de lançamento o WQS não for 

atendido, conforme mencionado no item 4.1.2.1, a refinaria poderá ser instada a utilizar 

um dos instrumentos previstos no CWA para alcançar o WQS, como o TMDL. Neste 

caso, o refinador pode ser submetido a padrões mais restritos que os estabelecidos na 

seção 419 para lançamento de poluentes. 

 

                                                 
79 O guia de efluentes teve como suporte técnico o documento intitulado Technical Support Document for 
the 2004 Effluent Guidelines Program Plan, elaborado pela EPA, que fornece uma visão geral dos 
sistemas de controle de tecnologia-base no setor de refino (USEPA, 2005c).   
80 A Seção 419 do CFR encontra-se no Anexo IV. 
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Um exemplo da adoção de TMDLs em refinarias aconteceu na California, na Baía de 

São Francisco, onde os WQS não estavam sendo atingidos por causa da quantidade de 

mercúrio que estava sendo despejada. Tendo em vista a quantidade de mercúrio presente 

no óleo cru, o Conselho de Controle de Qualidade da Água da California (Water Quality 

Control Board) sugeriu que fosse feita uma emenda ao Plano de Controle de Qualidade 

da Água (Water Quality Control Plan – Basin Plan) para a região da Baía de São 

Francisco, a fim de estabelecer novos objetivos de qualidade da água, bem como rever a 

TMDL para o mercúrio da Baía (WQCB, 2006). 

 

 

4.4.  Uso Racional e Perspectivas de Reúso nas Refinarias Americanas 

 

Diante do exposto, cabe analisar os exemplos de três refinarias nos EUA que vêm 

fazendo reúso de água. 

 

Na California tem-se o exemplo da Richmond Refinery, da Chevron, e a Torrance 

Refinery, da Exxon. 

 

A Chevron's Richmond Refinery é uma das maiores e mais antigas refinarias da Costa 

Oeste americana, tendo sido construída em 1901. A refinaria tem uma capacidade de 

refino de 240.000 barris de óleo por dia com foco no refino de combustíveis – gasolina, 

gasolina de aviação e diesel, bem como óleos lubrificantes (CHEVRON, 2007). 

 

Em função da sua grande capacidade de produção, a maior parte de suas unidades de 

produção requerem calor e pressão intensos, consumindo 130 megawatts de energia e 

mais de 189.000 m3 de água de refrigeração por dia (CHEVRON, 2007). O consumo de 

água pela Richmond Refinery é bem superior à media de consumo de água pelas 

refinarias, conforme visto no Capítulo 2. 
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A Richmond Refinery está localizada em um estado que sofre com a escassez de água. 

De acordo com o Distrito Municipal de East Bay (East Bay Municipal Utility District – 

EBMUD), a região onde está localizada a refinaria faz parte de uma área de risco de 

escassez de água, onde constantemente o racionamento de água é obrigatório (EBMUD, 

2007)81. 

 

Assim, desde 1996 a Richmond Refinery vem usando cerca de 11.000 m3 de água 

reciclada vindos da North Richmond Water Reclamation Plant, administrado pela 

EBMUD e pela Chevron. A estação recebe água da West County Wastewater District, 

promove tratamento terciário na água e envia a água tratada para ser usada nas torres de 

resfriamento da refinaria. O reúso da água fez com que a refinaria passasse a economizar 

água suficiente para suprir as necessidades de mais de 18.000 pessoas (EBMUD, 2007). 

 

A Torrance Refinery foi construída em 1929 no sul do estado da California com o 

objetivo de produzir óleo para ao navios que despontavam no porto de Los Angeles. 

Atualmente a refinaria produz 155.000 barris de óleo por dia e tem sua produção focada 

na gasolina, gasolina de aviação, diesel e GLP (EXXON MÓBIL, 2005). 

 

Apesar de não consumir tanta água como a Richmond Refinery – seu consumo é de 

quase 40.000 m3 de água por dia, a Torrance Refinery também se localiza em uma 

região de escassez de água. Assim, desde 1998 que a refinaria vem captando e tratando a 

água da bacia hidrográfica de Los Angeles para reúso, através da instalação de uma 

estação de tratamento de água na empresa (EXXON MOBIL, 2005). 

 

Finalmente, cabe mencionar a Yorktown Refinery, da Giant Industries Inc.,localizada ao 

longo do rio York, no estado da Virginia.  

 

                                                 
81 Entre Janeiro e fevereiro de 2007 o sistema de alerta da região onde se localiza a Richmond Refinery foi 
ativado para manter os usuários informados dos riscos de racionamento (EBMUD, 2007). 
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A Yorktown Refinery tem uma capacidade aproximada de 61.900 barris de óleo por dia e 

tem como principais produtos a gasolina, o diesel, óleos combustíveis pesados e coque 

de petróleo (GIANT, 2007). 

 

Ao contrário da Richmond Refinery e da Torrance Refinery, a Yorktown Refinery está 

localizada numa região onde não há problemas de escassez de água. No entanto, a 

Chesapeake Bay, região onde se localiza a refinaria, tinha, até pouco tempo, problemas 

de poluição.  

 

Em junho de 2000 o Conselho Executivo de Chesapeake implementou o chamado 

Chesapeake Bay Program, com o objetivo de restaurar e proteger a Baía. O programa 

envolvia os estados de Maryland, Pensylvania e Virginia, além do distrito de Columbia e 

a USEPA (CHESAPEAKE BAY, 2007). 

 

O principal objetivo do Programa é a redução dos níveis de nitrogênio e fósforo nas 

águas na Baía através do desenvolvimento de novos processos para estabelecer e 

alcançar as reduções necessárias nas cargas desses poluentes para que os padrões de 

qualidade da água sejam alcançados. Um dos instrumentos para atingir tais objetivos foi 

o desenvolvimento de TMDLs para as substâncias mencionadas (CHESAPEAKE BAY, 

2007). 

 

Com o objetivo de ajudar a reduzir os nutrientes despejados na Chesapeake Bay, em 

julho de 2002 a Hampton Roads Sanitation District’s York River Treatment Plant 

(HRSD) passou a fornecer cerca de 2 mil m3 de água tratada por dia para a Yorktown 

Refinery82 (HRSD, 2005).  

 

                                                 
82 Este foi o primeiro projeto industrial de reúso da água do estado, e teve início com a entrega de 500.000 
galões por dia de efluentes tratados pela HRSD para a Giant, em julho de 2002. A refinaria vem utilizando 
a água tratada para refrigeração e outros propósitos industriais 
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A Yorktown Refinery agora usa água tratada da estação de tratamento da York River 

para resfriamento, sistema anti-incêndio e alimentação das caldeiras. Assim, além de 

reduzir o consumo de água potável para usos industriais, o projeto da HRSD em parceria 

com a Giant Industries ajudou a melhorar a qualidade da água na Chesapeake Bay 

diminuindo a quantidade de despejo de efluentes e, conseqüentemente, contribuindo 

para a redução das cargas de nitrogênio e fósforo que eram despejadas diariamente na 

Baía. 
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5. REGULAMENTAÇÃO DO USO DA ÁGUA E PERSPECTIVAS DE REÚSO 

NO BRASIL 

 

 

5.1.  Aspectos da Gestão de Recursos Hídricos83 

 

Antes da análise acerca da gestão dos recursos hídricos no Brasil cumpre identificar o 

sistema jurídico ao qual o País pertence, dentro dos sistemas de direito das águas 

existentes. 

 

As regras do direito das águas variam de acordo com a quantidade de água disponível 

em determinada região, existindo, portanto, uma primeira subdivisão entre o direito 

vigente nas regiões secas e do aplicável às úmidas (POMPEU, 2002). 

 

PIRES (2001) agrupa os diferentes tipos de modelo de gerenciamento de recursos 

hídricos existentes no mundo em duas grandes formas: 

• Modelo de Mercado de Água – uso das leis de mercado livre em um ambiente de 

pequena presença do Estado. 

• Modelo de Gestão Negociada – gestão feita pelo Estado e, na ausência deste, 

pelos proprietários de terra cujos recursos hídricos se encontrem. 

• O Modelo de Mercado de Água é o modelo geralmente utilizado em regiões de 

escassez de água. Atualmente, este modelo tende a ter uma maior regulação do 

poder público e da sociedade civil organizada, principalmente em função dos 

problemas com a poluição das águas. Países como EUA, Chile, Austrália, Índia, 

                                                 
83 Este item foi escrito com base no Capítulo 4 (Gestão dos Recursos Hídricos no Estado do Rio de Janeiro 
– item 4.2. Gestão dos Recursos Hídricos no Brasil) do trabalho “Aspectos do Sistema de Abastecimento 
de Água do Estado do Rio de Janeiro – O Rio Guandu e a Gestão dos Recursos Hídricos” (BARBOSA, 
2003), apresentado como Trabalho de Conclusão de Curso submetido ao corpo docente do MBE/COPPE 
como parte dos requisitos necessários para a obtenção do diploma de especialização em Meio Ambiente.  
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Paquistão Espanha e México adotam os mercados de água em algumas de suas 

regiões. 

 

Com a publicização das águas, o Modelo de Gestão Negociada evoluiu para uma gestão 

compartilhada incluindo a participação de outros atores, tais como os usuários dos 

recursos hídricos e a sociedade civil organizada. Esta forma de gestão é realizada no 

âmbito das bacias hidrográficas e se utiliza de instrumentos econômicos.  

 

Por ser um modelo geralmente direcionado para o combate à poluição das águas, e não 

especificamente para resolver problemas quantitativos, ou seja, por não construir um 

mecanismo de alocação dos recursos hídricos, o modelo de gestão negociada não é 

utilizado em países onde os problemas relacionados com a escassez de água são mais 

importantes do que os relacionados com a poluição (KLIGERMAN apud PIRES, 2001).  

 

O modelo de gestão negociada é utilizado por países como Brasil, Alemanha, França84 e 

algumas regiões dos EUA85 utilizam o modelo de gestão (PIRES, 2001). 

 

No Brasil, do final do século XIX até a década de 30 era adotado um modelo de gestão 

chamado modelo burocrático, onde o objetivo predominante do administrador era 

cumpri e fazer cumpri as leis. Esse modelo tinha como características a concentração de 

poder e a ineficiência diante dos grupos interessados em outorgas, gerando conflitos de 

uso. Posteriormente, o Brasil passou a adotar o chamado modelo econômico-financeiro, 

                                                 
84 O primeiro modelo moderno de gerenciamento de recursos hídricos através da negociação entre 
diferentes atores e usos da água dentro da bacia hidrográfica ocorreu no Vale do Rio Ruhr, na Alemanha, 
devido ao avanço da poluição na região. Entretanto, a França foi um dos primeiros países a inserir em sua 
legislação aspectos de gerenciamento global, dentro de um modelo de negociação e de usos integrados dos 
recursos hídricos (PIRES, 2001). Desde então, o modelo francês vem sendo introduzido em alguns países, 
entre eles o Brasil, com as adaptações necessárias a fim de respeitar as características de cada país (LEAL, 
1997). 
85 Cabe lembrar que, como visto no Capítulo 4, os EUA seguem o sistema da commom law inglesa nos 
estados mais úmidos (direito ripariano) e uma doutrina própria (apropriação primária) nos estados mais 
secos. 
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que destacava a relevância do Estado como empreendedor, caracterizando-se pelo 

emprego de instrumentos econômicos e financeiros pelo Estado e pela possibilidade de 

desbalanceamento entre os usos dos recursos hídricos e desses usos com os objetivos de 

proteção das águas (SETTI et al., 2001).  

 

Atualmente, o Brasil utiliza o modelo sistêmico de integração participativa, 

caracterizado pela criação de estrutura institucional de gerenciamento e pela adoção do 

planejamento estratégico por bacias hidrográficas, tomada de decisão participativa e 

descentralizada e pelo estabelecimento de instrumentos legais e financeiros. As bases 

desse modelo fazem parte da Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), 

estabelecida pela Lei nº 9.433/97 (SETTI et al., 2001). 

 

 

5.1.1. A Gestão dos Recursos Hídricos no Brasil 

 

A publicação da Lei nº 6.938/81, que instituiu a Política nacional de Meio Ambiente, 

deu início a uma nova fase do ordenamento jurídico nacional86, consolidada pela 

Constituição Federal de 1988 (CF/88), marcada pela percepção da finitude dos recursos 

naturais e  pelo início da preocupação ambiental no regime jurídico nacional, refletindo 

também na gestão dos recursos hídricos. (FINK e SANTOS, 2003) 

 

De fato, a mudança na concepção da gestão dos recursos hídricos pode ser verificada em 

vários dispositivos da referida lei, cabendo destacar alguns princípios de execução da 

Política, como a racionalização do uso da água e os incentivos ao estudo e à pesquisa de 

tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais (art. 2º, 

II e VI). 

 

                                                 
86 O Anexo V apresenta o histórico da gestão dos recursos hídricos no Brasil. 
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Em relação à utilização racional dos recursos naturais, instrumento fundamental para 

minimizar os impactos que o homem vem causando ao meio ambiente, é importante 

apontar alguns objetivos da PNMA, como o desenvolvimento de pesquisas e de 

tecnologias nacionais orientadas para o uso racional de recursos ambientais e a 

preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas à sua utilização racional e 

disponibilidade permanente (art. 4º, IV e VI).  

 

Dentre seus objetivos, a PNMA previu ainda a imposição, ao poluidor e ao predador, da 

obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário da contribuição 

pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos (art. 4º, VII). Esse último 

objetivo serve como base para a atual cobrança pelo uso dos recursos hídricos. 

 

A PNMA instituiu ainda o Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), do qual o 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) faz parte como órgão consultivo e 

deliberativo, com a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo, 

diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais e 

deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com o 

meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida (art. 6º, 

II). Desde de sua criação o CONAMA passou a emitir resoluções normativas com o fim 

de regular e efetivar a PNMA.  

 

Posteriormente, com o advento da CF/88, o “meio ambiente ecologicamente 

equilibrado” passou a ser garantia constitucional, incumbindo ao poder público 

“preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico 

das espécies e ecossistemas” (art. 225, caput e §1º, I). Assim, a água passou a ser vista 

como um recurso econômico, e a gestão integrada dos recursos hídricos87 passou a 

figurar em nosso ordenamento.  

                                                 
87 Cabe explicar que a água, elemento natural descomprometido com qualquer uso, quando dotada de 
valor econômico, passa a ser considerada como recurso hídrico (POMPEU, 2002). 
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A preocupação com os recursos hídricos fez com que o regime jurídico das águas fosse 

alterado, e a água passou a ser um bem público88. Este novo regime acabou com a 

privatização dos recursos hídricos, permitindo que seu uso seja agora sujeito à outorga89 

e cobrança pelo Poder Público. O principal objetivo de tais medidas é o fim da utilização 

da água pelos grandes usuários (indústrias e agricultura), que lucram com suas 

atividades sem arcar com o ônus de manter a qualidade ambiental dos recursos utilizados 

(ANTUNES, 2001).  

 

O antigo sistema não previa meios de fiscalizar os usos da água, nem de monitorar os 

aspectos quantitativos e qualitativos dos recursos hídricos, que acabavam sendo 

divididos e pagos por toda a sociedade. Segundo MACHADO (2001), as conseqüências 

da CF/88 ter conceituado a água como um bem público, “de uso comum do povo” são as 

seguintes: o uso da água não pode ser apropriado por uma só pessoa física ou jurídica, 

com exclusão absoluta dos outros usuários em potencial; o uso da água não pode 

significar a poluição ou a agressão desse bem; o uso da água não pode esgotar o próprio 

bem utilizado e a outorga do uso da água deve ser motivada ou fundamentada pelo 

gestor público. 

 

                                                 
88 Como observa MACHADO (2001), a água é um dos elementos do meio ambiente, fazendo com que se 
aplique a ela o enunciado do caput do artigo 225 da CF/88: “Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo (...)”.  Nesse sentido, cumpre esclarecer que 
bens públicos, ou bens de domínio público, são conceituados como “o conjunto de bens móveis e imóveis, 
destinados ao uso direto do Poder Público ou à utilização direta ou indireta da coletividade, 
regulamentados pela Administração e submetidos a regime de direito público” (JUNIOR apud FILHO, 
2002). Os bens públicos podem ser classificados quanto à sua titularidade (federais, estaduais, distritais ou 
municipais); quanto à destinação (bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens dominicais) e 
quanto à sua disponibilidade (bens indisponíveis, bens patrimoniais indisponíveis e bens patrimoniais 
disponíveis). Aqui, nos interessa a sua destinação, pois a água foi conceituada pela CF/88 como “bem de 
uso comum do povo”, ou seja aqueles que se destinam à utilização geral pelos indivíduos, não retirando do 
Poder Público o direito de regulamentar seu uso (FILHO, 2002). MACHADO (2001) atenta para o fato de 
que a água não é bem dominical do Poder Público, que são aqueles que integram o patrimônio privado do 
Poder Público (art. 99, III, Código Civil) e têm como característica a alienabilidade. O autor afirma que “a 
dominialidade pública da água, afirmada na Lei nº 9.433/97, não transforma o Pode Público federal e 
estadual em proprietário da água, mas torna-o gestor desse bem, no interesse de todos”.  
89 Licença concedida pelo órgão administrativo competente para a utilização dos recursos hídricos. 
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Assim, de acordo com a CF/88, a propriedade ou o domínio dos cursos e corpos d’água 

são exclusivamente públicos. Quando as águas abrangem um município ou um estado, 

são consideradas bens dos estados (art. 26, I), que será o ente competente para 

administrá-las. Os rios e lagos que banhem mais de um estado ou que façam fronteira 

com outro país são de domínio da União (art. 20, III)90.   

 

Em relação à competência legislativa sobre águas, esta é exercida privativamente pela 

União (art. 22, IV, CF/88)91. No entanto, Lei Complementar pode autorizar os estados a 

legislar sobre o tema. Além disso, a competência para legislar sobre conservação da 

natureza, defesa do solo e dos recursos naturais e proteção do meio ambiente é 

concorrente entre a União, os estados e o distrito federal (art. 24, VI). Este dispositivo 

legitima a edição das inúmeras leis estaduais sobre o tema (WALCACER, 2004). 

 

As leis estaduais, embora tenham que seguir os princípios básicos da lei federal, podem 

detalhar aspectos específicos para sua localidade, criando seus próprios sistemas de 

gestão. 

 

No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limita-se à edição das 

normas gerais, cabendo aos estados a competência para legislar complementar e 

supletivamente (art. 24, §§ 1º e 2º). As competências politico-administrativas, que 

abrangem as ações concretas e o poder de polícia, são comuns aos três níveis de governo 

(art. 23, VI, CF/88). 

 

No ano seguinte à edição da CF/88 a preocupação com a quantidade e a qualidade dos 

recursos hídricos disponíveis ganha força com a reformulação do Código Florestal, 

                                                 
90 A Constituição Republicana de 1946 excluiu a categoria dos rios municipais, preceito que foi mantido 
pela Constituição Republicana de 1967, pela Emenda Constitucional de 1969 e, atualmente, pela 
Constituição Federal de 1988 (POMPEU, 2002). 
91 Durante a vigência da Constituição de 1946, aos Estados era permitido legislar sobre águas, em caráter 
supletivo e complementar. A Partir da Constituição de 1967, sendo seguida pela de 1969 e pela atual, 
passou a ser competência privativa da União legislar sobre águas (BARTH, 2002). 
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instituído pela Lei n° 4.771/6592. Após a modificação, o Código Florestal passa a dar 

maior proteção à vegetação visando à preservação dos corpos d’água. 

 

Nesse sentido cabe destaque à definição dada pelo Código às Áreas de Preservação 

Permanente (APPs) “área protegida (...), coberta ou não por vegetação nativa, com a 

função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, 

a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar 

das populações humanas”. Ou seja, a preservação da vegetação passa a ter a função de 

preservar os recursos hídricos.  

 

Esse também foi o intuito do legislador ao definir as APPs como “as florestas e demais 

formas de vegetação natural situadas: a) Ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água 

desde o seu nível mais alto em faixa marginal (...); b) Ao redor das lagoas, lagos ou 

reservatórios d'água naturais e artificiais; c) Nas nascentes, ainda que intermitentes e nos 

chamados olhos d'água, qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo 

de 50 (cinqüenta) metros de largura”. 

 

A importância dessas medidas se dá pelo fato de as APPs terem uma regulamentação 

específica sobre sua supressão (art. 4º do Código Florestal e Resolução CONAMA nº 

369/06), que só é permitida em casos excepcionais, de utilidade pública, interesse social 

ou baixo impacto ambiental. 

 

Dada a crescente preocupação com a qualidade e quantidade de água no País, observada 

com a edição da PNMA, da CF/88 e com as alterações do Código Florestal, em janeiro 

de 1997 foi editada a inovadora Lei nº 9.433 que instituiu a PNRH e seus instrumentos 

(com destaque para a outorga e a cobrança pelo uso dos recursos hídricos); o Sistema 

Nacional de Recursos Hídricos (SNRH) compostos por órgãos com participação dos 

                                                 
92 A Lei nº 4.771/65 foi amplamente reformulada pela Lei nº7.803/89. 
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usuários, da Sociedade Civil e do Poder Público; o Fundo Nacional de Recursos 

Hídricos (FNRH); e a gestão descentralizada (por bacia hidrográfica) e participativa das 

águas93. 

 

Em dezembro desse mesmo ano foi editada a Resolução CONAMA nº 237/97, que 

dispõe sobre o licenciamento ambiental, de forma a efetivar a utilização do sistema de 

licenciamento como instrumento de gestão ambiental, instituído pela PNMA. 

 

De acordo com a resolução, licenciamento ambiental é o procedimento administrativo 

pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a 

operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais 

consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, 

possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e 

regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso. Segundo MACHADO (2001), 

tal intervenção do Poder Público tem o sentido principal de prevenção do dano e defesa 

do meio ambiente (aqui incluídos os recursos hídricos), dever constitucional do Poder 

Público. 

 

O Anexo 1 da referida resolução (atividades ou empreendimentos sujeitas ao 

licenciamento ambiental), enumerou, no tópico “Indústria Química”, a fabricação de 

produtos derivados do processamento de petróleo. 

 

No ano seguinte foi editada a Lei 9.605/98 – Lei de Crimes ambientais, que trata, 

especialmente, de crimes contra o meio ambiente e de infrações administrativas 

ambientais, trazendo como inovações na matéria penal “a não utilização do 

encarceramento como norma geral para as pessoas físicas criminosas, a 

                                                 
93 A PNRH será melhor analisada no item 5.1.1.1. 
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responsabilização penal das pessoas jurídicas94 e a valorização da intervenção da 

Administração Pública, através de autorizações, licenças e permissões” (MACHADO, 

2001). 

 

A não utilização das penas privativas de liberdade não atribui à lei um aspecto ‘menos 

sancionador’, pois este continua presente com a aplicação das penas restritivas de 

direito95. Esta é a regra do artigo 7º da lei96. Além disso, a previsão da responsabilidade 

penal da pessoa jurídica aumenta as possibilidades sancionatórias da lei, uma vez que 

“nas últimas décadas a poluição, o desmatamento intensivo, a caça e a pesca predatória 

não são mais praticados só em pequena escala. O crime ambiental é principalmente 

corporativo” (MACHADO, 2001). Assim, criou-se mais uma forma de se 

responsabilizar as empresas poluidoras, pois “a experiência brasileira mostra uma 

omissão enorme da Administração Pública na imposição de sanções administrativas 

diante das agressões ambientais” (MACHADO, 2001). 

 

A referida lei, em sua seção III, dispôs ser crime “causar poluição de qualquer natureza97 

em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou a que 

provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora” (art. 54). A 

pena instituída é reclusão de 1 a 4 anos e multa. A lei prevê ainda atenuantes e 

                                                 
94 A responsabilidade penal da pessoa jurídica foi introduzida no ordenamento jurídico nacional pela 
CF/88 que, em seu artigo 225, §3º dispõe que “as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio 
ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 
independentemente da obrigação de reparar os danos causados”. A Lei nº 9.605/98 veio corroborar esse 
entendimento, tornando essa previsão constitucional passível de ser aplicada. 
95 A Lei nº 9.605/98 prevê como penas restritivas de direitos as seguintes: prestação de serviços à 
comunidade, interdição de direitos, suspensão parcial ou total de atividades, prestação pecuniária e 
recolhimento domiciliar (art. 8º). 
96 Art. 7º - As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando: I 
– tratar-se de crime culposo ou for aplicada a pena privativa de liberdade inferior a quatro anos; II – a 
culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e 
as circunstâncias do crime indicarem que a substituição seja suficiente para efeitos de reprovação e 
prevenção do crime. 
97 Por ‘poluição de qualquer natureza’ entende-se “a poluição das águas interiores e do mar; da atmosfera; 
do solo; através dos resíduos domésticos, dos resíduos perigosos; a poluição sonora; a poluição mineral” 
(MACHADO, 2001). 
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agravantes ao crime. Como atenuante, dispõe que se o crime é culposo a pena diminui 

para detenção de 6 meses a 1 ano e multa. No entanto, se o crime for qualificado98, a 

pena aumenta para reclusão de 1 a 5 anos99. 

 

Em 2000 foi editada a Lei 9.966/00 que dispõe sobre a prevenção, o controle e a 

fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou 

perigosas em águas sob jurisdição nacional. A lei estabelece os princípios básicos a 

serem obedecidos na movimentação de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas 

em portos organizados, instalações portuárias, plataformas e navios em águas sob 

jurisdição nacional. 

 

Neste mesmo ano, foi editada a Instrução Normativa MMA nº 04/00, que aprova os 

procedimentos administrativos para a emissão de outorga de direito de uso de recursos 

hídricos, em corpos d'água de domínio da União. A outorga pelo uso dos recursos 

hídricos foi um instrumento criado pela Lei nº 9.433/97 com o objetivo de assegurar o 

controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de 

acesso á água (art.11, Lei nº 9.433/97). 

 

Assim, a referida instrução normativa trouxe normas para efetivar o uso deste 

instrumento nos rios federais, estabelecendo modalidades de outorga, usos que 

dependem e independem de outorga, finalidades dos usos, dentre outros. Sua 

importância se dá pelo fato de que apenas a instituição de um instrumento por vezes não 

traz os requisitos necessários para sua implantação. 

 

                                                 
98 Como hipóteses de qualificação do crime pode-se citar: causar poluição hídrica que torne necessária a 
interrupção do abastecimento público da água em sua comunidade; dificultar ou impedir o uso público das 
praias; ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias 
oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos (art. 54, §2º, III, IV e V). 
99 O crime de poluição qualificada é um dos poucos crimes previstos pela Lei nº 9.605/98 que possui pena 
superior a quatro anos e, portanto, passível de ser aplicada pena privativa de liberdade, conforme dispõe o 
artigo 7º da referida lei.  
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Ainda em 2000 foram editadas a Lei nº 9.984 e o Decreto nº 3.692 que, respectivamente, 

criaram e instalaram a Agência Nacional de Águas (ANA)100.  

 

Considerando ser a classificação das águas essencial à defesa dos níveis de qualidade, 

foi editada a Resolução CONAMA nº 274/00, que dispõe sobre qualidade das águas de 

balneabilidade. De acordo com a resolução, as águas doces, salobras e salinas destinadas 

à balneabilidade (recreação de contato primário) terão sua condição avaliada nas 

categorias própria e imprópria (art. 2º). 

 

Um dos instrumentos instituídos pela Lei nº 9.433/97 foi o enquadramento dos corpos de 

água em classes, segundo seus usos preponderantes. Nesse sentido, foi editada a 

Resolução CNRH nº 12/00, que dispõe sobre o enquadramento101, instrumento 

fundamental no gerenciamento de recursos hídricos e no planejamento ambiental. 

 

A importância da resolução se dá pelo fato do enquadramento dos corpos de água 

estabelecer o nível de qualidade (classe) a ser alcançado e/ou mantido em um dado 

segmento do corpo de água ao longo do tempo (art. 1º, I).  

 

Em 2001 o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), órgão integrante do 

SNGRH, editou algumas resoluções à respeito da PNRH. Dentre elas podemos citar a 

Resolução CNRH nº 15, que dispõe sobre a implementação da Política Nacional de 

Recursos Hídricos; a Resolução CNRH nº 16, que dispõe sobre a outorga de direito de 

uso de recursos hídricos; e a Resolução CNRH nº 17, que estabelece que os Planos de 

                                                 
100 Come se verá adiante, a ANA é uma autarquia sob regime especial, com autonomia administrativa e 
financeira, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de implementar, em sua esfera de 
atribuições, a Política Nacional de Recursos Hídricos, integrando o Sistema Nacional de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos (art. 3º, Lei nº 9.984/00). 
101 Cabe esclarecer que, quando da edição dessa resolução, ainda estava em vigor a Resolução CONAMA 
nº 20/86 que dispunha sobre a classificação das águas doces, salobras e salinas, em todo o Território 
Nacional, bem como determina os padrões de lançamento, posteriormente revogada pela Resolução 
CONAMA n 357/05. Assim a Resolução CNRH nº 12/00 não tinha o objetivo de definir as classes de 
água, mas tão somente estabelecer procedimentos para o enquadramento de corpos de água em classes.  
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Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas, instrumentos da Política Nacional de 

Recursos Hídricos, serão elaborados em conformidade com o disposto na Lei nº 

9.433/97, observados os critérios gerais estabelecidos na resolução. 

 

Em relação aos usuários de recursos hídricos, cabe apontar a Resolução ANA nº 317/03,  

que institui o Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos - CNARH para 

registro obrigatório de pessoas físicas e jurídicas de direito público ou privado usuárias 

de recursos hídricos. 

 

No ano seguinte, foi editada a Lei nº 10.881/04 dispõe sobre os contratos de gestão entre 

a Agência Nacional de Águas e entidades delegatárias das funções de Agências de 

Águas relativas à gestão de recursos hídricos de domínio da União.  

 

Em 2005 foi editada a Resolução CONAMA nº 357/05102, que dispõe sobre a 

classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem 

como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes. De acordo com a 

resolução, as águas do território nacional são classificadas em doces, salobras e salinas, 

e cada uma delas é subdividida em 5 classes: especial, classe 1, classe 2, classe 3 e 

classe 4.  

 

A resolução trata ainda das condições e padrões de lançamento de efluentes, e define as 

concentrações máximas para o lançamento de algumas substâncias, dispondo que os 

efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados, direta ou 

indiretamente, nos corpos de água, após o devido tratamento e desde que obedeçam às 

                                                 
102 Conforme mencionado na nota anterior, a Resolução CONAMA nº 357/05 revogou a Resolução 
CONAMA nº 20/86. O que importa salientar é que desde a década de 80 o Brasil já dispunha de padrões 
de qualidade de água, instrumento instituído pela PNMA (art. 9º, I), e por um longo período, a Resolução 
CONAMA nº 20/86 foi um dos principais instrumentos para o controle da degradação da qualidade dos 
recursos hídricos nacionais, até a instituição da PNRH em 1997 (MIERZWA e HESPANHOL, 2005). 
Segundo MILARÉ (2004), a orientação da Resolução CONAMA nº 20/86 refletia o quadro de poluição de 
grande parte das águas do território nacional, já naquela época, e a necessidade de, aos poucos, levá-las a 
atingir uma qualidade desejável. 
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condições, padrões e exigências dispostos na resolução e em outras normas aplicáveis 

(art. 24). 

 

A Resolução CNRH nº 48/05 estabelece critérios gerais para a cobrança pelo uso dos 

recursos hídricos, definindo condições gerais para a cobrança e mecanismos para a 

definição dos valores de cobrança. 

 

Especificamente em relação ao reúso de água, o CNRH editou a Resolução CNRH nº 

54/05, que estabelece modalidades, diretrizes e critérios gerais para a prática de reúso 

direto não potável de água103. Conforme a resolução, reúso de água é a utilização de 

água residuária – esgoto, água descartada, efluentes líquidos de edificações, indústrias, 

agroindústrias e agropecuária, tratados ou não (art. 2º, II e I). E reúso direto de água é o 

uso planejado de água de reúso, conduzida ao local de utilização, sem lançamento ou 

diluição prévia em corpos hídricos superficiais ou subterrâneos (art. 2º, IV). 

 

A referida resolução prevê diversas modalidades de reúso direto não potável de água, 

tais como o reúso para fins ambientais (utilização de água de reúso para implantação de 

projetos de recuperação do meio ambiente) e o reúso para fins industriais (utilização de 

água de reúso em processos, atividades e operações industriais) (art. 3º, III e IV). 

 

Em relação à PNRH, a resolução atribuiu aos órgãos integrantes do SNGRH, no âmbito 

de suas respectivas competências, que avaliem os efeitos sobre os corpos hídricos 

decorrentes da prática do reúso, estabelecendo instrumentos regulatórios e de incentivo 

para as diversas modalidades de reúso. E ainda, determina que os Planos de Recursos 

Hídricos deverão contemplar, entre os estudos e alternativas, a utilização de águas de 

reúso e seus efeitos sobre a disponibilidade hídrica. 

 

                                                 
103 A íntegra da Resolução CNRH nº 54/05 encontra-se no Anexo VI. 
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Finalmente, a Resolução CNRH nº 58/06 aprovou o Plano Nacional de Recursos 

Hídricos, composto dos seguintes itens: (i) Panorama e Estado dos Recursos Hídricos do 

Brasil; (ii) Águas para o Futuro: Cenários para 2020; (iii) Diretrizes; e (iv) Programas 

Nacionais e Metas (art. 1º). Para implementação do Plano, foi então editada a Resolução 

CNRH nº 67, de 07/12/2006, que aprovou o documento denominado Estratégia de 

Implementação do Plano Nacional de Recursos Hídricos. 

 

O Anexo VII apresenta as principais normas federais relacionadas a recursos hídricos e 

meio ambiente. 

 

Como se pode observar, o sistema normativo acerca da gestão, controle e fiscalização 

das águas e da poluição no Brasil, apesar de ter se iniciado na década de 30 com o 

Código de Águas104, só se desenvolveu satisfatoriamente na última década. Contudo, 

pode-se dizer que hoje nos encontramos com uma vasta e abrangente legislação sobre 

tema, que nos oferece os instrumentos (licenciamento, outorga, cobrança, planos, etc), a 

estrutura pública organizacional (SISNAMA E SNGRH), os padrões e as penalidades 

necessárias ao bom uso da água, tanto no que diz respeito à sua captação quanto ao 

tratamento e emissão de efluentes. 

 

O que também se pode observar, entretanto, é a falta de aplicabilidade de algumas 

normas apresentadas. Por exemplo, a PNRH já está em vigor há 10 anos e, atualmente, 

só existem duas bacias hidrográficas que efetuam a cobrança pelo uso dos recursos 

hídricos (bacias do rio Paraíba do Sul e do rio Piracicaba). Ainda nesse sentido, somente 

9 anos após a instituição da PNRH foi editada uma resolução para aprovar o Plano 

Nacional de Recursos Hídricos. 

 

                                                 
104 O histórico da gestão dos recursos hídricos no Brasil encontra-se no Anexo V. 
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Em relação aos padrões de qualidade e de lançamento, para sua eficácia é preciso que 

haja fiscalização do poder público, o que muitas vezes não acontece por falta de 

estrutura ou de entendimento entre união e estados (detentores da dominialidade da água 

no país segundo a CF/88). É o que afirma o presidente da ANA: “A nossa lei (Lei nº 

9.433/97) é inspirada na legislação francesa, descentralizada, participativa. A legislação 

não tem caráter impositivo, ela é de implementação gradual. (...) Dada a extensão do 

país, um sistema de fiscalização teria de ter estrutura gigantesca. (...) Há rios de gestão 

estadual e os de gestão da União. O duplo domínio nos obriga a uma articulação, a uma 

pactuação sistemática para implementação da política. E essa pactuação é complicada” 

(O ESTADO DE SÃO PAULO, 2007).  

 

A análise dos diplomas legais analisados também nos faz perceber que houve uma 

evolução no tratamento dos recursos hídricos, que passa a ter como prioridades a 

preservação e o uso racional, através de princípios e instrumentos. No entanto, a 

legislação trata da racionalização do uso primário da água, ou seja, apenas do seu 

primeiro uso (FINK e SANTOS, 2003). Ainda não havia a preocupação legal com a 

fixação de princípios e critérios para a reutilização da água (SETTI apud FINK e 

SANTOS, 2003) . 

 

 

5.1.1.1 - A Política Nacional de Recursos Hídricos 

 

Espelhando-se no modelo francês, a gestão dos recursos hídricos foi adotada no Brasil 

através da PNRH, instituída pela Lei Federal nº 9.433/97, com base na competência 

constitucional da União para legislar sobre águas e para instituir o sistema nacional de 

gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso 

(art. 21, XIX, CF/88). Por ser uma lei de caráter federal, deve ser observada por todos os 

estados, mas não impede que cada Estado tenha sua própria legislação, desde que não vá 

de encontro com a Política Nacional. 
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A PNRH declara que a água é um bem de domínio público105, além de ser um recurso 

natural limitado, dotado de valor econômico (art. 1º, I e II). 

 

Os conceitos de uso prioritário e uso múltiplo das águas também consta da PNRH. O 

princípio geral é o do uso múltiplo das águas, mas, “em situações de escassez, o uso 

prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais” 

(art. 1º III e IV). 

 

A PNRH estabelece ainda a descentralização da administração e o trabalho conjunto 

entre Poder Público, comunidade e usuários (art. 1º, VI). Esta característica confere 

especial importância ao diploma legal, devido ao princípio constitucional de 

descentralização.  

 

Outro fundamento trazido pela PNRH foi a instituição da bacia hidrográfica como 

unidade territorial para sua implementação e atuação do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos (SNGRH) (art. 1º, V). Essa concepção de que a 

bacia hidrográfica é a unidade mais apropriada para o gerenciamento, a otimização de 

usos múltiplos e o desenvolvimento sustentável é a que vem sendo aceita, nos últimos 

anos, por muitos organismos internacionais (TUNDISI, 2003). 

 

O conceito de bacia hidrográfica aplicado ao gerenciamento de recursos hídricos estende 

as barreiras políticas tradicionais (municípios, Estados e países) para uma unidade física 

de gerenciamento e planejamento e desenvolvimento econômico e social (SCHIAVETTI 

e CAMARGO, 2002). A bacia hidrográfica é também um processo descentralizado de 

conservação e proteção ambiental, sendo um estímulo para a integração da comunidade 

e a integração institucional (TUNDISI, 2003). 

                                                 
105 Cumpre esclarecer que, desde a CF/88 (art. 225) não há mais água de domínio privado no Brasil. Sobre 
este assunto vide nota 89. 
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A PNRH foi instituída com os seguintes objetivos (art. 2º): 

• assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em 

padrões de qualidade adequados aos respectivos usos; 

• a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte 

aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável; 

• a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou 

decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais. 

 

Assim, pode-se dizer que a Lei nº 9.433/97 “demarca concretamente a sustentabilidade 

dos recursos hídricos em três aspectos: disponibilidade de água, utilização racional e 

utilização integrada” (MACHADO, 2001). 

 

A Lei nº 9.433/97 formulou ainda uma série de diretrizes a serem observadas na 

implementação da PNRH106. Segundo MACHADO (2001), tais diretrizes deverão ser 

seguidas pelos organismos públicos e privados que vão gerir ou administrar as águas, 

devendo estar inseridas nas várias etapas dos procedimentos de outorga do direito de uso 

das águas, na elaboração do plano de recursos hídricos e na efetivação do sistema de 

cobrança pelo uso das águas. 

 

A outorga do direito de uso das águas, os planos de recursos hídricos e a cobrança pelo 

uso das águas são alguns dos instrumentos instituídos pela Lei nº 9.433/97 com o 

objetivo de implementar a PNRH. Além destes, a lei instituiu ainda o enquadramento 

dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da água, a compensação 

a municípios e o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos (art. 5º). 

                                                 
106 Art. 3° Constituem diretrizes gerais de ação para implementação da Política Nacional de Recursos 
Hídricos: I - a gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação dos aspectos de quantidade e 
qualidade; II - a adequação da gestão de recursos hídricos às diversidades físicas, bióticas, demográficas, 
econômicas, sociais e culturais das diversas regiões do País; III - a integração da gestão de recursos 
hídricos com a gestão ambiental; IV - a articulação do planejamento de recursos hídricos com o dos 
setores usuários com os planejamentos regional, estadual e nacional; V - a articulação da gestão de 
recursos hídricos com a do uso do solo; VI - a integração da gestão das bacias hidrográficas com a dos 
sistemas estuarinos e zonas costeiras. 
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Os planos de recursos hídricos são planos diretores que visam a fundamentar e orientar a 

implementação da PNRH e o gerenciamento dos recursos hídricos (art. 6º). A PNRH 

dispõe ainda que os planos de recursos hídricos são planos de longo prazo, com 

horizonte de planejamento compatível com o período de implantação de seus programas 

e projetos e deverão ter um conteúdo mínimo107 (art. 7º). 

 

A importância dos planos de recursos hídricos se dá pelo fato de a outorga estar 

condicionada às prioridades de uso por ele estabelecidas (art. 13). Dessa forma, o uso 

que não estiver apontado como prioritário só poderá ser concedido, se houver prova de 

que a prioridade hídrica foi satisfeita. Além disso, há uma clara vinculação dos recursos 

financeiros a serem arrecadados com a cobrança com o que constar nos programas e 

projetos dos planos, não havendo possibilidade do uso discricionário desses recursos 

(MACHADO, 2001). 

 

Uma das diretrizes gerais estabelecidas pela PNRH é a gestão sistemática dos recursos 

hídricos, sem dissociação dos aspectos de quantidade e qualidade (art. 3º, I), e um dos 

mecanismos criados pela lei para fazer cumprir tal diretriz foi a previsão do 

enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da água 

(arts. 5º, II, 9º e 10)108. 

                                                 
107 Os planos de recursos hídricos deverão ter o seguinte conteúdo mínimo (art. 7º): I - diagnóstico da 
situação atual dos recursos hídricos; II - análise de alternativas de crescimento demográfico, de evolução 
de atividades produtivas e de modificações dos padrões de ocupação do solo; III - balanço entre 
disponibilidades e demandas futuras dos recursos hídricos, em quantidade e qualidade, com identificação 
de conflitos potenciais; IV - metas de racionalização de uso, aumento da quantidade e melhoria da 
qualidade dos recursos hídricos disponíveis; V - medidas a serem tomadas, programas a serem 
desenvolvidos e projetos a serem implantados, para o atendimento das metas previstas; VIII - prioridades 
para outorga de direitos de uso dos recursos hídricos; IX - diretrizes e critérios para a cobrança pelo uso 
dos recursos hídricos; X - propostas para a criação de áreas sujeitas a restrição de uso, com vistas à 
proteção dos recursos hídricos. 
108 Sobre este assunto, vide as seguintes normas: Decreto nº 79.367/77, que dispõe sobre normas e o 
padrão de potabilidade de água; Resolução CNRH nº 12/00, que dispõe sobre o enquadramento dos corpos 
de água em classes segundo os usos preponderantes; Resolução CONAMA nº 274/00, que dispõe sobre a 
qualidade das águas de balneabilidade; e Resolução CONAMA nº 357/05, que dispõe sobre a classificação 
dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e 
padrões de lançamento de efluentes. 
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Nesse sentido, a Resolução CONAMA nº 357/05, dispôs sobre a classificação dos 

corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabeleceu 

as condições e padrões de lançamento de efluentes109. De acordo com a referida 

resolução, as águas do Território Nacional podem ser doces, salobras ou salinas110. 

Estas, por sua vez, poderão ser classificadas como especial, classe 1, classe 2, classe 3 e 

classe 4 em função dos seus usos preponderantes. 

 

O enquadramento de corpos d’água em classes de uso predominante permite a ligação 

entre a gestão da qualidade e a gestão da quantidade de água, pois ao se enquadrar um 

corpo d’água em uma determinada classe de uso, conseqüentemente, definem-se as 

concentrações máximas permissíveis de cada poluente no mesmo (HORA e HORA, 

2001). 

 

De acordo com a referida resolução, enquadramento é o estabelecimento da meta ou 

objetivo de qualidade da água (classe) a ser, obrigatoriamente, alcançado ou mantido em 

um segmento de corpo de água, de acordo com os usos preponderantes pretendidos, ao 

longo do tempo (art. 2º, XX).  

 

Este dispositivo deve ser interpretado considerando que todos os corpos d’água atendem 

as condições da classe em que foi enquadrado, e que, portanto, essa classe deve ser 

mantida. Assim, o lançamento de efluentes em um corpo d’água só pode ser permitido 

se o corpo d’água estiver dentro dos padrões estabelecidos para a sua classe, e se o 

despejo não alterá-la. 

 

BARTH (2002) atenta para o fato de que na especificação dos planos de recursos 

hídricos não se menciona o enquadramento como parte ou condicionante dos mesmos, 

                                                 
109 A Resolução CONAMA nº 357/05 revogou a Resolução CONAMA nº 20/86 que dispunha sobre a 
classificação das águas doces, salobras e salinas, em todo o Território Nacional, bem como determinava os 
padrões de lançamento. 
110 Cabe esclarecer que a gestão dos recursos hídricos abrange somente as águas doces. 
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no entanto, as disposições sobre outorga de direitos de uso dos recursos hídricos (art. 13) 

estabelecem uma ligação entre os planos e o enquadramento111. Assim, afirma que não 

se podem estabelecer os planos sem que os corpos d’água das bacias sejam enquadrados 

em classes de uso preponderante, bem como não se podem adotar prioridades de uso dos 

recursos hídricos sem que haja perfeita coerência com o enquadramento dos corpos 

d’água.  

 

O autor conclui então que “o que são, de fato, externas ao plano são as classes de 

qualidade, estas estabelecidas na legislação ambiental, que condicionam o 

enquadramento e, portanto, indiretamente, os planos”. 

 

Ainda com a preocupação dos aspectos quantitativo e qualitativo dos usos da água, 

somados ao efetivo exercício dos direitos de acesso à água, a PNRH instituiu a outorga 

pelo uso dos recursos hídricos (arts. 11 a 18). 

 

Segundo ANTUNES (2001), outorga do direito de uso é o instrumento jurídico 

administrativo que foi instituído pelo legislador ordinário para definir as condições pelas 

quais o usuário dos recursos hídricos poderá captá-lo ou nele lançar efluentes, dentro de 

critérios técnicos que assegurem a sustentabilidade do recurso. É a maneira de o Estado 

passar a ter controle sobre a captação e o lançamento de efluentes nos corpos d’água. 

 

Cabe atentar para o fato de que a outorga não representa a concessão de um serviço 

público, significa simplesmente o direito de uso das águas por um determinado prazo, 

seja para captação ou para o lançamento de efluentes, após verificação pelo Poder 

Público se há água suficiente considerando os aspectos quantitativos e qualitativos 

(KELMAN, 2000). 

                                                 
111 Art. 13. Toda outorga estará condicionada às prioridades de uso estabelecidas nos Planos de Recursos 
Hídricos e deverá respeitar a classe em que o corpo de água estiver enquadrado e a manutenção de 
condições adequadas ao transporte aquaviário, quando for o caso. 
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Por se tratar de um bem público, a água, cujo domínio é exercido pela União, Estados e 

Distrito Federal, a competência para a outorga é atribuição do poder público, neste caso 

exercida pelos órgãos gestores de recursos hídricos. Entretanto, a Lei nº 9.433/97 

estabeleceu disposições que tornam esse controle participativo, tal como a aprovação 

dos Planos de Recursos Hídricos, que definem as prioridades de uso e as condicionantes 

da outorga, pelos Comitês de Bacia (HORA e HORA, 2001). 

 

A necessidade da outorga se dá, principalmente, em função dos usos múltiplos da água. 

Isso porque muitas vezes esses usos podem ser concorrentes, gerando conflitos entre 

setores usuários, ou mesmo impactos ambientais. A outorga é de suma importância tanto 

para o processo produtivo quanto para o abastecimento humano, uma vez que assegura 

ao usuário o acesso a um bem escasso, garantindo seu fornecimento (HORA e HORA, 

2001). Através do Plano de Recursos Hídricos a outorga ordena as demandas 

econômicas, sociais e ambientais por água em níveis sustentáveis.  

 

A outorga pelo uso dos recursos hídricos deverá ser solicitada para qualquer finalidade 

de uso das águas de um rio, lago ou mesmo águas subterrâneas, incluindo o lançamento 

de efluentes nos corpos d’água112. A necessidade de outorga para o lançamento de 

efluentes foi um grande avanço na legislação ambiental brasileira, uma vez que impõe 

aos usuários a obrigatoriedade de tratamento dos seus resíduos ou a diminuição no 

volume de efluentes despejados, o que, por sua vez, é um grande incentivo ao reúso da 

água.  

 

                                                 
112 De acordo com o art. 12 da PNRH, “estão sujeitos a outorga pelo Poder Público os direitos dos 
seguintes usos de recursos hídricos: I - derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo de 
água para consumo final, inclusive abastecimento público, ou insumo de processo produtivo; II - extração 
de água de aqüífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo produtivo; III - lançamento em 
corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim de sua 
diluição, transporte ou disposição final; IV - aproveitamento dos potenciais hidrelétricos; V - outros usos 
que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente em um corpo de água”. 
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Nesse sentido, em função da determinação, pelos órgãos competentes, da vazão 

outorgável para a diluição de poluentes e os critérios de outorga e de alocação de 

recursos hídricos para as diversas atividades lançadoras de efluentes, PERES (2003) 

afirma que as atividades industriais ficarão obrigadas a “tratar os efluentes não somente 

para adequar a sua qualidade aos padrões legais de lançamento, mas também para que a 

sua qualidade seja compatível com a água disponível para diluição”. 

 

Outra questão importante é a definição da ‘vazão outorgável’ de um determinado corpo 

d’água. HORA e HORA (2001) atenta para o fato de que “o principal fator complicador 

no processo de emissão de outorgas tem origem no fato de que o conceito de ‘vazão 

outorgável’ admite diferentes formulações, uma vez que a vazão fluvial é uma variável 

aleatória, e não uma constante”.  

 

Assim ao poder outorgante será necessário examinar, a cada pedido de outorga, a 

disponibilidade hídrica existente no local, e ainda, a quantidade de água máxima 

disponível para ser outorgada neste mesmo local. Para tanto, continua o autor, é 

importante a definição do volume de água existente em um curso d’água em um espaço 

de tempo, ou seja, a sua vazão. A outorga deve ser avaliada ainda sob os aspectos 

quantitativos (retiradas do rio) e qualitativos (retorno da água ao rio sob a forma de 

efluente). 

 

Cabe lembrar que a outorga, assim como outros atos administrativos, tem a característica 

da precariedade, ou seja, “não chegam a conferir direito subjetivo aos destinatários, no 

sentido de terem os seus efeitos mantidos” (FILHO, 2002). Os atos administrativos, em 

geral, são classificados como revogáveis e irrevogáveis. No caso dos atos revogáveis, a 

Administração está livre para retirá-lo do mundo jurídico, fazendo cessar seus efeitos, 

em decorrência de um critério meramente administrativo. A diferença no caso das 
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outorgas reside no fato que sua suspensão só poderá ocorrer nas hipóteses do artigo 15 

da PNRH, e não à critério do Administrador113. 

 

Com o objetivo de reconhecer a água como bem econômico, para que o usuário passe a 

ter a indicação de seu real valor, a PNRH instituiu a cobrança pelo uso dos recursos 

hídricos (arts. 19 a 22), estando sujeitos à cobrança todos os usos sujeitos a outorga, o 

que inclui a captação da água bruta e o lançamento de efluentes (art. 20). 

 

É preciso observar, no entanto, que o fato da água passar a ser mensurada dentro dos 

valores da economia “não pode e nem deve levar a condutas que permitam que alguém, 

através do pagamento de um preço, possa usar a água a seu bel-prazer. A valorização 

econômica da água deve levar em conta o preço da conservação, da recuperação e da 

melhor distribuição desse bem” (MACHADO, 2001). 

 

A cobrança tem como base o princípio do usuário-pagador e do poluidor-pagador, que 

dispõe que aquele que, potencialmente, auferir lucros com a utilização dos recursos 

ambientais estará sujeito a cobrança, sendo os valores fixados por base nos volumes de 

água captados e consumidos e na carga poluidora dos efluentes lançados nos corpos 

d’água (art. 21)114. Assim, o valor total da cobrança para um determinado usuário deverá 

ser a soma de cada um dos usos: captação, consumo e lançamento. 

 

                                                 
113 Nesse sentido, MEIRELLES (1984) e MEDAUAR (1998) denotam o caráter de licença das outorgas, 
ao invés de uma simples autorização. Isso porque, a autorização é um ato discricionário da Administração, 
ou seja, o agente é autorizado a proceder a uma avaliação de conduta sobre o motivo e o objeto do ato. A 
licença, por sua vez, é um ato vinculado pelo qual o Poder Público, verificando que o interessado atendeu 
a todas as exigências legais, faculta-lhe o desempenho de atividades antes vedados ao particular. A licença 
resulta de um direito subjetivo do interessado, razão pela qual a Administração não pode negá-la quando o 
requerente satisfaz a todos os requisitos legais para sua obtenção. 
114 Cabe considerar que, como ensina POMPEU (2002), “em termos ambientais, a União apenas dita 
normas gerais, e os Estados podem ser mais rigorosos em sua legislação suplementar”, sendo assim, as 
disposições federais “não se aplicam àqueles cuja legislação proíba o lançamento de esgotos 
inadequadamente tratados aos corpos d’água do seu domínio, como é o caso de São Paulo” (art. 208, 
Constituição Estadual). 
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Segundo SETTI et al. (2001), a cobrança pode incidir sobre os seguintes tipos de 

utilização: 

• Captação seguida de devolução ao manancial; 

• Captação seguida de consumo, sem devolução ao manancial; 

• Usos que resultam em obras de regularização e controle das águas; 

• Usos que não implicam em captação ou obras de regularização e controle; e 

• Lançamento de carga poluente através dos efluentes. 

 

Com a Instituição da Lei nº 9.984/00, que criou a Agência nacional de Águas (ANA), 

esta passou a ter a competência para implementar, em articulação com os Comitês de 

Bacia Hidrográfica, a cobrança pelo uso dos recursos hídricos de domínio da União115. 

 

Desde então, a ANA vem desenvolvendo ações para a implementação da cobrança pelo 

uso dos recursos hídricos no Brasil, já tendo operacionalizado a cobrança na bacia do rio 

Paraíba do Sul e nas bacias PCJ (rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí). 

 

A cobrança pelo uso da água na Bacia do Rio Paraíba do Sul teve início em março de 

2003, sendo sujeitos à cobrança os usos de água localizados em rios de domínio da 

União da bacia, como por exemplo, os rios Paraíba do Sul, Muriaé e Pomba116 (ANA, 

2007).  

 

Até dezembro de 2006 os preços públicos unitários da água aprovados pelo CEIVAP 

eram estabelecidos em função do setor industrial, conforme mostra a Tabela 21. 

 

 

                                                 
115 A ANA, os Comitês de Bacia e os demais órgão que compõem o Sistema Nacional de Gerenciamento 
dos Recursos Hídricos (SNGRH) serão estudados mais adiante. 
116 Os usos de recursos hídricos em rios de domínio dos Estados de São Paulo e Minas Gerais estão 
sujeitos ao que estabelecem as leis estaduais: em SP a Lei nº 12.183/05; em MG no Decreto nº 44.046/05; 
e no Rio de Janeiro, onde já há cobrança, à Lei nº 4.247/03 (ANA, 2007). 
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Tabela 21 -  Preços Públicos Unitários – 01 de março de 2003 a 31 de dezembro de 2006 

Setor Valor (R$/m3) 

Saneamento e Indústria 0,02 

Agropecuária 0,0005 

Aqüicultura 0,0004 

Mineração de Areia 0,02 

Fonte: ANA, 2007. 

 

Em setembro de 2006, o CEIVAP aprovou novos mecanismos e valores de cobrança, 

baseados no tipo de uso da água, que entraram em vigor a partir de 01 de janeiro de 

2007, conforme mostra a Tabela 22. 

 

Tabela 22 -  Preços Públicos Unitários – 01 de janeiro de 2007 

Tipo de Uso Valor (R$/m3) 

Captação de água bruta 0,01 

Consumo de água bruta 0,02 

Lançamento de carga orgânica – DBO 5,20 0,071 
1 R$/kg 
Fonte: ANA, 2007. 

 

O Comitê das Bacias Hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí - Comitê PCJ 

- foi o segundo comitê a implementar a cobrança pelo uso da água em rios de domínio 

da União, em janeiro de 2006 (ANA, 2007). 

 

Assim como na bacia do rio Paraíba do Sul, estão sujeitos à cobrança os usos de água 

localizados em rios de domínio da União das Bacias PCJ, ou seja, nos rios Atibaia, 

Camanducaia, Jaguari, Piracicaba e outros117.  

                                                 
117 Os usos de recursos hídricos em rios de domínio dos Estados de São Paulo e Minas Gerais estão 
sujeitos ao que estabelecem as leis estaduais: em SP a Lei nº 12.183, de 29/12/05; e em MG no Decreto nº 
44.046, de 13/06/05. 
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A cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia PCJ segue o mesmo modelo adotado 

pela bacia do rio Paraíba do Sul em 2006, ou seja, em função do tipo de uso da água, 

conforme a Tabela 23. 

 

Tabela 23 -  Preços Públicos Unitários – janeiro de 2006 

Tipo de Uso Valor (R$/m3) 

Captação de água bruta 0,01 

Consumo de água bruta 0,02 

Lançamento de carga orgânica – DBO 5,20 0,101 

Transposição de bacia 0,15 
1 R$/kg 
Fonte: ANA, 2007. 

 

Pode-se afirmar então que a cobrança não se trata de um mero mecanismo de 

arrecadação financeira. Deve ser entendida como um instrumento de racionalização e de 

planejamento do uso da água e como um dos mais fortes instrumentos para a 

implantação de políticas ambientais e de metas de qualidade (GOLDENSTEIN, 2000). 

 

Nesse sentido, é importante analisar a relação entre o custo da cobrança pelo uso da água 

e a adoção de técnicas de uso racional.  

 

Os instrumentos criados pela PNRH são de natureza institucional (como os órgãos 

colegiados), jurídico-administrativos (outorga de direito de uso dos recursos hídricos), 

técnicos (planos e sistemas de informação) e econômicos (cobrança pelo uso dos 

recursos hídricos). 

 

Além dos instrumentos, para implementar a PNRH a Lei nº 9.433/97 também instituiu o 

Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos (SNGRH), composto pelos 

seguintes órgãos (art. 33): 
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• Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH)118; 

• Agência Nacional de Águas (ANA); 

• Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal; 

• Comitês de Bacia Hidrográfica; 

• Órgãos dos poderes públicos federal, estaduais, do Distrito Federal e municipais 

cujas competências se relacionem com a gestão de recursos hídricos; 

• Agências de Água. 

 

O SNGRH tem por objetivos coordenar a gestão integrada das águas; arbitrar 

administrativamente os conflitos relacionados com os recursos hídricos; implementar a 

PNRH; planejar, regular e controlar o uso, a preservação e a recuperação dos recursos 

hídricos; e promover a cobrança pelo uso de recursos hídricos (art. 32). 

 

A Figura 4 apresenta a estrutura do SNGRH. 

 

 

                                                 
118 A Secretaria Executiva do CNRH é exercida pela Secretaria de Recursos Hídricos, órgão integrante da 
estrutura básica do Ministério do Meio Ambiente – MMA, e do SNGRH, que teve as suas atribuições 
redefinidas pelo Decreto nº 5.776/06, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos 
Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério do Meio Ambiente. 
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Figura 4 -  Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos 
Fonte: MMA, 2007. 

As principais atribuições dos órgãos que compõem o SNGRH são as seguintes (MMA, 

2007): 

• Conselhos – subsidiar a formulação da Política de Recursos Hídricos e dirimir 

conflitos. 

• MMA/SRH – formular a Política Nacional de Recursos Hídricos e subsidiar a 

formulação do Orçamento da União. 

• ANA – implementar o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, outorgar e 

fiscalizar o uso de recursos hídricos de domínio da União. 

• Órgão Estadual – outorgar e fiscalizar o uso de recursos hídricos de domínio do 

Estado. 

• Comitê de Bacia – decidir sobre o Plano de Recursos Hídricos (quando, quanto e 

para que cobrar pelo uso de recursos hídricos). 

• Agência de Água – escritório técnico do comitê de Bacia. 

 

O CNRH, regulamentado pelo Decreto nº 4.613/03, exerce papel normativo e tem 

competência para promover a articulação do planejamento de recursos hídricos com os 

planejamentos nacional, regional, estaduais e dos setores usuários (art. 35, I, Lei nº 

9.433/97 e art. 2º, Lei nº 9.984/00). No entanto, o Conselho não possui competências 

executivas, estas pertencem à ANA. 

 

A ANA foi instituída pela Lei nº 9.984/00119 sob a forma de autarquia sob regime 

especial, com autonomia administrativa e financeira, vinculada ao MMA, com a 

finalidade de implementar a PNRH em sua esfera de atribuições120.  

 

                                                 
119 Art. 3º - Fica criada a Agência Nacional de Águas - ANA, autarquia sob regime especial, com 
autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de 
implementar, em sua esfera de atribuições, a Política Nacional de Recursos Hídricos, integrando o Sistema 
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 
120 À ANA compete a regulação do uso de recursos hídricos de domínio federal. 
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Assim, a formulação de políticas e a articulação do planejamento são atributos do 

CNRH, enquanto que a operacionalização, a implementação e a execução de políticas 

são de competência da ANA (MILARÉ, 2004). 

 

Os Comitês de Bacia Hidrográfica são órgãos colegiados com atribuições normativas, 

deliberativas e consultivas a serem exercidas na bacia hidrográfica de sua jurisdição (art. 

1º, §1º, Resolução CNRH nº 05/00). Sua área de atuação é delimitada pela totalidade de 

uma bacia hidrográfica, por uma sub-bacia ou por um grupo de sub-bacias (art. 37, Lei 

nº 9.433/97). 

 

A composição dos Comitês é feita pelo Poder Público, usuários de água  sujeitos  à 

outorga e por organizações civis (art. 39, Lei nº 9.433/97), confirmando o conceito de 

gestão descentralizada e participativa dos recursos hídricos preconizado pela PNRH. 

 

Uma das principais atribuições dos Comitês é o estabelecimento dos mecanismos de 

cobrança pelo uso de recursos hídricos e a sugestão dos valores a serem cobrados (art. 

38, Lei nº 9.433/97). 

 

As Agências de Água, ou Agências de Bacia exercem a função de secretaria executiva 

do respectivo ou respectivos Comitês e têm a mesma área de atuação (arts. 41 e 42, Lei 

nº 9.433/97).  

 

A criação das Agências está condicionada, em cada bacia, à prévia existência do 

respectivo Comitê à sua viabilidade financeira, e depende de autorização do CNRH, ou 

dos respectivos CERH, mediante solicitação de um ou mais Comitês  (art. 43, Lei nº 

9.433/97). 

 

Dentre as competências das Agências pode-se citar a efetuação, mediante delegação do 

outorgante, da cobrança pelo uso de recursos hídricos e a proposição, ao respectivo ou 
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respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica, do enquadramento dos corpos de água nas 

classes de uso (art. 44, Lei nº 9.433/97). 

 

Pode-se perceber então, que o SNGRH é um sistema institucionalmente avançado e 

complexo, em função das suas características de integração, descentralização e 

participação.  

 

Este sistema atual de gerenciamento possibilitou a integração de instrumentos 

econômicos (cobrança pelo uso dos recursos hídricos) e organizacionais (Planos de 

Recursos Hídricos e outorga de direito de uso) na gestão dos aspectos quantitativos e 

qualitativos da água. A forma de se gerenciar os recursos hídricos passou a ser 

descentralizada (Comitês de Bacias com a participação de usuários, poder público e 

sociedades civis) e de forma cooperativa (através de um Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos). 

 

Assim, de acordo com BARTH (2002), “a estratégia para sua implantação poderá variar 

conforme a situação e as peculiaridades de cada região e bacia hidrográfica, enfatizando-

se, segundo as circunstâncias, os Comitês de Bacia e Associações de Usuários, ou a 

outorga e a cobrança, ou iniciando-se o processo de gestão através de planos de bacias 

apoiados em sistema de informações sofisticados. 

 

De maneira geral, podemos concluir que, dando continuidade ao tratamento legal dos 

recursos hídricos que foi dado pela PNMA, CF/88 e pelo novo Código Florestal, a 

PNRH também mostra uma grande preocupação com o uso racional da água, de modo a 

garantir o abastecimento das futuras gerações. Este aspecto fica claro a partir da análise 

dos fundamentos da PNRH, que dispõem, dentre outros, que a água é um bem de 

domínio público e um recurso natural limitado, dotado de valor econômico (art. 1º, I e 

II). Além dos fundamentos, um dos objetivos da PNRH é a utilização racional e 

integrada dos recursos hídricos com vistas ao desenvolvimento sustentável (art. 2º, II). 
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Ao longo da PNRH podemos observar ainda outros dispositivos que visam ao uso 

racional da água, como a previsão de metas de racionalização de uso, aumento da 

quantidade e melhoria da qualidade dos recursos hídricos disponíveis nos Planos de 

Recursos Hídricos  (art. 7º, IV, Lei nº 9.433/97) e o incentivo à racionalização do uso da 

água, que se espera com a efetivação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos (art. 19, 

II, Lei nº 9.433/97).  

 

Deste objetivo decorre diretamente a idéia de reúso de água, esgotos ou efluentes, de 

forma a racionalizar o aproveitamento dos recursos hídricos, diminuindo assim a sua 

demanda (FINK e SANTOS, 2003). 

 

A outorga de direitos de uso de recursos hídricos, também prevista pela PNRH, não 

objetiva especificamente o uso racional da água, mas também é um instrumento 

importante para sua efetivação, uma vez que visa assegurar o controle quantitativo e 

qualitativo dos usos da água (art. 11, Lei nº 9.433/97).  

 

De acordo com PERES (2003), a expectativa com a nova PNRH é que suas ações, 

principalmente através do sistema de outorga e fiscalização, mantenham o consumo 

efetivo de água equilibrado com a oferta. Assim, com a demanda sempre crescente, os 

usuários acabarão por ser pressionados a racionalizar o uso da água. 

 

 

5.1.1.2 - Normas Estaduais 

 

A CF/88 dispôs sobre a competência privativa da União para legislar sobre águas. 

Entretanto, os Estados podem tratar de políticas, diretrizes e critérios de gerenciamento 

dos recursos hídricos, uma vez que são normas de caráter geral, desde que estejam de 

acordo com as normas federais.  
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A doutrina atual entende que “os Estados, ao legislarem sobre o gerenciamento das 

águas, não contrariam a disposição constitucional de exclusividade da União para 

legislar sobre águas, mas somente exercem o poder e, mais que isso, o dever de zelar 

pela quantidade e qualidade de seus recursos hídricos” (BARTH, 2002)121.  

 

Assim, atualmente, todos os estados possuem em seu ordenamento leis sobre 

gerenciamento de recursos hídricos, com fundamentos semelhantes à lei nacional. O 

Quadro 7 apresenta a lista dos estados e suas respectivas leis. 

 

Quadro 7 -  Políticas Estaduais de Recursos Hídricos 

Estado Lei Ementa 

Alagoas 

Lei nº 5.965, de 

10 de novembro 

de 1997 

Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos 

institui o Sistema Estadual de Gerenciamento 

Integrado de Recursos Hídricos e dá outras 

providências. 

Acre 

Lei nº 1500, de 

15 de julho de 

2003 

Institui a Política Estadual de Recursos Hídricos, cria 

o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos do Estado do Acre, dispõe sobre infrações e 

penalidades aplicáveis e dá outras providências. 

Amazonas 

Lei nº 2.712, de 

28 de dezembro 

de 2001 

Disciplina a Política Estadual de Recursos Hídricos, 

estabelece o Sistema Estadual de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos e dá outras providências. 

                                                 
121 Essa interpretação é decorrente da leitura dos seguintes artigos da CF/88: “Art. 23 – É competência 
comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: VI - proteger o meio ambiente e 
combater a poluição em qualquer de suas formas. Art. 24 – Compete à União, aos Estados e ao Distrito 
Federal legislar concorrentemente sobre: VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, 
defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição”. 
Cabe ainda atentar para o disposto nos parágrafos do artigo 24, a saber: “§ 1° - No âmbito da legislação 
concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. § 2° - A competência da 
União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. § 3° - 
Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para 
atender a suas peculiaridades. § 4° - A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a 
eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário”. 
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Estado Lei Ementa 

Amapá 
Lei nº 686 de 07 

de junho de 2002 

Dispõe sobre a Política de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos do Estado e dá outras providências. 

Bahia 

Lei nº 6.855, de 

12 de maio de 

1995 

Dispõe sobre a Política, o Gerenciamento e o Plano 

Estadual de Recursos Hídricos. 

Ceará 

Lei n° 11.996, de 

24 de julho de 

1992 

Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos 

Hídricos, institui o Sistema Integrado de Gestão de 

Recursos Hídricos - SIGERH e dá outras 

providências. 

Distrito Federal 

Lei nº 2.725, de 

13 de junho de 

2001 

Institui a Política de Recursos Hídricos do Distrito 

Federal, cria o Sistema de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos do Distrito Federal e dá outras providências.  

(Revoga a Lei nº 512, de 28 de julho de 1993.) 

Espírito Santo 

Lei nº 5.818, de 

30 de dezembro 

de 1998 

Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos 

Hídricos, institui o Sistema Integrado de 

Gerenciamento e Monitoramento dos Recursos 

Hídricos do Estado do Espírito Santo - SIGERH/ES, e 

dá outras providências. 

Goiás 

Lei nº 13.123, de 

16 de julho de 

1997 

Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos 

e dá outras providências. 

Maranhão 

Lei nº 8.149, de 

15 de junho de 

2004 

Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos 

Hídricos, institui o Sistema de Gerenciamento 

Integrado de Recursos Hídricos e dá outras 

providências. 

Mato Grosso 

Lei nº 6.945 de 

05 de novembro 

de 1997 

Dispõe sobre a Lei de Política Estadual de Recursos 

Hídricos, institui o Sistema Estadual de Recursos 

Hídricos e dá outras providências. 

Mato Grosso do 

Sul 

Lei nº 2.406, de 

29 de janeiro de 

2002 

Institui a Política Estadual de Recursos Hídricos, cria 

o Sistema Estadual de Gerenciamento dos Recursos 

Hídricos e dá outras providências. 

Minas Gerais 

Lei nº 13.199, de 

29 de janeiro de 

1999 

Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos 

e dá outras providências. 
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Estado Lei Ementa 

Pará 

Lei nº 6.381, de 

25 de julho de 

2001 

Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos 

Hídricos, institui o Sistema Estadual de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos e dá outras 

providências 

Paraíba 

Lei nº 6.308 de 

02 de julho de 

1996 

Institui a Política Estadual de Recursos Hídricos, suas 

diretrizes e dá outras providências. 

Paraná 

Lei nº 12.726, de 

26 de novembro 

de 1999 

Institui a Política Estadual de Recursos Hídricos, cria 

o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos e dá outras providências. 

Pernambuco 

Lei nº 11.426, de 

17 de janeiro de 

1997 

Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos 

e o Plano Estadual de Recursos Hídricos, institui o 

Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos e dá outras providências. 

Piauí 

Lei nº 5.165, de 

17 de agosto de 

2000 

Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos 

Hídricos, institui o Sistema Estadual de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos e dá outras 

providências. 

Rio de Janeiro 

Lei nº 3.239, de 

02 de agosto de 

1999 

Institui a Política Estadual de Recursos Hídricos; Cria 

o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos; Regulamenta a Constituição Estadual, em 

seu artigo 261, parágrafo 1º, inciso VII, e dá outras 

providências. 

Rio Grande do 

Norte 

Lei nº 6.908 de 1º 

de julho de 1996 

Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos 

Hídricos, institui o Sistema Integrado de Gestão de 

Recursos Hídricos - SIGERH e dá outras 

providências. 

Rio Grande do 

Sul 

Lei nº 10.350 de 

30 de dezembro 

de 1994 

Institui o Sistema Estadual de Recursos Hídricos, 

regulamentando o artigo 171 da Constituição do 

Estado do Rio Grande do Sul. 

Rondônia 

Lei 

Complementar nº 

255, de 25 de 

janeiro de 2002 

Institui a Política Estadual de Recursos Hídricos e o 

Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos. 
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Estado Lei Ementa 

Santa Catarina 

Lei nº 9.748 de 

30 de novembro 

de 1994 

Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos 

e dá outras providências. 

São Paulo 

Lei nº 7.633, de 

30 de dezembro 

de 1991 

Estabelece normas de orientação à Política Estadual 

de Recursos Hídricos bem como ao Sistema Integrado 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos.  

Sergipe 

Lei nº 3.870 de 

25 de setembro 

de 1997 

Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos 

Hídricos, e institui o Sistema Integrado de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos e dá outras 

providências. 

Tocantins 

Lei nº 1.307, de 

22 de março de 

2002 

Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos 

Hídricos, e adota outras providências. 

Fonte: Elaboração própria, baseado em ANA, 2006. 

 

Cabe dizer que algumas das Políticas Estaduais de Recursos Hídricos foram instituídas 

antes da PNRH, a saber, as Políticas dos estados da Bahia, Ceará, Espírito Santo, 

Paraíba, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo122.  

 

Além das políticas estaduais de recursos hídricos, todos os estados brasileiros trataram 

dos respectivos sistemas estaduais de recursos hídricos em suas constituições (PERES, 

2003).  

 

 

 

 

 

                                                 
122 Minas Gerais instituiu sua Política Estadual de Recursos Hídricos em 1994, através da Lei nº 11.504 
que, no entanto, foi revogada pela Lei nº 13.199/99, que atualmente regula a gestão dos recursos hídricos 
no estado. 



 136

5.2.  Regulamentação do Uso e Reúso de Água no Brasil 

 

Pode-se dizer que as normas ambientais existentes no país possuem mecanismos capazes 

de promover o uso de água reciclada ao limitar a quantidade de água disponível para a 

população ou ao restringir o despejo de efluentes nos corpos d’água, seja através do seu 

uso racional, diminuição do consumo ou reúso de água em função da quantidade e da 

qualidade da água nos corpos d’água. 

 

Apesar de a utilização racional e integrada dos recursos hídricos ser um dos objetivos da 

PNRH (art. 2º, II), a Lei não prevê o reúso da água como instrumento da Política123. 

Atualmente no Brasil, o único diploma legal que trata especificamente do reúso é a 

Resolução CNRH nº 54/05, que estabelece modalidades, diretrizes e critérios gerais para 

a prática de reúso direto não potável de água124.  

 

De acordo com a referida resolução, “o reúso de água se constitui em prática de 

racionalização e de conservação de recursos hídricos, conforme princípios estabelecidos 

na Agenda 21, podendo tal prática ser utilizada como instrumento para regular a oferta e 

a demanda de recursos hídricos”. 

 

A resolução prevê as seguintes modalidades de reúso direto não potável de água (art. 3º): 

• Reúso para fins urbanos: utilização de água de reúso para fins de irrigação 

paisagística, lavagem de logradouros públicos e veículos, desobstrução de 

tubulações, construção civil, edificações, combate a incêndio, dentro da área 

urbana; 

                                                 
123 Cabe dizer que, apesar de não prever o reúso da água, a PNRH possui instrumentos como a outorga e a 
cobrança capazes de induzir ao reúso, como se verá adiante. 
124 Reúso direto de água: uso planejado de água de reúso, conduzida ao local de utilização, sem 
lançamento ou diluição prévia em corpos hídricos superficiais ou subterrâneos (Art. 2º, IV, Resolução 
CNRH nº 54/05). 
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• Reúso para fins agrícolas e florestais: aplicação de água de reúso para produção 

agrícola e cultivo de florestas plantadas; 

• Reúso para fins ambientais: utilização de água de reúso para implantação de 

projetos de recuperação do meio ambiente; 

• Reúso para fins industriais: utilização de água de reúso em processos, atividades e 

operações industriais; e 

• Reúso na aqüicultura: utilização de água de reúso para a criação de animais ou 

cultivo de vegetais aquáticos. 

 

A edição da referida resolução, no entanto, não significa que a implantação do reúso de 

água se dará de forma imediata, pois ela ainda carece de regulamentação na maioria dos 

seus pontos. Um exemplo disso é o §2º do artigo 3º, que dispõe que “as diretrizes, 

critérios e parâmetros específicos para as modalidades de reúso definidas nos incisos 

deste artigo serão estabelecidos pelos órgãos competentes”.  

 

A resolução remete aos órgãos integrantes do SINGREH ao dispor sobre a competência 

para avaliar os efeitos sobre os corpos hídricos decorrentes da prática do reúso e 

estabelecer instrumentos regulatórios e de incentivo para as diversas modalidades de 

reúso (art. 4º). Especificamente em relação aos comitês de bacia, estes deverão 

incentivar o reúso através da cobrança pelo uso dos recursos hídricos (art. 8º, I)125. 

 

Dispõe também que os Planos de Recursos Hídricos deverão contemplar, entre os 

estudos e alternativas, a utilização de águas de reúso e seus efeitos sobre a 

disponibilidade hídrica (art. 6º). 

 

                                                 
125 Conforme mencionado no item 5.1.1.1, e discutido mais adiante, atualmente os valores cobrados das 
refinarias não induzem ao reúso, apesar da mudança na forma de cobrança, mas este pode vir a ser um 
instrumento eficaz se bem utilizado. 
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Da análise da referida resolução, podemos dizer que um passo importante foi dado, no 

sentido de ter trazido a prática do reúso para o ordenamento jurídico brasileiro, no 

entanto, ainda nos faltam mecanismos que possibilitem sua efetiva implementação. 

Segundo FINK e SANTOS (2003), a falta de preocupação específica com a disciplina 

jurídica do reúso de água pode dar a impressão de que, para o legislador brasileiro, 

depois de utilizadas as águas, seu descarte na forma de fluentes é um problema 

secundário. 

 

Contudo, é importante destacar que a gestão de recursos hídricos na atual legislação 

brasileira possui princípios e instrumentos que não só incentivam o reúso da água como 

forma de utilização racional e de preservação ambiental como possibilitam sua prática.  

 

Conforme já mencionado anteriormente, dentre os princípios da PNMA estão os 

incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a 

proteção dos recursos ambientais e a racionalização do uso do solo, do subsolo, da água 

e do ar (art. 2º, VI e II). E ainda, dentre os objetivos a serem alcançados pela política 

estão o desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais orientadas para o uso 

racional de recursos ambientais e a preservação e restauração dos recursos ambientais 

com vistas à sua utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a 

manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida (art. 4º, IV e VI)126. 

 

A necessidade de racionalização do uso da água como garantia da manutenção desse 

recurso também está presente em diversos dispositivos da PNRH (FINK e SANTOS, 

2003). Além da racionalização do uso da água, a PNRH possui diversos instrumentos 

capazes de incentivar a adoção de outras formas de uso da água, que não o uso primário. 

 

                                                 
126 O objetivo de preservar e restaurar os recursos ambientais com vistas à sua utilização racional e 
disponibilidade permanente consagra princípios internacionais contidos na Declaração de Estocolmo de 
1972, parágrafos 12, 18 e 20 e Declaração do Rio de Janeiro de 1992, parágrafo 9º (FINK e SANTOS, 
2003). 
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Inicialmente podemos citar um dos fundamentos da PNRH, o uso prioritário dos 

recursos hídricos para o consumo humano e a dessedentação de animais, no caso de 

escassez do recurso (art. 1º, III). Isso significa, que em situações de escassez, o uso da 

água para os setores industriais fica prejudicado, fazendo com que as indústrias passem a 

se preocupar com a implementação de fontes alternativas e complementares de 

abastecimento de água (SCHOR, 2006). 

 

Dentre os objetivos da PNRH cabe destacar a utilização racional e integrada dos 

recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento 

sustentável (art. 2º, II). 

 

Em relação aos instrumentos, os planos de recursos hídricos devem ter como conteúdo 

mínimo metas de racionalização de uso, aumento da quantidade e melhoria da qualidade 

dos recursos hídricos disponíveis, dentre outros (art. 7º, IV). Segundo PERES (2003), 

em função de os planos estabelecerem condições para a reversão do quadro de 

degradação ambiental dos corpos d’água, determinando prazos para as atividades 

potencialmente poluidoras se ajustarem, consequentemente, o mais provável é que a 

lógica de controle da poluição seja alterada. Dessa forma, o setor industrial deverá 

“mudar rapidamente a política de gestão ambiental, acrescentando ao princípio do 

‘controle da poluição’ o da ‘reciclagem’ e o da ‘prevenção da poluição’. Isso implica na 

adoção de diretrizes de reciclagem do efluente final e de diretrizes de redução da 

geração de poluentes, o que depende basicamente de tecnologia limpa”.   

 

Segundo FINK e SANTOS (2003), a classificação das águas é outro instrumento 

utilizado pela PNRH intimamente ligado ao reúso. Isso porque, se o reúso é o 

reaproveitamento de águas já utilizadas, qualquer utilização que não seja primária 

constitui reúso, assim, classes inferiores de águas podem ser chamadas de águas para 

reúso. E ainda, se as águas comportam classes definidas segundo os usos 

preponderantes, se leva em consideração o reúso para estabelecer tais classes. 
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Assim, a classificação das águas tem por objetivo assegurar às águas qualidade 

compatível com os usos mais exigentes a que forem destinadas (art. 9º, I); diminuir os 

custos do combate à poluição das águas, mediante ações preventivas permanentes (art. 

9º, II), inclusive por meio de reúso; e determinar a possibilidade de usos menos 

exigentes por meio de reúso. 

 

Conforme mencionado anteriormente, as águas do Território Nacional são classificadas 

em doces, salobras e salinas (Resolução CONAMA nº 357/05), e a gestão dos recursos 

hídricos recai especificamente sobre as águas doces. Nesse sentido, ao analisar suas 5 

classes em função do reúso127 percebemos que as águas da classe especial são as únicas 

que não podem ser indicadas para reúso uma vez que são reservadas ao uso primário 

inicial destinadas “ao abastecimento para consumo humano, com desinfecção; à 

preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas; e à preservação dos 

ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção integral” (art. 4º, I). São, 

portanto, as águas naturais, tal como encontradas originalmente na natureza, e ainda não 

utilizadas ou aproveitadas (FINK e SANTOS, 2003). 

 

Em relação às outras quatro classes, ao classificar as águas, a referida resolução já indica 

e define os usos preponderantes, definindo, conseqüentemente, o reúso indireto. Assim, 

os usos a que as águas das demais classes se destinam serão os mesmos no caso de reúso 

indireto. Conforme mencionado no Capítulo 2, “não há uma qualidade pré-estabelecida 

para a água de reúso” (SCHOR, 2006), assim, as águas para reúso industrial podem, 

potencialmente, ser originárias de quaisquer das classes, dependendo do fim a que se 

destinam. 

 

                                                 
127 Cabe dizer que o reúso das águas classificadas na Resolução CONAMA nº 357/05 é, necessariamente, 
reúso indireto, pois, quando reutilizadas, pressupõe-se a sua captação em corpos d’água de domínio 
público (FINK e SANTOS, 2003). 
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A instituição dos instrumentos da outorga e da cobrança pelo uso dos recursos 

hídricos128 fez com que a captação e o lançamento de efluentes nos corpos de água 

passassem a ser controlados e cobrados pelo Estado, além de configurar um incentivo 

para a adoção de práticas de reúso. Nesse sentido, MIERZWA e HESPANHOL (2005) 

afirmam que, para o desenvolvimento de um programa de gerenciamento de águas e 

efluentes nas indústrias, devem ser destacadas as seções da PNRH que tratam de outorga 

e cobrança, em que aparece o conceito de usuário pagador. 

 

Em relação à cobrança pelo uso dos recursos hídricos, PERES (2003) aponta que a 

mesma atua nas decisões de consumo dos usuários, de um modo geral, e dos agentes 

econômicos que têm na água bruta um dos insumos da produção. Além disso, afirma que 

“o pagamento pelo uso da água pode ser adotado como instrumento de gestão, visando a 

racionalização do seu uso, resguardados os aspectos relativos aos interesses ambientais e 

sociais pertinentes”. 

 

A instituição da cobrança traz à tona a questão do custo do consumo da água, que fará 

com que as indústrias passem a utilizar novos sistemas de tratamento da água, 

incentivando seu reúso (TUNDISI, 2003). De fato, a PNRH não prevê a cobrança sobre 

a água que já foi captada e que for reutilizada (MONTEIRO et al., 2004), mas tão 

somente dos usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente 

em um corpo de água (art.12, V). 

 

Como notam FINK e SANTOS (2003), no caso da captação, não há dúvida para 

aplicação do critério e fixação dos valores a serem cobrados (volume retirado e seu 

regime de variação129), pois os dados envolvidos são objetivos. No caso do lançamento, 

tendo em vista a introdução do critério qualitativo (volume lançado e seu regime de 

                                                 
128 Art. 5º, III e IV, Lei nº 9.433/97. 
129 Art. 21, I, Lei nº 9.433/97. 



 142

variação e as características físico-químicas, biológicas e de toxicidade do efluente130), é 

possível, teoricamente, que não haja qualquer valor a ser pago pelo usuário no caso de 

captação de água de reúso direto e lançamento de água da mesma qualidade ou melhor 

do que aquela encontrada no corpo receptor. Nesse caso, nenhuma cobrança deverá ser 

efetuada, pois a hipótese é de reúso direto e a cobrança é prevista somente para o uso da 

água. Além disso, o efluente não altera as características do corpo receptor. 

 

Cabe ressaltar que, mesmo com o reúso direto de água, poderá haver cobrança no caso 

de lançamento de água de pior qualidade, quando deverá ser cobrado o lançamento do 

efluente131. Nos casos de reúso indireto, se o efluente lançado for de melhor ou igual 

qualidade que o corpo receptor, será cobrada apenas a captação; se, no entanto, o 

efluente lançado for de pior qualidade que o corpo receptor, o usuário deverá pagar pela 

captação, uso e lançamento de efluentes. 

 

A partir do momento em que o usuário passa a pagar pela água que consome (incluídos 

os efluentes lançados), a racionalização da mesma se torna um excelente meio de 

economia. Segundo FINK e SANTOS (2003), “a cobrança pelo uso da água, 

materializando o princípio do usuário-pagador, talvez seja aquele que trará maior 

incentivo ao reúso de água como forma de minimização do passivo ambiental. Embora a 

regra do poluidor-pagador favoreça tecnologias que permitem o descarte final de menos 

quantidade de efluentes, a cobrança pelo uso da água incentivará, por um lado, uma 

captação cada vez menor e, por outro, o reaproveitamento dos efluentes no processo 

produtivo interno ou para reúso de terceiros”. 

 

No entanto, apesar da comparação entre o custo do reúso e da água bruta retirada dos 

mananciais ser favorável ao primeiro, GIBBONS (apud TUNDISI, 2003) afirma que 

                                                 
130 Art. 21, II, Lei nº 9.433/97. 
131 Nesse caso, é preciso estar atento aos padrões de lançamento estabelecidos, atualmente, pela Resolução 
CONAMA nº 357/05, pois uma vez ultrapassados os limites legais não há mais que se falar em cobrança, 
mas sim em multas, uma vez que o poluidor se colocou em situação ilegal (SETTI et al., 2001). 
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apenas o reúso da água pode não contribuir para a diminuição do seu consumo total. O 

autor argumenta que, no processo produtivo, o custo da água não é significativo, não 

sendo levado em consideração para a formação dos preços dos produtos industrializados, 

mas explica que um aumento nesses custos pode levar as indústrias a considerá-lo.  

 

Nesse sentido, SANTOS (2002) também cita exemplos de países, tais como Alemanha e 

Reino Unido, onde, para os usuários industriais que fazem captação direta de águas 

superficiais, a cobrança tende a influenciar pouco no comportamento do consumo. Como 

alternativa para se avaliar a capacidade da cobrança de incentivar o tratamento de 

efluentes, a autora sugere a sua comparação com os custos de tratamento para a remoção 

de poluentes. Em países como a França e a Alemanha, onde o valor cobrado pelo uso da 

água é relativamente baixo, o fator que mais influencia o enquadramento das atividades 

potencialmente poluidoras nos padrões de emissão é o rigoroso sistema de licenciamento 

e permissão. 

 

No entanto, quando a razão entre o custo operacional e o consumo de água de um 

usuário, em um determinado período de tempo, for baixa, qualquer aumento no preço da 

água provoca aumento significativo dos custos de produção, fazendo com que, nesses 

casos, a cobrança pelo uso da água seja um incentivo à economia de água (PERES, 

2003). 

 

Assim, é preciso estar atento à prática de preços abaixo do real valor econômico da água, 

pois isso proporciona o desperdício e a má alocação dos recursos hídricos (AZEVEDO 

et al., 2000)132. 

 

                                                 
132 De acordo com a PNRH, cabe às agências de água propor os valores a seres cobrados pelo uso dos 
recursos hídricos aos comitês de bacia, que, por sua vez, sugerem ao CNRH os valores a serem cobrados. 
Ao CNRH compete fixar critérios gerais para a cobrança (arts, 44, XI, b; 38, VI e 35, X). 
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Ainda em relação ao impacto da cobrança sobre o uso industrial, SANTOS (2002) 

afirma que a avaliação deste impacto é extremamente difícil, em função da dificuldade 

da obtenção de dados como produção, custos, matérias primas e consumo de energia. 

Ademais, as indústrias abastecidas por rede pública são, em geral, grandes usuárias, e 

firmarem contratos diretamente com as empresas de saneamento. Dessa forma, conclui, 

“a análise da influência da cobrança pelo uso da água no uso industrial só pode ser feita 

de forma qualitativa ou do ponto de vista de alguns resultados publicados tais como 

valores arrecadados e investimentos do setor em controle da poluição”. 

 

Para o caso específico das refinarias de petróleo, após análise do impacto da cobrança 

sobre 6 das refinarias brasileiras, PERES (2003) concluiu que: 

• Todas as refinarias analisadas pagariam baixos valores pelo lançamento de 

efluentes, uma vez que já possuem um sistema de tratamento biológico secundário 

com elevados níveis de remoção de DBO. O aumento da eficiência da remoção de 

DBO “exigiria investimentos que não seriam compensados pela ínfima redução 

que propiciariam no pagamento pelo uso da água”; 

• Os valores pagos pelo consumo não incentivariam sua redução, pois, uma vez que 

a maior parte das perdas é devido à evaporação nas torres de resfriamento, 

“substituí-las por sistemas de resfriamento a ar exigiria grandes investimentos, o 

que obviamente não compensaria”. 

 

Assim, o autor conclui que “as únicas opções que poderiam ser viabilizadas 

economicamente pela redução na conta da água seriam: identificar e eliminar 

desperdícios de água e adotar medidas simples de reúso interno”. Ou seja, num primeiro 

momento, a cobrança pelo uso da água não é um grande incentivo à redução do uso de 

água ou ao reúso nas refinarias, mas esta pode ser uma das únicas alternativas para 

reduzir ainda mais os custos das refinarias, reduzindo também o consumo de água. 
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Outro ponto, talvez até mais eficaz que a cobrança pelo uso dos recursos hídricos133, é a 

necessidade da autorização da captação de água pela outorga, uma vez que, com o fim 

do direito privado das águas, sua utilização depende agora de manifestação específica 

(outorga) do Poder Público.  

 

Com a crescente escassez qualitativa e quantitativa da água a reutilização da mesma 

poderá vir a ser a única solução para empreendimentos localizados em áreas já saturadas 

de atividades ou de poluição. Nessas situações, onde a capacidade de assimilação dos 

corpos d’água já é excedida, as indústrias “devem planejar a reciclagem dos seus 

efluentes e estabelecer programas internos de redução da geração de poluentes” 

(PERES, 2003).  

 

O fato de a outorga afetar também os efluentes das indústrias induz diretamente ao reúso 

uma vez que “reciclar o efluente final resulta na minimização do resíduo poluente” 

(PERES, 2003).   

 

FINK e SANTOS (2003) afirmam que “a importância da outorga para o reúso da água 

reside no fato de que, a partir da implantação do reúso direto134 no processo produtivo, 

fica o usuário automaticamente dispensado de qualquer autorização por parte do poder 

público para o próprio reúso da água, uma vez que sua reutilização não se enquadra em 

nenhuma das hipóteses legais desse tipo de concessão”. 

 

Como já foi mencionado anteriormente, a outorga do direito de uso dos recursos hídricos 

pode ser considerada como um instrumento de incentivo ao uso racional da água e, mais 

especificamente, de reúso da água. Isso se dá pelo fato de que uma vez concedida a 

                                                 
133 SANTOS (2002), em seu estudo, conclui que “a cobrança por uso da água, por si só, tende a ter pouco 
impacto na mudança de comportamento do poluidor/usuário, necessitando que limites de emissão 
baseados em objetivos de qualidade ambiental sejam fixados e controlados pela entidade de gestão”.  
134 “A cessão de direitos de uso, quando feita de seu titular a terceiro, será direta, uma vez que não há uma 
etapa intermediária entre os usos, consistente no lançamento em corpos d’água ou no solo. (...) Havendo 
etapa intermediária entre os usos, o reúso será indireto.” (FINK e SANTOS, 2003) 
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outorga, o titular do direito de uso passa a poder ceder esses direitos a terceiros através 

do reúso do recurso já utilizado (FINK e SANTOS, 2003). 

 

De fato, quando a cessão dos direitos de uso for feita de seu titular para terceiro será 

direta, uma vez que não haverá uma etapa intermediária entre os usos, consistente no 

lançamento dos efluentes nos corpos d’água. Nesse caso, não há que se falar em novo 

pedido de outorga, o que, por vezes, é bem mais interessante ao setor industrial 

localizado em áreas de escassez de água. No entanto, FINK e SANTOS (2003) atentam 

para o fato de que “havendo etapa intermediária entre os usos, o reúso será indireto, não 

cabendo nenhum direito ao titular do direito de uso, já que se limitou simplesmente a 

lançar seus efluentes”. 

 

De acordo com SCHOR (2006), a instituição da PNRH fez com que o reúso passasse a 

ser mais atrativo, e até mesmo necessário, para as indústrias produzirem com mais 

eficiência. A expectativa com a nova PNRH é que suas ações, principalmente através do 

sistema de outorga e fiscalização, mantenham o consumo efetivo de água equilibrado 

com a oferta. Assim, com a demanda sempre crescente, os usuários acabarão por ser 

pressionados a racionalizar o uso da água (PERES, 2003). 

 

Além disso, o setor industrial estará cada vez mais preocupado com a manutenção da sua 

outorga pelo uso dos recursos hídricos para garantir a manutenção da sua produção, 

levando-o, naturalmente, a exigir do poder público a preservação dos recursos hídricos, 

que não é mais visto como um bem gratuito e infinito, garantindo, assim, a 

disponibilidade hídrica, tanto em quantidade como em qualidade (SCHOR, 2006). 
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5.3.  Regulamentação do Uso de Água em Refinarias 

 

De maneira geral, as normas ambientais aplicáveis às refinarias se referem à redução dos 

impactos de suas atividades e de seus produtos, através da exigência de alterações em 

seus processos e equipamentos (MARIANO, 2001). 

 

Inicialmente cabe destacar algumas normas gerais sobre meio ambiente e recursos 

hídricos onde podem-se encontrar itens relacionados à indústria de refino do petróleo. 

 

O artigo 225, §2º da CF/88 dispõe que aquele que explorar recursos minerais fica 

obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida 

pelo órgão público competente, na forma da lei. Assim, se o despejo de efluentes de uma 

refinaria causar poluição no corpo receptor, este deverá ser recuperado. 

 

O Decreto-lei nº 1.413/75, que dispõe sobre o controle da poluição do meio ambiente 

provocada por atividades industriais, determina que as indústrias instaladas ou a se 

instalarem em território nacional são obrigadas a promover as medidas necessárias a 

prevenir ou corrigir os inconvenientes e prejuízos da poluição e da contaminação do 

meio ambiente (art. 1º). Esse dispositivo se aplica às refinarias uma vez que suas 

atividades são potencialmente causadoras de poluição e contaminação ao meio ambiente. 

 

Os resíduos das refinarias são classificados como resíduos perigosos (Classe 1) 

conforme a Resolução CONAMA nº 23/96 (Anexo 1C). Em função disso, as refinarias 

ficam sujeitas ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou 

Utilizadoras de Recursos Ambientais, para registro obrigatório de pessoas físicas ou 

jurídicas que se dedicam a atividades potencialmente poluidoras e/ou à extração, 

produção, transporte e comercialização de produtos potencialmente perigosos ao meio 
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ambiente, assim como de produtos e subprodutos da fauna e flora (art. 17, II, Lei nº 

6.938/81)135. 

 

Os resíduos perigosos também estão sujeitos às normas específicas sobre o seu 

transporte, como o Decreto nº 98.973/90, que aprova o Regulamento do Transporte 

Ferroviário de Produtos Perigosos. 

 

Em relação à outorga e à cobrança pelo uso dos recursos hídricos, as refinarias devem 

obedecer ao disposto na Lei nº 9.433/97.  

 

As atividades relativas à indústria do petróleo estão sujeitas ao Decreto nº 2.953/99, que 

dispõe sobre o procedimento administrativo para aplicação de penalidades por infrações 

cometidas nesse setor e ainda às normas gerais da Lei nº 9.605/98, a lei de crimes 

ambientais. 

 

As atividades de construção, ampliação de capacidade e operação de refinarias e de 

unidades de gás natural devem obedecer ao disposto na Portaria ANP nº 28/99. As 

refinarias de petróleo também estão sujeitas às regras gerais de licenciamento ambiental 

previas na Resolução CONAMA nº 237/97. 

 

Considerando que as atividades que envolvem o petróleo e seus derivados constituem 

riscos à saúde e ao meio ambiente, o CONAMA editou a Resolução nº 269/00, que 

dispõe sobre o Regulamento para Uso de Dispersantes Químicos em Derrames de Óleo 

no Mar. Esta resolução se aplica às refinarias uma vez que suas atividades podem 

ocasionar derrames durante o transporte de petróleo e seus derivados nos dutos 

(MARIANO, 2001). 

                                                 
135 A Instrução Normativa IBAMA nº 96/06 dispõe sobre o registro no Cadastro Técnico Federal de 
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, e a Instrução Normativa 
IBAMA nº 97/06 dispõe sobre a obrigatoriedade ao registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades 
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais. 
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Em 2002 foi editado o Decreto nº 4.136/02, que estabelece sanções aplicáveis às 

infrações às regras de prevenção, controle e fiscalização da poluição causada por 

lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição 

nacional, prevista na Lei 9.966/00. 

 

Em relação aos resíduos industriais, a Resolução CONAMA nº 313/02, que dispõe sobre 

o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais136, determina que as indústrias 

refino de petróleo deverão, no prazo máximo de um ano após a publicação da 

Resolução, ou de acordo com o estabelecido pelo órgão estadual de meio ambiente, 

apresentar a este, informações sobre geração, características, armazenamento, transporte 

e destinação de seus resíduos sólidos (art. 4º). 

 

As indústrias de refino do petróleo estão ainda sujeitas às normas da Portaria ANP nº 

03/03 que estabelece o procedimento para comunicação de incidentes, a ser adotado 

pelos concessionários e empresas autorizadas pela ANP a exercer as atividades de 

exploração, produção, refino, processamento, armazenamento, transporte e distribuição 

de petróleo, seus derivados e gás natural, biodiesel e de mistura óleo diesel/biodiesel no 

que couber. 

 

O lançamento dos efluentes das refinarias deverão obedecer ao disposto na Resolução 

CONAMA nº 357/05, que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes 

ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de 

lançamento de efluentes137. De acordo com a resolução, os efluentes de qualquer fonte 

poluidora somente poderão ser lançados, direta ou indiretamente, nos corpos de água, 

                                                 
136 “Resíduo sólido industrial: é todo o resíduo que resulte de atividades industriais e que se encontre nos 
estados sólido, semi-sólido, gasoso - quando contido, e líquido - cujas particularidades tornem inviável o 
seu lançamento na rede pública de esgoto ou em corpos d'água, ou exijam para isso soluções técnica ou 
economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. Ficam incluídos nesta definição os 
lodos provenientes de sistemas de tratamento de água e aqueles gerados em equipamentos e instalações de 
controle de poluição” (art. 2º, I). 
137 Cumpre esclarecer que a legislação brasileira não estabelece padrões de lançamento de efluentes por 
tipologia industrial, mas sim por substância. 
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após o devido tratamento e desde que obedeçam às condições, padrões e exigências 

previstos na legislação (art. 24).  

 

Cabe dizer ainda que o Poder Público poderá, a qualquer momento, acrescentar outras 

condições e padrões de qualidade e de lançamento de efluentes, para um determinado 

corpo de água, ou torná-los mais restritivos, tendo em vista as condições locais, 

mediante fundamentação técnica (art. 11 e 24, parágrafo único, I). Poderá ainda exigir a 

melhor tecnologia disponível para o tratamento dos efluentes, compatível com as 

condições do respectivo curso de água superficial, mediante fundamentação técnica (art. 

24, parágrafo único, II). 

 

 

5.4.  Uso Racional e Perspectivas de Reúso nas Refinarias Brasileiras 

 

Diante do exposto, cabe analisar alguns exemplos de refinarias no Brasil que vêm 

fazendo ou se propõem, no futuro, a adotar o uso racional e o reúso de água. 

 

A Refinaria Duque de Caxias (REDUC), fundada em 1961, possuía, em 2005 uma 

capacidade de refino de 38.500 m3/dia, garantido a ela a posição de quarta maior 

refinaria de petróleo do país (ANP, 2007).  

 

A REDUC é o principal destino do petróleo extraído da bacia de Campos, e também 

recebe petróleo importado que, misturado ao nacional, garante a produção de mais de 52 

derivados. Para tanto, a refinaria já sofreu diversas ampliações e otimizações, sendo 

considerada a mais complexa do país (SCHOR, 2006). 
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Localizada na Baixada Fluminense138, no estado do Rio de Janeiro, a REDUC vem 

sofrendo a pressão do crescimento econômico e populacional da região, principalmente 

do município de Duque de Caxias, onde foi construída. Esse crescimento vem afetando a 

oferta e a demanda de água na região, fazendo com que a estabilidade hídrica da 

refinaria fique ameaçada. Além disso, uma vez que a refinaria está em fase de expansão, 

com mais coque e fracionadores, o aumento da demanda de água fará com que ela 

precise solicitar um aumento no volume da água outorgada, ou então, adotar técnicas de 

racionalização ou de reúso de água. 

 

Conforme demonstrado na Tabela 17 (Capítulo 3), a vazão média de água consumida 

pela REDUC é de 41.342 m3/dia, o equivalente a 0,478 m3/s, sendo que, deste total, 

0,078 m3/s são provenientes do rio Guandu e o restante do rio Saracuruna. A outorga 

concedida para a REDUC em 2002 foi de 0,739 m3/s de captação no rio Guandu 

(SCHOR, 2006). 

 

Assim, a REDUC ainda pode aumentar seu consumo de água no rio Guandu sem 

necessitar pedir um aumento de sua outorga, no entanto, uma vez que a vazão máxima 

de captação do rio Guandu é de 1,0 m3/s, e que a captação contínua do rio Saracuruna é 

de aproximadamente 0,4 m3/s (SCHOR, 2006), fica fácil perceber que a outorga 

concedida já está praticamente no limite da capacidade de suporte do rio Guandu, e que 

a captação no rio Saracuruna também não permite mais ampliações. 

 

Assim, a REDUC vem procurando racionalizar sua demanda por água através da 

eliminação de desperdícios e otimização de unidades visando a redução no consumo de 

água. A refinaria ainda não faz reúso de água, mas de acordo com SCHOR (2006), se a 

refinaria implantar um programa de reúso de água e aperfeiçoar a sua estação de 

tratamento de modo a permitir que o efluente tratado possa  ser totalmente reutilizado no 

                                                 
138 A Baixada Fluminense é formada pelos municípios de Duque de Caxias, Nilópolis, Mesquita, São João 
de Meriti, Itaguaí, Paracambi, Seropédica, Japeri, Nova Iguaçu, Queimados e Belford Roxo. 
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seu sistema de resfriamento, ela terá um potencial máximo de reaproveitamento de 

100% do efluente gerado e obterá um potencial máximo de redução de 61% do consumo 

de água captada.  

 

A REDUC conta ainda com a possibilidade de coletar e tratar um determinado de 

volume do esgoto sanitário do município de Duque de Caxias, que apresenta 

características físico-químicas diferentes dos efluentes industriais de uma refinaria (os 

teores de contaminantes são mais baixos) (SCHOR, 2006). 

 

Nesse sentido, cabe mencionar a tecnologia de biorreatores a membrana (MBR) para o 

tratamento final de esgoto, que viabiliza a prática do reúso. A Petrobras pretende utilizar 

essa tecnologia na LUBNOR e na REVAP e, atualmente, já estão sendo feitos teste na 

REGAP (SCHOR, 2006). 

 

Esta tecnologia é uma das que estão sendo estudadas pelo Projeto ‘Reúso de Efluentes 

de Refinarias’, da Petrobras, cujos objetivos são selecionar e avaliar tecnologias de 

tratamento de efluentes visando a utilização dos efluentes finais de refinarias como água 

de reposição de torres de refrigeração e água de processo; e viabilizar a implantação das 

unidades industriais e de demonstração das tecnologias selecionadas (TORRES, 2006).  

 

De acordo com o Projeto, os fatores determinantes para o reúso de água são: a 

disponibilidade de água, o atendimento à legislação, principalmente as limitações ao 

direito de uso da água instituídas pela PNRH, e o custo da água. 

 

Inicialmente, o Projeto buscou identificar os fatores relevantes para a eficácia de um 

programa de reúso de água, apontando, para tanto, o conhecimento do efluente a ser 

tratado, o conhecimento da qualidade da água requerida e o domínio dos processos, 

incluindo, neste último, a necessidade de estudos em unidades-piloto. 
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Nesse sentido foram selecionadas para avaliação tecnologias de remoção de óleo e 

sólidos (polimento - reúso ou proteção das membranas, e tecnologias com membranas); 

tecnologias de remoção de poluentes (biorreator a membranas e adsorção) e tecnologias 

para remoção de íons (osmose inversa e eletrodiálise reversa). 

 

O conhecimento dos processos, projetos e operações das tecnologias de reúso 

mencionadas viabilizou os empreendimentos descritos no Quadro 8. 

 

Quadro 8 -  Atividades Resultantes do Estudo de Tecnologias de Reúso 

Unidade Descrição Capacidade Operação 

REVAP nova ETDI1 300 m3/h 2007 

REPAR nova ETDI 300 m3/h 2008 

RECAP pós tratamento 200 m3/h 2006 

REGAP pós tratamento 60 m3/h 2006 
1 ETDI – Estação de Tratamento de Despejos Industriais. 
Fonte: TORRES, 2006. 

 

Depois de teste e ajustes em unidades piloto, estas tecnologias – adequadas às 

necessidades da Petrobras – estão prontas para ser implantadas em escala industrial. 

Como os resultados são significativos, já estão em desenvolvimento os projetos de novas 

estações de reúso para cinco refinarias e para o CENPES. As instalações permitirão uma 

economia de 650 milhões de litros de água por mês (MANUTENÇÃO Y QUALIDADE, 

2007). 

 

As novas estações de reúso serão instaladas, até 2008, na REGAP, na REPAR, na 

REVAP, na RECAP e na REPLAN. Nestas unidades, a água obtida após o tratamento 

dos efluentes será reutilizada nos sistemas de refrigeração e na geração de vapor, entre 

outras aplicações (MANUTENÇÃO Y QUALIDADE, 2007). 

 

As primeiras refinarias a receber esses investimentos em reúso serão a REVAP e a 

REPAR. Ambas instalarão filtros de cascas de nozes, unidades de MBR, de 
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microfiltração, filtro de carvão ativado e módulos de osmose reversa, todos visando 

recuperar efluentes para ampliar as refinarias sem aumentar o consumo de água via 

captação em corpos d’água (QUÍMICA E DERIVADOS, 2007). 

 

Especificamente sobre a REGAP, sabe-se que a refinaria comprou um sistema que 

aproveitará parte do seu efluente como make-up de uma torre de resfriamento. Trata-se 

ainda de fase preliminar do reúso planejado na REGAP para gerar 60 m3/h de água 

industrial para resfriamento, sendo que há potencial na unidade para reusar cerca de 500 

m3 dos efluentes gerados (QUÍMICA E DERIVADOS, 2007).  

 

A unidade a ser construída complementa o tratamento existente na refinaria, o qual 

inclui um sistema de separação primária API óleo-água, seguido da separação 

secundária por flotador de ar dissolvido (DAF) e por lagoa de aeração para remover 

DBO e um reator biológico de contato (QUÍMICA E DERIVADOS, 2007). 

 

A REGAP foi escolhida para testar as primeiras técnicas de reúso a serem avaliadas, 

através da construção de unidades piloto das principais tecnologias na refinaria. Lá serão 

avaliados, por exemplo, processos de clarificação avançada e de filtragem especial. 

Passam por teste também filtros de carvão ativado, unidades de membranas de osmose 

reversa e de eletrodiálise reversa (para remoção de cloretos), além das de micro e 

ultrafiltração e sistemas de MBR (para remoção de sólidos suspensos, colóides, bactérias 

e vírus) (QUÍMICA E DERIVADOS, 2007). 

 

Anterior ao Projeto de Reúso de Efluentes de Refinarias, o Programa de Excelência em 

Gestão Ambiental e Segurança Operacional da Petrobras (PEGASO), lançado em 2000, 

que tinha como uma de suas metas a certificação de todas as unidades operacionais da 

empresa pela ISO 14.000, proporcionou as seguintes iniciativas no sentido da 

racionalização do uso da água e da reciclagem dos efluentes (PERES, 2003): 

• Projetos de eliminação do desperdício e reúso de água em algumas refinarias; 
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• Projetos de avaliação tecnológica do uso de membranas no tratamento de 

efluentes visando o reúso; seminários internos com foco no reúso de água; e 

• Visitas de técnicos da empresa a diversas instalações no exterior para conhecer a 

tecnologia de tratamento de efluentes visando o reúso. 

 

Além disso, no final de 2001 a Petrobras possuía um projeto corporativo com o objetivo 

de nortear a empresa para a excelência na gestão de efluentes e recursos hídricos, 

composto de quatro subprojetos, a saber (PERES, 2003): 

• Diagnóstico interno de efluentes e recursos hídricos; 

• Construção de cenários de disponibilidade de recursos hídricos; 

• Norma de gerenciamento de efluentes e recursos hídricos; e 

• Sistema informatizado de dados sobre efluentes e recursos hídricos. 

 

Nesse sentido, foram criados cenários de disponibilidade de recursos hídricos para três 

refinarias da Petrobras – RECAP, REVAP e REPLAN (PERES e SALATI, 2003). 

 

A RECAP, assim como as demais indústrias do Pólo Petroquímico de Capuava, já está 

buscando alternativas de abastecimento, não só devido à baixa oferta quantitativa139, mas 

também em função da má qualidade da água do rio Tamanduateí (Alto Tietê) que a 

abastece.  

 

Em relação à REVAP, foi constatado que a refinaria não é muito vulnerável ao 

abastecimento de água, pelo menos no que se refere à oferta quantitativa. 

  

Para a REPLAN, concluiu-se que, na prática, a refinaria ainda dispõe de tempo para 

planejar a racionalização do uso da água, com o objetivo de chegar em 2010 em situação 

de invulnerabilidade em relação ao abastecimento de água. 

                                                 
139 Em 2000, a demanda de água no rio Tamanduateí já era o dobro da vazão outrogável, e a previsão até 
2020 é de que essa diferença aumente gradativamente (PERES e SALATI, 2003). 
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No entanto, essa situação pode se modificar com a possibilidade de expansão da 

refinaria. Em 2002, a REPLAN obteve da ANA outorga para captação de 1.870 m3/h de 

água, podendo chegar a 3.600 m3/h de água em situações de emergência, como nos casos 

de combate a incêndio (Resolução ANA nº 168/02) (FILHO e POMPEU, 2007). 

 

Em 2004 a captação da REPLAN foi de cerca de 1.700 m3/h de água do rio Jaguari. 

Com a implantação das unidades do Projeto de Modernização da REPLAN140, haverá 

um acréscimo na demanda de água de 409 m3/h de água. Para atender todas as novas 

unidades, será necessário captar até 2.279 m3/h de água, número acima do permitido 

pela outorga concedida (FILHO e POMPEU, 2007).  

 

Dessa forma, FILHO e POMPEU (2007) conclui que, para atender às suas novas 

demandas, a REPLAN deverá adotar as seguintes alternativas: 

• Solicitação de revisão do limite do valor de outorga de captação de água; 

• Implantação do sistema de reúso de efluente tratado da estação de tratamento de 

despejos industriais (ETDI). 

 

Para execução da segunda alternativa, a REPLAN prevê a construção de um sistema de 

reúso de água que irá possibilitar o reúso de 239 m3/h de efluente tratado na ETDI para 

uso nas torres de resfriamento, sem a necessidade de captar água além do limite atual 

(FILHO e POMPEU, 2007). 

 

A mencionada torre de resfriamento piloto foi construída para testar a utilização do 

efluente final da refinaria, puro ou misturado com água de menor salinidade, como água 

de reposição de torres de resfriamento. Segundo AMORIM apud SCHOR (2006), “a 

                                                 
140 O Projeto de Modernização da REPLAN prevê a construção de novas unidades de hidrodessulfurização 
de nafta craqueada, hidrotratamento de nafta de coque, reforma catalítica, hidrotratamento de diesel e 
querosene, coqueamento retardado e recuperação de enxofre, além de sistemas auxiliares e de utilidades, 
como sistema de enriquecimento de oxigênio e sistema de recuperação de hidrogênio (FILHO e 
POMPEU, 2007). 
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idéia é verificar o impacto na vida útil dos trocadores de calor quando é utilizada mistura 

do efluente com água limpa, na presença de inibidores de corrosão e dispersantes”. 

 

Como conseqüência do aumento do consumo de água e da ampliação da refinaria, 

haverá um acréscimo na geração de efluentes da unidade (esse aumento é estimado em 

28,70 m3/h). Aqui também, a refinaria possui as mesmas alternativas: aumento da 

outorga e implantação de sistema de reúso. Se for considerada a primeira alternativa, 

haverá um aumento no volume de efluentes despejados no rio. No caso de se implantar o 

sistema do reúso, haverá uma redução de 210,30 m3/h no lançamento de efluentes 

(FILHO e POMPEU, 2007). 

 

 

5.5.  Análise Comparativa entre a Regulamentação do Uso da Água e Perspectivas 

de Reúso no Brasil e nos EUA 

 

A regulamentação do uso da água nos EUA e no Brasil apresenta muitas características 

em comum, tais como o fato de a água pertencer ao Estado e para usá-la o usuário 

precisar de uma permissão, a existências de políticas ambientais e de recursos hídricos, 

bem como normas específicas para proteção das águas e do meio ambiente em geral e 

para as atividades das refinarias. No entanto, os EUA possuem alguns instrumentos mais 

eficazes em relação à proteção das águas, como o estabelecimento de padrões de 

lançamento de efluentes específicos por tipologia industrial e algumas normas estaduais 

de reúso de água. 

 

Inicialmente cabe analisar o modelo de gestão de recursos hídricos adotado por cada 

país. Conforme visto no Capítulo 5, existem, de maneira geral, dois modelos: o modelo 

de mercado de água e o modelo de gestão negociada. Em função das peculiaridades de 

cada país, podem-se observar diferenças em relação à adoção dos modelos. Nos EUA, 

onde existem áreas com disponibilidade hídrica e de escassez, é adotado, 

prioritariamente, o modelo de mercado de água, mas alguns estados adotam o modelo de 
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gestão negociada, mais participativo, em geral nas áreas com mais disponibilidade de 

água, onde o Estado não precisa intervir tanto. No Brasil, houve uma evolução do 

chamado modelo burocrático para o modelo de gestão participativa. 

 

A adoção de um ou outro modelo de gestão pode vir a influenciar no uso mais eficiente 

dos recursos hídricos uma vez que o modelo de gestão negociada geralmente objetiva o 

aspecto qualitativo da água, enquanto que o modelo de mercado de água visa resolver 

problemas quantitativos. Atualmente, quando a maioria dos países enfrenta os dois tipos 

de problema, o modelo ideal seria aquele que cuidasse de ambos os aspectos dos 

recursos hídricos, através de uma gestão descentralizada e participativa. 

Independentemente do modelo de gestão adotado, tanto no Brasil quanto nos EUA as 

águas pertencem ao Estado, e sua utilização pelo usuário depende de uma autorização 

deste (seja através de uma outorga, no caso do Brasil, ou de uma permissão, no caso dos 

EUA). 

 

Interessante notar a evolução deste sistema nos EUA, apresentado no Capítulo 4, e suas 

peculiaridades em relação ao sistema brasileiro. O sistema americano possui duas 

doutrinas adotadas de acordo com o estado: o direito ripariano e a doutrina da 

apropriação primária. No direito ripariano, quem tinha direito ao uso da água era o 

proprietário da terra adjacente ao corpo hídrico; enquanto que na doutrina da 

apropriação primária, o primeiro a fazer a retirada de água detinha tal direito. 

Atualmente, com a evolução das duas doutrinas, ambas possuem sistemas de permissões 

administrativas para permissão do uso da água, mantendo, entretanto, suas 

características originais para definição do detentor do direito. No Brasil, todos os estados 

da federação adotam o mesmo sistema de outorga pelo uso dos recursos hídricos 

instituído pela Lei n 9.433/97.   

 

No Brasil, junto com a outorga sobre o uso dos recursos hídricos surgiu a cobrança por 

tais usos. De acordo com a PNRH, que instituiu os dois instrumentos, estão sujeitos à 

cobrança os usos sujeitos à outorga. Apesar de a referida lei ser de 1997, a efetividade 
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deste instrumento ainda não é observada para todas as outorgas já efetuadas. Já nos 

EUA, a cobrança pelo uso dos recursos hídricos não está vinculada à outorga, sendo 

cobrados principalmente os serviços de fornecimento de água potável para uso 

doméstico, industrial e de irrigação e coleta e tratamento de efluentes urbanos. 

 

A questão da água é então regulada nos dois países por leis específicas, mas que 

abordam a matéria de forma diferente. Nos EUA, o CWA é o responsável por regular a 

questão ambiental da água, como seu próprio nome já diz – Ato Federal de Controle de 

Poluição da Água. O CWA trata, principalmente, da questão do despejo de efluentes nas 

águas americanas, através do seu sistema de permissões (NPDES). No Brasil, a Lei n 

9.433/97, que instituiu a PNRH, traz princípios e diretrizes para utilização da água, 

institui instrumentos para execução da Política e cria um Sistema para colocá-la em 

prática.  

  

Cabe lembrar que em ambos os países a água está inserida num contexto maior, o do 

meio ambiente, que conta com uma norma de caráter geral: o NEPA, nos EUA, e a 

PNMA, no Brasil. 

 

Uma das principais diferenças entre os dois sistemas é a questão do lançamento de 

efluentes. Nos EUA, o CWA estabelece as normas gerais para o lançamento dos 

efluentes industriais bem como para manutenção da qualidade das águas americanas. Os 

padrões de lançamento estão previstos no Título 40 do CFR e os padrões de qualidade da 

água são estabelecidos pelos estados.  

 

O Brasil possui uma norma federal que estabelece o enquadramento dos corpos d’água 

em classes e os padrões de lançamento de efluentes e de qualidade da água (Resolução 

CONAMA nº 357/05). No entanto, alguns estados também estabeleceram padrões, mais 

restritivos que os federais, em normas próprias.  
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A principal diferença aqui reside no fato de que o Brasil só estabelece os valores 

máximos permitidos para o lançamento de cada substância considerada prejudicial. Os 

EUA, além desses padrões, estabelecem padrões de lançamento por tipologia industrial, 

considerando a melhor tecnologia e/ou prática de controle disponíveis. As refinarias, por 

exemplo, devem obedecer aos padrões estabelecidos pela seção 419 do CFR. Isso 

melhora o controle das atividades mais poluentes pois, em geral, seus padrões de 

lançamento são mais restritos, e/ou mais vinculados à realidade tecnológica da atividade 

industrial.  

 

Além disso, os EUA possuem um mecanismo de controle, o TMDL, que faz ligação 

entre os padrões de qualidade de água e os padrões de lançamento de efluentes. Ou seja, 

no Brasil, uma indústria pode lançar seus efluentes dentro dos padrões estabelecidos, 

mas, mesmo assim, pode comprometer o padrão de qualidade daquele corpo hídrico, 

fazendo com que este não cumpra os requisitos de sua classe. Nos EUA, quando isso 

acontece, é estabelecido um TMDL para a substância (ou substâncias) que estão 

comprometendo a qualidade final do corpo hídrico, criando padrões mais restritivos para 

aquelas substâncias até a água voltar ao padrão da sua classe. 

 

Em linhas gerais, o quadro legal do refino de ambos os países é bem completo. Esta é 

uma das atividades mais reguladas em função do seu potencial poluidor e tanto o Brasil 

como os EUA possuem normas específicas para a atividade, bem como enquadram o 

refino na maioria das suas normas ambientais. A diferença, conforme mencionado 

anteriormente, está no fato de que os EUA possuem normas específicas para o despejo 

dos efluentes das refinarias, bem como de outros tipos de indústrias. 

 

Apesar do amplo quadro legislativo ambiental, nenhum dos dois países possuem normas 

específicas que regulamentem o reúso da água. Alguns estados americanos, no entanto, 

possuem normas que tratam do reúso, bem como manuais sobre o assunto. Nesse 

sentido, os EUA também são mais avançados, pois possuem um vasto material de apoio 

e consulta para as indústrias interessadas na prática, com destaque para o Guidelines for 
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Water Reuse, publicado pela USEPA (USEPA, 2004). O Brasil possui apenas uma 

norma que trata do assunto, a Resolução CNRH nº 54/05. 

 

O fato de não existirem normas específicas sobre o reúso nos dois países não significa a 

inexistência de instrumentos que incentivem e induzem ao reúso. Nos Eua cabe destaque 

para os seguintes instrumentos: 

• enquadramento dos corpos d’água em classes e estabelecimento de padrões 

específicos de qualidade da água e de lançamento de efluentes (por substâncias e 

por tipologia industrial);  

• monitoramento dos padrões;  

• políticas de controle da poluição;  

• programa de redução das fontes não pontuais de poluição;  

• TMDL;  

• definição de qualidade da água, usos designados e os tratamentos necessários para 

o seu reúso;  

• permissão para o uso da água e para o lançamento de efluentes. 

 

Diante de tais instrumentos, pode-se apontar algumas vantagens do sistema americano 

em relação ao brasileiro: 

• A existência de algumas normas estaduais sobre reúso e de manuais que servem 

de base para sua aplicação pelas indústrias são um excelente ponto de partida para 

o estímulo ao reúso.  

• O estabelecimento de padrões de lançamento de efluentes por tipologia industrial 

é, conforme mencionado anteriormente, mais restritivo, sendo mais eficaz na 

indução ao reúso.  

• A obrigatoriedade do monitoramento dos padrões e de instituição de políticas de 

controle da poluição fazem com que as indústrias estejam sempre controlando 

seus padrões de qualidade e de lançamento de efluentes, fazendo com que o reúso, 

muitas vezes, seja a melhor alternativa. 
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• O TMDL faz com que o controle por substância seja mais rígido, ajudando a 

manter o padrão de qualidade dos corpos hídricos, fazendo com que o reúso passe 

a ser um dos mecanismos utilizados para cumprimento dos padrões estabelecidos. 

• E a definição de qualidade da água conforme os usos designados também aumenta 

a rigidez do controle de lançamento de efluentes uma vez que tais usos são os 

definidos como ótimos para aquele corpo hídrico, sendo um padrão que deve ser 

alcançado, e não o uso atual que aquele corpo possui.  

 

Conforme demonstrado no Capítulo 4, estes instrumentos têm levado diversas refinarias 

a fazer reúso de água, podendo-se apontar o TMDL e  o estabelecimento de padrões por 

tipologia industrial como os fatores mais importantes para o incentivo ao reúso. Outro 

fator que incentiva mais as indústrias americanas a fazerem o reúso da água é a questão 

da escassez quantitativa e qualitativa desse recurso nos EUA, que só começou a ser 

sentida no Brasil há pouco tempo, fazendo com que, só agora, as indústrias brasileiras 

comecem a considerar a questão da água e sua importância. 

 

No Brasil, cabe destacar os seguintes instrumentos: 

• estabelecimento de usos prioritários;  

• metas de racionalização contidas nos planos de recursos hídricos;  

• enquadramento dos corpos d’água em classes e estabelecimento de padrões de 

qualidade da água e de lançamento de efluentes (por substâncias);  

• outorga pelo uso dos recursos hídricos;  

• cobrança pelo uso dos recursos hídricos. 

  

Assim, o Brasil também possui instrumentos capazes de incentivar o reúso no país, 

como os sistemas de outorga e cobrança. Conforme demonstrado no capítulo 5, a 

outorga é um instrumento eficaz de incentivo ao reúso pois mantém o consumo efetivo 

de água equilibrado com a oferta, ou seja, com o crescimento da demanda a 

racionalização do uso da água e o seu reúso serão soluções para manutenção da oferta. 
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A cobrança também se mostra eficaz uma vez que a racionalização do uso da água será 

um excelente meio de economia, desde que, é claro, o valor cobrado reflita o real valor 

do recurso.  

 

Em relação ao enquadramento dos corpos d’água e ao estabelecimento de padrões de 

qualidade de água e de lançamento de efluentes, conforme já mencionado, a principal 

diferença entre os sistemas brasileiro e americano é que no segundo, além do 

estabelecimento de padrões por substância, há o estabelecimento de padrões por 

tipologia industrial, mais restritivos que por substância. Além disso, os EUA se mostram 

mais eficazes no que diz respeito ao monitoramento e à fiscalização. Um exemplo disso 

é a existência do NPDES cujas permissões, além dos limites de lançamento, determinam 

o monitoramento dos corpos d’água e a elaboração de relatórios de exigências. O CWA 

também prevê o monitoramento dos efluentes acompanhado de relatórios (Inventário 

Nacional de Qualidade da Água e a Lista de Águas Ameaçadas e Deterioradas) a serem 

submetidos à EPA e postos à disposição do público, conforme mencionado no Capítulo 

4. 

 

Diante disso, conclui-se que ambos os países possuem ferramentas capazes de incentivar 

o uso racional ou eficiente da água e o reúso.  

 

Finalmente, conforme apontado no final dos capítulo 4 e 5, tanto nos EUA como no 

Brasil já é possível vislumbrar a prática do reúso em refinarias de petróleo. Nos EUA, o 

reúso de água nas refinarias já é uma realidade. No Brasil, estão se iniciando os estudos 

das tecnologias disponíveis e as possibilidades de sua implantação no parque de refino 

nacional existente e nas suas futuras ampliações. Apesar de ainda não existir nenhum 

caso concreto de reúso de água em uma refinaria brasileira, a maioria delas já adota 

técnicas para diminuir o consumo de água e o lançamento de efluentes, ou seja, o uso 

racional e eficiente da água. 
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O Quadro 9 apresenta uma análise comparativa entre as principais características da 

regulamentação do uso da água e das perspectivas de reúso no Brasil e nos EUA. 

 

Quadro 9 -  Análise Comparativa entre a Regulamentação do Uso da Água e 

Perspectivas de Reúso no Brasil e nos EUA 

 EUA Brasil 

Modelo de Gestão 
Modelo de mercado de água e 

Modelo de gestão negociada 
Modelo de gestão negociada 

Propriedade da água União e Estados União, Estados e Distrito Federal 

Direito de uso dos 

recursos hídricos 

Sistema ripariano ou sistema de 

apropriação primária                

(ambos possuem, em alguns estados, 

um sistema de permissões 

administrativas) 

Outorga pelo uso dos recursos 

hídricos 

Cobrança pelo uso dos 

recursos hídricos 

São cobrados principalmente os 

serviços de fornecimento de água 

potável para uso doméstico, 

industrial e de irrigação e coleta e 

tratamento de efluentes urbanos 

São cobrados todos os usos sujeitos à 

outorga 

Políticas Ambientais e de 

Recursos Hídricos 

National Environmental Protection 

Act (NEPA)                       

Clear Water Act (CWA) 

Título 40 (CFR) 

Política Nacional de Meio Ambiente 

(PNMA)                          

Política Nacional de Recursos 

Hídricos (PNRH) 

Padrões de lançamento 

de efluentes e de 

qualidade da água 

CWA  

(O CWA não estabelece padrões, 

estes são estabelecidos pelos estados 

ou pela EPA – os padrões de 

lançamento das refinarias estão na 

seção 419 do CFR) 

Resolução CONAMA n 357/05; 

Resolução CNRH n 12/00 e 

Resolução CONAMA n 274/00 

Legislação sobre refino 

Resource Conservation and 

Recovery Act (RCRA); Safe Drink 

Water Act (SDWA); Comprehensive 

Environmental Response, 

Decreto-lei nº 1.413/75; Resolução 

CONAMA nº 23/96; Decreto nº 

98.973/90; Decreto nº 2.953/99; 

Portaria ANP nº 28/99; Resolução 
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 EUA Brasil 

Compensation and Liability Act 

(CERCLA); Emergency Planning 

and Community Right-to-know Act 

(EPCRA); Oil Pollution Act and 

Spill Prevention Control and 

Countermeasure Plans; CFR (seções 

79, 80, 110, 112, 122, 130, 131 e 

419) 

CONAMA nº 237/97; Resolução nº 

269/00; Decreto nº 4.136/02; Lei 

9.966/00; Resolução CONAMA nº 

313/02; Portaria ANP nº 03/03; 

Resolução CONAMA nº 357/05 

Legislação sobre reúso 
A regulamentação sobre o reúso 

varia de estado para estado 
Resolução CNRH nº 54/05 

Instrumentos para o 

reúso 

Regulamentação ou manuais sobre 

reúso; enquadramento dos corpos 

d’água em classes e estabelecimento 

de padrões específicos de qualidade 

da água e de lançamento de efluentes 

(por substâncias e por tipologia 

industrial); monitoramento dos 

padrões; políticas de controle da 

poluição; Programa de redução das 

fontes não pontuais de poluição; 

TMDL; definição de qualidade da 

água e os tratamentos necessários 

para o seu reúso; permissão para o 

uso da água e para o lançamento de 

efluentes 

Estabelecimento de usos prioritários; 

metas de racionalização contidas nos 

planos de recursos hídricos; 

enquadramento dos corpos d’água 

em classes e estabelecimento de 

padrões de qualidade da água e de 

lançamento de efluentes (por 

substâncias); outorga pelo uso dos 

recursos hídricos; cobrança pelo uso 

dos recursos hídricos 

Perspectivas de reúso em 

refinarias 

Reúso em função da escassez 

quantitativa e qualitativa de água 

Reúso em função da escassez 

quantitativa e qualitativa de água 

Fonte: Elaboração própria. 
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

A distribuição desigual das águas pelas regiões do Brasil e o mau uso dos recursos 

hídricos ao longo de décadas fizeram com que a sua escassez quantitativa e qualitativa 

se tornasse motivo de preocupação pela sociedade e pelo Poder Público. 

Conseqüentemente, a gestão eficaz dos recursos hídricos passou a ter importância tanto 

para as questões econômicas quanto sociais do país, influenciando o dia-a-dia das 

pessoas, as políticas públicas e as atividades industriais. 

 

Dentre as atividades industriais que mais utilizam recursos hídricos, como insumo para 

seu processo produtivo ou para o despejo de efluentes líquidos, está o refino de petróleo, 

motivo pelo qual a gestão dos recursos hídricos no país poderá influenciar no 

crescimento e desenvolvimento desta atividade. 

 

A importância da questão da água para o setor do refino no Brasil se dá pelo volume 

consumido pelas refinarias e pela poluição causada por seu processo produtivo. De fato, 

os principais impactos ambientais do refino do petróleo são a demanda de grandes 

quantidades de água para suas operações e a geração de efluentes líquidos. Em função da 

expansão do parque de refino nacional essa preocupação se faz cada vez mais presente. 

 

Diante deste quadro, observou-se a importância de uma gestão eficaz de recursos 

hídricos também dentro das refinarias e, principalmente, da adoção de medidas que 

favoreçam o uso racional e o reúso dos recursos hídricos. 

 

Da análise do desenvolvimento da produção mundial de petróleo e da complexidade das 

refinarias, observou-se o destaque dos EUA nesse mercado. A importância do refino 

americano no cenário internacional, aliada ao fato de que essa indústria é considerada 

hidro-intensiva, faz com que o setor de refino nos EUA tenha que atender a crescentes 

exigências da legislação ambiental do país.  
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Assim, optou-se por analisar como os EUA, país com o maior e mais importante parque 

de refino mundial, vem enfrentando a questão do reúso de água em suas refinarias. 

 

A maior parte das refinarias americanas utiliza água tratada nas suas instalações. Apesar 

de não haver regulamentação exigindo a prática do reúso, a rigidez da legislação 

ambiental no país aliada a outros instrumentos de gestão dos recursos hídricos, tais como 

a outorga pelo seu uso e os padrões de lançamento de efluentes, incentiva a adoção de 

processos de reúso nas refinarias americanas. 

 

Inicialmente cabe mencionar o direito de uso das águas americano, baseado nas 

doutrinas do direito ripariano e da apropriação primária, de acordo com as características 

físicas e geográficas do país. O uso da água no direito ripariano depende da localização 

da atividade consumidora em uma propriedade adjacente a um corpo d’água para que 

possa usar essa água, estando sujeita às limitações do uso razoável. No caso da 

apropriação primária, a permissão para o uso da água depende da quantidade de água 

disponível em função do uso dos proprietários primários.  

 

Assim, de acordo com a região, as refinarias encontram mais ou menos dificuldades no 

acesso à água, o que, na maioria dos casos, acaba por incentivar o uso racional ou o 

reúso dos recursos hídricos nas suas instalações.  

 

Em relação aos padrões de lançamento de efluentes, além de sua rigidez, fato que por si 

só pode induzir a processos de reúso, uma particularidade do sistema americano é a 

adoção de padrões por tipologia industrial, mais restritos e/ou mais vinculados à 

realidade tecnológica da atividade industrial, o que melhora o controle das atividades 

mais poluentes, aliada ao estabelecimento da TDML, que faz ligação entre os padrões de 

qualidade de água e os padrões de lançamento de efluentes. 

 

Além desses instrumentos, cabe citar também outras medidas eficientes adotadas pelos 

EUA para incentivar o uso racional e o reúso da água, dentre elas: estabelecimento de 
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políticas de controle da poluição para manter a qualidade de água nos níveis aceitáveis; 

realização de  programas de monitoramento da água pelos estados, cujos resultados 

devem ser constar do Inventário Nacional de Qualidade da Água e da Lista de Águas 

Ameaçadas e Deterioradas; e permissões emitidas pelo NPDES que abrangem as fontes 

pontuais de poluição despejadas nos corpos d’água superficiais. 

 

Dessa forma, pode-se afirmar que a falta de regulamentação específica sobre o reúso de 

água nos EUA não significa que o país não possua instrumentos capazes de induzi-lo, 

principalmente através de normas que promovem o uso de água reciclada, limitando a 

quantidade de água disponível para a população, ou restringindo o despejo de efluentes 

nos corpos d’água. Além disso, a limitação da disponibilidade de água no país pode 

fazer com que o Governo exija o reúso em casos específicos, condicionado a outorga à 

sua prática. Nesse sentido, a expansão do parque de refino americano prevista para os 

próximos anos deverá considerar o uso racional da água e o seu reúso para garantir ao 

setor níveis suficientes de água. 

 

Diferentemente do que acontece nos EUA, as indústrias brasileiras ainda não têm o 

reúso como prática regular de gestão de recursos hídricos. Isso pode ser atribuído ao fato 

de que o país ainda não enfrenta situações de escassez de água como os EUA, ou ainda, 

de que os instrumentos previstos pela relativamente recente legislação brasileira sobre 

recursos hídricos ainda não são totalmente aplicados. No entanto, o setor de refino 

nacional já percebeu a importância do uso racional dos recursos hídricos para a 

viabilidade de sua expansão, motivo pelo qual vem trabalhando com a possibilidade de 

adoção de técnicas de uso racional e de reúso de água nas refinarias existentes no país e 

nas que irão se instalar nos próximos anos. 

 

A utilização racional e integrada dos recursos hídricos é um dos objetivos da Política 

Nacional de Recursos Hídricos. A Lei não prevê o reúso da água como instrumento da 

Política, no entanto, a criação dos instrumentos de outorga e de cobrança pelo uso da 

água induz a adoção de práticas de reúso. Conforme verificado da análise do sistema 
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americano, a inexistência de uma norma específica sobre o reúso não desestimula sua 

adoção, pois mais importante do que regras sobre sua prática são os instrumentos 

capazes de fazer com que o reúso seja um instrumento eficaz de gestão dos recursos 

hídricos. 

 

Dentre os instrumentos presentes na legislação ambiental brasileira capazes de induzir o 

uso racional e o reúso da água cabe destaque para a elaboração dos planos de recursos 

hídricos; a classificação das águas do território nacional  e o estabelecimento de padrões 

de lançamento e de qualidade da água; a outorga pelo uso dos recursos hídricos e sua 

cobrança. 

 

Em relação aos planos de recursos hídricos, este devem ter como conteúdo mínimo 

metas de racionalização de uso, aumento da quantidade e melhoria da qualidade dos 

recursos hídricos disponíveis, estabelecendo, assim, condições para melhoria da 

qualidade da água dos corpos receptores e para mudança no comportamento do setor 

industrial. No entanto, somente em 2006 foi publicado o Plano Nacional de Recursos 

Hídricos, sem que se possa saber ao certo quando se dará sua efetiva implementação. 

 

A classificação das águas do território nacional já está em um estágio um pouco mais 

avançado. Inicialmente realizada em 1986 pela Resolução CONAMA nº 20, a 

classificação das águas foi recentemente atualizada pela Resolução CONAMA nº 

357/05, que dispôs também sobre os padrões de qualidade das águas e de lançamento de 

efluentes. A importância deste instrumento se dá pelo fato da classificação das águas ter 

por objetivos assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a que 

forem destinadas e diminuir os custos do combate à poluição das águas, mediante ações 

preventivas permanentes, inclusive por meio de reúso, dentre outros. 

 

Além disso, de acordo com a referida resolução, os efluentes de qualquer fonte poluidora 

somente poderão ser lançados, direta ou indiretamente, nos corpos de água, após o 

devido tratamento e desde que obedeçam às condições, padrões e exigências previstos na 
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legislação, podendo o Poder Público acrescentar outras condições e padrões de 

qualidade e de lançamento de efluentes, para um determinado corpo de água, ou torná-

los mais restritivos, tendo em vista as condições locais, mediante fundamentação 

técnica; poderá ainda exigir a melhor tecnologia disponível para o tratamento dos 

efluentes, compatível com as condições do respectivo curso de água superficial. 

 

Cabem aqui dois questionamentos principais: os padrões estabelecidos pela Resolução 

CONAMA nº 357/05 são suficientes para manutenção da qualidade da água? O Poder 

Público efetua um monitoramento eficaz da qualidade da água do corpo receptor e dos 

efluentes quando da emissão da outorga? 

 

Em relação à qualidade dos padrões estabelecidos pela legislação federal, não cabe nesta 

dissertação uma análise mais detalhada dos mesmos, apesar de que uma breve 

comparação entre os padrões estabelecidos nos estados brasileiros já aponta algumas 

diferenças entre os mesmos, mostrando que alguns estados adotam padrões mais rígidos 

do que os federais. No entanto, cabe a recomendação de um estudo comparativo entre os 

padrões brasileiros com padrões de países com notória preocupação com os recursos 

hídricos, tais como França, Alemanha e EUA. 

 

O segundo questionamento remete a outro instrumento que, se bem utilizado, é bastante 

eficaz na gestão dos recursos hídricos, podendo levar ao uso racional e ao reúso de água, 

a necessidade da autorização da captação de água pela outorga. No entanto, é preciso 

verificar se a emissão de outorga pelo uso dos recursos hídricos está sendo utilizada de 

maneira eficaz pelo Poder Público. 

 

Para a manutenção dos padrões de qualidade da água do corpo receptor é preciso que, ao 

emitir a outorga, o órgão competente avalie se a vazão total a ser captada e lançada não 

só obedecem aos padrões estabelecidos pela legislação mas também se esses valores, em 

conjunto com as demais atividades já existentes no corpo receptor, não irão prejudicar a 

sua qualidade. É preciso ainda que se faça uma previsão de possíveis usos que terá o 
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corpo receptor para que a outorga desses usos futuros continue a preservar os padrões de 

qualidade. 

 

A partir do momento em que o controle das vazões outorgadas se faz de forma séria e 

eficaz, este instrumento se mostra como um dos mais eficientes para racionalização do 

uso da água, uma vez que com a crescente escassez qualitativa e quantitativa da água a 

reutilização da mesma poderá vir a ser a única solução para empreendimentos 

localizados em áreas já saturadas de atividades ou de poluição. 

 

Finalmente, cabe mencionar a cobrança pelo uso dos recursos hídricos como 

instrumento de gestão. Sua eficácia se dá a partir do momento em que o usuário passa a 

pagar pela água que consome (incluídos os efluentes lançados), dependendo, no entanto, 

de o custo da água ser significativo para a indústria, quando passará a ser considerado 

para a formação dos preços dos produtos industrializados. Para tanto, é preciso que a 

razão entre o custo operacional e o consumo de água de um usuário, em um determinado 

período de tempo, seja baixa. 

 

No Brasil, a efetividade da cobrança pelo uso dos recursos hídricos é relativamente 

recente, e somente duas bacias hidrográficas federais tem este instrumento 

implementado (bacias do Rio Paraíba do Sul e do rio Piracicaba), e seus valores ainda 

estão sendo atualizados. Dessa forma, pode-se afirmar que a cobrança pelo uso da água 

ainda não é um grande incentivo à redução do uso de água ou ao reuso, mas esta pode 

vir a ser uma das únicas alternativas para redução dos custos e, conseqüentemente, do 

consumo de água, pois a partir do momento que o usuário passa a pagar pela água que 

consome (incluídos os efluentes lançados), a racionalização da mesma se torna um 

excelente meio de economia.  

 

Como foi demonstrado, o Brasil, assim como os EUA, também possui instrumentos para 

induzir o reúso da água, apesar de serem iniciativas mais recentes do que às americanas. 

Pode-se notar então, que o país já possui várias referências sobre a vantagem da prática 
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do reúso de água, bem como instrumentos que permitem a adoção do reúso como 

estratégia de conservação dos recursos hídricos. 

 

Nesse sentido, pode-se apontar as recentes pesquisas da Petrobras sobre novas técnicas e 

tecnologias de reúso para serem aplicadas em suas refinarias, o que indica que o assunto 

já tem uma certa relevância para a Petrobras, apesar de ainda não se poder dizer que o 

reúso já é uma realidade, especialmente para a localização das novas refinarias, quando a 

definição da outorga será crucial..  

 

Algumas das principais refinarias brasileiras, como a REDUC, a RECAP já estão 

preocupadas com seu futuro abastecimento de água, já adotando técnicas de uso racional 

de água. Outras, como a REPLAN, já perceberam que no futuro não terão como 

expandir sem um aproveitamento racional de água, prevendo, portanto, sistemas de 

reúso de água. 

 

Dessa forma, pode-se dizer que as perspectivas são promissoras para o reuso, na medida 

em que já há reconhecimento por parte da Petrobras do problema da 

quantidade/qualidade de água para suas refinarias. No entanto, a escassez de água e o 

reúso ainda não se tornaram questões cruciais para o refino da Petrobras, não sendo uma 

variável-chave para a escolha da localização do Complexo Petroquímico do Rio de 

Janeiro (COMPERJ). 

 

Assim, pode-se concluir que uma regulamentação do reúso de água nas refinarias não se 

faz necessária para a adoção de práticas de reúso por esse setor industrial, uma vez que 

os instrumentos trazidos pela PNRH, principalmente o sistema de outorga, cobrança e 

fiscalização, têm condições de manter o equilíbrio entre a oferta e a demanda de água, 

pois a crescente demanda de água pressionará os usuários a racionalizar seu uso. 

 

A existência de diversos instrumentos de gestão, no entanto, não são capazes de, 

sozinhos, induzir ao reúso da água pelas indústrias. Para a concretização do reúso de 
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água pelas refinarias não se faz necessária uma norma que obrigue o seu uso, mas sim a 

aplicação efetiva dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos já existentes no país. 

 

Inicialmente é preciso que o Poder Público garanta sua aplicabilidade através de práticas 

mais eficientes de monitoramento dos padrões de qualidade de água dos corpos 

receptores e dos padrões de lançamento de efluentes. Em seguida é preciso que o sistema 

de emissões de outorga de uso dos recursos hídricos considere o total da bacia 

hidrográfica do corpo receptor para que os efluentes, mesmo que dentro do padrões de 

lançamento, não interfiram na qualidade da água. Finalmente, os valores instituídos para 

cobrança devem refletir o real valor econômico da água. 

 

Esta dissertação não pretende esgotar o tema da regulamentação do reúso de água em 

refinarias no Brasil, mas apenas analisar um dos modelos existentes, verificar sua 

eficácia e compará-lo com o modelo brasileiro e seus instrumentos.  

 

Além dos EUA outros países possuem refinarias que já fazem reúso de água, tais como o 

México e a Índia. Países como França e Alemanha têm sistemas de gestão de recursos 

hídricos similares ao brasileiro, porém em estágios de aplicação bem mais avançados. 

Assim, a análise destes outros modelos de gestão são fundamentais para que a instituição 

de um sistema mais eficaz de gerenciamento de recursos hídricos com vistas ao uso 

racional e ao reúso da água. 

 

Além da análise dos sistemas de gerenciamento de recursos hídricos, questões de ordem 

prática também devem ser analisadas para a escolha da adoção do reúso como prática de 

gestão. Uma das principais é a questão do custo do reúso em função dos custos de outras 

alternativas de abastecimento. É preciso analisar o comportamento/desenvolvimento do 

mercado, que pode, sozinho, induzir ao reúso, se esta for a alternativa economicamente 

mais viável, independente dos incentivos trazidos pelos outros instrumentos de gestão. 
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ANEXO I 

U.S.Code – 2000 Edition 

 

O U.S. Code é a codificação by subject matter of the general and permanent laws of the United 

States. Ele está dividido by broad subjects em 50 títulos e publicado pelo Office of the Law 

Revision Counsel, da Câmara dos Deputados. 

 

Dos 50 títulos, apenas 23 foram promulgados na forma de lei (1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 

23, 28, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 46, and 49). Quando um título do Código é promulgado, 

seu texto passa a ser oficialmente lei. Os títulos que não foram promulgados são apenas prima 

facie da lei. 

 

O U.S. Code não contem regulamentos editados pelas agências, decisões das Cortes federais ou 

leis promulgadas pelos governos locais ou estaduais. 

 

Desde 1926, o U.S. Code tem sido publicado a cada 6 anos e, entre as edições, são publicados 

suplementos anuais que visam apresentar as informações mais recentes. 

 

Title 1 General Provisions  

Title 2 The Congress  

Title 3 The President  

Title 4 Flag and Seal, Seat of Government, 

and the States  

Title 5 Government Organization and 

Employees  

Title 5a Government Organization and 

Employees (Appendix)  

Title 6 Surety Bonds [Repealed]  

Title 7 Agriculture  

Title 8 Aliens and Nationality  

Title 9 Arbitration  

Title 10 Armed Forces  

Title 10a Armed Forces (Appendix)  

Title 11 Bankruptcy  

Title 11a Bankruptcy (Appendix)  

Title 12 Banks and Banking  

Title 13 Census  

Title 14 Coast Guard  

Title 15 Commerce and Trade  

Title 16 Conservation  

Title 17 Copyrights  

Title 18 Crimes and Criminal Procedure  

Title 18a Crimes and Criminal Procedure 

(Appendix)  

Title 19 Customs Duties  

Title 20 Education  
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Title 21 Food and Drugs  

Title 22 Foreign Relations and Intercourse  

Title 23 Highways  

Title 24 Hospitals and Asylums  

Title 25 Indians  

Title 26 Internal Revenue Code  

Title 26a Internal Revenue Code 

(Appendix)  

Title 27 Intoxicating Liquors  

Title 28 Judiciary and Judicial Procedure  

Title 28a Judiciary and Judicial Procedure 

(Appendix)  

Title 29 Labor  

Title 30 Mineral Lands and Mining  

Title 31 Money and Finance  

Title 32 National Guard  

Title 33 Navigation and Navigable Waters  

Title 34 Navy [Repealed]  

Title 35 Patents  

Title 36 Patriotic and National Observances, 

Ceremonies, and Organizations  

Title 37 Pay and Allowances of the 

Uniformed Services  

Title 38 Veterans' Benefits  

Title 38a Veterans' Benefits (Appendix)  

Title 39 Postal Service  

Title 40 Public Buildings, Property, and 

Works  

Title 40a Public Buildings, Property, and 

Works (Appendix)  

Title 41 Public Contracts  

Title 42 The Public Health and Welfare  

Title 43 Public Lands  

Title 44 Public Printing and Documents  

Title 45 Railroads  

Title 46 Shipping  

Title 46a Shipping (Appendix)  

Title 47 Telegraphs, Telephones, and 

Radiotelegraphs  

Title 48 Territories and Insular Possessions  

Title 49 Transportation  

Title 50 War and National Defense  

Title 50a War and National Defense 

(Appendix) 

 
Fonte: GPO, 2005. 
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ANEXO II 

Agências Reguladoras e Departamentos Ambientais Americanos 

 

• Council on Environmental Quality – Title 40, V  

• Department of Agriculture  

• Office of Environmental Quality – Title 7, XXXI  

• Forest Service – Title 36, II  

• Natural Resources Conservation Service – Title 7, VI  

• Department of Commerce  

• Fishery Conservation and Management  –  Title 50, VI  

• National Marine Fisheries Service  –  Title 50, II, IV, VI  

• National Oceanic and Atmospheric Administration  –  Title 15, IX; Title 50, II, III, IV, VI  

• Council on Environmental Quality  –  Title 40, V  

• Department of Interior  

• Bureau of Land Management  –  Title 43, II  

• Endangered Species Committee  –  Title 50, IV  

• Geological Survey  –  Title 30, IV  

• National Park Service  –  Title 36, I  

• United States Fish and Wildlife Service  –  Title 50, I, IV  

• Department of Transportation  

• Federal Highway Administration  –  Title 23, I, II  

• Environmental Protection Agency  –  Title 5, LXII, Title 40, I, IV, VII  

• Federal Acquisition Regulation  –  Title 48, Title 15  

• Property Management Regulations  –  Title 41, Chapter 115  

• Office of Environmental Quality  –  Title 7, XXXI  

• Fishery Conservation and Management  –  Title 50, VI  

 
Fonte: Appendix C of the 2002-2003 U.S. Government Manual, in: GPO, 2005. 
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ANEXO III 

Federal Water Pollution Control Act – CWA 

 

TITLE I – Research and Related Programs 

Sec. 101. Declaration of goals and policy 

Sec. 102. Comprehensive programs for water pollution control 

Sec. 103. Interstate cooperation and uniform laws 

Sec. 104. Research, investigations, training, and information 

Sec. 105. Grants for research and development 

Sec. 106. Grants for pollution control programs 

Sec. 107. Mine water pollution control demonstrations 

Sec. 108. Pollution control in great lakes 

Sec. 109. Training grants and contracts 

Sec. 110. Application for training grant or contract; allocation of grants or contracts 

Sec. 111. Award of scholarships 

Sec. 112. Definitions and authorizations 

Sec. 113. Alaska Village demonstration projects 

Sec. 114. Lake Tahoe study 

Sec. 115. In-place toxic pollutants 

Sec. 116. Hudson river PCB reclamation demonstration project 

Sec. 117. Chesapeake bay. 

Sec. 118. Great Lakes. 

Sec. 119. Long Island sound 

Sec. 120. Lake Champlain basin program. 

Sec. 121. Lake Pontchartrain basin. 

Sec. 121. Wet weather watershed pilot projects.1 

 

TITLE II—Grants for Construction of Treatment Works  

Sec. 201. Purpose 

Sec. 202. Federal share 

Sec. 203. Plans, specifications, estimates, and payments 

Sec. 204. Limitations and conditions 
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Sec. 205. Allotment 

Sec. 206. Reimbursement and advanced construction 

Sec. 207. Authorization 

Sec. 208. Area wide waste treatment management 

Sec. 209. Basin planning 

Sec. 210. Annual survey 

Sec. 211. Sewage collection systems 

Sec. 212. Definitions 

Sec. 213. Loan guarantees for construction of treatment works 

Sec. 214. Public information 

Sec. 215. Requirements for american materials 

Sec. 216. Determination of priority 

Sec. 217. Cost-effectiveness guidelines 

Sec. 218. Cost effectiveness 

Sec. 219. State certification of projects 

Sec. 220. Pilot program for alternative water source projects. 

Sec. 221. Sewer overflow control grants. 

 

TITLE III—Standards and Enforcement 

Sec. 301. Effluent limitations 

Sec. 302. Water quality related effluent limitations 

Sec. 303. Water quality standards and implementation plans 

Sec. 304. Information and guidelines 

Sec. 305. Water quality inventory 

Sec. 306. National standards of performance 

Sec. 307. Toxic and pretreatment effluent standards 

Sec. 308. Inspections, monitoring, and entry 

Sec. 309. Federal enforcement 

 

Sec. 310. International pollution abatement 

Sec. 311. Oil and hazardous substance liability 

Sec. 312. Marine sanitation devices 

Sec. 313. Federal facilities pollution control 
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Sec. 314. Clean lakes 

Sec. 315. National study commission 

Sec. 316. Thermal discharges 

Sec. 317. Financing study 

Sec. 318. aquaculture 

Sec. 319. Nonpoint source management programs. 

Sec. 320. National estuary program. 

 

TITLE IV—Permits and Licenses 

Sec. 401. Certification 

Sec. 402. National pollutant discharge elimination system 

Sec. 403. Ocean discharge criteria 

Sec. 404. Permits for dredged or fill material 

Sec. 405. Disposal of sewage sludge 

Sec. 406. Coastal recreation water quality monitoring and notification. 

 

TITLE V—General Provisions 

Sec. 501. Administration 

Sec. 502. General definitions 

Sec. 503. Water pollution control advisory board 

Sec. 504. Emergency powers 

Sec. 505. Citizen suits 

Sec. 506. Appearance 

Sec. 507. Employee protection 

Sec. 508. Federal procurement 

Sec. 509. Administrative procedure and judicial review 

Sec. 510. State authority 

Sec. 511. Other affected authority 

Sec. 512. Separability 

Sec. 513. Labor standards 

Sec. 514. Public health agency coordination 

Sec. 515. Effluent standards and water quality information advisory committee 

Sec. 516. Reports to Congress 
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Sec. 517. General authorization 

Sec. 518. Indian tribes. 

Sec. 519. Short title 

 

TITLE VI—State Water Pollution Control Revolving Funds 

Sec. 601. Grants to states for establishment of revolving funds. 

Sec. 602. Capitalization Grant agreements. 

Sec. 603. Water pollution control revolving loan funds.1 

Sec. 604. Allotment of funds. 

Sec. 605. Corrective action. 

Sec. 606. Audits, reports, and fiscal controls; Intended use plan. 

Sec. 607. Authorization of appropriations. 
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ANEXO IV 

Tittle 40 CFR 
 
TITTLE 40 – Protection of Environment 
CHAPTER I – Environmental Protection Agency 
SUBCHAPTER N – Effluent Guidelines and Standards 
PART 419 – Petroleum Refining Point Source Category 
 
Subpart A -- Topping Subcategory 
419.10   Applicability; description of the topping subcategory. 
419.11   Specialized definitions. 
419.12   Effluent limitations guidelines representing the degree of effluent reduction attainable by the application of the best 
practicable control technology currently available (BPT). 
419.13   Effluent limitations guidelines representing the degree of effluent reduction attainable by the application of the best 
available technology economically achievable (BAT). 
419.14   Effluent limitations guidelines representing the degree of effluent reduction attainable by the application of the best 
conventional pollutant control technology (BCT). 
419.15   Pretreatment standards for existing sources (PSES). 
419.16   Standards of performance for new sources (NSPS). 
419.17   Pretreatment standards for new sources (PSNS). 
 
Subpart B -- Cracking Subcategory 
419.20   Applicability; description of the cracking subcategory. 
419.21   Specialized definitions. 
419.22   Effluent limitations guidelines representing the degree of effluent reduction attainable by the application of the best 
practicable control technology currently available (BPT). 
419.23   Effluent limitations guidelines representing the degree of effluent reduction attainable by the application of the best 
available technology economically achievable (BAT). 
419.24   Effluent limitations guidelines representing the degree of effluent reduction attainable by the application of the best 
conventional pollutant control technology (BCT). 
419.25   Pretreatment standards for existing sources (PSES). 
419.26   Standards of performance for new sources (NSPS). 
419.27   Pretreatment standards for new sources (PSNS). 
 
Subpart C -- Petrochemical Subcategory 
419.30   Applicability; description of the petrochemical subcategory. 
419.31   Specialized definitions. 
419.32   Effluent limitations guidelines representing the degree of effluent reduction attainable by the application of the best 
practicable control technology currently available. 
419.33   Effluent limitations guidelines representing the degree of effluent reduction attainable by the application of the best 
available technology economically achievable (BAT). 
419.34   Effluent limitations guidelines representing the degree of effluent reduction attainable by the application of the best 
conventional pollutant control technology (BCT). 
419.35   Pretreatment standards for existing sources (PSES). 
419.36   Standards of performance for new sources (NSPS). 
419.37   Pretreatment standards for new sources (PSNS). 
 
Subpart D -- Lube Subcategory 
419.40   Applicability; description of the lube subcategory. 
419.41   Specialized definitions. 
419.42   Effluent limitations guidelines representing the degree of effluent reduction attainable by the application of the best 
practicable control technology currently available (BPT). 
419.43   Effluent limitations guidelines representing the degree of effluent reduction attainable by the application of the best 
available technology economically achievable (BAT). 
419.44   Effluent limitations guidelines representing the degree of effluent reduction attainable by the application of the best 
conventional pollutant control technology (BCT). 
419.45   Pretreatment standards for existing sources (PSES). 
419.46   Standards of performance for new sources (NSPS). 
419.47   Pretreatment standards for new sources (PSNS). 
 
Subpart E -- Integrated Subcategory 
419.50   Applicability; description of the integrated subcategory. 
419.51   Specialized definitions. 
419.52   Effluent limitations guidelines representing the degree of effluent reduction attainable by the application of the best 
practicable control technology currently available (BPT). 
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419.53   Effluent limitations guidelines representing the degree of effluent reduction attainable by the application of the best 
available technology economically achievable (BAT). 
419.54   Effluent limitations guidelines representing the degree of effluent reduction attainable by the application of the best 
conventional pollutant control technology (BCT). 
419.55   Pretreatment standards for existing sources (PSES). 
419.56   Standards of performance for new sources (NSPS). 
419.57   Pretreatment standards for new sources (PSNS). 
 
Appendix A to Part 419 -- Processes Included in the Determination of BAT Effluent Limitations for Total Chromium, Hexavalent 
Chromium, and Phenolic Compounds (4AAP) 
Authority: Secs. 301, 304 (b), (c), (e), and (g), 306 (b) and (c), 307 (b) and (c), and 501 of the Clean Water Act (the Federal Water 
Pollution Control Act Amendments of 1972 as amended by the Clean Water Act of 1977) (the "Act"); 33 U.S.C. 1311, 1314 (b), (c), 
(e), and (g), 1316 (b) and (c), 1317 (b) and (c), and 1361; 86 Stat. 816, Pub. L. 92-500; 91 Stat. 1567, Pub. L. 95-217. 
Source: 47 FR 46446, Oct. 18, 1982, unless otherwise noted. 
 
Subpart A -- Topping Subcategory 
 
§419.10   Applicability; description of the topping subcategory. 
The provisions of this subpart apply to discharges from any facility that produces petroleum products by the use of topping and 
catalytic reforming, whether or not the facility includes any other process in addition to topping and catalytic reforming. The 
provisions of this subpart do not apply to facilities that include thermal processes (coking, vis-breaking, etc.) or catalytic cracking. 
 
§419.12   Effluent limitations guidelines representing the degree of effluent reduction attainable by the application of the best 
practicable control technology currently available (BPT). 
(a) Except as provided in 40 CFR 125.30 through 125.32, any existing point source subject to this subpart must achieve the following 
effluent limitations representing the degree of effluent reduction attainable by the application of the best practicable control 
technology currently available (BPT): 
 
------------------------------------------------------------------------ 
                                               BPT Effluent Limitations 
                                             --------------------------- 
                                             Maximum for     Average of daily values 
                                              any 1 day      for 30 consecutive days 
Pollutant or pollutant property                              shall not exceed 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                     Metric units 
                                       (kilograms per 1,000 m\3\ of feedstock)                             
                                             --------------------------- 
BOD5........................................        22.7         12.0 
TSS.........................................        15.8         10.1 
COD\1\......................................       117.0         60.3 
Oil and grease..............................         6.9          3.7 
Phenolic compounds..........................         0.168        0.076 
Ammonia as N................................         2.81         1.27 
Sulfide.....................................         0.149        0.068 
Total chromium..............................         0.345        0.20 
Hexavalent chromium.........................         0.028        0.012 
pH..........................................     (\2\)        (\2\) 
                                             --------------------------- 
\1\See footnote following table in Sec. 419.13(d). 
\2\Within the range of 6.0 to 9.0. 
 
(b) The limits set forth in paragraph (a) of this section are to be multiplied by the following factors to calculate the maximum for any 
one day and maximum average of daily values for thirty consecutive days. 
(1) Size factor. 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                                  Size 
            1,000 bbl of feedstock per stream day                factor 
------------------------------------------------------------------------ 
Less than 24.9...............................................       1.02 
25.0 to 49.9.................................................       1.06 
50.0 to 74.9.................................................       1.16 
75.0 to 99.9.................................................       1.26 
100 to 124.9.................................................       1.38 
125.0 to 149.9...............................................       1.50 
150.0 or greater.............................................       1.57 
------------------------------------------------------------------------ 
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(2) Process factor. 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                                Process 
                    Process configuration                        factor 
------------------------------------------------------------------------ 
Less than 2.49...............................................       0.62 
2.5 to 3.49..................................................       0.67 
3.5 to 4.49..................................................       0.80 
4.5 to 5.49..................................................       0.95 
5.5 to 5.99..................................................       1.07 
6.0 to 6.49..................................................       1.17 
6.5 to 6.99..................................................       1.27 
7.0 to 7.49..................................................       1.39 
7.5 to 7.99..................................................       1.51 
8.0 to 8.49..................................................       1.64 
8.5 to 8.99..................................................       1.79 
9.0 to 9.49..................................................       1.95 
9.5 to 9.99..................................................       2.12 
10.0 to 10.49................................................       2.31 
10.5 to 10.99................................................       2.51 
11.0 to 11.49................................................       2.73 
11.5 to 11.99................................................       2.98 
12.0 to 12.49................................................       3.24 
12.5 to 12.99................................................       3.53 
13.0 to 13.49................................................       3.84 
13.5 to 13.99................................................       4.18 
14.0 or greater..............................................       4.36 
------------------------------------------------------------------------ 
 
(3) See the comprehensive example Subpart D, §419.42(b)(3). 
(c) The following allocations constitute the quantity and quality of pollutants or pollutant properties controlled by this paragraph and 
attributable to ballast, which may be discharged after the application of best practicable control technology currently available, by a 
point source subject to this subpart, in addition to the discharge allowed by paragraph (b) of this section. The allocation allowed for 
ballast water flow, as kg/cu m (lb/M gal), shall be based on those ballast waters treated at the refinery. 
------------------------------------------------------------------------ 
                                      BPT effluent limitations for ballast water                           
                                                ------------------------ 
                                             Maximum for     Average of daily values 
                                              any 1 day      for 30 consecutive days 
Pollutant or pollutant property                              shall not exceed 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                      Metric units                                         
                                             (kilograms per cubic meter of flow)                           
                                                ------------------------ 
BOD5...........................................     0.048        0.026 
TSS............................................     0.033        0.021 
COD\1\.........................................     0.47         0.24 
Oil and grease.................................     0.015        0.008 
pH.............................................  (\2\)       (\2\) 
                                                ------------------------ 
\1\See footnote following table in Sec. 419.13(d). 
\2\Within the range of 6.0 to 9.0. 
 
(d) The quantity and quality of pollutants or pollutant properties controlled by this paragraph, attributable to once-through cooling 
water, are excluded from the discharge allowed by paragraph (b) of this section. Once-through cooling water may be discharged with 
a total organic carbon concentration not to exceed 5 mg/l. 
(e) Effluent limitations for contaminated runoff. The following effluent limitations constitute the quantity and quality of pollutants or 
pollutant properties controlled by this paragraph and attributable to contaminated runoff, which may be discharged after the 
application of the best practicable control technology currently available by a point source subject to this subpart. 
(1) If wastewater consists solely of contaminated runoff and is not commingled or treated with process wastewater, it may be 
discharged if it does not exceed 15 mg/l oil and grease and 110 mg/l total organic carbon (TOC) based upon an analysis of any single 
grab or composite sample. 
(2) If contaminated runoff is commingled or treated with process wastewater, or if wastewater consisting solely of contaminated 
runoff which exceeds 15 mg/l oil and grease or 110 mg/l TOC is not commingled or treated with any other type of wastewater, the 
quantity of pollutants discharged shall not exceed the quantity determined by multiplying the flow of contaminated runoff as 
determined by the permit writer times the concentrations listed in the following table: 
------------------------------------------------------------------------ 
                                               BPT effluent limitations 
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                                                for contaminated runoff 
                                             --------------------------- 
                                                             Average of 
       Pollutant or pollutant property                      daily values 
                                               Maximum for     for 30 
                                                any 1 day    consecutive 
                                                             days shall 
                                                             not exceed 
------------------------------------------------------------------------ 
                                              Metric units 
                                              (kilograms 
                                              per 1,000 
                                              m\3\ of 
                                               flow) 
 
                                             --------------------------- 
BOD5........................................      48.           26. 
TSS.........................................      33.           21. 
COD\1\......................................     360.          180. 
Oil and grease..............................      15.            8. 
Phenolic compounds (4AAP)...................       0.35          0.17 
Total chromium..............................       0.73          0.43 
Hexavalent chromium.........................       0.062         0.028 
pH..........................................   (\2\)         (\2\) 
 
                                             --------------------------- 
\1\In any case in which the applicant can demonstrate that the chloride 
  ion concentration in the effluent exceeds 1,000 mg/l (1,000 ppm), the 
  permitting authority may substitute TOC as a parameter in lieu of COD. 
  A TOC effluent limitation shall be based on effluent data from the 
  particular refinery which correlates TOC to BOD5. If in the judgment 
  of the permitting authority, adequate correlation data are not 
  available, the effluent limitations for TOC shall be established at a 
  ratio of 2.2 to 1 to the applicable effluent limitations for BOD5. 
\2\Within the range of 6.0 to 9.0. 
 
[47 FR 46446, Oct. 18, 1982, as amended at 50 FR 28522, 28523, July 12, 1985; 50 FR 
32414, Aug. 12, 1985] 
 
§419.13   Effluent limitations guidelines representing the degree of effluent reduction attainable by the application of the best 
available technology economically achievable (BAT). 
(a) Except as provided in 40 CFR 125.30 through 125.32, any existing point source subject to this subpart must achieve the following 
effluent limitations representing the degree of effluent reduction attainable by the application of the best available technology 
economically achievable (BAT): 
------------------------------------------------------------------------ 
                                               BAT effluent limitations 
                                             --------------------------- 
                                                             Average of 
                                                            daily values 
       Pollutant or pollutant property         Maximum for     for 30 
                                                any 1 day    consecutive 
                                                             days shall 
                                                             not exceed 
------------------------------------------------------------------------ 
                                              Metric units 
                                              (kilograms 
                                              per 1,000 
                                              m\3\ of 
                                              feedstock) 
 
                                             --------------------------- 
COD\1\......................................     117            60.3 
Ammonia as N................................       2.81          1.27 
Sulfide.....................................       0.149         0.068 
 
                                             --------------------------- 
\1\See footnote following table in Sec. 419.13(d). 
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(b) The limits set forth in paragraph (a) of this section are to be multiplied by the following factors to calculate the maximum for any 
one day and maximum average of daily values for thirty consecutive days. 
(1) Size factor. 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                                  Size 
            1,000 bbl of feedstock per stream day                factor 
------------------------------------------------------------------------ 
Less than 24.9...............................................       1.02 
25.0 to 49.9.................................................       1.06 
50.0 to 74.9.................................................       1.16 
75.0 to 99.9.................................................       1.26 
100 to 124.9.................................................       1.38 
125.0 to 149.9...............................................       1.50 
150.0 or greater.............................................       1.57 
------------------------------------------------------------------------ 
 
(2) Process factor. 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                                Process 
                    Process configuration                        factor 
------------------------------------------------------------------------ 
Less than 2.49...............................................       0.62 
2.5 to 3.49..................................................       0.67 
3.5 to 4.49..................................................       0.80 
4.5 to 5.49..................................................       0.95 
5.5 to 5.99..................................................       1.07 
6.0 to 6.49..................................................       1.17 
6.5 to 6.99..................................................       1.27 
7.0 to 7.49..................................................       1.39 
7.5 to 7.99..................................................       1.51 
8.0 to 8.49..................................................       1.64 
8.5 to 9.99..................................................       1.79 
9.0 to 9.49..................................................       1.95 
9.5 to 9.99..................................................       2.12 
10.0 to 10.49................................................       2.31 
10.5 to 10.99................................................       2.51 
11.0 to 11.49................................................       2.73 
11.5 to 11.99................................................       2.98 
12.0 to 12.49................................................       3.24 
12.5 to 12.99................................................       3.53 
13.0 to 13.49................................................       3.84 
13.5 to 13.99................................................       4.18 
14.0 or greater..............................................       4.36 
------------------------------------------------------------------------ 
 
(3) See the comprehensive example in subpart D, §419.42(b)(3). 
(c)(1) In addition to the provisions contained above pertaining to COD, ammonia and sulfide, any existing point source subject to 
this subpart must achieve the following effluent limitations representing the degree of effluent reduction attainable by the application 
of the best available technology economically achievable (BAT): 
(i) For each of the regulated pollutant parameters listed below, the effluent limitation for a given refinery is the sum of the products 
of each effluent limitation factor times the applicable process feedstock rate, calculated as provided in 40 CFR 122.45(b). Applicable 
production processes are presented in appendix A, by process type. The process identification numbers presented in this appendix A 
are for the convenience of the reader. They can be cross-referenced in the Development Document for Effluent Limitations 
Guidelines, New Source Performance Standards, and Pretreatment Standards for the Petroleum Refining Point Source Category 
(EPA 440/1-82/014), Table III-7, pp. 49-54. 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                BAT effluent limitation 
                                                        factor 
                                             --------------------------- 
                                                             Average of 
 Pollutant or pollutant property and process                daily values 
                    type                       Maximum for     for 30 
                                                any 1 day    consecutive 
                                                             days shall 
                                                             not exceed 
------------------------------------------------------------------------ 
                                              Metric units 
                                              (kilograms 
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                                              per 1,000 
                                              cubic meters 
                                                   of 
                                              feedstock) 
 
                                             --------------------------- 
Phenolic compounds (4AAP): 
    Crude...................................        0.037         0.009 
    Cracking and coking.....................        0.419         0.102 
    Asphalt.................................        0.226         0.055 
    Lube....................................        1.055         0.257 
    Reforming and alkylation................        0.377         0.092 
Total chromium: 
    Crude...................................        0.030         0.011 
    Cracking and coking.....................        0.340         0.118 
    Asphalt.................................        0.183         0.064 
    Lube....................................        0.855         0.297 
    Reforming and alkylation................        0.305         0.106 
Hexavalent chromium: 
    Crude...................................        0.0019        0.0009 
    Cracking and coking.....................        0.0218        0.0098 
    Asphalt.................................        0.0117        0.0053 
    Lube....................................        0.0549        0.0248 
    Reforming and alkylation................        0.0196        0.0088 
 
                                             --------------------------- 
 
(2) See the comprehensive example in subpart D, §419.43(c)(2). 
(d) The following allocations constitute the quantity and quality of pollutants or pollutant properties controlled by this paragraph, 
attributable to ballast, which may be discharged after the application of best available technology economically achievable by a point 
source subject to the provisions of this subpart. These allocations are in addition to the discharge allowed by paragraph (b) of this 
section. The allocation allowed for ballast water flow, as kg/cu m (lb/M gal), shall be based on those ballast waters treated at the 
refinery. 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                       BAT effluent 
                                                 limitations for ballast 
                                                          water 
                                                ------------------------ 
                                                              Average or 
        Pollutant or pollutant property                         daily 
                                                   Maximum    values for 
                                                  for any 1       30 
                                                     day     consecutive 
                                                              days shall 
                                                              not exceed 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                 Metric 
                                                 units 
                                                 (kilograms 
                                                 per cubic 
                                                 meter of 
                                                 flow) 
 
                                                ------------------------ 
COD\1\.........................................     0.47         0.24 
 
                                                ------------------------ 
\1\In any case in which the applicant can demonstrate that the chloride 
  ion concentration in the effluent exceeds 1,000 mg/l (1,000 ppm), the 
  Regional Administrator may substitute TOC as a parameter in lieu of 
  COD Effluent limitations for TOC shall be based on effluent data from 
  the plant correlating TOC to BOD5. 
If in the judgment of the Regional Administrator, adequate correlation 
  data are not available, the effluent limitations for TOC shall be 
  established at a ratio of 2.2 to 1 to the applicable effluent 
  limitations on BOD5. 
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(e) The quantity and quality of pollutants or pollutant properties controlled by this paragraph, attributable to once-through cooling 
water, are excluded from the discharge allowed by paragraph (b) of this section. Once-through cooling water may be discharged with 
a total organic carbon concentration not to exceed 5 mg/l. 
(f) Effluent limitations for contaminated runoff. The following effluent limitations constitute the quantity and quality of pollutants or 
pollutant properties controlled by this paragraph and attributable to contaminated runoff, which may be discharged after the 
application of the best available technology economically achievable by a point source subject to this subpart. 
(1) If wastewater consists solely of contaminated runoff and is not commingled or treated with process wastewater, it may be 
discharged if it does not exceed 110 mg/l total organic carbon (TOC) based upon an analysis of any single grab or composite sample. 
(2) If contaminated runoff is commingled or treated with process wastewater, or if wastewater consisting solely of contaminated 
runoff which exceeds 110 mg/l TOC is not commingled or treated with any other type of wastewater, the quantity of pollutants 
discharged shall not exceed the quantity determined by multiplying the flow of contaminated runoff as determined by the permit 
writer times the concentrations listed in the following table: 
------------------------------------------------------------------------ 
                                               BAT effluent limitations 
                                                for contaminated runoff 
                                             --------------------------- 
                                                             Average of 
       Pollutant or pollutant property                      daily values 
                                               Maximum for     for 30 
                                                any 1 day    consecutive 
                                                             days shall 
                                                             not exceed 
------------------------------------------------------------------------ 
                                              Metric units 
                                              (kilograms 
                                              per 1,000 
                                              m\3\ of 
                                               flow) 
 
                                             --------------------------- 
Phenolic compounds (4AAP)...................       0.35          0.17 
Total chromium..............................       0.60          0.21 
Hexavalent chromium.........................       0.062         0.028 
COD\1\......................................     360.          180. 
 
                                             --------------------------- 
\1\In any case in which the applicant can demonstrate that the chloride 
  ion concentration in the effluent exceeds 1,000 mg/l (1,000 ppm), the 
  permitting authority may substitute TOC as a parameter in lieu of COD. 
  A TOC effluent limitation shall be based on effluent data from the 
  particular refinery which correlates TOC to BOD5. If in the judgement 
  of the permitting authority, adequate correlation data are not 
  available, the effluent limitations for TOC shall be established at a 
  ratio of 2.2 to 1 to the applicable effluent limitations for BOD5 
 
[47 FR 46446, Oct. 18, 1982, as amended at 50 FR 28523, July 12, 1985; 50 FR 32414, Aug. 
12, 1985] 
 
§419.14   Effluent limitations guidelines representing the degree of effluent reduction attainable by the application of the best 
conventional pollutant control technology (BCT). 
(a) Any existing point source subject to this subpart must achieve the following effluent limitations representing the degree of 
effluent reduction attainable by the application of the best conventional pollutant control technology (BCT). 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                BCT effluent limitations 
                                              -------------------------- 
                                                             Average of 
                                                            daily values 
       Pollutant or pollutant property         Maximum for     for 30 
                                                any 1 day    consecutive 
                                                             days shall 
                                                             not exceed 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                    Metric 
                                                     units 
                                                (Kilograms 
                                                 per 1,000 
                                                   m\3\ of 
                                                feedstock) 



 201

 
                                              -------------------------- 
BOD5.........................................         22.7         12.0 
TSS..........................................         15.8         10.1 
Oil and Grease...............................          6.9          3.7 
pH...........................................        1      1 
 
                                              -------------------------- 
\1\Within the range of 6.0 to 9.0. 
 
(b) The limits set forth in paragraph (a) of this section are to be multiplied by the following factors to calculate the maximum for any 
one day and maximum average of daily values for thirty consecutive days. 
(1) Size factor. 
------------------------------------------------------------------------ 
           1,000 bbl of feedstock per stream day             Size factor 
------------------------------------------------------------------------ 
Less than 24.9.............................................         1.02 
25.0 to 49.9...............................................         1.06 
50.0 to 74.9...............................................         1.16 
75.0 to 99.9...............................................         1.26 
100 to 124.9...............................................         1.38 
125.0 to 149.9.............................................         1.50 
150.0 or greater...........................................         1.57 
------------------------------------------------------------------------ 
 
(2) Process factor. 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                               Process 
                   Process configuration                        factor 
------------------------------------------------------------------------ 
Less than 2.49.............................................         0.62 
2.5 to 3.49................................................         0.67 
3.5 to 4.49................................................         0.80 
4.5 to 5.49................................................         0.95 
5.5 to 5.99................................................         1.07 
6.0 to 6.49................................................         1.17 
6.5 to 6.99................................................         1.27 
7.0 to 7.49................................................         1.39 
7.5 to 7.99................................................         1.51 
8.0 to 8.49................................................         1.64 
8.5 to 8.99................................................         1.79 
9.0 to 9.49................................................         1.95 
9.5 to 9.99................................................         2.12 
10.0 to 10.49..............................................         2.31 
10.5 to 10.99..............................................         2.51 
11.0 to 11.49..............................................         2.73 
11.5 to 11.99..............................................         2.98 
12.0 to 12.49..............................................         3.24 
12.5 to 12.99..............................................         3.53 
13.0 to 13.49..............................................         3.84 
13.5 to 13.99..............................................         4.18 
14.0 or greater............................................         4.36 
------------------------------------------------------------------------ 
 
(3) See the comprehensive example in subpart D, §419.43(b)(3). 
(c) The following allocations constitute the quantity and quality of pollutants or pollutant properties controlled by this paragraph and 
attributable to ballast, which may be discharged after the application of best conventional pollutant control technology by a point 
source subject to this subpart, in addition to the discharge allowed by paragraph (b) of this section. The allocation allowed for ballast 
water flow, as kg/cu m (lb/1000 gal), shall be based on those ballast waters treated at the refinery. 
------------------------------------------------------------------------ 
                                               BCT Effluent limitations 
                                                   for ballast water 
                                             --------------------------- 
                                                             Average of 
       Pollutant or pollutant property                      daily values 
                                               Maximum for     for 30 
                                                any 1 day    consecutive 
                                                             days shall 
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                                                             not exceed 
------------------------------------------------------------------------ 
                                              Metric units 
                                              (kilograms 
                                              per m\3\ of 
                                                 flow) 
 
                                             --------------------------- 
BOD5........................................         0.048         0.026 
TSS.........................................         0.033         0.021 
Oil and grease..............................         0.015         0.008 
pH..........................................     1         1 
 
                                             --------------------------- 
\1\Within the range of 6.0 to 9.0. 
 
(d) The quantity and quality of pollutants or pollutant properties controlled by this paragraph attributable to once-through cooling 
water, are excluded from the discharge allowed by paragraph (b) of this section. 
(e) Effluent limitations for contaminated runoff. The following effluent limitations constitute the quantity and quality of pollutants or 
pollutant properties controlled by this paragraph and attributable to contaminated runoff which may be discharged after the 
application of the best conventional pollutant control technology by a point source subject to this subpart. 
(1) If wastewater consists solely of contaminated runoff and is not commingled or treated with process wastewater, it may be 
discharged if it does not exceed 15 mg/l oil and grease based upon an analysis of any single grab or composite sample. 
(2) If contaminated runoff is commingled or treated with process wastewater, or if wastewater consisting solely of contaminated 
runoff which exceeds 15 mg/l oil and grease is not commingled or treated with any other type of wastewater, the quantity of 
pollutants discharged shall not exceed the quantity determined by multiplying the flow of contaminated runoff as determined by the 
permit writer times the concentrations listed in the following table: 
------------------------------------------------------------------------ 
                                               BCT effluent limitations 
                                                for contaminated runoff 
                                             --------------------------- 
                                                             Average of 
       Pollutant or pollutant property                      daily values 
                                               Maximum for     for 30 
                                                any 1 day    consecutive 
                                                             days shall 
                                                             not exceed 
------------------------------------------------------------------------ 
                                              Metric units 
                                              (kilograms 
                                              per 1,000 
                                              (m3 of flow) 
 
                                             --------------------------- 
BOD5........................................         48.          26. 
TSS.........................................         33.          21. 
Oil and grease..............................         15.           8. 
pH..........................................        1          1 
 
                                             --------------------------- 
\1\ Within the range of 6.0 to 9.0. 
 
[50 FR 28524, July 12, 1985] 
 
§419.15   Pretreatment standards for existing sources (PSES). 
Except as provided in 40 CFR 403.7 and 403.13 any existing source subject to this subpart which introduces pollutants into a 
publicly owned treatment works must comply with 40 CFR part 403 and achieve the following pretreatment standards for existing 
sources (PSES). The following standards apply to the total refinery flow contribution to the POTW: 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                            Pretreatment 
                                                              standards 
                                                            for existing 
              Pollutant or pollutant property                  sources 
                                                             maximum for 
                                                              any 1 day 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                              (Milligram 
                                                            s per liter 
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                                                            (mg/l)) 
 
                                                             ----------- 
Oil and Grease............................................           100 
Ammonia (as N)............................................        \1\100 
------------------------------------------------------------------------ 
\1\Where the discharge to the POTW consists solely of sour waters, the 
  owner or operator has the option of complying with this limit or the 
  daily maximum mass limitation for ammonia set forth in Sec. 419.13 (a) 
  and (b). 
 
§419.16   Standards of performance for new sources (NSPS). 
(a) Any new source subject to this subpart must achieve the following new source performance standards (NSPS): 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                      NSPS effluent 
                                                       limitations 
                                                ------------------------ 
                                                              Average of 
                                                                daily 
        Pollutant or pollutant property            Maximum    values for 
                                                  for any 1       30 
                                                     day     consecutive 
                                                              days shall 
                                                              not exceed 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                 Metric 
                                                 units 
                                                 (kilograms 
                                                 per cubic 
                                                 meter of 
                                                 flow) 
 
                                                ------------------------ 
BOD5...........................................    11.8          6.3 
TSS............................................     8.3          4.9 
COD\1\.........................................    61.0         32 
Oil and grease.................................     3.6          1.9 
Phenolic compounds.............................     0.088        0.043 
Ammonia as N...................................     2.8          1.3 
Sulfide........................................     0.078        0.035 
Total chromium.................................     0.18         0.105 
Hexavalent chromium............................     0.015        0.0068 
pH.............................................  (\2\)       (\2\) 
 
                                                ------------------------ 
\1\See footnote following table in Sec. 419.13(d). 
\2\Within the range of 6.0 to 9.0 
 
(b) The limits set forth in paragraph (a) of this section are to be multiplied by the following factors to calculate the maximum for any 
one day and maximum average of daily values for thirty consecutive days. 
(1) Size factor. 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                                 Size 
            1,000 bbl of feedstock per stream day               factor 
------------------------------------------------------------------------ 
Less than 24.9..............................................        1.02 
25.0 to 49.9................................................        1.06 
50.0 to 74.9................................................        1.16 
75.0 to 99.9................................................        1.26 
100 to 124.9................................................        1.38 
125.0 to 149.9..............................................        1.50 
150.0 or greater............................................        1.57 
------------------------------------------------------------------------ 
 
(2) Process factor. 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                                Process 
                    Process configuration                       factor 
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------------------------------------------------------------------------ 
Less than 2.49..............................................        0.62 
2.5 to 3.49.................................................        0.67 
3.5 to 4.49.................................................        0.80 
4.5 to 5.49.................................................        0.95 
5.5 to 5.99.................................................        1.07 
6.0 to 6.49.................................................        1.17 
6.5 to 6.99.................................................        1.27 
7.0 to 7.49.................................................        1.39 
7.5 to 7.99.................................................        1.51 
8.0 to 8.49.................................................        1.64 
8.5 to 9.99.................................................        1.79 
9.0 to 9.49.................................................        1.95 
9.5 to 9.99.................................................        2.12 
10.0 to 10.49...............................................        2.31 
10.5 to 10.99...............................................        2.51 
11.0 to 11.49...............................................        2.73 
11.5 to 11.99...............................................        2.98 
12.0 to 12.49...............................................        3.24 
12.5 to 12.99...............................................        3.53 
13.0 to 13.49...............................................        3.84 
13.5 to 13.99...............................................        4.18 
14.0 or greater.............................................        4.36 
------------------------------------------------------------------------ 
 
(3) See the comprehensive example in subpart D, §419.42(b)(3). 
(c) The following allocations constitute the quantity and quality of pollutants or pollutant properties controlled by this paragraph and 
attributable to ballast, which may be discharged after the application of best practicable control technology currently available, by a 
point source subject to this subpart, in addition to the discharge allowed by paragraph (b) of this section. The allocation allowed for 
ballast water flow, as kg/cu m (lb/Mgal), shall be based on those ballast waters treated at the refinery. 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                      NSPS Effluent 
                                                 Limitations for Ballast 
                                                          Water 
                                                ------------------------ 
                                                              Average of 
        Pollutant or pollutant property                         daily 
                                                   Maximum    values for 
                                                  for any 1       30 
                                                     day     consecutive 
                                                              days shall 
                                                              not exceed 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                 Metric 
                                                 units 
                                                 (kilograms 
                                                 per cubic 
                                                 meter of 
                                                 flow) 
 
                                                ------------------------ 
BOD5...........................................     0.048        0.026 
TSS............................................     0.033        0.021 
COD\1\.........................................     0.47         0.24 
Oil and grease.................................     0.015        0.008 
pH.............................................  (\2\)       (\2\) 
 
                                                ------------------------ 
\1\See footnote following table in Sec. 419.13(d). 
\2\Within the range of 6.0 to 9.0 
 
(d) The quantity and quality of pollutants or pollutant properties controlled by this paragraph, attributable to once-through cooling 
water, are excluded from the discharge allowed by paragraph (b) of this section. Once-through cooling water may be discharged with 
a total organic carbon concentration not to exceed 5 mg/l. 
(e) Effluent limitations for runoff.      [Reserved]. 
[47 FR 46446, Oct. 18, 1982, as amended at 50 FR 28523, July 12, 1985; 50 FR 32414, Aug. 12, 1985] 
 
§419.17   Pretreatment standards for new sources (PSNS). 
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Except as provided in 40 CFR 403.7, any new source subject to this subpart which introduces pollutants into a publicly owned 
treatment works must comply with 40 CFR part 403 and achieve the following pretreatment standards for new sources (PSNS). 
(a) The following standards apply to the total refinery flow contribution to the POTW: 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                          Pretreatment 
                                                          standards for 
            Pollutant or pollutant property               new sources-- 
                                                         maximum for any 
                                                              1 day 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                          Milligrams per 
                                                        liter (mg/1) 
 
                                                         --------------- 
Oil and grease........................................             100 
Ammonia (as N)........................................          \1\100 
------------------------------------------------------------------------ 
\1\Where the discharge to the POTW consists solely of sour waters, the 
  owner or operator has the option of complying with this limit or the 
  daily maximum mass limitation for ammonia set forth in Sec. 419.16 (a) 
  and (b). 
 
(b) The following standard is applied to the cooling tower discharge part of the total refinery flow to the POTW by multiplying: (1) 
The standard; (2) by the total refinery flow to the POTW; and (3) by the ratio of the cooling tower discharge flow to the total refinery 
flow. 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                          Pretreatment 
                                                          standards for 
            Pollutant or pollutant property               new sources-- 
                                                         maximum for any 
                                                              1 day 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                          Milligrams per 
                                                        liter (mg/1) 
 
                                                         --------------- 
Total chromium........................................               1 
------------------------------------------------------------------------ 
 
Subpart B -- Cracking Subcategory 
 
§419.20   Applicability; description of the cracking subcategory. 
The provisions of this subpart are applicable to all discharges from any facility that produces petroleum products by the use of 
topping and cracking, whether or not the facility includes any process in addition to topping and cracking. The provisions of this 
subpart are not applicable, however, to facilities that include the processes specified in subparts C, D, or E of this part. 
 
§419.21   Specialized definitions. 
The general definitions, abbreviations and methods of analysis set forth in part 401 of this chapter and the specialized definitions set 
forth in §419.11 shall apply to this subpart. 
 
§419.22   Effluent limitations guidelines representing the degree of effluent reduction attainable by the application of the best 
practicable control technology currently available (BPT). 
(a) Except as provided in 40 CFR 125.30 through 125.32, any existing point source subject to this subpart must achieve the following 
effluent limitations representing the degree of effluent reduction attainable by the application of the best practicable control 
technology currently available: 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                       BPT effluent 
                                                       limitations 
                                                ------------------------ 
                                                              Average of 
                                                                daily 
        Pollutant or pollutant property            Maximum    values for 
                                                  for any 1       30 
                                                     day     consecutive 
                                                              days shall 
                                                              not exceed 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                 Metric 
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                                                 units 
                                                 (kilograms 
                                                 per 1,000 
                                                 m\3\ of 
                                                 feedstock) 
 
                                                ------------------------ 
BOD5...........................................    28.2         15.6 
TSS............................................    19.5         12.6 
COD\1\.........................................   210.0        109 
Oil and grease.................................     8.4          4.5 
Phenolic compounds.............................     0.21         0.10 
Ammonia as N...................................    18.8          8.5 
Sulfide........................................     0.18         0.082 
Total chromium.................................     0.43         0.25 
Hexavalent chromium............................     0.035        0.016 
pH.............................................  (\2\)       (\2\) 
 
                                                ------------------------ 
\1\See footnote following table in Sec. 419.13(d). 
\2\Within the range of 6.0 to 9.0. 
 
(b) The limits set forth in paragraph (a) of this section are to be multiplied by the following factors to calculate the maximum for any 
one day and maximum average of daily values for thirty consecutive days. 
(1) Size factor. 
------------------------------------------------------------------------ 
           1,000 bbl of feedstock per stream day             Size factor 
------------------------------------------------------------------------ 
Less than 24.9............................................          0.91 
25.0 to 49.9..............................................          0.95 
50.0 to 74.9..............................................          1.04 
75.0 to 99.9..............................................          1.13 
100.0 to 124.9............................................          1.23 
125.0 to 149.9............................................          1.35 
150.0 or greater..........................................          1.41 
------------------------------------------------------------------------ 
 
(2) Process factor. 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                               Process 
                   Process configuration                       factor 
------------------------------------------------------------------------ 
Less than 2.49............................................          0.58 
2.5 to 3.49...............................................          0.63 
3.5 to 4.49...............................................          0.74 
4.5 to 5.49...............................................          0.88 
5.5 to 5.99...............................................          1.00 
6.0 to 6.49...............................................          1.09 
6.5 to 6.99...............................................          1.19 
7.0 to 7.49...............................................          1.29 
7.5 to 7.99...............................................          1.41 
8.0 to 8.49...............................................          1.53 
8.5 to 8.99...............................................          1.67 
9.0 to 9.49...............................................          1.82 
9.5 or greater............................................          1.89 
------------------------------------------------------------------------ 
 
(3) See the comprehensive example subpart D, §419.42(b)(3). 
(c) The provisions of §419.12(c) apply to discharges of process wastewater pollutants attributable to ballast water by a point source 
subject to the provisions of this subpart. 
(d) The quantity and quality of pollutants or pollutant properties controlled by this paragraph, attributable to once-through cooling 
water, are excluded from the discharge allowed by paragraph (b) of this section. Once-through cooling water may be discharged with 
a total organic carbon concentration not to exceed 5 mg/l. 
(e) Effluent limitations for contaminated runoff. The following effluent limitations constitute the quantity and quality of pollutants or 
pollutant properties controlled by this paragraph and attributable to contaminated runoff, which may be discharged after the 
application of the best practicable control technology currently available by a point source subject to this subpart. 
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(1) If wastewater consists solely of contaminated runoff and is not commingled or treated with process wastewater, it may be 
discharged if it does not exceed 15 mg/l oil and grease and 110 mg/l total organic carbon (TOC) based upon an analysis of any single 
grab or composite sample. 
(2) If contaminated runoff is commingled or treated with process wastewater, or if wastewater consisting solely of contaminated 
runoff which exceeds 15 mg/l oil and grease or 110 mg/l TOC is not commingled or treated with any other type of wastewater, the 
quantity of pollutants discharged shall not exceed the quantity determined by multiplying the flow of contaminated runoff as 
determined by the permit writer times the concentrations listed in the following table: 
------------------------------------------------------------------------ 
                                               BPT effluent limitations 
                                                for contaminated runoff 
                                             --------------------------- 
                                                             Average of 
       Pollutant or pollutant property                      daily values 
                                               Maximum for     for 30 
                                                any 1 day    consecutive 
                                                             days shall 
                                                             not exceed 
------------------------------------------------------------------------ 
                                              Metric units 
                                              (kilograms 
                                              per 1,000 
                                              m\3\ of 
                                               flow) 
 
                                             --------------------------- 
BOD5........................................      48.           26. 
TSS.........................................      33.           21. 
COD\1\......................................     360.          180. 
Oil and grease..............................      15.            8. 
Phenolic compounds (4AAP)...................       0.35          0.17 
Total chromium..............................       0.73          0.43 
Hexavalent chromium.........................       0.062         0.028 
pH..........................................   (\2\)         (\2\) 
 
                                             --------------------------- 
\1\In any case in which the applicant can demonstrate that the chloride 
  ion concentration in the effluent exceeds 1,000 mg/l (1,000 ppm), the 
  permitting authority may substitute TOC as a parameter in lieu of COD. 
  A TOC effluent limitation shall be based on effluent data from the 
  particular refinery which correlates TOC to BOD5. If in the judgment 
  of the permitting authority, adequate correlation data are not 
  available, the effluent limitations for TOC shall be established at a 
  ratio of 2.2 to 1 to the applicable effluent limitations for BOD5. 
\2\Within the range of 6.0 to 9.0. 
 
[47 FR 46446, Oct. 18, 1982, as amended at 50 FR 28522, 28523, July 12, 1985; 50 FR 
32414, Aug. 12, 1985] 
 
§419.23   Effluent limitations guidelines representing the degree of effluent reduction attainable by the application of the best 
available technology economically achievable (BAT). 
(a) Except as provided in 40 CFR 125.30 through 125.32, any existing point source subject to this subpart must achieve the following 
effluent limitations representing the degree of effluent reduction attainable by the application of the best available technology 
economically achievable: 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                       BAT Effluent 
                                                       limitations 
                                                ------------------------ 
                                                              Average of 
                                                                daily 
        Pollutant or pollutant property            Maximum    values for 
                                                  for any 1       30 
                                                     day     consecutive 
                                                              days shall 
                                                              not exceed 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                 Metric 
                                                 units 
                                                 (kilograms 
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                                                 per 1,000 
                                                 m\3\ of 
                                                 feedstock) 
 
                                                ------------------------ 
COD\1\.........................................   210          109 
Ammonia as N...................................    18.8          8.5 
Sulfide........................................     0.18         0.082 
 
                                                ------------------------ 
\1\See footnote following table in Sec. 419.13(d). 
 
(b) The limits set forth in paragraph (a) of this section are to be multiplied by the following factors to calculate the maximum for any 
one day and maximum average of daily values for thirty consecutive days. 
(1) Size factor. 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                                  Size 
            1,000 bbl of feedstock per stream day                factor 
------------------------------------------------------------------------ 
Less than 24.9...............................................       0.91 
25.0 to 49.9.................................................       0.95 
50.0 to 74.9.................................................       1.04 
75.0 to 99.9.................................................       1.13 
100.0 to 124.9...............................................       1.23 
125.0 to 149.9...............................................       1.35 
150.0 or greater.............................................       1.41 
------------------------------------------------------------------------ 
 
(2) Process factor. 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                                Process 
                    Process configuration                        factor 
------------------------------------------------------------------------ 
Less than 2.49...............................................       0.58 
2.5 to 3.49..................................................       0.63 
3.5 to 4.49..................................................       0.74 
4.5 to 5.49..................................................       0.88 
5.5 to 5.99..................................................       1.00 
6.0 to 6.49..................................................       1.09 
6.5 to 6.99..................................................       1.19 
7.0 to 7.49..................................................       1.29 
7.5 to 7.99..................................................       1.41 
8.0 to 8.49..................................................       1.53 
8.5 to 8.99..................................................       1.67 
9.0 to 9.49..................................................       1.82 
9.5 or greater...............................................       1.89 
------------------------------------------------------------------------ 
 
(3) See the comprehensive example in subpart D, §419.42(b)(3). 
(c)(1) In addition to the provisions contained above pertaining to COD, ammonia and sulfide, any existing point source subject to 
this subpart must achieve the following effluent limitations representing the degree of effluent reduction attainable by the application 
of the best available technology economically achievable (BAT): 
(i) For each of the regulated pollutant parameters listed below, the effluent limitation for a given refinery is the sum of the products 
of each effluent limitation factor times the applicable process feedstock rate, calculated as provided in 40 CFR 122.45(b). Applicable 
production processes are presented in appendix A, by process type. The process identification numbers presented in this appendix A 
are for the convenience of the reader. They can be cross-referenced in the Development Document for Effluent Limitations 
Guidelines, New Source Performance Standards, and Pretreatment Standards for the Petroleum Refining Point Source Category 
(EPA 440/1-82/014), Table III-7, pp. 49-54. 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                BAT effluent limitation 
                                                        factor 
                                             --------------------------- 
                                                             Average of 
 Pollutant or pollutant property and process                daily values 
                    type                       Maximum for     for 30 
                                                any 1 day    consecutive 
                                                             days shall 
                                                             not exceed 
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------------------------------------------------------------------------ 
                                              Metric units 
                                              (kilograms 
                                              per 1,000 
                                              cubic meters 
                                                   of 
                                              feedstock) 
 
                                             --------------------------- 
Phenolic compounds (4AAP): 
    Crude...................................        0.037         0.009 
    Cracking and coking.....................        0.419         0.102 
    Asphalt.................................        0.226         0.055 
    Lube....................................        1.055         0.257 
    Reforming and alkylation................        0.377         0.092 
Total chromium: 
    Crude...................................        0.030         0.011 
    Cracking and coking.....................        0.340         0.118 
    Asphalt.................................        0.183         0.064 
    Lube....................................        0.855         0.297 
    Reforming and alkylation................        0.305         0.106 
Hexavalent chromium: 
    Crude...................................        0.0019        0.0009 
    Cracking and coking.....................        0.0218        0.0098 
    Asphalt.................................        0.0117        0.0053 
    Lube....................................        0.0549        0.0248 
    Reforming and alkylation................        0.0196        0.0088 
 
                                             --------------------------- 
 
(2) See the comprehensive example in subpart D, §419.43(c)(2). 
(d) The provisions of §419.13(d) apply to discharges of process wastewater pollutants attributable to ballast water by a point source 
subject to the provisions of this subpart. 
(e) The quantity and quality of pollutants or pollutant properties controlled by this paragraph, attributable to once-through cooling 
water, are excluded from the discharge allowed by paragraph (b) of this section. Once-through cooling water may be discharged with 
a total organic carbon concentration not to exceed 5 mg/l. 
(f) Effluent limitations for contaminated runoff. The following effluent limitations constitute the quantity and quality of pollutants or 
pollutant properties controlled by this paragraph and attributable to contaminated runoff, which may be discharged after the 
application of the best available technology economically achievable by a point source subject to this subpart. 
(1) If wastewater consists solely of contaminated runoff and is not commingled or treated with process wastewater, it may be 
discharged if it does not exceed 110 mg/l total organic carbon (TOC) based upon an analysis of any single grab or composite sample. 
(2) If contaminated runoff is commingled or treated with process wastewater, or if wastewater consisting solely of contaminated 
runoff which exceeds 110 mg/l TOC is not commingled or treated with any other type of wastewater, the quantity of pollutants 
discharged shall not exceed the quantity determined by multiplying the flow of contaminated runoff as determined by the permit 
writer times the concentrations listed in the following table: 
------------------------------------------------------------------------ 
                                               BAT effluent limitations 
                                                for contaminated runoff 
                                             --------------------------- 
                                                             Average of 
       Pollutant or pollutant property                      daily values 
                                               Maximum for     for 30 
                                                any 1 day    consecutive 
                                                             days shall 
                                                             not exceed 
------------------------------------------------------------------------ 
                                              Metric units 
                                              (kilograms 
                                              per 1,000 
                                              m\3\ of 
                                               flow) 
 
                                             --------------------------- 
Phenolic compounds (4AAP)...................       0.35          0.17 
Total chromium..............................       0.60          0.21 
Hexavalent chromium.........................       0.062         0.028 
COD\1\......................................     360.          180. 
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                                             --------------------------- 
\1\In any case in which the applicant can demonstrate that the chloride 
  ion concentration in the effluent exceeds 1,000 mg/l (1,000 ppm), the 
  permitting authority may substitute TOC as a parameter in lieu of COD. 
  A TOC effluent limitation shall be based on effluent data from the 
  particular refinery which correlates TOC to BOD5. If in the judgement 
  of the permitting authority, adequate correlation data are not 
  available, the effluent limitations for TOC shall be established at a 
  ratio of 2.2 to 1 to the applicable effluent limitations for BOD5 
 
[47 FR 46446, Oct. 18, 1982, as amended at 50 FR 28523, July 12, 1985; 50 FR 32414, Aug. 
12, 1985] 
 
§419.24   Effluent limitations guidelines representing the degree of effluent reduction attainable by the application of the best 
conventional pollutant control technology (BCT). 
(a) Any existing point source subject to this subpart must achieve the following effluent limitations representing the degree of 
effluent reduction attainable by the application of the best conventional pollutant control technology (BCT): 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                BCT effluent limitations 
                                               ------------------------- 
                                                              Average of 
                                                                daily 
        Pollutant or pollutant property                       values for 
                                                Maximum for       30 
                                                 any 1 day   consecutive 
                                                              days shall 
                                                              not exceed 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                     Metric 
                                                      units 
                                                 (kilograms 
                                                  per 1,000 
                                                     (m3 of 
                                                 feedstock) 
 
                                               ------------------------- 
BOD5..........................................         28.2         15.6 
TSS...........................................         19.5         12.6 
Oil and grease................................          8.4          4.5 
pH............................................          1          1 
 
                                               ------------------------- 
\1\ Within the range of 6.0 to 9.0. 
 
(b) The limits set forth in paragraph (a) of this section are to be multiplied by the following factors to calculate the maximum for any 
one day and maximum average of daily values for thirty consecutive days. 
(1) Size factor. 
------------------------------------------------------------------------ 
           1,000 bbl of feedstock per stream day             Size factor 
------------------------------------------------------------------------ 
Less than 24.9.............................................         0.91 
25.0 to 49.9...............................................         0.95 
50.0 to 74.9...............................................         1.04 
75.0 to 99.9...............................................         1.13 
100.0 to 124.9.............................................         1.23 
125.0 to 149.9.............................................         1.35 
150.0 or greater...........................................         1.41 
------------------------------------------------------------------------ 
 
(2) Process factor. 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                               Process 
                   Process configuration                        factor 
------------------------------------------------------------------------ 
Less than 2.49.............................................         0.58 
2.5 to 3.49................................................         0.63 
3.5 to 4.49................................................         0.74 
4.5 to 5.49................................................         0.88 
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5.5 to 5.99................................................         1.00 
6.0 to 6.49................................................         1.09 
6.5 to 6.99................................................         1.19 
7.0 to 7.49................................................         1.29 
7.5 to 7.99................................................         1.41 
8.0 to 8.49................................................         1.53 
8.5 to 8.99................................................         1.67 
9.0 to 9.49................................................         1.82 
9.5 or greater.............................................         1.89 
------------------------------------------------------------------------ 
 
(3) See the comprehensive example in subpart D, §419.42(b)(3). 
(c) The provisions of §419.14(c) apply to discharge of process wastewater pollutants attributable to ballast water by a point source 
subject to the provisions of this subpart. 
(d) The quantity and quality of pollutants or pollutant properties controlled by this paragraph, attributable to once-through cooling 
water, are excluded from the discharge allowed by paragraph (b) of this section. 
(e) Effluent limitations for contaminated runoff. The following effluent limitations constitute the quantity and quality of pollutants or 
pollutant properties controlled by this paragraph and attributable to contaminated runoff which may be discharged after the 
application of the best conventional pollutant control technology by a point source subject to this subpart. 
(1) If wastewater consists solely of contaminated runoff and is not commingled or treated with process wastewater, it may be 
discharged if it does not exceed 15 mg/l oil and grease based upon an analysis of any single grab or composite sample. 
(2) If contaminated runoff is commingled or treated with process wastewater, or if wastewater consisting solely of contaminated 
runoff which exceeds 15 mg/l oil and grease is not commingled or treated with any other type of wastewater, the quantity of 
pollutants discharged shall not exceed the quantity determined by multiplying the flow of contaminated runoff as determined by the 
permit writer times the concentrations listed in the following table: 
------------------------------------------------------------------------ 
                                               BCT effluent limitations 
                                                for contaminated runoff 
                                             --------------------------- 
                                                             Average of 
       Pollutant or pollutant property                      daily values 
                                               Maximum for     for 30 
                                                any 1 day    consecutive 
                                                             days shall 
                                                             not exceed 
------------------------------------------------------------------------ 
                                              Metric units 
                                              (kilograms 
                                              per 1,000 m3 
                                               of flow) 
 
                                             --------------------------- 
BOD5........................................         48           26 
TSS.........................................         33           21 
Oil and grease..............................         15            8 
pH..........................................        1          1 
 
                                             --------------------------- 
\1\ Within the range of 6.0 to 9.0. 
 
[50 FR 28525, July 12, 1985; 50 FR 32414, Aug. 12, 1985] 
 
§419.25   Pretreatment standards for existing sources (PSES). 
Except as provided in 40 CFR 403.7 and 403.13 any existing source subject to this subpart which introduces pollutants into a 
publicly owned treatment works must comply with 40 CFR part 403 and achieve the following pretreatment standards for existing 
sources (PSES). The following standards apply to the total refinery flow contribution to the POTW: 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                          Pretreatment 
                                                          standards for 
            Pollutant or pollutant property               new sources-- 
                                                         maximum for any 
                                                              1 day 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                          Milligrams per 
                                                        liter (mg/l) 
 
                                                         --------------- 
Oil and grease........................................             100 
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Ammonia...............................................          \1\100 
------------------------------------------------------------------------ 
\1\Where the discharge to the POTW consists solely of sour waters, the 
  owner or operator has the option of complying with this limit or the 
  daily maximum mass limitation for ammonia set forth in Sec. 419.23 (a) 
  and (b). 
 
§419.26   Standards of performance for new sources (NSPS). 
(a) Any new source subject to this subpart must achieve the following new source performance standards (NSPS): 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                      NSPS effluent 
                                                       limitations 
                                                ------------------------ 
                                                              Average of 
                                                                daily 
        Pollutant or pollutant property            Maximum    values for 
                                                  for any 1       30 
                                                     day     consecutive 
                                                              days shall 
                                                              not exceed 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                 Metric 
                                                 units 
                                                 (kilograms 
                                                 per 1,000 
                                                 m\3\ of 
                                                 feedstock) 
 
                                                ------------------------ 
BOD5...........................................    16.3          8.7 
TSS............................................    11.3          7.2 
COD\1\.........................................   118.0         61 
oil and grease.................................     4.8          2.6 
Phenolic compounds.............................     0.119        0.058 
Ammonia (as N).................................    18.8          8.6 
Sulfide........................................     0.105        0.048 
Total chromium.................................     0.24         0.14 
Hexavalent chromium............................     0.020        0.0088 
pH.............................................  (\2\)       (\2\) 
 
                                                ------------------------ 
\1\See footnote following table in Sec. 419.13(d). 
\2\Within the range 6.0 to 9.0. 
 
(b) The limits set forth in paragraph (a) of this section are to be multiplied by the following factors to calculate the maximum for any 
1 day and maximum average of daily values for 30 consecutive days. 
(1) Size Factor. 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                                  Size 
            1,000 bbl of feedstock per stream day                factor 
------------------------------------------------------------------------ 
Less than 24.9...............................................       0.91 
25.0 to 49.9.................................................       0.95 
50.0 to 74.9.................................................       1.04 
75.0 to 99.9.................................................       1.13 
100.0 to 124.9...............................................       1.23 
125.0 to 149.9...............................................       1.35 
150.0 or greater.............................................       1.41 
------------------------------------------------------------------------ 
 
(2) Process factor. 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                                Process 
                    Process configuration                        factor 
------------------------------------------------------------------------ 
Less than 2.49...............................................       0.58 
2.5 to 3.49..................................................       0.63 
3.5 to 4.49..................................................       0.74 
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4.5 to 5.49..................................................       0.88 
5.5 to 5.99..................................................       1.00 
6.0 to 6.49..................................................       1.09 
6.5 to 6.99..................................................       1.19 
7.0 to 7.49..................................................       1.29 
7.5 to 7.99..................................................       1.41 
8.0 to 8.49..................................................       1.53 
8.5 to 8.99..................................................       1.67 
9.0 to 9.49..................................................       1.82 
9.5 or greater...............................................       1.89 
------------------------------------------------------------------------ 
 
(3) See the comprehensive example in subpart D, §419.42(b)(3). 
(c) The provisions of §419.16(c) apply to discharges of process wastewater pollutants attributable to ballast water by a point source 
subject to the provisions of this subpart. 
(d) The quantity and quality of pollutants or pollutant properties controlled by this paragraph, attributable to once-through cooling 
water, are excluded from the discharge allowed by paragraph (b) of this section. Once-through cooling water may be discharged with 
a total organic carbon concentration not to exceed 5 mg/l. 
(e) Effluent limitation for runoff. [Reserved]. 
[47 FR 46446, Oct. 18, 1982, as amended at 50 FR 28523, July 12, 1985; 50 FR 32414, Aug. 12, 1985] 
 
§419.27   Pretreatment standards for new sources (PSNS). 
Except as provided in 40 CFR 403.7, any new source subject to this subpart which introduces pollutants into a publicly owned 
treatment works must comply with 40 CFR part 403 and achieve the following pretreatment standards for new sources (PSNS). 
(a) The following standards apply to the total refinery flow contribution to the POTW. 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                          Pretreatment 
                                                          standards for 
            Pollutant or pollutant property               new sources-- 
                                                         maximum for any 
                                                              1 day 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                          Milligrams per 
                                                        liter (mg/l) 
------------------------------------------------------------------------ 
Oil and grease........................................             100 
Ammonia (as N)........................................          \1\100 
------------------------------------------------------------------------ 
\1\Where the discharge to the POTW consists solely of sour waters, the 
  owner or operator has the option of complying with this limit or the 
  daily maximum mass limitation for ammonia set forth in Sec. 419.26(a) 
  and (b). 
 
(b) The following standard is applied to the cooling tower discharge part of the total refinery flow to the POTW by multiplying: (1) 
The standard; (2) by the total refinery flow to the POTW; and (3) by the ratio of the cooling tower discharge flow to the total refinery 
flow. 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                          Pretreatment 
                                                          standards for 
            Pollutant or pollutant property               new sources-- 
                                                         maximum for any 
                                                              1 day 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                          Milligrams per 
                                                        liter (mg/l) 
 
                                                         --------------- 
Total chromium........................................               1 
------------------------------------------------------------------------ 
 
Subpart C -- Petrochemical Subcategory 
 
§419.30   Applicability; description of the petrochemical subcategory. 
The provisions of this subpart are applicable to all discharges from any facility that produces petroleum products by the use of 
topping, cracking, and petrochemical operations whether or not the facility includes any process in addition to topping, cracking, and 
petrochemical operations. The provisions of this subpart shall not be applicable, however, to facilities that include the processes 
specified in subpart D or E of this part. 
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§419.31   Specialized definitions. 
For the purpose of this subpart: 
(a) The general definitions, abbreviations, and methods of analysis set forth in part 401 of this chapter and the specialized definitions 
set forth in §419.11 shall apply. 
(b) The term petrochemical operations shall mean the production of second-generation petrochemicals (i.e., alcohols, ketones, 
cumene, styrene, etc.) or first generation petrochemicals and isomerization products (i.e. BTX, olefins, cyclohexane, etc.) when 15 
percent or more of refinery production is as first-generation petrochemicals and isomerization products. 
 
§419.32   Effluent limitations guidelines representing the degree of effluent reduction attainable by the application of the best 
practicable control technology currently available. 
(a) Except as provided in 40 CFR 125.30 through 125.32, any existing point source subject to this subpart must achieve the following 
effluent limitations representing the degree of effluent reduction attainable by the application of the best practicable control 
technology currently available (BPT): 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                       BPT Effluent 
                                                       limitations 
                                                ------------------------ 
                                                              Average of 
                                                                daily 
        Pollutant or pollutant property            Maximum    values for 
                                                  for any 1       30 
                                                     day     consecutive 
                                                              days shall 
                                                              not exceed 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                 Metric 
                                                 units 
                                                 (kilograms 
                                                 per 1,000 
                                                 m\3\ of 
                                                 feedstock) 
 
                                                ------------------------ 
BOD5...........................................    34.6         18.4 
TSS............................................    23.4         14.8 
COD\1\.........................................   210.0        109.0 
Oil and grease.................................    11.1          5.9 
Phenolic compound..............................     0.25         0.120 
Ammonia as N...................................    23.4         10.6 
Sulfide........................................     0.22         0.099 
Total chromium.................................     0.52         0.30 
Hexavalent chromium............................     0.046        0.020 
pH.............................................  (\2\)       (\2\) 
 
                                                ------------------------ 
\1\See footnote following table in Sec. 419.13(d). 
\2\Within the range of 6.0 to 9.0. 
 
(b) The limits set forth in paragraph (a) of this section are to be multiplied by the following factors to calculate the maximum for any 
one day and maximum average of daily values for thirty consecutive days. 
(1) Size factor. 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                                   Size 
           1,000 barrels of feedstock per stream day              factor 
------------------------------------------------------------------------ 
Less than 24.9.................................................     0.73 
25.0 to 49.9...................................................     0.76 
50.0 to 74.9...................................................     0.83 
75.0 to 99.9...................................................     0.91 
100.0 to 124.9.................................................     0.99 
125.0 to 149.9.................................................     1.08 
150.0 or greater...............................................     1.13 
------------------------------------------------------------------------ 
 
(2) Process factor. 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                                 Process 
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                     Process configuration                        factor 
------------------------------------------------------------------------ 
Less than 4.49.................................................     0.73 
4.5 to 5.49....................................................     0.80 
5.5 to 5.99....................................................     0.91 
6.0 to 6.49....................................................     0.99 
6.5 to 6.99....................................................     1.08 
7.0 to 7.49....................................................     1.17 
7.5 to 7.99....................................................     1.28 
8.0 to 8.49....................................................     1.39 
8.5 to 8.99....................................................     1.51 
9.0 to 9.49....................................................     1.65 
9.5 or greater.................................................     1.72 
------------------------------------------------------------------------ 
 
(3) See the comprehensive example in subpart D, §419.42(b)(3). 
(c) The provisions of §419.12(c) apply to discharges of process wastewater pollutants attributable to ballast water by a point source 
subject to the provisions of this subpart. 
(d) The quantity and quality of pollutants or pollutant properties controlled by this paragraph, attributable to once-through cooling 
water, are excluded from the discharge allowed by paragraph (b) of this section. Once-through cooling water may be discharged with 
a total organic carbon concentration not to exceed 5 mg/l. 
(e) Effluent limitations for contaminated runoff. The following effluent limitations constitute the quantity and quality of pollutants or 
pollutant properties controlled by this paragraph and attributable to contaminated runoff, which may be discharged after the 
application of the best practicable control technology currently available by a point source subject to this subpart. 
(1) If wastewater consists solely of contaminated runoff and is not commingled or treated with process wastewater, it may be 
discharged if it does not exceed 15 mg/l oil and grease and 110 mg/l total organic carbon (TOC) based upon an analysis of any single 
grab or composite sample. 
(2) If contaminated runoff is commingled or treated with process wastewater, or if wastewater consisting solely of contaminated 
runoff which exceeds 15 mg/l oil and grease or 110 mg/l TOC is not commingled or treated with any other type of wastewater, the 
quantity of pollutants discharged shall not exceed the quantity determined by multiplying the flow of contaminated runoff as 
determined by the permit writer times the concentrations listed in the following table: 
------------------------------------------------------------------------ 
                                               BPT effluent limitations 
                                                for contaminated runoff 
                                             --------------------------- 
                                                             Average of 
       Pollutant or pollutant property                      daily values 
                                               Maximum for     for 30 
                                                any 1 day    consecutive 
                                                             days shall 
                                                             not exceed 
------------------------------------------------------------------------ 
                                              Metric units 
                                              (kilograms 
                                              per 1,000 
                                              m\3\ of 
                                               flow) 
 
                                             --------------------------- 
BOD5........................................      48.           26. 
TSS.........................................      33.           21. 
COD\1\......................................     360.          180. 
Oil and grease..............................      15.            8. 
Phenolic compounds (4AAP)...................       0.35          0.17 
Total chromium..............................       0.73          0.43 
Hexavalent chromium.........................       0.062         0.028 
pH..........................................   (\2\)         (\2\) 
 
                                             --------------------------- 
\1\In any case in which the applicant can demonstrate that the chloride 
  ion concentration in the effluent exceeds 1,000 mg/l (1,000 ppm), the 
  permitting authority may substitute TOC as a parameter in lieu of COD. 
  A TOC effluent limitation shall be based on effluent data from the 
  particular refinery which correlates TOC to BOD5. If in the judgment 
  of the permitting authority, adequate correlation data are not 
  available, the effluent limitations for TOC shall be established at a 
  ratio of 2.2 to 1 to the applicable effluent limitations for BOD5. 
\2\Within the range of 6.0 to 9.0. 
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[47 FR 46446, Oct. 18, 1982, as amended at 50 FR 28522, 28523, July 12, 1985; 50 FR 
32414, Aug. 12, 1985] 
 
§419.33   Effluent limitations guidelines representing the degree of effluent reduction attainable by the application of the best 
available technology economically achievable (BAT). 
(a) Except as provided in 40 CFR 125.30 through 125.32, any existing point source subject to this subpart must achieve the following 
effluent limitations representing the degree of effluent reduction attainable by the application of the best available techology 
economically achievable (BAT): 
------------------------------------------------------------------------ 
                                               BAT Effluent Limitations 
                                             --------------------------- 
                                                             Average of 
                                                            daily values 
       Pollutant or pollutant property         Maximum for     for 30 
                                                any 1 day    consecutive 
                                                             days shall 
                                                             not exceed 
------------------------------------------------------------------------ 
                                              Metric units 
                                              (kilograms 
                                              per 1,000 m3 
                                                    of 
                                              feedstock) 
 
                                             --------------------------- 
COD\1\......................................       210.0        109.0 
Ammonia as N................................        23.4         10.6 
Sulfide.....................................         0.22         0.099 
 
                                             --------------------------- 
\1\See footnote following table in Sec. 419.13(d). 
 
(b) The limits set forth in paragraph (a) of this section are to be multiplied by the following factors to calculate the maximum for any 
one day and maximum average of daily values for thirty consecutive days. 
(1) Size factor. 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                                   Size 
             1,000 bbl of feedstock per stream day                factor 
------------------------------------------------------------------------ 
Less than 24.9.................................................     0.73 
25.0 to 49.9...................................................     0.76 
50.0 to 74.9...................................................     0.83 
75.0 to 99.9...................................................     0.91 
100.0 to 124.9.................................................     0.99 
125.0 to 149.9.................................................     1.08 
150.0 or greater...............................................     1.13 
------------------------------------------------------------------------ 
 
(2) Process factor. 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                                 Process 
                     Process configuration                        factor 
------------------------------------------------------------------------ 
Less than 4.49.................................................     0.73 
4.5 to 5.49....................................................     0.80 
5.5 to 5.99....................................................     0.91 
6.0 to 6.49....................................................     0.99 
6.5 to 6.99....................................................     1.08 
7.0 to 7.49....................................................     1.17 
7.5 to 7.99....................................................     1.28 
8.0 to 8.49....................................................     1.39 
8.5 to 8.99....................................................     1.51 
9.0 to 9.49....................................................     1.65 
9.5 or greater.................................................     1.72 
------------------------------------------------------------------------ 
 
(3) See the comprehensive example in subpart D, §419.42(b)(3). 
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(c)(1) In addition to the provisions contained above pertaining to COD, ammonia and sulfide, any existing point source subject to 
this subpart must achieve the following effluent limitations representing the degree of effluent reduction attainable by the application 
of the best available technology economically achievable (BAT): 
(i) For each of the regulated pollutant parameters listed below, the effluent limitation for a given refinery is the sum of the products 
of each effluent limitation factor times the applicable process feedstock rate, calculated as provided in 40 CFR 122.45(b). Applicable 
production processes are presented in appendix A, by process type. The process identification numbers presented in this appendix A 
are for the convenience of the reader. They can be cross-referenced in the Development Document for Effluent Limitations 
Guidelines, New Source Performance Standards, and Pretreatment Standards for the Petroleum Refining Point Source Category 
(EPA 440/1-82/014), Table III-7, pp. 49-54. 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                BAT effluent limitation 
                                                        factor 
                                             --------------------------- 
                                                             Average of 
 Pollutant or pollutant property and process                daily values 
                    type                       Maximum for     for 30 
                                                any 1 day    consecutive 
                                                             days shall 
                                                             not exceed 
------------------------------------------------------------------------ 
                                              Metric units 
                                              (kilograms 
                                              per 1,000 
                                              cubic meters 
                                                   of 
                                              feedstock) 
 
                                             --------------------------- 
Phenolic compounds (4AAP): 
    Crude...................................        0.037         0.009 
    Cracking and coking.....................        0.419         0.102 
    Asphalt.................................        0.226         0.055 
    Lube....................................        1.055         0.257 
    Reforming and alkylation................        0.377         0.092 
Total chromium: 
    Crude...................................        0.030         0.011 
    Cracking and coking.....................        0.340         0.118 
    Asphalt.................................        0.183         0.064 
    Lube....................................        0.855         0.297 
    Reforming and alkylation................        0.305         0.106 
Hexavalent chromium: 
    Crude...................................        0.0019        0.0009 
    Cracking and coking.....................        0.0218        0.0098 
    Asphalt.................................        0.0117        0.0053 
    Lube....................................        0.0549        0.0248 
    Reforming and alkylation................        0.0196        0.0088 
 
                                             --------------------------- 
 
(2) See the comprehensive example in subpart D, §419.43(c)(2). 
(d) The provisions of §419.13(d) apply to discharges of process wastewater pollutants attributable to ballast water by a point source 
subject to the provisions of this subpart. 
(e) The quantity and quality of pollutants or pollutant properties controlled by this paragraph, attributable to once-through cooling 
water, are excluded from the discharge allowed by paragraph (b) of this section. Once-through cooling water may be discharged with 
a total organic carbon concentration not to exceed 5 mg/l. 
(f) Effluent limitations for contaminated runoff. The following effluent limitations constitute the quantity and quality of pollutants or 
pollutant properties controlled by this paragraph and attributable to contaminated runoff, which may be discharged after the 
application of the best available technology economically achievable by a point source subject to this subpart. 
(1) If wastewater consists solely of contaminated runoff and is not commingled or treated with process wastewater, it may be 
discharged if it does not exceed 110 mg/l total organic carbon (TOC) based upon an analysis of any single grab or composite sample. 
(2) If contaminated runoff is commingled or treated with process wastewater, or if wastewater consisting solely of contaminated 
runoff which exceeds 110 mg/l TOC is not commingled or treated with any other type of wastewater, the quantity of pollutants 
discharged shall not exceed the quantity determined by multiplying the flow of contaminated runoff as determined by the permit 
writer times the concentrations listed in the following table: 
------------------------------------------------------------------------ 
                                               BAT effluent limitations 
                                                for contaminated runoff 
                                             --------------------------- 
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                                                             Average of 
       Pollutant or pollutant property                      daily values 
                                               Maximum for     for 30 
                                                any 1 day    consecutive 
                                                             days shall 
                                                             not exceed 
------------------------------------------------------------------------ 
                                              Metric units 
                                              (kilograms 
                                              per 1,000 
                                              m\3\ of 
                                               flow) 
 
                                             --------------------------- 
Phenolic compounds (4AAP)...................       0.35          0.17 
Total chromium..............................       0.60          0.21 
Hexavalent chromium.........................       0.062         0.028 
COD\1\......................................     360.          180. 
 
                                             --------------------------- 
\1\In any case in which the applicant can demonstrate that the chloride 
  ion concentration in the effluent exceeds 1,000 mg/l (1,000 ppm), the 
  permitting authority may substitute TOC as a parameter in lieu of COD. 
  A TOC effluent limitation shall be based on effluent data from the 
  particular refinery which correlates TOC to BOD5. If in the judgement 
  of the permitting authority, adequate correlation data are not 
  available, the effluent limitations for TOC shall be established at a 
  ratio of 2.2 to 1 to the applicable effluent limitations for BOD5 
 
[47 FR 46446, Oct. 18, 1982, as amended at 50 FR 28523, July 12, 1985; 50 FR 32414, Aug. 
12, 1985] 
 
§419.34   Effluent limitations guidelines representing the degree of effluent reduction attainable by the application of the best 
conventional pollutant control technology (BCT). 
(a) Any existing point source subject to this subpart must achieve the following effluent limitations representing the degree of 
effluent reduction attainable by the application of the best conventional pollutant control technology (BCT): 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                BCT effluent limitations 
                                              -------------------------- 
                                                             Average of 
                                                            daily values 
       Pollutant or pollutant property         Maximum for     for 30 
                                                any 1 day    consecutive 
                                                             days shall 
                                                             not exceed 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                    Metric 
                                                     units 
                                                (kilograms 
                                                 per 1,000 
                                                     m3 of 
                                                feedstock) 
 
                                              -------------------------- 
BOD5.........................................         34.6         18.4 
TSS..........................................         23.4         14.8 
Oil and grease...............................         11.1          5.9 
pH...........................................          1        1 
 
                                              -------------------------- 
\1\ Within the range of 6.0 to 9.0. 
 
(b) The limits set forth in paragraph (a) of this section are to be multiplied by the following factors to calculate the maximum for any 
one day and maximum average of daily values for thirty consecutive days. 
(1) Size factor. 
------------------------------------------------------------------------ 
           1,000 bbl of feedstock per stream day             Size factor 
------------------------------------------------------------------------ 
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Less than 24.9.............................................         0.73 
25.0 to 49.9...............................................         0.76 
50.0 to 74.9...............................................         0.83 
75.0 to 99.9...............................................         0.91 
100.0 to 124.9.............................................         0.99 
125.0 to 149.9.............................................         1.08 
150.0 or greater...........................................         1.13 
------------------------------------------------------------------------ 
 
(2) Process factor. 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                               Process 
                   Process configuration                        factor 
------------------------------------------------------------------------ 
Less than 4.49.............................................         0.73 
4.5 to 5.49................................................         0.80 
5.5 to 5.99................................................         0.91 
6.0 to 6.49................................................         0.99 
6.5 to 6.99................................................         1.08 
7.0 to 7.49................................................         1.17 
7.5 to 7.99................................................         1.28 
8.0 to 8.49................................................         1.39 
8.5 to 8.99................................................         1.51 
9.0 to 9.49................................................         1.65 
9.5 or greater.............................................         1.72 
------------------------------------------------------------------------ 
 
(3) See the comprehensive example in subpart D, §419.42(b)(3). 
(c) The provisions of §419.14(c) apply to discharges of process wastewater pollutants attributable to ballast water by a point source 
subject to the provisions of this subpart. 
(d) The quantity and quality of pollutants or pollutant properties controlled by this paragraph, attributable to once-through cooling 
water, are excluded from the discharge allowed by paragraph (b) of this section. 
(e) Effluent limitations for contaminated runoff. The following effluent limitations constitute the quantity and quality of pollutants or 
pollutant properties controlled by this paragraph and attributable to contaminated runoff which may be discharged after the 
application of the best conventional pollutant control technology by a point source subject to this subpart. 
(1) If wastewater consists solely of contaminated runoff and is not commingled or treated with process wastewater, it may be 
discharged if it does not exceed 15 mg/l oil and grease based upon an analysis of any single grab or composite sample. 
(2) If contaminated runoff is commingled or treated with process wastewater, or if wastewater consisting solely of contaminated 
runoff which exceeds 15 mg/l oil and grease is not commingled or treated with any other type of wastewater, the quantity of 
pollutants discharged shall not exceed the quantity determined by multiplying the flow of contaminated runoff as determined by the 
permit writer times the concentrations listed in the following table: 
------------------------------------------------------------------------ 
                                               BCT effluent limitations 
                                                for contaminated runoff 
                                             --------------------------- 
                                                             Average of 
       Pollutant or pollutant property                      daily values 
                                               Maximum for     for 30 
                                                any 1 day    consecutive 
                                                             days shall 
                                                             not exceed 
------------------------------------------------------------------------ 
                                              Metric units 
                                              (kilograms 
                                              per 1,000 
                                                m\3\ of 
                                                  flow) 
 
                                             --------------------------- 
BOD5........................................         48.          26. 
TSS.........................................         33.          21. 
Oil and grease..............................         15.           8. 
pH..........................................      1        1 
 
                                             --------------------------- 
\1\Within the range of 6.0 to 9.0. 
 
[50 FR 28526, July 12, 1985] 
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§419.35   Pretreatment standards for existing sources (PSES). 
Except as provided in 40 CFR 403.7 and 403.13 any existing source subject to this subpart which introduces pollutants into a 
publicly owned treatment works must comply with 40 CFR part 403 and achieve the following pretreatment standards for existing 
sources (PSES). The following standards apply to the total refinery flow contribution to the POTW: 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                          Pretreatment 
           Pollutant or pollutant property             standards maximum 
                                                         for any 1 day 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                         (Milligrams per 
                                                       liter (mg/l)) 
                                                        ---------------- 
Oil and grease.......................................                100 
Ammonia (as N).......................................             \1\100 
------------------------------------------------------------------------ 
\1\Where the discharge to the POTW consists solely of sour waters, the 
  owner or operator has the option of complying with this limit or the 
  daily maximum mass limitation for ammonia set forth in Sec. 419.33 (a) 
  and (b). 
 
§419.36   Standards of performance for new sources (NSPS). 
(a) Any new source subject to this subpart must achieve the following new source performance standards (NSPS): 
------------------------------------------------------------------------ 
                                               NSPS Effluent Limitations 
                                             --------------------------- 
                                                             Average of 
                                                            daily values 
       Pollutant or pollutant property         Maximum for     for 30 
                                                any 1 day    consecutive 
                                                             days shall 
                                                             not exceed 
------------------------------------------------------------------------ 
                                              Metric units 
                                              (kilograms 
                                              per 1,000 
                                              m\3\ of 
                                              feedstock) 
                                             --------------------------- 
BOD5........................................      21.8          11.6 
TSS.........................................      14.9           9.5 
COD\1\......................................     133.0          69.0 
Oil and grease..............................       6.6           3.5 
Phenolic compounds..........................       0.158          .077 
Ammonia as N................................      23.4          10.7 
Sulfide.....................................       0.140         0.063 
Total chromium..............................       0.32          0.19 
Hexavalent chromium.........................       0.025         0.012 
pH..........................................   (\2\)         (\2\) 
                                             --------------------------- 
\1\See footnote following table in Sec. 419.13(d). 
\2\Within the range of 6.0 to 9.0. 
 
(b) The limits set forth in paragraph (a) of this section are to be multiplied by the following factors to calculate the maximum for any 
one day and maximum average of daily values for thirty consecutive days. 
(1) Size factor. 
------------------------------------------------------------------------ 
           1,000 bbl of feedstock per stream day             Size factor 
------------------------------------------------------------------------ 
Less than 24.9.............................................         0.73 
25.0 to 49.9...............................................         0.76 
50.0 to 74.9...............................................         0.83 
75.0 to 99.9...............................................         0.91 
100.0 to 124.9.............................................         0.99 
125.0 to 149.9.............................................         1.08 
150.0 or greater...........................................         1.13 
------------------------------------------------------------------------ 
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(2) Process factor. 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                               Process 
                   Process configuration                        factor 
------------------------------------------------------------------------ 
Less than 4.49.............................................         0.73 
4.5 to 5.49................................................         0.80 
5.5 to 5.99................................................         0.91 
6.0 to 6.49................................................         0.99 
6.5 to 6.99................................................         1.08 
7.0 to 7.49................................................         1.17 
7.5 to 7.99................................................         1.28 
8.0 to 8.49................................................         1.39 
8.5 to 8.99................................................         1.51 
9.0 to 9.49................................................         1.65 
9.5 or greater.............................................         1.72 
------------------------------------------------------------------------ 
 
(3) See the comprehensive example in subpart D, §419.42(b)(3). 
(c) The provisions of §419.16(c) apply to discharges of process wastewater pollutants attributable to ballast water by a point source 
subject to the provisions of this subpart. 
(d) The quantity and quality of pollutants or pollutant properties controlled by this paragraph, attributable to once-through cooling 
water, are excluded from the discharge allowed by paragraph (b) of this section. Once-through cooling water may be discharged with 
a total organic carbon concentration not to exceed 5 mg/l. 
(e) Effluent Limitations for Runoff.      [Reserved]. 
[47 FR 46446, Oct. 18, 1982, as amended at 50 FR 28523, July 12, 1985; 50 FR 32414, Aug. 12, 1985] 
 
§419.37   Pretreatment standards for new sources (PSNS). 
Except as provided in 40 CFR 403.7, any new source subject to this subpart which introduces pollutants into a publicly owned 
treatment works must comply with 40 CFR part 403 and achieve the following pretreatment standards for new sources (PSNS). 
(a) The following standards apply to the total refinery flow contribution to the POTW: 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                          Pretreatment 
                                                       standards for new 
           Pollutant or pollutant property              sources maximum 
                                                         for any 1 day 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                         Milligrams per 
                                                       liter (mg/l) 
                                                        ---------------- 
Oil and grease.......................................                100 
Ammonia (as N).......................................             \1\100 
------------------------------------------------------------------------ 
\1\Where the discharge to the POTW consists solely of sour waters, the 
  owner or operator has the option of complying with this limit or the 
  daily maximum mass limitation for ammonia set forth in Sec. 419.36 (a) 
  and (b). 
 
(b) The following standard is applied to the cooling tower discharge part of the total refinery flow to the POTW by multiplying: (1) 
The standard; (2) by the total refinery flow to the POTW; and (3) by the ratio of the cooling tower discharge flow to the total refinery 
flow. 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                          Pretreatment 
                                                       standards for new 
           Pollutant or pollutant property              sources maximum 
                                                         for any 1 day 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                         Miligrams per 
                                                       liter (mg/l) 
                                                        ---------------- 
Total chromium.......................................                  1 
------------------------------------------------------------------------ 
 
Subpart D -- Lube Subcategory 
 
§419.40   Applicability; description of the lube subcategory. 
The provisions of this subpart are applicable to all discharges from any facility that produces petroleum products by the use of 
topping, cracking, and lube oil manufacturing processes, whether or not the facility includes any process in addition to topping, 



 222

cracking, and lube oil manufacturing processes. The provisions of this subpart are not applicable, however, to facilities that include 
the processes specified in subparts C and E of this part. 
 
§419.41   Specialized definitions. 
The general definitions, abbreviations and methods of analysis set forth in part 401 of this chapter and the specialized definitions set 
forth in §419.11 shall apply to this subpart. 
 
§419.42   Effluent limitations guidelines representing the degree of effluent reduction attainable by the application of the best 
practicable control technology currently available (BPT). 
(a) Except as provided in 40 CFR 125.30 through 125.32, any existing point source subject to this subpart must achieve the following 
effluent limitations representing the degree of effluent reduction attainable by the application of the best practicable control 
technology currently available (BPT): 
------------------------------------------------------------------------ 
                                               BPT effluent limitations 
                                             --------------------------- 
                                                             Average of 
                                                            daily values 
       Pollutant or pollutant property         Maximum for     for 30 
                                                any 1 day    consecutive 
                                                             days shall 
                                                             not exceed 
------------------------------------------------------------------------ 
                                              Metric units 
                                              (kilograms 
                                              per 1,000 
                                              m\3\ of 
                                              feedstock) 
 
                                             --------------------------- 
BOD\5\......................................      50.6          25.8 
TSS.........................................      35.6          22.7 
COD\1\......................................     360.0         187.0 
Oil and grease..............................      16.2           8.5 
Phenolic compounds..........................       0.38          0.184 
Ammonia as N................................      23.4          10.6 
Sulfide.....................................       0.33          0.150 
Total chromium..............................       0.77          0.45 
Hexavalent chromium.........................       0.068         0.030 
pH..........................................   (\2\)         (\2\) 
 
                                             --------------------------- 
\1\See footnote following table in Sec. 419.13(d). 
\2\Within the range of 6.0 to 9.0. 
 
(b) The limits set forth in paragraph (a) of this section are to be multiplied by the following factors to calculate the maximum for any 
one day and maximum average of daily values for thirty consecutive days. 
(1) Size factor. 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                                 Size 
            1,000 bbl of feedstock per stream day               factor 
------------------------------------------------------------------------ 
Less than 49.9..............................................        0.71 
50.0 to 74.9................................................        0.74 
75.0 to 99.9................................................        0.81 
100.0 to 124.9..............................................        0.88 
125.0 to 149.9..............................................        0.97 
150.0 to 174.9..............................................        1.05 
175.0 to 199.9..............................................        1.14 
200.0 or greater............................................        1.19 
------------------------------------------------------------------------ 
 
(2) Process factor. 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                                Process 
                    Process configuration                       factor 
------------------------------------------------------------------------ 
Less than 6.49..............................................        0.81 
6.5 to 7.49.................................................        0.88 
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7.5 to 7.99.................................................        1.00 
8.0 to 8.49.................................................        1.09 
8.5 to 8.99.................................................        1.19 
9.0 to 9.49.................................................        1.29 
9.5 to 9.99.................................................        1.41 
10.0 to 10.49...............................................        1.53 
10.5 to 10.99...............................................        1.67 
11.0 to 11.49...............................................        1.82 
11.5 to 11.99...............................................        1.98 
12.0 to 12.49...............................................        2.15 
12.5 to 12.99...............................................        2.34 
13.0 or greater.............................................        2.44 
------------------------------------------------------------------------ 
 
(3) Example of the application of the above factors. Example -- Lube refinery 125, 000 bbl per stream day throughput. 
                Calculation of the Process Configuration 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                               Weighting 
        Process category               Process included          factor 
------------------------------------------------------------------------ 
Crude..........................  Atm crude distillation......          1 
                                 Vacuum, crude distillation.. 
                                 Desalting................... 
Cracking and coking............  Fluid cat. cracking.........          6 
                                 Vis-breaking................ 
                                 Thermal cracking............ 
                                 Moving bed cat. cracking.... 
                                 Hydrocracking............... 
                                 Fluid coking................ 
                                 Delayed coking.............. 
Lube...........................  Further defined in the               13 
                                  development document. 
Asphalt........................  Asphalt production..........         12 
                                 Asphalt oxidation........... 
                                 Asphalt emulsifying......... 
------------------------------------------------------------------------ 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------- 
                                                                Capacity     Capacity 
                                                               (1,000 bbl    relative   
Weighting    Processing 
                           Process                             per stream       to        
Factor   configuration 
                                                                  day)      throughput 
-----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------- 
Crude: 
  Atm.......................................................         125.0       1.0    
.........  ............. 
  Vacuum....................................................          60.0       0.48   
.........  ............. 
  Desalting.................................................         125.0       1.0    
.........  ............. 
    Total...................................................  ............       2.48         
x 1       =2.48 
Cracking-FCC................................................          41.0       0.328  
.........  ............. 
Hydrocracking...............................................          20.0       0.160  
.........  ............. 
    Total...................................................  ............       0.488        
x 6       =2.93 
Lubes.......................................................           5.3       0.042  
.........  ............. 
                                                                       4.0       0.032  
.........  ............. 
                                                                       4.9       0.039  
.........  ............. 
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    Total...................................................  ............       0.113       
x 13       =1.47 
Asphalt.....................................................           4.0       0.032       
x 12        =.38 
Refinery process configuration..............................  ............  ..........  
.........       =7.26 
-----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------- 
Notes: 
See Table Sec. 419.42(b)(2) for process factor. Process factor=0.88. 
See Table Sec. 419.42(b)(1) for size factor for 125,000 bbl per stream day lube refinery. 
Size factor=0.97. 
To calculate the limits for each parameter, multiply the limit Sec. 419.42(a) by both the 
process factor and 
  size factor. BOD5 limit (maximum for any 1 day)=17.9 x 0.88 x 0.97=15.3 lb. per 1,000 
bbl of feedstock. 
 
(c) The provisions of §419.12(c) apply to discharges of process wastewater pollutants attributable to ballast water by a point source 
subject to the provisions of this subpart. 
(d) The quantity and quality of pollutants or pollutant properties controlled by this paragraph, attributable to once-through cooling 
water, are excluded from the discharge allowed by paragraph (b) of this section. Once-through cooling water may be discharged with 
a total organic carbon concentration not to exceed 5 mg/l. 
(e) Effluent limitations for contaminated runoff. The following effluent limitations constitute the quantity and quality of pollutants or 
pollutant properties controlled by this paragraph and attributable to contaminated runoff, which may be discharged after the 
application of the best practicable control technology currently available by a point source subject to this subpart. 
(1) If wastewater consists solely of contaminated runoff and is not commingled or treated with process wastewater, it may be 
discharged if it does not exceed 15 mg/l oil and grease and 110 mg/l total organic carbon (TOC) based upon an analysis of any single 
grab or composite sample. 
(2) If contaminated runoff is commingled or treated with process wastewater, or if wastewater consisting solely of contaminated 
runoff which exceeds 15 mg/l oil and grease or 110 mg/l TOC is not commingled or treated with any other type of wastewater, the 
quantity of pollutants discharged shall not exceed the quantity determined by multiplying the flow of contaminated runoff as 
determined by the permit writer times the concentrations listed in the following table: 
------------------------------------------------------------------------ 
                                               BPT effluent limitations 
                                                for contaminated runoff 
                                             --------------------------- 
                                                             Average of 
       Pollutant or pollutant property                      daily values 
                                               Maximum for     for 30 
                                                any 1 day    consecutive 
                                                             days shall 
                                                             not exceed 
------------------------------------------------------------------------ 
                                              Metric units 
                                              (kilograms 
                                              per 1,000 
                                              m\3\ of 
                                               flow) 
 
                                             --------------------------- 
BOD5........................................      48.           26. 
TSS.........................................      33.           21. 
COD\1\......................................     360.          180. 
Oil and grease..............................      15.            8. 
Phenolic compounds (4AAP)...................       0.35          0.17 
Total chromium..............................       0.73          0.43 
Hexavalent chromium.........................       0.062         0.028 
pH..........................................   (\2\)         (\2\) 
 
                                             --------------------------- 
\1\In any case in which the applicant can demonstrate that the chloride 
  ion concentration in the effluent exceeds 1,000 mg/l (1,000 ppm), the 
  permitting authority may substitute TOC as a parameter in lieu of COD. 
  A TOC effluent limitation shall be based on effluent data from the 
  particular refinery which correlates TOC to BOD5. If in the judgment 
  of the permitting authority, adequate correlation data are not 
  available, the effluent limitations for TOC shall be established at a 
  ratio of 2.2 to 1 to the applicable effluent limitations for BOD5. 
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\2\Within the range of 6.0 to 9.0. 
 
[47 FR 46446, Oct. 18, 1982, as amended at 50 FR 28522, 28523, July 12, 1985; 50 FR 
32414, Aug. 12, 1985] 
 
§419.43   Effluent limitations guidelines representing the degree of effluent reduction attainable by the application of the best 
available technology economically achievable (BAT). 
(a) Except as provided in 40 CFR 125.30 through 125.32, any existing point source subject to this subpart must achieve the following 
effluent limitations representing the degree of effluent reduction attainable by the application of the best available technology 
economically achievable (BAT): 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                       BAT effluent 
                                                       limitations 
                                                ------------------------ 
                                                              Average of 
                                                                daily 
        Pollutant or pollutant property            Maximum    values for 
                                                  for any 1       30 
                                                     day     consecutive 
                                                              days shall 
                                                              not exceed 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                 Metric 
                                                 units 
                                                 (kilograms 
                                                  per 
 
                                                ------------------------ 
COD\1\.........................................   360.0        187.0 
Ammonia as N...................................    23.4         10.6 
Sulfide........................................     0.33         0.150 
 
                                                ------------------------ 
\1\See footnote following table in Sec. 419.13(d). 
 
(b) The limits set forth in paragraph (a) of this section are to be multiplied by the following factors to calculate the maximum for any 
one day and maximum average of daily values for thirty consecutive days. 
(1) Size factor. 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                                  Size 
            1,000 bbl of feedstock per stream day                factor 
------------------------------------------------------------------------ 
Less than 49.9...............................................       0.71 
50.0 to 74.9.................................................       0.74 
75.0 to 99.9.................................................       0.81 
100.0 to 124.9...............................................       0.88 
125.0 to 149.9...............................................       0.97 
150.0 to 174.9...............................................       1.05 
175.0 to 199.9...............................................       1.14 
200.0 or greater.............................................       1.19 
------------------------------------------------------------------------ 
 
(2) Process factor. 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                                Process 
                    Process configuration                        factor 
------------------------------------------------------------------------ 
Less than 6.49...............................................       0.81 
6.5 to 7.49..................................................       0.88 
7.5 to 7.99..................................................       1.00 
8.0 to 8.49..................................................       1.09 
8.5 to 8.99..................................................       1.19 
9.0 to 9.49..................................................       1.29 
9.5 to 9.99..................................................       1.41 
10.0 to 10.49................................................       1.53 
10.5 to 10.99................................................       1.67 
11.0 to 11.49................................................       1.82 
11.5 to 11.99................................................       1.98 
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12.0 to 12.49................................................       2.15 
12.5 to 12.99................................................       2.34 
13.0 or greater..............................................       2.44 
------------------------------------------------------------------------ 
 
(3) See the comprehensive example in subpart D, §419.42(b)(3). 
(c)(1) In addition to the provisions contained above pertaining to COD, ammonia and sulfide, any existing point source subject to 
this subpart must achieve the following effluent limitations representing the degree of effluent reduction attainable by the application 
of the best available technology economically achievable (BAT): 
(i) For each of the regulated pollutant parameters listed below, the effluent limitation for a given refinery is the sum of the products 
of each effluent limitation factor times the applicable process feedstock rate, calculated as provided in 40 CFR 122.45(b). Applicable 
production processes are presented in appendix A, by process type. The process identification numbers presented in this appendix A 
are for the convenience of the reader. They can be cross-referenced in the Development Document for Effluent Limitations 
Guidelines, New Source Performance Standards, and Pretreatment Standards for the Petroleum Refining Point Source Category 
(EPA 440/1-82/014), Table III-7, pp. 49-54. 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                BAT effluent limitation 
                                                        factor 
                                             --------------------------- 
                                                             Average of 
 Pollutant or pollutant property and process                daily values 
                    type                       Maximum for     for 30 
                                                any 1 day    consecutive 
                                                             days shall 
                                                             not exceed 
------------------------------------------------------------------------ 
                                              Metric units 
                                              (kilograms 
                                              per 1,000 m3 
                                                   of 
                                              feedstock) 
 
                                             --------------------------- 
Phenolic compounds (4AAP): 
    Crude...................................        0.037         0.009 
    Cracking and coking.....................        0.419         0.102 
    Asphalt.................................        0.226         0.055 
    Lube....................................        1.055         0.257 
    Reforming and alkylation................        0.377         0.092 
Total chromium: 
    Crude...................................        0.030         0.011 
    Cracking and coking.....................        0.340         0.118 
    Asphalt.................................        0.183         0.064 
    Lube....................................        0.855         0.297 
    Reforming and alkylation................        0.305         0.106 
Hexavalent chromium: 
    Crude...................................        0.0019        0.0009 
    Cracking and coking.....................        0.0218        0.0098 
    Asphalt.................................        0.0117        0.0053 
    Lube....................................        0.0549        0.0248 
    Reforming and alkylation................        0.0196        0.0088 
 
                                             --------------------------- 
 
(2) Example Application of Effluent Limitations Guidelines as Applicable to Phenolic Compounds, Hexavalent Chromium, and 
Total Chromium. 
The following example presents the derivation of a BAT phenolic compound (4AAP) effluent limitation (30-day average) for a 
petroleum refinery permit. The methodology is also applicable to hexavalent chromium and total chromium. 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                               Process 
                                                              feedstock 
                      Refinery process                        rate 1,000 
                                                               bbl/day 
------------------------------------------------------------------------ 
1. Atmospheric crude distillation..........................          100 
2. Crude desalting.........................................           50 
3. Vacuum crude distillation...............................           75 
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                                                            ------------ 
      Total crude processes (C)............................          225 
6. Fluid catalytic cracking................................           25 
10. Hydrocracking..........................................           20 
 
                                                            ------------ 
      Total cracking and coking processes (K)..............           45 
18. Asphalt production.....................................            5 
 
                                                            ------------ 
      Total asphalt processes (A)..........................            5 
21. Hydrofining............................................            3 
 
                                                            ------------ 
      Total lube processes (L).............................            3 
8. Catalytic reforming.....................................           10 
 
                                                            ------------ 
      Total reforming and alkylation processes (R).........           10 
------------------------------------------------------------------------ 
 
Note: 30 day average effluent limitation for phenolic compounds (4AAP), lb/day=(0.003) (225)+(0.036) (45)+(0.019) (5)+(0.090) 
(3)+(0.032) (10)=2.98 lb/day. 
(d) The provisions of §419.13(d) apply to discharges of process wastewater pollutants attributable to ballast water by a point source 
subject to the provisions of this subpart. 
(e) The quantity and quality of pollutants or pollutant properties controlled by this paragraph, attributable to once-through cooling 
water, are excluded from the discharge allowed by paragraph (b) of this section. Once-through cooling water may be discharged with 
a total organic carbon concentration not to exceed 5 mg/l. 
(f) Effluent limitations for contaminated runoff. The following effluent limitations constitute the quantity and quality of pollutants or 
pollutant properties controlled by this paragraph and attributable to contaminated runoff, which may be discharged after the 
application of the best available technology economically achievable by a point source subject to this subpart. 
(1) If wastewater consists solely of contaminated runoff and is not commingled or treated with process wastewater, it may be 
discharged if it does not exceed 110 mg/l total organic carbon (TOC) based upon an analysis of any single grab or composite sample. 
(2) If contaminated runoff is commingled or treated with process wastewater, or if wastewater consisting solely of contaminated 
runoff which exceeds 110 mg/l TOC is not commingled or treated with any other type of wastewater, the quantity of pollutants 
discharged shall not exceed the quantity determined by multiplying the flow of contaminated runoff as determined by the permit 
writer times the concentrations listed in the following table: 
------------------------------------------------------------------------ 
                                               BAT effluent limitations 
                                                for contaminated runoff 
                                             --------------------------- 
                                                             Average of 
       Pollutant or pollutant property                      daily values 
                                               Maximum for     for 30 
                                                any 1 day    consecutive 
                                                             days shall 
                                                             not exceed 
------------------------------------------------------------------------ 
                                              Metric units 
                                              (kilograms 
                                              per 1,000 
                                              m\3\ of 
                                               flow) 
 
                                             --------------------------- 
Phenolic compounds (4AAP)...................       0.35          0.17 
Total chromium..............................       0.60          0.21 
Hexavalent chromium.........................       0.062         0.028 
COD\1\......................................     360.          180. 
 
                                             --------------------------- 
                                              English 
                                               units 
                                              (pounds per 
                                               1,000 
                                              gallons of 
                                               flow) 
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                                             --------------------------- 
Phenolic compounds (4AAP)...................       0.0029        0.0014 
Total chromium..............................       0.0050        0.0018 
Hexavalent chromium.........................       0.00052       0.00023 
COD\1\......................................       3.0           1.5 
------------------------------------------------------------------------ 
\1\In any case in which the applicant can demonstrate that the chloride 
  ion concentration in the effluent exceeds 1,000 mg/l (1,000 ppm), the 
  permitting authority may substitute TOC as a parameter in lieu of COD. 
  A TOC effluent limitation shall be based on effluent data from the 
  particular refinery which correlates TOC to BOD5. If in the judgement 
  of the permitting authority, adequate correlation data are not 
  available, the effluent limitations for TOC shall be established at a 
  ratio of 2.2 to 1 to the applicable effluent limitations for BOD5 
 
[47 FR 46446, Oct. 18, 1982, as amended at 50 FR 28523, 28524, July 12, 1985; 50 FR 
32414, Aug. 12, 1985] 
 
§419.44   Effluent limitations guidelines representing the degree of effluent reduction attainable by the application of the best 
conventional pollutant control technology (BCT). 
(a) Any existing point source subject to this subpart must achieve the following effluent limitations representing the degree of 
effluent reduction attainable by the application of the best conventional pollutant control technology (BCT): 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                BCT effluent limitations 
                                               ------------------------- 
                                                              Average of 
                                                                daily 
        Pollutant or pollutant property                       values for 
                                                Maximum for       30 
                                                 any 1 day   consecutive 
                                                              days shall 
                                                              not exceed 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                     Metric 
                                                      units 
                                                 (kilograms 
                                                  per 1,000 
                                                    m\3\ of 
                                                  feedstock 
 
                                               ------------------------- 
BOD5..........................................         50.6         25.8 
TSS...........................................         35.6         22.7 
Oil and Grease................................         16.2          8.5 
pH............................................          1          1 
 
                                               ------------------------- 
\1\Within the range of 6.0 to 9.0. 
 
(b) The limits set forth in paragraph (a) of this section are to be multiplied by the following factors to calculate the maximum for any 
one day and maximum average of daily values for thirty consecutive days. 
(1) Size factor. 
------------------------------------------------------------------------ 
           1,000 bbl of feedstock per stream day             Size factor 
------------------------------------------------------------------------ 
Less than 49.9.............................................         0.71 
50.0 to 74.9...............................................         0.74 
75.0 to 99.9...............................................         0.81 
100.0 to 124.9.............................................         0.88 
125.0 to 149.9.............................................         0.97 
150.0 to 174.9.............................................         1.05 
175.0 to 199.9.............................................         1.14 
200.0 or greater...........................................         1.19 
------------------------------------------------------------------------ 
 
(2) Process factor. 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                               Process 



 229

                   Process configuration                        factor 
------------------------------------------------------------------------ 
Less than 6.49.............................................         0.81 
6.5 to 7.49................................................         0.88 
7.5 to 7.99................................................         1.00 
8.0 to 8.49................................................         1.09 
8.5 to 8.99................................................         1.19 
9.0 to 9.49................................................         1.29 
9.5 to 9.99................................................         1.41 
10.0 to 10.49..............................................         1.53 
10.5 to 10.99..............................................         1.67 
11.0 to 11.49..............................................         1.82 
11.5 to 11.99..............................................         1.98 
12.0 to 12.49..............................................         2.15 
12.5 to 12.99..............................................         2.34 
13.0 or greater............................................         2.44 
------------------------------------------------------------------------ 
 
(c) The provisions of §419.14(c) apply to discharges of process wastewater pollutants attributable to ballast water by a point source 
subject to the provisions of this subpart. 
(d) The quantity and quality of pollutants or pollutant properties controlled by this paragraph, attributable to once-through cooling 
water, are excluded from the discharge allowed by paragraph (b) of this section. 
(e) Effluent limitations for contaminated runoff. The following effluent limitations constitute the quantity and quality of pollutants or 
pollutant properties controlled by this paragraph and attributable to contaminated runoff which may be discharged after the 
application of the best conventional pollutant control technology by a point source subject to this subpart. 
(1) If wastewater consists solely of contaminated runoff and is not commingled or treated with process wastewater, it may be 
discharged if it does not exceed 15 mg/l oil and grease based upon an analysis of any single grab or composite sample. 
(2) If contaminated runoff is commingled or treated with process wastewater, or if wastewater consisting solely of contaminated 
runoff which exceeds 15 mg/l oil and grease is not commingled or treated with any other type of wastewater, the quantity of 
pollutants discharged shall not exceed the quantity determined by multiplying the flow of contaminated runoff as determined by the 
permit writer times the concentrations listed in the following table: 
------------------------------------------------------------------------ 
                                               BCT effluent limitations 
                                                for contaminated runoff 
                                             --------------------------- 
                                                             Average of 
       Pollutant or pollutant property                      daily values 
                                               Maximum for     for 30 
                                                any 1 day    consecutive 
                                                             days shall 
                                                             not exceed 
------------------------------------------------------------------------ 
                                              Metric unit 
                                              (kilograms 
                                              per 1,000 
                                                m\3\ of 
                                                  flow) 
 
                                             --------------------------- 
BOD5........................................         48.          26. 
TSS.........................................         33.          21. 
Oil and grease..............................         15.           8. 
pH..........................................      1        1 
 
                                             --------------------------- 
\1\Within the range of 6.0 to 9.0. 
 
[50 FR 28526, July 12, 1985] 
 
§419.45   Pretreatment standards for existing sources (PSES). 
Except as provided in 40 CFR 403.7 and 403.13 any existing source subject to this subpart which introduces pollutants into a 
publicly owned treatment works must comply with 40 CFR part 403 and achieve the following pretreatment standards for existing 
sources (PSES). The following standards apply to the total refinery flow contribution to the POTW: 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                          Pretreatment 
                                                         standards for 
           Pollutant or pollutant property             existing sources-- 
                                                       maximum for any 1 
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                                                              day 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                         Milligrams per 
                                                       liter (mg/l) 
 
                                                        ---------------- 
Oil and grease.......................................                100 
Ammonia (as N).......................................             \1\100 
------------------------------------------------------------------------ 
\1\Where the discharge to the POTW consists solely of sour waters, the 
  owner or operator has the option of complying with this limit or the 
  daily maximum mass limitation for ammonia set forth in Sec. 419.43 (a) 
  and (b). 
 
§419.46   Standards of performance for new sources (NSPS). 
(a) Any new source subject to this subpart must achieve the following new source performance standards (NSPS): 
------------------------------------------------------------------------ 
                                              NSPS effluent limitations 
                                           ----------------------------- 
                                                             Average of 
                                                            daily values 
      Pollutant or pollutant property        Maximum for       for 30 
                                              any 1 day     consecutive 
                                                             days shall 
                                                             not exceed 
------------------------------------------------------------------------ 
                                            Metric units 
                                            (kilograms 
                                            per 1,000 
                                              m\3\ of 
                                            feedstock) 
 
                                           ----------------------------- 
BOD5......................................         34.6          18.4 
TSS.......................................         23.4          14.9 
COD\1\....................................        245.0         126.0 
Oil and grease............................         10.5           5.6 
Phenolic compounds........................          0.25          0.12 
Ammonia as N..............................         23.4          10.7 
Sulfide...................................          0.220         0.10 
Total chromium............................          0.52          0.31 
Hexavalent chromium.......................          0.046         0.021 
pH........................................      (\2\)         (\2\) 
 
                                           ----------------------------- 
\1\See footnote following table in Sec. 419.13(d). 
\2\Within the range 6.0 to 9.0. 
 
(b) The limits set forth in paragraph (a) of this section are to be multiplied by the following factors to calculate the maximum for any 
one day and maximum average of daily values for thirty consecutive days. 
(1) Size factor. 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                                  Size 
            1,000 bbl of feedstock per stream day                factor 
------------------------------------------------------------------------ 
Less than 49.9...............................................       0.71 
50.0 to 74.9.................................................       0.74 
75.0 to 99.9.................................................       0.81 
100.0 to 124.9...............................................       0.88 
125.0 to 149.9...............................................       0.97 
150.0 to 174.9...............................................       1.05 
175.0 to 199.9...............................................       1.14 
200.0 or greater.............................................       1.19 
------------------------------------------------------------------------ 
 
(2) Process factor. 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                                Process 
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                    Process configuration                        factor 
------------------------------------------------------------------------ 
Less than 6.49...............................................       0.81 
6.5 to 7.49..................................................       0.88 
7.5 to 7.99..................................................       1.00 
8.0 to 8.49..................................................       1.09 
8.5 to 8.99..................................................       1.19 
9.0 to 9.49..................................................       1.29 
9.5 to 9.99..................................................       1.41 
10.0 to 10.49................................................       1.53 
10.5 to 10.99................................................       1.67 
11.0 to 11.49................................................       1.82 
11.5 to 11.99................................................       1.98 
12.0 to 12.49................................................       2.15 
12.5 to 12.99................................................       2.34 
13.0 or greater..............................................       2.44 
------------------------------------------------------------------------ 
 
(3) See the comprehensive example in subpart D, §419.42(b)(3). 
(c) The provisions of §419.16(c) apply to discharges of process wastewater pollutants attributable to ballast water by a point source 
subject to the provision of this subpart. 
(d) The quantity and quality of pollutants or pollutant properties controlled by this paragraph, attributable to once-through cooling 
water, are excluded from the discharge allowed by paragraph (b) of this section. Once-through cooling water may be discharged with 
a total organic carbon concentration not to exceed 5 mg/1. 
(e) Effluent Limitations for Runoff -- [Reserved]. 
[47 FR 46446, Oct. 18, 1982, as amended at 50 FR 28523, 28528, July 12, 1985; 50 FR 32414, Aug. 12, 1985] 
 
§419.47   Pretreatment standards for new sources (PSNS). 
Except as provided in 40 CFR 403.7, any new source subject to this subpart which introduces pollutants into a publicly owned 
treatment works must comply with 40 CFR part 403 and achieve the following pretreatment standards for new sources (PSNS). 
(a) The following standards apply to the total refinery flow contribution to the POTW: 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                          Pretreatment 
                                                       standards for new 
           Pollutant or pollutant property              sources, maximum 
                                                         for any 1 day 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                         Milligrams per 
                                                       liter (mg/l) 
                                                        ---------------- 
Oil and grease.......................................                100 
Ammonia (as N).......................................             \1\100 
------------------------------------------------------------------------ 
\1\Where the discharge to the POTW consists solely of sour waters, the 
  owner or operator has the option of complying with this limit or the 
  daily maximum mass limitation for ammonia set forth in Sec. 419.46 (a) 
  and (b). 
 
(b) The following standard is applied to the cooling tower discharge part of the total refinery flow to the POTW by multiplying: (1) 
The standard; (2) by the total refinery flow to the POTW; and (3) by the ratio of the cooling tower discharge flow to the total refinery 
flow. 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                          Pretreatment 
                                                       standards for new 
           Pollutant or pollutant property              sources, maximum 
                                                         for any 1 day 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                         Milligrams per 
                                                       liter (mg/l) 
                                                        ---------------- 
Total chromium.......................................                  1 
------------------------------------------------------------------------ 
 
Subpart E -- Integrated Subcategory 
 
§419.50   Applicability; description of the integrated subcategory. 
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The provisions of this subpart are applicable to all discharges resulting from any facility that produces petroleum products by the use 
of topping, cracking, lube oil manufacturing processes, and petrochemical operations, whether or not the facility includes any process 
in addition to topping, cracking, lube oil manufacturing processes, and petrochemical operations. 
 
§419.51   Specialized definitions. 
The general definitions, abbreviations, and methods of analysis set forth in part 401 of this chapter and the specialized definitions set 
forth in §419.31 shall apply to this subpart. 
 
§419.52   Effluent limitations guidelines representing the degree of effluent reduction attainable by the application of the best 
practicable control technology currently available (BPT). 
(a) Except as provided in 40 CFR 125.30 through 125.32, any existing point source subject to this subpart must achieve the following 
effluent limitations representing the degree of effluent reduction attainable by the application of the best practicable control 
technology currently available (BPT): 
------------------------------------------------------------------------ 
                                               BPT Effluent Limitations 
                                             --------------------------- 
                                                             Average of 
                                                            daily values 
       Pollutant or pollutant property         Maximum for     for 30 
                                                any 1 day    consecutive 
                                                             days shall 
                                                             not exceed 
------------------------------------------------------------------------ 
                                              Metric units 
                                              (kilograms 
                                              per 1,000 
                                               m\3\ of 
                                              feedstock) 
                                             --------------------------- 
BOD5........................................        54.4          28.9 
TSS.........................................        37.3          23.7 
COD\1\......................................       388.0         198.0 
Oil and grease..............................        17.1           9.1 
Phenolic compounds..........................         0.40          0.192 
Ammonia as N................................        23.4          10.6 
Sulfide.....................................         0.35          0.158 
Total Chromium..............................         0.82          0.48 
Hexavalent chromium.........................         0.068         0.032 
pH..........................................     (\2\)         (\2\) 
                                             --------------------------- 
\1\See footnote following table in Sec. 419.13(d). 
\2\Within the range 6.0 to 9.0. 
 
(b) The limits set forth in paragraph (a) of this section are to be multiplied by the following factors to calculate the maximum for any 
one day and maximum average of daily values for thirty consecutive days. 
(1) Size factor. 
------------------------------------------------------------------------ 
           1,000 bbl of feedstock per stream day             Size factor 
------------------------------------------------------------------------ 
Less than 124.9............................................         0.73 
125.0 to 149.9.............................................         0.76 
150.0 to 174.9.............................................         0.83 
175.0 to 199.9.............................................         0.91 
200.0 to 224.9.............................................         0.99 
225 or greater.............................................         1.04 
------------------------------------------------------------------------ 
 
(2) Process factor. 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                               Process 
                   Process configuration                        factor 
------------------------------------------------------------------------ 
Less than 6.49.............................................         0.75 
6.5 to 7.49................................................         0.82 
7.5 to 7.99................................................         0.92 
8.0 to 8.49................................................         1.00 
8.5 to 8.99................................................         1.10 
9.0 to 9.49................................................         1.20 
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9.5 to 9.99................................................         1.30 
10.0 to 10.49..............................................         1.42 
10.5 to 10.99..............................................         1.54 
11.0 to 11.49..............................................         1.68 
11.5 to 11.99..............................................         1.83 
12.0 to 12.49..............................................         1.99 
12.5 to 12.99..............................................         2.17 
13.0 or greater............................................         2.26 
------------------------------------------------------------------------ 
 
(3) See the comprehensive example in subpart D, §419.42(b)(3). 
(c) The provisions of §419.12(c) apply to discharges of process wastewater pollutants attributable to ballast water by a point source 
subject to the provision of this subpart. 
(d) The quantity and quality of pollutants or pollutant properties controlled by this paragraph, attributable to once-through cooling 
water, are excluded from the discharge allowed by paragraph (b) of this section. Once-through cooling water may be discharged with 
a total organic carbon concentration not to exceed 5 mg/l. 
(e) Effluent limitations for contaminated runoff. The following effluent limitations constitute the quantity and quality of pollutants or 
pollutant properties controlled by this paragraph and attributable to contaminated runoff, which may be discharged after the 
application of the best practicable control technology currently available by a point source subject to this subpart. 
(1) If wastewater consists solely of contaminated runoff and is not commingled or treated with process wastewater, it may be 
discharged if it does not exceed 15 mg/l oil and grease and 110 mg/l total organic carbon (TOC) based upon an analysis of any single 
grab or composite sample. 
(2) If contaminated runoff is commingled or treated with process wastewater, or if wastewater consisting solely of contaminated 
runoff which exceeds 15 mg/l oil and grease or 110 mg/l TOC is not commingled or treated with any other type of wastewater, the 
quantity of pollutants discharged shall not exceed the quantity determined by multiplying the flow of contaminated runoff as 
determined by the permit writer times the concentrations listed in the following table: 
------------------------------------------------------------------------ 
                                               BPT effluent limitations 
                                                for contaminated runoff 
                                             --------------------------- 
                                                             Average of 
       Pollutant or pollutant property                      daily values 
                                               Maximum for     for 30 
                                                any 1 day    consecutive 
                                                             days shall 
                                                             not exceed 
------------------------------------------------------------------------ 
                                              Metric units 
                                              (kilograms 
                                              per 1,000 
                                              m\3\ of 
                                               flow) 
 
                                             --------------------------- 
BOD5........................................      48.           26. 
TSS.........................................      33.           21. 
COD\1\......................................     360.          180. 
Oil and grease..............................      15.            8. 
Phenolic compounds (4AAP)...................       0.35          0.17 
Total chromium..............................       0.73          0.43 
Hexavalent chromium.........................       0.062         0.028 
pH..........................................   (\2\)         (\2\) 
 
                                             --------------------------- 
\1\In any case in which the applicant can demonstrate that the chloride 
  ion concentration in the effluent exceeds 1,000 mg/l (1,000 ppm), the 
  permitting authority may substitute TOC as a parameter in lieu of COD. 
  A TOC effluent limitation shall be based on effluent data from the 
  particular refinery which correlates TOC to BOD5. If in the judgment 
  of the permitting authority, adequate correlation data are not 
  available, the effluent limitations for TOC shall be established at a 
  ratio of 2.2 to 1 to the applicable effluent limitations for BOD5. 
\2\Within the range of 6.0 to 9.0. 
 
[47 FR 46446, Oct. 18, 1982, as amended at 50 FR 28522, 28523, July 12, 1985; 50 FR 
32414, Aug. 12, 1985] 
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§419.53   Effluent limitations guidelines representing the degree of effluent reduction attainable by the application of the best 
available technology economically achievable (BAT). 
(a) Except as provided in 40 CFR 125.30 through 125.32, any existing point source subject to this subpart must achieve the following 
effluent limitations representing the degree of effluent reduction attainable by the application of the best available technology 
economically achievable (BAT): 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                       BAT Effluent 
                                                       Limitations 
                                                ------------------------ 
                                                              Average of 
                                                                daily 
        Pollutant or pollutant property            Maximum    values for 
                                                  for any 1       30 
                                                     day     consecutive 
                                                              days shall 
                                                              not exceed 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                 Metric 
                                                  units 
                                                 (kilograms 
                                                 per 1,000 
                                                  m3 of 
                                                 feedstock) 
 
                                                ------------------------ 
COD\1\...........................................     388.0        198.0 
Ammonia as N...................................      23.4         10.6 
Sulfide........................................       0.35         0.158 
                                                ------------------------ 
\1\See footnote following table in Sec. 419.13(d). 
 
(b) The limits set forth in paragraph (a) of this section are to be multiplied by the 
following factors to calculate the maximum for any one day and maximum average of daily 
values for thirty consecutive days. 
(1) Size factor. 
------------------------------------------------------------------------ 
           1,000 bbl of feedstock per stream day             Size factor 
------------------------------------------------------------------------ 
Less than 124.9............................................         0.73 
125.0 to 149.9.............................................         0.76 
150.0 to 174.9.............................................         0.83 
175.0 to 199.9.............................................         0.91 
200 to 224.9...............................................         0.99 
225 or greater.............................................         1.04 
------------------------------------------------------------------------ 
 
(2) Process factor. 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                               Process 
                   Process configuration                        factor 
------------------------------------------------------------------------ 
Less than 6.49.............................................         0.75 
6.5 to 7.49................................................         0.82 
7.5 to 7.99................................................         0.92 
8.0 to 8.49................................................         1.00 
8.5 to 8.99................................................         1.10 
9.0 to 9.49................................................         1.20 
9.5 to 9.99................................................         1.30 
10.0 to 10.49..............................................         1.42 
10.5 to 10.99..............................................         1.54 
11.0 to 11.49..............................................         1.68 
11.5 to 11.99..............................................         1.83 
12.0 to 12.49..............................................         1.99 
12.5 to 12.99..............................................         2.17 
13.0 or greater............................................         2.26 
------------------------------------------------------------------------ 
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(3) See the comprehensive example in subpart D, §419.42(b)(3). 
(c)(1) In addition to the provisions contained above pertaining to COD, ammonia and sulfide, any existing point source subject to 
this subpart must achieve the following effluent limitations representing the degree of effluent reduction attainable by the application 
of the best available technology economically achievable (BAT): 
(i) For each of the regulated pollutant parameters listed below, the effluent limitation for a given refinery is the sum of the products 
of each effluent limitation factor times the applicable process feedstock rate, calculated as provided in 40 CFR 122.45(b). Applicable 
production processes are presented in appendix A, by process type. The process identification numbers presented in this appendix A 
are for the convenience of the reader. They can be cross-referenced in the Development Document for Effluent Limitations 
Guidelines, New Source Performance Standards, and Pretreatment Standards for the Petroleum Refining Point Source Category 
(EPA 440/1-82/014), Table III-7, pp. 49-54. 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                BAT effluent limitation 
                                                        factor 
                                             --------------------------- 
                                                             Average of 
 Pollutant or pollutant property and process                daily values 
                    type                       Maximum for     for 30 
                                                any 1 day    consecutive 
                                                             days shall 
                                                             not exceed 
------------------------------------------------------------------------ 
                                              Metric units 
                                              (kilograms 
                                              per 1,000 
                                              cubic meters 
                                                   of 
                                              feedstock) 
 
                                             --------------------------- 
Phenolic compounds (4AAP): 
    Crude...................................        0.037         0.009 
    Cracking and coking.....................        0.419         0.102 
    Asphalt.................................        0.226         0.055 
    Lube....................................        1.055         0.257 
    Reforming and alkylation................        0.377         0.092 
Total chromium: 
    Crude...................................        0.030         0.011 
    Cracking and coking.....................        0.340         0.118 
    Asphalt.................................        0.183         0.064 
    Lube....................................        0.855         0.297 
    Reforming and alkylation................        0.305         0.106 
Hexavalent chromium: 
    Crude...................................        0.0019        0.0009 
    Cracking and coking.....................        0.0218        0.0098 
    Asphalt.................................        0.0117        0.0053 
    Lube....................................        0.0549        0.0248 
    Reforming and alkylation................        0.0196        0.0088 
 
                                             --------------------------- 
 
(2) See the comprehensive example in subpart D, §419.43(c)(2). 
(d) The provisions of §419.13(d) apply to discharges of process wastewater pollutants attributable to ballast water by a point source 
subject to the provisions of this subpart. 
(e) The quantity and quality of pollutants or pollutant properties controlled by this paragraph, attributable to once-through cooling 
water, are excluded from the discharge allowed by paragraph (b) of this section. Once-through cooling water may be discharged with 
a total organic carbon concentration not to exceed 5 mg/l. 
(f) Effluent limitations for contaminated runoff. The following effluent limitations constitute the quantity and quality of pollutants or 
pollutant properties controlled by this paragraph and attributable to contaminated runoff, which may be discharged after the 
application of the best available technology economically achievable by a point source subject to this subpart. 
(1) If wastewater consists solely of contaminated runoff and is not commingled or treated with process wastewater, it may be 
discharged if it does not exceed 110 mg/l total organic carbon (TOC) based upon an analysis of any single grab or composite sample. 
(2) If contaminated runoff is commingled or treated with process wastewater, or if wastewater consisting solely of contaminated 
runoff which exceeds 110 mg/l TOC is not commingled or treated with any other type of wastewater, the quantity of pollutants 
discharged shall not exceed the quantity determined by multiplying the flow of contaminated runoff as determined by the permit 
writer times the concentrations listed in the following table: 
------------------------------------------------------------------------ 
                                               BAT effluent limitations 
                                                for contaminated runoff 
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                                             --------------------------- 
                                                             Average of 
       Pollutant or pollutant property                      daily values 
                                               Maximum for     for 30 
                                                any 1 day    consecutive 
                                                             days shall 
                                                             not exceed 
------------------------------------------------------------------------ 
                                              Metric units 
                                              (kilograms 
                                              per 1,000 
                                              m\3\ of 
                                               flow) 
 
                                             --------------------------- 
Phenolic compounds (4AAP)...................       0.35          0.17 
Total chromium..............................       0.60          0.21 
Hexavalent chromium.........................       0.062         0.028 
COD\1\......................................     360.          180. 
 
                                             --------------------------- 
\1\In any case in which the applicant can demonstrate that the chloride 
  ion concentration in the effluent exceeds 1,000 mg/l (1,000 ppm), the 
  permitting authority may substitute TOC as a parameter in lieu of COD. 
  A TOC effluent limitation shall be based on effluent data from the 
  particular refinery which correlates TOC to BOD5. If in the judgement 
  of the permitting authority, adequate correlation data are not 
  available, the effluent limitations for TOC shall be established at a 
  ratio of 2.2 to 1 to the applicable effluent limitations for BOD5 
 
[47 FR 46446, Oct. 18, 1982, as amended at 50 FR 28523, July 12, 1985; 50 FR 32414, Aug. 
12, 1985] 
 
§419.54   Effluent limitations guidelines representing the degree of effluent reduction attainable by the application of the best 
conventional pollutant control technology (BCT). 
(a) Any existing point subject to this subpart must achieve the following effluent limitations representing the degree of effluent 
reduction attainable by the application of the best conventional pollutant control technology (BCT): 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                BCT effluent limitations 
                                               ------------------------- 
                                                              Average of 
                                                                daily 
        Pollutant or pollutant property                       values for 
                                                Maximum for       30 
                                                 any 1 day   consecutive 
                                                              days shall 
                                                              not exceed 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                     Metric 
                                                      units 
                                                 (kilograms 
                                                  per 1,000 
                                                    m\3\ of 
                                                 feedstock) 
 
                                               ------------------------- 
BOD5..........................................         54.4         28.9 
TSS...........................................         37.3         23.7 
Oil and grease................................         17.1          9.1 
pH............................................        1        1 
 
                                               ------------------------- 
\1\Within the range of 6.0 to 9.0. 
 
(b) The limits set forth in paragraph (a) of this section are to be multiplied by the following factors to calculate the maximum for any 
one day and maximum average of daily values for thirty consecutive days. 
(1) Size factor. 
------------------------------------------------------------------------ 
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           1,000 bbl of feedstock per stream day             Size factor 
------------------------------------------------------------------------ 
Less than 124.9............................................         0.73 
125.0 to 149.9.............................................         0.76 
150.0 to 174.9.............................................         0.83 
175. to 199.9..............................................         0.91 
200.0 to 224.9.............................................         0.99 
225.0 or greater...........................................         1.04 
------------------------------------------------------------------------ 
 
(2) Process factor. 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                               Process 
                   Process configuration                        factor 
------------------------------------------------------------------------ 
Less than 6.49.............................................         0.75 
6.5 to 7.49................................................         0.82 
7.5 to 7.99................................................         0.92 
8.0 to 8.49................................................         1.00 
8.5 to 8.99................................................         1.10 
9.0 to 9.49................................................         1.20 
9.5 to 9.99................................................         1.30 
10.0 to 10.49..............................................         1.42 
10.5 to 10.99..............................................         1.54 
11.0 to 11.49..............................................         1.68 
11.5 to 11.99..............................................         1.83 
12.0 to 12.49..............................................         1.99 
12.5 to 12.99..............................................         2.17 
13.0 or greater............................................         2.26 
------------------------------------------------------------------------ 
 
(3) See the comprehensive example in subpart D, §419.42(b)(3). 
(c) The provisions of §419.14(c) apply to discharges of process wastewater pollutants attributable to ballast water by a point source 
subject to the provisions of this subpart. 
(d) The quantity and quality of pollutants or pollutant properties controlled by this paragraph, attributable to once-through cooling 
water, are excluded from the discharge alllowed by paragraph (b) of this section. 
(e) Effluent limitations for contaminated runoff. The following effluent limitations constitute the quantity and quality of pollutants or 
pollutant properties controlled by this paragraph and attributable to contaminated runoff which may be discharged after the 
application of the best conventional pollutant control technology by a point source subject to this subpart. 
(1) If wastewater consists solely of contaminated runoff and is not commingled or treated with process wastewater, it may be 
discharged if it does not exceed 15 mg/l oil and grease based upon an analysis of any single grab or composite sample. 
(2) If contaminated runoff is commingled or treated with process wastewater, or if wastewater consisting solely of contaminated 
runoff which exceeds 15 mg/l oil and grease is not commingled or treated with any other type of wastewater, the quantity of 
pollutants discharged shall not exceed the quantity determined by multiplying the flow of contaminated runoff as determined by the 
permit writer times the concentrations listed in the following table: 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                BCT effluent limitations 
                                                 for contaminated runoff 
                                               ------------------------- 
                                                              Average of 
                                                                daily 
        Pollutant or pollutant property                       values for 
                                                Maximum for       30 
                                                 any 1 day   consecutive 
                                                              days shall 
                                                              not exceed 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                     Metric 
                                                      units 
                                                 (kilograms 
                                                  per 1,000 
                                                    m\3\ of 
                                                 feedstock) 
 
                                               ------------------------- 
 
1  1  1  BOD5.................................          48.          26. 
TSS...........................................          33.          21. 
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Oil and grease................................          15.           8. 
pH............................................        1        1 
 
                                               ------------------------- 
\1\Within the range of 6.0 to 9.0. 
 
[50 FR 28527, July 12, 1985] 
 
 
§419.55   Pretreatment standards for existing sources (PSES). 
Except as provided in 40 CFR 403.7 and 403.13 any existing source subject to this subpart which introduces pollutants into a 
publicly owned treatment works must comply with 40 CFR 403 and achieve the following pretreatment standards for existing 
sources (PSES). The following standards apply to the total refinery flow contribution to the POTW: 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                          Pretreatment 
                                                          standards for 
            Pollutant or pollutant property                 existing 
                                                        sources--maximum 
                                                          for any 1 day 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                          Milligrams per 
                                                        liter (mg/l) 
 
                                                         --------------- 
Oil and grease........................................             100 
Ammonia (as N)........................................          \1\100 
------------------------------------------------------------------------ 
\1\Where the discharge to the POTW consists solely of sour waters, the 
  owner or operator has the option of complying with this limit or the 
  daily maximum mass limitation for ammonia set forth in Sec. 419.53 (a) 
  and (b). 
 
§419.56   Standards of performance for new sources (NSPS). 
(a) Any new source subject to this subpart must achieve the following new source performance standards (NSPS): 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                      NSPS effluent 
                                                        limitation 
                                                ------------------------ 
                                                              Average of 
                                                                daily 
        Pollutant or pollutant property            Maximum    values for 
                                                  for any 1       30 
                                                     day     consecutive 
                                                              days shall 
                                                              not exceed 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                 Metric 
                                                 units 
                                                 (kilograms 
                                                 per 1,000 
                                                 m\3\ of 
                                                 feedstock) 
 
                                                ------------------------ 
BOD5...........................................    41.6         22.1 
TSS............................................    28.1         17.9 
COD\1\.........................................   295.0        152.0 
Oil and grease.................................    12.6          6.7 
Phenolic compounds.............................     0.30         0.14 
Ammonia as N...................................    23.4         10.7 
Sulfide........................................     0.26         0.12 
Total chromium.................................     0.64         0.37 
Hexavalent chromium............................     0.052        0.024 
pH.............................................  (\2\)       (\2\) 
 
                                                ------------------------ 
\1\See footnote following table in Sec. 419.13(d). 
\2\Within the range 6.0 to 9.0. 
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(b) The limits set forth in paragraph (a) of this section are to be multiplied by the following factors to calculate the maximum for any 
one day and maximum average of daily values for thirty consecutive days. 
(1) Size factor. 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                                  Size 
            1,000 bbl of feedstock per stream day                factor 
------------------------------------------------------------------------ 
Less than 124.9..............................................       0.73 
125.0 to 149.9...............................................       0.76 
150.0 to 174.9...............................................       0.83 
175.0 to 199.9...............................................       0.91 
200 to 224.9.................................................       0.99 
225 or greater...............................................       1.04 
------------------------------------------------------------------------ 
 
(2) Process factor. 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                                Process 
                    Process configuration                        factor 
------------------------------------------------------------------------ 
Less than 6.49...............................................       0.75 
6.5 to 7.49..................................................       0.82 
7.5 to 7.99..................................................       0.92 
8.0 to 8.49..................................................       1.00 
8.5 to 8.99..................................................       1.10 
9.0 to 9.49..................................................       1.20 
9.5 to 9.99..................................................       1.30 
10.0 to 10.49................................................       1.42 
10.5 to 10.99................................................       1.54 
11.0 to 11.49................................................       1.68 
11.5 to 11.99................................................       1.83 
12.0 to 12.49................................................       1.99 
12.5 to 12.99................................................       2.17 
13.0 or greater..............................................       2.26 
------------------------------------------------------------------------ 
 
(3) See the comprehensive example in subpart D, §419.42(b)(3). 
(c) The provisions of §419.16(c) apply to discharges of process wastewater pollutants attributable to ballast water by a point source 
subject to the provision of this subpart. 
(d) The quantity and quality of pollutants or pollutant properties controlled by this paragraph, attributable to once-through cooling 
water, are excluded from the discharge allowed by paragraph (b) of this section. Once- through cooling water may be discharged 
with a total organic carbon concentration not to exceed 5 mg/l. 
(e) Effluent Limitations for Runoff -- [Reserved]. 
[47 FR 46446, Oct. 18, 1982, as amended at 50 FR 28523, 28528, July 12, 1985; 50 FR 32414, Aug. 12, 1985] 
 
§419.57   Pretreatment standards for new sources (PSNS). 
Except as provided in 40 CFR 403.7, any new source subject to this subpart which introduces pollutants into a publicly owned 
treatment works must comply with 40 CFR part 403 and achieve the following pretreatment standards for new sources (PSNS). 
(a) The following standards apply to the total refinery flow contribution to the POTW: 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                          Pretreatment 
                                                          standards for 
            Pollutant or pollutant property               new sources-- 
                                                         maximum for any 
                                                              1 day 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                          Milligrams per 
                                                        liter (mg/l) 
 
                                                         --------------- 
Oil and grease........................................             100 
Ammonia (as N)........................................          \1\100 
------------------------------------------------------------------------ 
\1\Where the discharge to the POTW consists solely of sour waters, the 
  owner or operator has the option of complying with this limit or the 
  daily maximum mass limitation for ammonia set forth in Sec. 419.56 (a) 
  and (b). 
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(b) The following standard is applied to the cooling tower discharge part of the total refinery flow to the POTW by multiplying: (1) 
The standards; (2) by the total refinery flow to the POTW; and (3) by the ratio of the cooling tower discharge flow to the total 
refinery flow. 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                          Pretreatment 
                                                          standards for 
            Pollutant or pollutant property               new sources-- 
                                                         maximum for any 
                                                              1 day 
------------------------------------------------------------------------ 
                                                          Milligrams per 
                                                        liter (mg/1) 
 
                                                         --------------- 
Total chromium........................................               1 
------------------------------------------------------------------------ 
 

 
 

 



 241

ANEXO V 

Histórico da Gestão dos Recursos Hídricos no Brasil 

 

A água está presente na legislação brasileira desde a época colonial141, mas não da forma como é 

feita nos dias de hoje. As Ordenações Filipinas, de 1603, que vigeram por quase três séculos, já 

tratavam da proteção das águas, proibindo que qualquer pessoa jogasse material que pudesse 

matar os peixes e sua criação ou sujar a água dos rios e lagos (WAINER apud ANTUNES, 

2001). 

 

A Lei de 1º de outubro de 1828, publicada na vigência da Constituição de 1824, determinava a 

competência legislativa das Câmaras Municipais sobre as águas, no caso, aquedutos, chafarizes, 

poços, tanques, esgotamento de pântanos e qualquer estagnação de águas infectas (ANTUNES, 

2001).  

 

Em 1916, o Código Civil passou a tratar da água sob outro enfoque. Em seu Título sobre 

propriedade, tratou das águas sob o regime jurídico do direito privado, submetendo-as às normas 

de direito comum. Sua regulamentação tinha como fundamento básico o direito de vizinhança e 

a utilização das águas como bem essencialmente privado.  

 

Somente na Constituição Federal de 1934 é que começou a ser considerado o aspecto econômico 

da água, na medida em que esta constituía elemento essencial para a geração de riquezas e 

principalmente de energia elétrica (ANTUNES, 2001). 

 

Outra inovação ocorrida no período Republicano foi a inclusão no domínio da União “dos lagos 

e quaisquer correntes em terrenos do seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de 

limites com outros países ou se estendam a território estrangeiro” (art. 20, II).  Ou seja, passou-

se a dar um enfoque público a esse “novo” bem econômico.  

 

                                                 
141 De acordo com CARVALHO (1986), “o Código Civil de 1916 dedicou uma das seções à água e fê-lo 
com inegável acerto, mantendo a tradição de nosso direito (Ordenações do Reino; Resolução de 
17/08/1775; Alvará de 27/11/1804; Consolidação das Leis Civis de Teixeira de Feitas). Após o Código 
Civil, quando este já vigorava há muitos anos, veio o Código de Águas de 1934”.  



 242

Ainda em 1934 foi publicado o Código de Águas (Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934). 

Seu principal objetivo é regulamentar a apropriação da água com vistas à sua utilização como 

fonte geradora de energia elétrica, mas também possui mecanismos capazes de assegurar a 

utilização sustentável dos recursos hídricos, bem como garantir o acesso público às águas142. 

 

Ou seja, diferentemente do Código Civil de 1916, que se destinava a regulamentação do regime 

dominial e de uso das águas no Brasil, o Código de Águas passou a considerar a água como um 

elemento básico de desenvolvimento. A água era agora um recurso, e como tal tinha seu valor 

econômico. 

 

Na época de sua instituição, o país iniciava seu processo de industrialização, o que explica o 

interesse pela produção de energia elétrica e a proteção desse mais novo potencial econômico. 

Por isso o teor intervencionista e voltado para a ordem econômica da Constituição promulgada 

no mesmo ano. Na esteira intervencionista, a Lei das águas estabelecia mecanismos de 

intervenção governamental com o objetivo de garantir a qualidade dos recursos hídricos143.  

 

Em relação ao regime dominial a que estão submetidas as águas, o Código estabelece três 

categorias (arts. 1º a 8º): 

1) públicas (federais, estaduais ou municipais): 

• de uso comum – mar territorial; correntes, canais, lagos e lagoas navegáveis; 

fontes; nascentes. 

• dominicais – situadas em terrenos de domínio público dominical, quando não 

forem de uso comum. 

2) particulares – nascentes e águas situadas em terrenos particulares, quando não forem 

comuns ou públicas. 

                                                 
142 Apesar de praticamente dois terços dos artigos do Código tratarem dos cuidados com a água e apenas 
um terço tratar dos aproveitamentos hidrelétricos, essa afirmativa tem sido feita ao longo dos anos em 
função dos Livros que tratam do domínio hídrico (I e II) não terem sido devidamente regulamentados, 
enquanto que o Livro que trata das forças hidráulicas e indústrias hidrelétricas (Livro III) obteve sua 
regulamentação. Esse fato também fez com que muitas de suas disposições deixassem de ser aplicadas ao 
longo do tempo (POMPEU, 2002). 
143 Em seus considerandos, o Código das Águas estabelece que e torna necessário “dotar o País de uma 
legislação adequada que, de acordo com a tendência atual, permita ao poder público controlar e incentivar 
o aproveitamento industrial das águas”, e ainda que “em particular, a energia hidráulica exige medidas que 
facilitem e garantam seu aproveitamento racional”. 
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3) comuns – correntes não navegáveis. 

 

Assim, em nosso ordenamento, a água passou a poder estar submetida ao regime jurídico de 

direito privado ou de direito público.  

 

O mencionado Código assegura o uso gratuito de qualquer corrente ou nascente de água para as 

primeiras necessidades da vida (art. 34) e permite a todos usar as águas públicas, conformando-

se com os regulamentos administrativos, dando preferência à derivação para abastecimento das 

populações (art. 36 e §1º). 

 

Em relação à proteção da qualidade das águas, o Código prevê que a ninguém é lícito conspurcar 

ou contaminar as águas que não consome, com prejuízo de terceiros, e que os trabalhos para a 

salubridade das águas serão executados à custa dos infratores, que, além da responsabilidade 

criminal, se houver, responderão pelas perdas e danos, que causarem e pelas multas que lhes 

forem impostas nos regulamentos administrativos (arts. 110 a 112)144.  

 

O início do crescimento industrial e populacional no Brasil, em meados da década de 40, fez 

com que o país começasse a perceber a importância do meio ambiente à sua volta. A partir da 

década de 80, a legislação passou a acompanhar tal pensamento, que influenciou também no 

regime jurídico das águas. Antes disso, o país contava apenas com algumas medidas isoladas de 

gestão (TUNDISI, 2003), tais como: 

• Código de Águas Minerais (Decreto-Lei nº 7.841/45);  

• Lei nº 4.466/64, que determina a arborização das margens das rodovias do Nordeste, bem 

como a construção de aterros-barragens para represamento de águas;  

• Lei nº 6.050/74, que dispõe sobre a fluoretação da água em sistemas de abastecimento 

quando existir estação de tratamento;  

• Decreto-Lei nº 1.413/75, que dispõe sobre o controle da poluição do meio ambiente 

provocada por atividades industriais;  

                                                 
144 Esse dispositivo é visto como precursor do princípio usuário-pagador, no que diz respeito ao uso para 
assimilação e transportes de poluentes. 
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• Decreto nº 79.367/77, que dispõe sobre normas e o padrão de potabilidade de água, e dá 

outras providências; 

• Lei nº 6.662/79, que dispõe sobre a Política Nacional de Irrigação. 

 

Em relação ao Decreto-lei 1.413/75 vale à pena apontar que o mesmo denota o início da 

mudança de perspectiva do legislador quanto a preocupação com o meio ambiente ao tentar 

reverter o quadro de degradação ocasionado pelo crescimento industrial desordenado que o país 

testemunhou nas décadas anteriores. 

 

Esta norma federal determinou em seu art. 1º que as indústrias instaladas ou a se instalarem em 

território nacional são obrigadas a promover as medidas necessárias a prevenir ou corrigir os 

inconvenientes e prejuízos da poluição e da contaminação do meio ambiente Para tanto devem 

observar, dentre outras, as normas que regulam os padrões de lançamento de efluentes e o 

licenciamento de atividade potencialmente poluidoras. 

 

De fato, até o início da década de 80, a legislação brasileira considerava o problema da água 

doce como algo limitado a conflitos de vizinhança e de aproveitamento para energia elétrica. Até 

então, a água era considerada um recurso inesgotável, passível de utilização ilimitada. Esse era o 

pensamento que pautava a utilização dos recursos ambientais no Brasil e no mundo até pouco 

mais da metade do século XX (FINK e SANTOS, 2003).  

 

Tal entendimento verifica-se no antigo Código Civil Brasileiro de 1916 e, posteriormente, no 

Código de Águas de 1934 que, conforme já mencionado, previa a propriedade privada de corpos 

d’água (art. 8°) e assegurava o uso gratuito de qualquer corrente ou nascente (art. 34). De fato, 

até então a gestão das águas limitava-se à gestão da sua quantidade, se preocupação com sua 

qualidade (MILARÉ, 2004). 

 

Este entendimento de que “os recursos hídricos têm fim e, portanto, merecem um tratamento 

jurídico mais atento” (FINK e SANTOS, 2003) começa a se modificar em 1981 com a edição da 



 245

Lei n° 6.938 que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA)145, e ganha contorno 

definitivo com a Constituição Federal de 1988 (CF/88) e com a Política Nacional de Recursos 

Hídricos (PNRH), instituída pela Lei nº 9.433/97. 

 

                                                 
145 A PNMA tem como objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à 
vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da 
segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana (art. 2º). 
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ANEXO VI 

Resolução CNRH nº 54/05    

 

RESOLUÇÃO CNRH Nº 54, DE 28/11/2005    

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

de água, e dá outras providências.  

 

O CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS - CNRH, no uso das competências 

que lhe são conferidas pelas Leis nºs 9.433, de 08 de janeiro de 1997 e 9.984, de 17 de julho de 

2000, e pelo Decreto nº 4.613, de 11 de março de 2003; 

 

Considerando que a Lei nº 9.433, de 1997, que dispõe sobre a Política Nacional de Recursos 

Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SINGREH, dá 

ênfase ao uso sustentável da água; 

 

Considerando a Década Brasileira da Água, instituída pelo Decreto de 22 de março de 2005, 

cujos objetivos são promover e intensificar a formulação e implementação de políticas, 

programas e projetos relativos ao gerenciamento e uso sustentável da água; 

 

Considerando a diretriz adotada pelo Conselho Econômico e Social da Organização das Nações 

Unidas - ONU, segundo a qual, a não ser que haja grande disponibilidade, nenhuma água de boa 

qualidade deverá ser utilizada em atividades que tolerem águas de qualidade inferior; 

 

Considerando que o reúso de água se constitui em prática de racionalização e de conservação de 

recursos hídricos, conforme princípios estabelecidos na Agenda 21, podendo tal prática ser 

utilizada como instrumento para regular a oferta e a demanda de recursos hídricos; 

 

Considerando a escassez de recursos hídricos observada em certas regiões do território nacional, 

a qual está relacionada aos aspectos de quantidade e de qualidade; 

 

Considerando a elevação dos custos de tratamento de água em função da degradação de 

mananciais; 
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Considerando que a prática de reúso de água reduz a descarga de poluentes em corpos 

receptores, conservando os recursos hídricos para o abastecimento público e outros usos mais 

exigentes quanto à qualidade; e  

 

Considerando que a prática de reúso de água reduz os custos associados à poluição e contribui 

para a proteção do meio ambiente e da saúde pública, resolve: 

 

Art. 1º - Estabelecer modalidades, diretrizes e critérios gerais que regulamentem e estimulem a 

prática de reúso direto não potável de água em todo o território nacional. 

 

Art. 2º - Para efeito desta Resolução, são adotadas as seguintes definições: 

I - Água residuária: esgoto, água descartada, efluentes líquidos de edificações, indústrias, 

agroindústrias e agropecuária, tratados ou não; 

II - Reúso de água: utilização de água residuária; 

III - Água de reúso: água residuária, que se encontra dentro dos padrões exigidos para sua 

utilização nas modalidades pretendidas; 

IV - Reúso direto de água: uso planejado de água de reúso, conduzida ao local de utilização, sem 

lançamento ou diluição prévia em corpos hídricos superficiais ou subterrâneos; 

V - Produtor de água de reúso: pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que 

produz água de reúso; 

VI - Distribuidor de água de reúso: pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que 

distribui água de reúso; e 

 

VII - Usuário de água de reúso: pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que 

utiliza água de reúso. 

 

Art. 3º - O reúso direto não potável de água, para efeito desta Resolução, abrange as seguintes 

modalidades: 

I - Reúso para fins urbanos: utilização de água de reúso para fins de irrigação paisagística, 

lavagem de logradouros públicos e veículos, desobstrução de tubulações, construção civil, 

edificações, combate a incêndio, dentro da área urbana; 
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II - Reúso para fins agrícolas e florestais: aplicação de água de reúso para produção agrícola e 

cultivo de florestas plantadas; 

III - Reúso para fins ambientais: utilização de água de reúso para implantação de projetos de 

recuperação do meio ambiente; 

IV - Reúso para fins industriais: utilização de água de reúso em processos, atividades e 

operações industriais; e 

V - Reúso na aqüicultura: utilização de água de reúso para a criação de animais ou cultivo de 

vegetais aquáticos. 

 

§ 1º - As modalidades de reúso não são mutuamente excludentes, podendo mais de uma delas ser 

empregada simultaneamente em uma mesma área. 

 

§ 2º - As diretrizes, critérios e parâmetros específicos para as modalidades de reúso definidas nos 

incisos deste artigo serão estabelecidos pelos órgãos competentes. 

 

Art. 4º - Os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos - 

SINGREH, no âmbito de suas respectivas competências, avaliarão os efeitos sobre os corpos 

hídricos decorrentes da prática do reúso, devendo estabelecer instrumentos regulatórios e de 

incentivo para as diversas modalidades de reúso. 

 

Art. 5º - Caso a atividade de reúso implique alteração das condições das outorgas vigentes, o 

outorgado deverá solicitar à autoridade competente retificação da outorga de direito de uso de 

recursos hídricos de modo a compatibilizá-la com estas alterações. 

 

Art. 6º - Os Planos de Recursos Hídricos, observado o exposto no art. 7º, inciso IV, da Lei nº 

9.433, de 1997, deverão contemplar, entre os estudos e alternativas, a utilização de águas de 

reúso e seus efeitos sobre a disponibilidade hídrica. 

 

Art. 7º - Os Sistemas de Informações sobre Recursos Hídricos deverão incorporar, organizar e 

tornar disponíveis as informações sobre as práticas de reúso necessárias para o gerenciamento 

dos recursos hídricos. 

 

Art. 8º - Os Comitês de Bacia Hidrográfica deverão: 
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I - Considerar, na proposição dos mecanismos de cobrança e aplicação dos recursos da cobrança, 

a criação de incentivos para a prática de reúso; e 

II - Integrar, no âmbito do Plano de Recursos Hídricos da Bacia, a prática de reúso com as ações 

de saneamento ambiental e de uso e ocupação do solo na bacia hidrográfica. 

 

Parágrafo único - Nos casos onde não houver Comitês de Bacia Hidrográfica instalados, a 

responsabilidade caberá ao respectivo órgão gestor de recursos hídricos, em conformidade com o 

previsto na legislação pertinente. 

 

Art. 9º - A atividade de reúso de água deverá ser informada, quando requerida, ao órgão gestor 

de recursos hídricos, para fins de cadastro, devendo contemplar, no mínimo: 

I - Identificação do produtor, distribuidor ou usuário; 

II - Localização geográfica da origem e destinação da água de reúso; 

III - Especificação da finalidade da produção e do reúso de água; e 

IV - Vazão e volume diário de água de reúso produzida, distribuída ou utilizada. 

 

Art. 10 - Deverão ser incentivados e promovidos programas de capacitação, mobilização social e 

informação quanto à sustentabilidade do reúso, em especial os aspectos sanitários e ambientais. 

Art. 11 - O disposto nesta Resolução não exime o produtor, o distribuidor e o usuário da água de 

reúso direto não potável da respectiva licença ambiental, quando exigida, assim como do 

cumprimento das demais obrigações legais pertinentes. 

 

Art. 12 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

MARINA SILVA 

Presidente do Conselho 

JOÃO BOSCO SENRA 

Secretário Executivo 

 

(D.O. 09/03/2006) 
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ANEXO VII 

Quadro Síntese da Legislação Ambiental Aplicável 

 

Quadro 1 – Listagem da Legislação Aplicável 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

Art. 5º, LXXIII 

Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato 

lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à 

moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, 

ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da 

sucumbência. 

Art. 20, III 

São bens da União: os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu 

domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros, países, 

ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos 

marginais e as praias fluviais. 

Art. 21, XIX 
Compete a União instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos 

e definir critérios de outorga de direitos de seu uso. 

Art. 23, VI e VII 

É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, e 

preservar as florestas, a fauna e a flora. 

Art. 225 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

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

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 

futuras gerações. 

 

Proteção Ambiental 

Lei nº 6.938, de 31/08/1981 

Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de 

formulação e aplicação, e dá outras providências. 

(Alterada pelas Leis nº 7.804/89; 8.028/90; 9.960/00; 10.165/00; 11.105/05 e 

11.284/06) 

Decreto nº 99.274, de 

6/06/1990 

Regulamenta a Lei 6.902, de 27 de abril de 1981, e a Lei 6.938, de 31 de agosto de 

1981, que dispõem, respectivamente, sobre a criação de Estações Ecológicas e 

Áreas de Proteção Ambiental e sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, e dá 

outras providências. 

(Alterado pelos Decretos nº 99.355/90; 2.120/97 e 3.942/01)  
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Petróleo 

Lei nº 5.811, de 11/10/1972 

Dispõe sobre o regime de trabalho dos empregados nas atividades de exploração, 

perfuração, produção e refinação de petróleo, industrialização do xisto, indústria 

petroquímica e transporte de petróleo e seus derivados por meio de dutos. 

Lei nº 6.340, de 5/07/1976  

Estabelece regime especial para o aproveitamento das jazidas de substâncias 

minerais em áreas específicas objeto de pesquisa ou lavra de petróleo, e dá outras 

providências. 

Lei nº 8.176, de 8/02/1991 
Define crimes contra a ordem econômica e cria o Sistema de Estoques de 

Combustíveis. 

Lei nº 9.478, de 6/08/1997 

Dispõe sobre a política energética nacional, as atividades relativas ao monopólio do 

petróleo, institui o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional 

do Petróleo, e dá outras providências. 

(Alterada pelas Leis nº 9.990/00 e 10.202/01) 

Lei nº 9.847, de 26/10/1999 

Dispõe sobre a fiscalização das atividades relativas ao abastecimento nacional de 

combustíveis, de que trata a Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, estabelece 

sanções administrativas e dá outras providências. 

Lei nº 9.966, de 28/04/2000 

Dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição causada por 

lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob 

jurisdição nacional, e dá outras providências. 

Lei nº 10.847, de 15/03/2004 
Autoriza a criação da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), e dá outras 

providências. 

Decreto-Lei nº 4.146, de 

4/03/1942 
Dispõe sobre a proteção dos depósitos fossilíferos. 

Decreto nº 2.455, de 

14/01/1998 

Implanta a Agência Nacional do Petróleo (ANP), autarquia sob regime especial, 

aprova sua Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em 

Comissão e Funções de Confiança, e dá outras providências. 

Decreto nº 2.953, de 

28/01/1999 

Dispõe sobre o procedimento administrativo para aplicação de penalidades por 

infrações cometidas nas atividades relativas à indústria do petróleo e ao 

abastecimento nacional de combustíveis, e dá outras providências. 

Decreto nº 3.520, de 

21/06/2000 

Dispõe sobre a estrutura e o funcionamento do Conselho Nacional de Política 

Energética (CNPE), e dá outras providências. 

Decreto nº 4.136, de 

20/02/2002 

Dispõe sobre a especificação das sanções aplicáveis às infrações às regras de 

prevenção, controle e fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e 

outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional, prevista 



 252

Petróleo 

na Lei nº 9.966, de 28 de abril de 2000, e dá outras providências. 

Decreto nº 4.871, de 

06/11/2003 

Dispõe sobre a instituição dos Planos de Áreas para o combate à poluição por óleo 

em águas sob jurisdição nacional, e dá outras providências. 

Decreto nº 4.925, de 

19/12/2003 

Institui o Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural 

(PROMINP), e dá outras providências. 

Resolução CNP nº 15, de 

04/11/1975 
Dispõe sobre especificações de nafta de petróleo. 

Resolução MME nº 01, de 

07/11/2000 
Aprova o Regimento Interno do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE). 

Resolução CONAMA nº 344, 

de 25/03/2004   

Estabelece as diretrizes gerais e os procedimentos mínimos para a avaliação do 

material a ser dragado em águas jurisdicionais brasileiras, e dá outras providências. 

Resolução CONAMA nº 362, 

de 23/06/2005  

Estabelece novas diretrizes para o recolhimento e destinação de óleo lubrificante 

usado ou contaminado. 

Portaria MME nº 215, de 

01/07/1998 

Aprova o Regimento Interno da Agência Nacional de Petróleo (ANP), anexo à 

Portaria. 

Portaria ANP nº 72, de 

20/05/1998 

Dispõe sobre as informações a serem enviadas à ANP, até o dia 30 de cada mês, 

pelas empresas petroquímicas e refino de petróleo. 

Portaria MME nº 215, de 

01/07/1998 

Aprova o Regimento Interno da Agência Nacional de Petróleo - ANP, anexo à 

Portaria. 

Portaria ANP nº 170, de 

26/11/1998 

Estabelece a regulamentação para a construção, a ampliação e a operação de 

instalações de transporte ou de transferência de petróleo, seus derivados, gás 

natural, inclusive liqüefeito (GNL), biodiesel e misturas óleo diesel/biodiesel. 

Portaria ANP nº 28, de 

05/02/1999 

Condiciona à prévia e expressa autorização da ANP o exercício das atividades de 

construção, ampliação de capacidade e operação de refinarias e de unidades de gás 

natural. 

Portaria ANP nº 81, de 

30/04/1999 

Dispõe sobre o rerrefino de óleos lubrificantes usados ou contaminados, e dá outras 

providências. 

Portaria ANP nº 125, de 

30/07/1999 

Regulamenta a atividade de recolhimento, coleta e destinação final do óleo 

lubrificante usado ou contaminado. 

Portaria MCT nº 552, de 

08/12/1999 

Aprova  o Plano Nacional de Ciência e Tecnologia do Setor Petróleo e Gás Natural 

- CTPETRO para o período 1999-2003, anexo, constituído pelos documentos 

"Diretrizes Gerais", "Plano Plurianual de Investimentos" e "Manual Operativo", 

sem prejuízo das instruções adicionais que vierem a ser aprovadas pelo Comitê de 

Coordenação do CTPETRO no uso das suas atribuições. 
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Portaria MT nº 461, de de 

15/12/1999 

Dispõe sobre a execução dos serviços de dragagem portuária e hidroviária dos 

canais de acesso, dos berços de atracação, das bacias de evolução e de fundeio. 

Portaria IBAMA nº 28, de 

01/03/2001 

Cria o Programa Nacional de Vigilância para Prevenção e Monitoramento de 

Derrames de Óleo com finalidade de dar cumprimento às atribuições do IBAMA. 

Portaria ANP nº 54, de 

30/03/2001 

Estabelece, por meio desta Portaria, as normas e procedimentos para o envio de 

informações mensais sobre o processamento, movimentação e estoque de matérias-

primas, produção, movimentação, qualidade e estoque de derivados, em instalações 

industriais e em outros locais de faturamento, por meio do conjunto de formulários 

"Demonstrativo de Controle de Produtos Processados - DCPP. 

Portaria ANP nº 254, de 

11/09/2001 

Dispõe sobre a regulamentação da resolução de conflito de que trata o art. 58 da Lei 

nº 9.478/97. 

Portaria ANP nº 110, de 

19/07/2002 

Adota a Norma NBR 7505 - Armazenagem de Líquidos Inflamáveis e 

Combustíveis - e suas atualizações, da ABNT, para o projeto de instalações 

destinadas à armazenagem de petróleo, seus derivados líquidos, álcool combustível 

ou outros combustíveis automotivos sujeitas à Autorização de Construção (AC) da 

Agência Nacional do Petróleo - ANP. 

Portaria ANP nº 03, de 

10/01/2003  

Estabelece o procedimento para comunicação de incidentes, a ser adotado pelos 

concessionários e empresas autorizadas pela ANP a exercer as atividades de 

exploração, produção, refino, processamento, armazenamento, transporte e 

distribuição de petróleo, seus derivados e gás natural. 

(Alterada pela Resolução ANP nº 40, de 24/11/2004) 

Acórdão TCU nº 787, de 

02/07/2003 

Dispõe sobre o Relatório de Auditoria, tendo como objetivo examinar o 

relacionamento entre os órgãos responsáveis pela indústria do petróleo e do meio 

ambiente. 

 

Recursos Hídricos 

Lei nº 3.824, de 23/11/1960  
Torna obrigatória a destoca e conseqüente limpeza das bacias hidráulicas dos 

açudes, represas ou lagos artificiais. 

Lei nº 9.433, de 8/01/1997 

Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da 

Constituição Federal, e altera o art. 1° da Lei n° 8.001 de 13 de março de 1990, que 

modificou a Lei n° 7.990, de 28 de dezembro de 1989. 

Lei nº 9.984, de 17/07/2000 
Dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas - ANA, entidade federal de 

implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e de coordenação do 
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Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, e dá outras providências.

Lei nº 10.881, de 09/06/2004 

Dispõe sobre os contratos de gestão entre a Agência Nacional de Águas e entidades 

delegatárias das funções de Agências de Águas relativas à gestão de recursos 

hídricos de domínio da União e dá outras providências. 

Decreto-Lei nº 7.841, de 

8/08/1945 
Código de Águas Minerais. 

Decreto nº 24.643, de 

10/07/1934 
Decreta o Código de Águas. 

Decreto nº 79.367, de 

9/03/1977 
Dispõe sobre normas e o padrão de potabilidade de água, e dá outras providências. 

Decreto nº 94.076, de 

5/03/1987 

Institui o Programa Nacional de Microbacias Hidrográficas e dá outras 

providências. 

Decreto nº 3.692, de 

19/12/2000 

Dispõe sobre a instalação, aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo 

dos Cargos Comissionados e dos Cargos Comissionados Técnicos da Agência 

Nacional de Águas - ANA, e dá outras providências. 

Decreto nº 4.613, de 

11/03/2003 
Regulamenta o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, e dá outras providências. 

Resolução CNRH nº 05, de 

10/04/2000 
Dispõe sobre o funcionamento dos Comitês de Bacias Hidrográficas. 

Resolução CNRH nº 12, de 

19/07/2000 

Dispõe sobre o enquadramento dos corpos de água em classes segundo os usos 

preponderantes. 

Resolução CONAMA nº 274, 

de 29/11/2000 
Dispõe sobre a qualidade das águas de balneabilidade. 

Resolução CNRH nº 15, de 

11/01/2001 

Dispõe sobre a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, e dá 

outras providências. 

Resolução CNRH nº 16, de 

08/05/2001 

Dispõe sobre a outorga de direito de uso de recursos hídricos e dá outras 

providências. 

Resolução CNRH nº 17, de 

29/05/2001 

Estabelece que os Planos de Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas, 

instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, serão elaborados em 

conformidade com o disposto na Lei nº 9.433/97, observados os critérios gerais 

estabelecidos nesta Resolução 

Resolução ANA nº 44, de 

26/02/2002 

Estabelece o conteúdo do extrato das resoluções de outorga de direito de uso de 

recursos hídricos emitidas pela ANA. 

Resolução CNRH nº 22, de Estabelece que os Planos de Recursos Hídricos devem considerar os usos múltiplos 
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24/05/2002 das águas subterrâneas, as peculiaridades de função do aqüífero e os aspectos de 

qualidade e quantidade para a promoção do desenvolvimento social e 

ambientalmente sustentável. 

Resolução ANA nº 131, de 11 

de março de 2003 

Dispõe sobre procedimentos referentes à emissão de declaração de reserva de 

disponibilidade hídrica e de outorga de direito de uso de recursos hídricos, para uso 

de potencial de energia hidráulica superior a 1 MW em corpo de água de domínio 

da União e dá outras providências. 

Resolução ANA nº 317, de 

26/08/2003 

Institui o Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos - CNARH para 

registro obrigatório de pessoas físicas e jurídicas de direito público ou privado 

usuárias de recursos hídricos. 

Resolução CNRH nº 37, de 

26/03/2004 

Estabelece diretrizes para a outorga de recursos hídricos para a implantação de 

barragens em corpos de água de domínio dos Estados, do Distrito Federal ou da 

União. 

Resolução ANA nº 425, de 

04/08/2004 

Estabelece critérios para medição de volume de água captada em corpos de água de 

domínio da União. 

Resolução CONAMA nº 357, 

de 17/03/2005 

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. 

Resolução CNRH nº 48, de 

21/03/2005 
Estabelece critérios gerais para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos.  

Resolução CNRH nº 58, de 

30/01/2006 
Aprova o Plano Nacional de Recursos Hídricos, e dá outras providências. 

Resolução CNRH nº 64, de 

07/12/2006 

Aprova os valores e mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos de 

domínio da União da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. 

Resolução CNRH nº 66, de 

07/12/2006 

Aprova os mecanismos e os valores de cobrança referentes aos usos de recursos 

hídricos para a transposição das águas da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul 

para a bacia hidrográfica do rio Guandu. 

Resolução CNRH nº 67, de 

07/12/2006 

Aprova o documento denominado Estratégia de Implementação do Plano Nacional 

de Recursos Hídricos. 

Instrução Normativa MMA nº 

04, de 21/06/2000 

Aprova os procedimentos administrativos para a emissão de outorga de direito de 

uso de recursos hídricos, em corpos d'água de domínio da União, conforme o 

disposto nos Anexos desta Instrução Normativa 
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Lei nº 4.132, de 10/09/1962 
Define os casos de desapropriação por interesse social e dispõe sobre sua aplicação. 

(Alterada pela Lei nº 6.513/77) 

Lei nº 4.504, de 30/11/1964  Dispõe sobre o Estatuto da Terra, e dá outras providências. 

Lei nº 6.225, de 14/07/1975 

Dispõe sobre discriminação, pelo Ministério da Agricultura, de regiões para 

execução obrigatória de planos de proteção ao solo e de combate à erosão e dá 

outras providências. 

Lei nº 6.766, de 19/12/1979 
Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano. 

(Alterada pela Lei nº 10.932/04) 

Lei nº 8.171, de 17/01/1991   Dispõe sobre a política agrícola. 

Lei nº 10.257, de 10/07/2001  
Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais 

da política urbana e dá outras providências – Estatuto da Cidade. 

Decreto-Lei nº 3.365, de 

21/06/1941 
Dispõe sobre desapropriação por utilidade pública. 

Decreto nº 4.297, de 

10/07/2002 

Regulamenta o art. 9º, inciso II, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, 

estabelecendo critérios para o Zoneamento Ecológico-Econômico do Brasil - ZEE, e 

dá outras providências. 

Portaria MINTER nº 124, de 

20/08/1980 

Estabelece normas para a localização de indústrias potencialmente poluidoras junto 

à coleções hídricas. 

Instrução Normativa IBAMA 

nº 74, de 25/08/2005    
Dispõe sobre ocupação de terras rurais de domínio público.  

 

Flora 

Lei nº 4.771, de 15/09/1965 

Institui o novo Código Florestal. 

(Alterada pela Medida Provisória nº 2.166-67/01 e pelas Leis nº 7.803/89, 9.985/00 

e 11.284/06)  

Lei nº 7.754, de 14/04/1989 
Estabelece medidas para proteção das florestas existentes nas nascentes dos rios, e 

dá outras providências. 

Lei nº 11.284, de 02/03/2006    

Dispõe sobre a gestão de florestas públicas para a produção sustentável; institui, na 

estrutura do Ministério do Meio Ambiente, o Serviço Florestal Brasileiro - SFB; 

cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal - FNDF; altera as Leis nºs 

10.683, de 28 de maio de 2003, 5.868, de 12 de dezembro de 1972, 9.605, de 12 de 

fevereiro de 1998, 4.771, de 15 de setembro de 1965, 6.938, de 31 de agosto de 

1981, e 6.015, de 31 de dezembro de 1973; e dá outras providências.  
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Lei nº 11.428, de 22/12/2006 
Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, 

e dá outras providências. 

Decreto nº 58.054, de 

23/03/1966 

Promulga a Convenção para a proteção da flora, fauna e das belezas cênicas dos 

países da América. 

Decreto nº 750, de 10/02/1993 

Dispõe sobre o corte, a exploração e a supressão de vegetação primária ou nos 

estágios avançado e médio de regeneração de Mata Atlântica, e dá outras 

providências. 

Decreto nº 2.661, de 

08/07/1998 

Regulamenta o parágrafo único do art. 27 da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 

1965 (Código Florestal), mediante o estabelecimento de normas de precaução 

relativas ao emprego do fogo em práticas agropastoris e florestais, e dá outras 

providências. 

Decreto nº 5.975, DE 

30/11/2006 

Regulamenta os arts. 12, parte final, 15, 16, 19, 20 e 21 da Lei nº 4.771, de 15 de 

setembro de 1965, o art. 4º, inciso III, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, o 

art. 2º da Lei nº 10.650, de 16 de abril de 2003, altera e acrescenta dispositivos aos 

Decretos nos 3.179, de 21 de setembro de 1999, e 3.420, de 20 de abril de 2000, e 

dá outras providências. 

Resolução CONAMA nº 10, 

de 01/10/1993 

Estabelece os parâmetros básicos para análise dos estágios de sucessão da Mata 

Atlântica. 

Resolução CONAMA nº 31, 

de 7/12/1994  

Dispõe sobre a vegetação primária aquela de máxima expressão local, com grande 

diversidade biológica, sendo os efeitos das ações antrópicos mínimos, a ponto de 

não afetar significativamente suas características originais de estrutura e de 

espécies, onde são observadas área basal média superior a 30 m2/ha, DAP médio 

superior a 0,18 metros e altura total média superior a 20 metros. 

Resolução CONAMA nº 03, 

de 18/04/1996  

Define 'Vegetação remanescente de Mata Atlântica' expressa no art. 4º do Decreto 

Nº 750, de 10.02.93. 

Resolução CONAMA nº 09, 

de 24 de outubro de 1996 
Define a expressão 'Corredor entre Remanescentes. 

Resolução CONAMA nº 249, 

de 01/02/1999 

Aprova as Diretrizes para a Política de Conservação e Desenvolvimento Sustentável 

da Mata Atlântica, conforme publicado no Boletim de Serviço, ano V, nº 12/98 - 

Suplemento, 07/01/99, do Ministério do Meio Ambiente - MMA. 

Resolução CONAMA nº 278, 

de 24/05/2001 

Determina ao IBAMA, a suspensão das autorizações concedidas por ato próprio ou 

por delegação aos demais órgãos integrantes do Sistema Nacional de Meio 

Ambiente - SISNAMA, para corte e exploração de espécies ameaçadas de extinção, 

constantes da lista oficial daquele órgão, em populações naturais no bioma Mata 
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Atlântica, até que sejam estabelecidos critérios técnicos, cientificamente embasados, 

que garantam a sustentabilidade da exploração e a conservação genética das 

populações exploráveis. 

Resolução CONAMA nº 300, 

de 20/03/2002 

Complementa os casos passíveis de autorização de corte previstos no art. 2º da 

Resolução nº 278, de 24 de maio de 2001. 

Resolução CONAMA nº 317, 

de 04/12/2002 

Regulamentação da Resolução nº 278, de 24 de maio de 2001, que dispõe sobre o 

corte e exploração de espécies ameaçadas de extinção da flora da Mata Atlântica. 

Resolução CONAMA nº 378, 

de 19/10/2006 

Define os empreendimentos potencialmente causadores de impacto ambiental 

nacional ou regional para fins do disposto no inciso III, § 1o, art. 19 da Lei nº 4.771, 

de 15 de setembro de 1965, e dá outras providências. 

Resolução nº  379, de 

19/10/2006 

Cria e regulamenta sistema de dados e informações sobre a gestão florestal no 

âmbito do Sistema Nacional do Meio Ambiente-SISNAMA. 

Portaria IBAMA nº 218, de 

4/05/1989 

Dispõe sobre a derrubada e exploração de florestas nativas e de formações florestais 

sucessoras nativas de Mata Atlântica, e dá outras providências. 

Portaria IBAMA nº 37-N, de 

3/04/1992 

Reconhece como Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de 

Extinção a relação que apresenta 

Portaria IBAMA nº 94-N, de 

09/07/1998 

Institui a queima controlada, como fator de produção e manejo em áreas de 

atividades agrícolas, pastoris ou florestais, assim como com a finalidade de pesquisa 

científica e tecnológica, a ser executada em áreas com limites físicos 

preestabelecidos. 

Portaria MMA Nº 253, de 

18/08/2006 

Institui, a partir de 1o de setembro de 2006, no âmbito do Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-IBAMA, o Documento de 

Origem Florestal- DOF em substituição à Autorização para Transporte de Produtos 

Florestais-ATPF. 

Instrução Normativa IBDF nº 

1, de 11/04/1980 
Dispõe sobre a exploração de florestas e de outras formações arbóreas. 

Instrução Normativa IBAMA 

nº 30, de 31/12/2002 

Disciplina o cálculo do volume geométrico das árvores em pé, através da equação 

de volume que especifica e dá outras providências. 

Instrução Normativa MMA nº 

11, de 17/05/2005 

Publica as listas das espécies incluídas nos Anexos I, II e III da Convenção sobre o 

Comércio Internacional de Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de 

Extinção - CITES. 

Instrução Normativa MMA nº 

06, de 15/12/2006 

Dispõe sobre a reposição florestal e o consumo de matéria-prima florestal, e dá 

outras providências. 

Ordem de Serviço Dispõe sobre as autorizações de derrubada de florestas nativas e demais formações 
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IBAMA/DIREN nº 3, de 

7/08/1989  

florestais sucessoras nativas da Mata Atlântica, e dá outras providências. 

 

Unidades de Conservação 

Lei nº 6.902, de 27/04/1981 
Dispõe sobre a criação de Estações Ecológicas, Áreas de Proteção Ambiental e dá 

outras providências. 

Lei nº 9.985, de 18/07/2000 

Regulamenta o art. 225, § 1º, inciso I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências.

(Alterada pela Lei nº 11.132/05 e pela Medida Provisória nº 327/06) 

Decreto nº 49.874, de 

11/01/1961 

Cria o "Parque Nacional das Emas", no Estado de Goiás, abrangendo parte menor, 

do Estado de Mato Grosso. 

Decreto nº 70.375, de 

06/04/1972 
Define os limites do Parque Nacional das Emas. 

Decreto nº 84.017, de 

19/09/1979 
Aprova o Regulamento dos Parques Nacionais Brasileiros. 

Decreto nº 89.336, de 

31/01/1984  

Dispõe sobre as Reservas Ecológicas e Áreas de Relevante Interesse Ecológico, e dá 

outras providências. 

Decreto Nº 1.298, de 

27/10/1994 
Aprova o Regulamento das Florestas Nacionais, e dá outras providências. 

Decreto nº 4.340, de 

22/08/2002 

Regulamenta artigos da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que dispõe sobre o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC, e dá outras 

providências. 

(Alterado pelo Decreto nº 5.556/05) 

Decreto nº 5.092, de 

21/05/2004 

Define regras para identificação de áreas prioritárias para a conservação, utilização 

sustentável e repartição dos benefícios da biodiversidade, no âmbito das atribuições 

do Ministério do Meio Ambiente. 

Decreto nº 5.758, de 

13/04/2006 

Institui o Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas - PNAP, seus princípios, 

diretrizes, objetivos e estratégias, e dá outras providências. 

Resolução CONAMA Nº 11, 

de 03/12/1987 

Declara como Unidade de Conservação as várias categorias de Sítios Ecológicos de 

Relevância Cultural que menciona. 

Resolução CONAMA nº 10, 

de 14/12/1988 
Dispõe sobre o zoneamento ecológico-econômico das Áreas de Proteção Ambiental. 

Resolução CONAMA nº 12, Proíbe nas Áreas de Relevante Interesse Ecológico quaisquer atividades que possam 
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Unidades de Conservação 

de 14/09/1989 por em risco o ecossistema, e dá outras providências. 

Resolução CONAMA nº 13, 

de 6/12/1990 

Dispõe que as atividades que possam afetar a biota da Unidade de Conservação 

serão definidas pelo órgão responsável por cada Unidade de Conservação, 

juntamente com os órgãos licenciadores e de meio ambiente. 

Resolução CONAMA nº 302, 

de 20/03/2002 

Dispõe sobre os parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação 

Permanente de reservatórios artificiais e o regime de uso do entorno. 

Resolução CONAMA nº 303, 

de 20/03/2002 
Dispõe sobre parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente. 

Resolução CONAMA nº 369, 

de 28 de março de 2006 

Dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou baixo 

impacto ambiental, que possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em 

Área de Preservação Permanente-APP. 

Portaria MMA nº 126, de 

27/05/2004  

Reconhece como áreas prioritárias para a conservação, utilização sustentável e 

repartição de benefícios da biodiversidade brasileira, as áreas que especifica, 

doravante denominadas Áreas Prioritárias para a Conservação, Utilização 

Sustentável e Repartição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira ou Áreas 

Prioritárias para a Biodiversidade 

Instrução Normativa IBAMA 

nº 109, de 12/09/1997    

Estabelece e uniformiza os procedimentos de expedição de licença de pesquisa para 

realização de atividades científicas em Unidades de Conservação Federais de Uso 

indireto, definidas como Parques Nacionais, Reservas Biológicas, Estações 

Ecológicas e Reservas Ecológicas. 

 

Fauna 

Lei nº 5.197, de 3/01/1967 Dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras providências (Código de Caça) 

Decreto nº 24.645, de 

10/07/1934 
Estabelece medidas de proteção aos animais. 

Decreto nº 92.446, de 

07/03/1986 

Promulga a Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e 

Fauna Selvagens em Perigo de Extinção 

Decreto nº 1.806, de 

06/02/1996 

Promulga o Acordo para a Conservação da Fauna Aquática nos Cursos dos Rios 

Limítrofes, Celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 

Governo da República do Paraguai, em Brasília, em 1º de setembro de 1994. 

Decreto nº 2.519, de 

16/03/1998 
Promulga a Convenção sobre Diversidade Biológica. 

Decreto nº 4.339, de Institui princípios e diretrizes para a implementação da Política Nacional da 
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Fauna 

22/08/2002 Biodiversidade. 

Portaria SUDEPE nº 01, de 

4/01/1977 

Dispõe sobre as condições a serem observadas na construção de barragens que 

implicarem na alteração de cursos d'água. 

Instrução Normativa IBAMA 

nº 03, de 15/04/1999 

Estabelece os critérios para o Licenciamento Ambiental de empreendimentos e 

atividades que envolvam manejo de fauna silvestre e exótica e de fauna silvestre 

brasileira em cativeiro. 

Instrução Normativa MMA nº 

03, de 27/05/2003 

Dispõe sobre as Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção que 

especifica. 

Instrução Normativa IBAMA 

nº 119, de 11/10/2006 
Institui o Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade (SISBIO). 

Instrução Normativa nº 146 

IBAMA, de 10/01/2007 

Estabelece os critérios para procedimentos relativos ao manejo de fauna silvestre 

(levantamento, monitoramento, salvamento, resgate e destinação) em áreas de 

influencia de empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente 

causadoras de impactos à fauna sujeitas ao licenciamento ambiental, como definido 

pela Lei n° 6938/81 e pelas Resoluções Conama n° 001/86 e n° 237/97. 

 

Controle da poluição 

Decreto-Lei nº 1.413, de 

14/08/1975  

Dispõe sobre o controle da poluição do meio ambiente provocada por atividades 

industriais. 

Decreto nº 76.389, de 

3/10/1975 

Dispõe sobre as medidas de prevenção e controle da poluição industrial de que 

trata o Decreto-Lei Nº 1.413, de 14 de agosto de 1975, e dá outras providências. 

 

Disposição de Resíduos 

Decreto nº 875, de 19/07/1993  
Promulga o texto da Convenção sobre o Controle de Movimentos Transfronteiriços 

de Resíduos Perigosos e seu Depósito. 

Decreto nº 5.098, de 

03/06/2004 

Dispõe sobre a criação do Plano Nacional de Prevenção, Preparação e Resposta 

Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos - P2R2, e dá 

outras providências. 

Resolução CONAMA nº 02, 

de 22/08/1991 

Dispõe sobre as cargas deterioradas, contaminadas, fora de especificação ou 

abandonadas deverão ser tratadas como fontes potenciais de risco para o meio 

ambiente até manifestação do Órgão de Meio Ambiente competente. 

Resolução CONAMA nº 23, 

de 12/12/1996 

Estabelece critérios para importação/exportação de resíduos sólidos, estabelecendo 

ainda a classificação desses resíduos. 



 262

Disposição de Resíduos 

Resolução CONAMA nº 235, 

de 7/01/1998 
Altera a Resolução CONAMA nº 23, de 12.12.96. 

Resolução CONAMA nº 307, 

de 05/07/2002 

Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da 

construção civil, disciplinando as ações necessárias de forma a minimizar os 

impactos ambientais. 

Resolução CONAMA nº 313, 

de 29/10/2002 
Dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais. 

Resolução CONAMA nº 316, 

de 29/10/2002  

Dispõe sobre procedimentos e critérios para o funcionamento de sistemas de 

tratamento térmico de resíduos. 

Resolução CONAMA nº 362, 

de 23/06/2005 

Estabelece novas diretrizes para o recolhimento e destinação de óleo lubrificante 

usado ou contaminado. 

Portaria MINTER nº 53, de 

01/03/1979 
Dispõe sobre o destino e tratamento de resíduos. 

 

Padrões de emissão de poluentes atmosféricos e de ruídos 

Resolução CONAMA nº 05, 

de 15/06/1989 

Institui o Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar - PRONAR, e dá 

outras providências. 

Resolução CONAMA nº 01, 

de 8/03/1990 

Dispõe sobre a emissão de ruídos, em decorrência de quaisquer atividades 

industriais, comerciais, sociais ou recreativas, determinando padrões, critérios e 

diretrizes. 

Resolução CONAMA nº 02, 

de 8/03/1990 

Institui em caráter nacional o Programa Nacional de Educação e Controle da 

Poluição Sonora – SILÊNCIO. 

Resolução CONAMA nº 03, 

de 28/06/1990 
Dispõe sobre a Qualidade do Ar, definições e padrões. 

NBR 10151 
Acústica - Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da 

comunidade - Procedimento 

 

Licenciamento 

Resolução CONAMA nº 02, 

de 5/03/1985 

Determina que a Secretaria Especial do Meio Ambiente comunique, através de 

ofício, a todos os órgãos federais, estaduais e municipais e demais empresas 

responsáveis pela construção de barragens, que os projetos de implantação das 

mesmas deverão ser objeto de licenciamento pelos órgãos estaduais competentes, 

uma vez que se trata de atividade considerada potencialrnente poluidora. 
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Licenciamento 

Resolução CONAMA nº 001, 

de 23/01/1986 

Dispõe sobre a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental - EIA e respectivo 

Relatório de Impacto Ambiental – RIMA. 

Resolução CONAMA nº 06, 

de 16/09/1987 

Dispõe sobre o licenciamento ambiental das concessionárias de exploração, geração 

e distribuição de energia elétrica. 

Resolução CONAMA nº 03, 

de 16/03/1988 

Dispõe sobre as entidades civis com finalidades ambientalistas, poderão participar 

na fiscalização de Reservas Ecológicas, Públicas ou Privadas, Áreas de Proteção 

Ambiental, Estações Ecológicas, Áreas de Relevante Interesse Ecológico, outras 

Unidades de Conservação e demais Áreas protegidas. 

Resolução CONAMA nº 237, 

de 19/12/1997 
Dispõe sobre o Licenciamento Ambiental. 

Resolução CONAMA nº 279, 

de 27/06/2001 

Determina que os procedimentos e prazos estabelecidos nesta Resolução aplicam-

se, em qualquer nível de competência, ao licenciamento ambiental simplificado de 

empreendimentos elétricos com pequeno potencial de impacto ambiental que 

menciona. 

Portaria IBAMA Nº 09, de 

23/01/2002  

Estabelece o Roteiro e as Especificações Técnicas para o Licenciamento Ambiental 

em Propriedade Rural. 

Instrução Normativa IBAMA 

nº 65, de 13/04/2005 

Estabelece os procedimentos para o licenciamento de Usinas Hidrelétricas - UHE e 

Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCH, consideradas de significativo impacto 

ambiental, e cria o Sistema Informatizado de Licenciamento Ambiental Federal - 

SISLIC, Módulo UHE/PCH. 

 

Compensação Ambiental 

Lei nº 9.985, de 18/07/2000 art. 36 e parágrafos – Institui a Compensação Ambiental 

Decreto nº 4.340, de 

22/08/2002 

Regulamenta artigos da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que dispõe sobre o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC, e dá outras 

providências. 

(Alterado pelo decreto nº 5.556/05) 

Resolução CONAMA nº 371, 

de 05/04/2006 

Estabelece diretrizes aos órgãos ambientais para o cálculo, cobrança, aplicação, 

aprovação e controle de gastos de recursos advindos de compensação ambiental, 

conforme a Lei nº 9.985/00, que institui o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação e dá outras providências. (Revoga a Resolução CONAMA nº 002/96) 
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Publicidade e participação popular 

Lei nº 10.650, de 16/04/2003 
Dispõe sobre o acesso público aos dados e informações existentes nos órgãos e 

entidades integrantes do SISNAMA. 

Resolução CONAMA nº 6, de 

24/01/1986 

Aprova os modelos de publicação de licenciamento em quaisquer de suas 

modalidades, sua renovação e a respectiva concessão e aprova os novos modelos 

para publicação. 

Resolução CONAMA nº 09, 

de 3/12/1987 
Dispõe sobre a realização de Audiências Públicas. 

Resolução CONAMA nº 281, 

de 12/07/2001 
Dispõe sobre modelos de publicação de pedidos de licenciamento. 

 

Procedimentos Administrativos 

Lei nº 7.735, de 22/02/1989  

Dispõe sobre a extinção de órgão e de entidade autárquica, cria o Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, e dá outras 

providências. 

Lei nº 9.960, de 28/01/2000 

Institui a Taxa de Serviços Administrativos - TSA, em favor da Superintendência 

da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, estabelece preços a serem cobrados pelo 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - 

IBAMA, cria a Taxa de Fiscalização Ambiental - TFA, e dá outras providências. 

Decreto nº 3.408, de 

10/04/2000 

Regulamenta o art. 5º da Lei nº 9.960, de 28 de janeiro de 2000, que dispõe sobre a 

forma de arrecadação dos recursos provenientes da Taxa de Serviços 

Administrativos - TSA. 

Resolução CONAMA nº 01, 

de 16/03/1988 

Estabelece os critérios e procedimentos básicos para a implementação do cadastro 

técnico federal de atividades e instrumentos de defesa ambiental. 

Portaria Normativa IBAMA nº 

01, de 4/01/1990 

Institui a cobrança no fornecimento de Licença Ambiental, e dá outras 

providências. 

Portaria IBAMA nº 127, de 

28/09/2001 

Institui o Centro de Licenciamento Ambiental Federal - CELAF, com atuação em 

todo o território nacional. 

Instrução Normativa IBAMA 

nº 08, de 18/09/2003 

Regula os procedimentos para apuração de infrações administrativas por condutas e 

atividades lesivas ao meio ambiente, a imposição das sanções, a defesa ou 

impugnação, o sistema recursal e a cobrança de créditos de natureza tributária e não 

tributária para com esta Autarquia 

Instrução Normativa IBAMA 

nº 79, de 13/12/2005 

Estabelece procedimentos para a aplicação da conversão de multa administrativa em 

serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, 
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Procedimentos Administrativos 

bem como para a suspensão da sua exigibilidade, com o objetivo de cessar ou 

corrigir a degradação ambiental, mediante Termo de Compromisso. 

Instrução Normativa IBAMA 

nº 93, de 03/03/2006 

Estabelece normas técnicas para apresentação de mapas e informações 

georreferenciadas quanto à localização de reserva legal e áreas sob manejo florestal 

e suas respectivas subdivisões, e dá outras providências.  

Instrução Normativa IBAMA 

nº 96, de 30/03/2006 

Dispõe sobre o registro no Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa 

Ambiental e no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras 

ou Utilizadoras de Recursos Ambientais nos casos que especifica. 

Instrução Normativa IBAMA 

nº 97, de 05/04/2006 

Dispõe sobre a obrigatoriedade ao registro no Cadastro Técnico Federal de 

Instrumentos de Defesa Ambiental e no Cadastro Técnico Federal de Atividades 

Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais nos casos que 

especifica. 

 

Responsabilidade Civil, Administrativa e Penal 

Lei nº 7.347, de 24/07/1985 

Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio 

ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 

turístico e paisagístico (Vetado) e dá outras providências. 

Lei nº 9.605, de 12/02/1998 

Lei de Crimes Ambientais 

Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades 

lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências 

(Alterada pelas Leis nº 9.985/00 e 11.284/06, e pela Medida Provisória nº 2.163-

41/01) 

Decreto nº 3.179, de 

21/09/1999  

Dispõe sobre a especificação das sanções aplicáveis às condutas e atividades lesivas 

ao meio ambiente, e dá outras providências. 

(Alterado pelos decretos nº 5.523/05 e 5.975/06) 

 

Educação Ambiental 

Lei nº 9.795, de 27/04/1999 
Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação 

Ambiental e dá outras providências. 

Decreto nº 4.281, de 

25/06/2002 

Regulamenta a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que institui a Política Nacional 

de Educação Ambiental, e dá outras providências. 

 


