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RESUMO 

 

O refino de petróleo é um processo importante para a indústria e a 

matriz energética brasileiras, já que consiste na transformação de óleo cru em 

diversos produtos de maior valor agregado, como combustíveis e 

lubrificantes. Consequentemente, em um país como o Brasil, cuja maior parte 

do transporte de cargas e passageiros é realizado por meio de rodovias, a 

demanda por combustíveis é alta, principalmente por óleo diesel, para o 

abastecimento da frota de veículos de médio e grande portes. Logo, para 

atender a esse consumo, o setor de refino deveria ser capaz de produzir as 

determinadas misturas de hidrocarbonetos, dentro das especificações, 

segundo a legislação nacional, significando frações de óleos combustíveis 

menos poluentes e de maior eficiência de queima. No entanto, esse setor da 

indústria brasileira apresenta uma longa trajetória percorrida, desde sua 

criação até os dias atuais, marcada por grandes expansões e aumento de 

produção, mas também por limitações operacionais, dependência em 

importações, e pouco incentivo à maximização da agregação de valor ao 

petróleo nacional. Todos esses fatores contribuem para a situação crítica 

atual, em que um país produtor de petróleo como o Brasil apresenta elevados 

preços para produtos como gasolina e óleo diesel, se comparados com a 

média mundial. O objetivo deste trabalho é realizar uma análise do parque de 

refino brasileiro, sua relevância na matriz energética, e como sua estruturação 

afeta o mercado de combustíveis. 
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ABSTRACT 

 

Petroleum refining is an important process for the Brazilian industry and 

energy mix, since it consists in the transformation of crude oil in many 

products of greater market value, for example, fuels and lubricants. 

Consequently, in a country such as Brazil, where the majority of freight and 

passenger transportation is set on highways, the demand for fuels is 

significant, especially for diesel, in order to fill the need of all medium to large-

sized vehicles. Thus, in order to address to such consumption, the refining 

sector should be capable of manufacturing proper hydrocarbon blends, 

following specifications according to the country’s own law, leading to fuel 

fractions with fewer pollutants and greater efficiency. However, this sector of 

the Brazilian industry has traveled a long way, since its creation to current 

days, amidst aggressive expansions and production rise, but also operational 

limitations, dependence on imports, and underwhelming incentive for 

maximizing national oil’s value. All of those factors add up to the current 

situation in Brazil, in which an oil producing country has elevated retail prices 

for goods such as gasoline and diesel, when compared to the world average. 

This work aims to analyze the Brazilian refining system, its relevance in the 

energy mix, and how its structure affects the fuel market. 
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INTRODUÇÃO 

 

O refino brasileiro de petróleo brasileiro teve início nos anos 1930, como parte 

de um processo de expansão industrial, pelo qual o país passava desde a década 

anterior. As consequências da Primeira Guerra Mundial dificultaram as relações de 

comércio internacional, pressionando o Brasil a considerar o melhoramento de seu 

parque industrial da época, ainda nascente. Porém, em relação a combustíveis, o 

país contentou-se em adotar uma postura de importador, atendendo aos interesses 

das gigantes Standard Oil e Royal Dutch Shell, que estabeleciam suas atividades de 

varejo, para os brasileiros. 

Esse quadro só começou a mudar com o nacionalismo de Getúlio Vargas, 

que idealizou o Brasil como uma potência industrial da América do Sul. Influenciado 

pelo desenvolvimento industrial da vizinha Argentina, Vargas concluiu que a 

disponibilidade de petróleo era fundamental para o futuro econômico brasileiro. Os 

argentinos formaram um forte mercado de commodities, atrelado a uma 

industrialização e mercado interno crescentes, e essa combinação era liderada pela 

estatal Yacimientos Petroliferos Fiscales (YPF) (BIASETTO, 2016). 

As décadas seguintes foram marcadas pela procura do desenvolvimento do 

setor de petróleo brasileiro, começando com pequenas atividades exploratórias em 

território nacional, na esperança de serem encontradas reservas de óleo bruto. Na 

questão do processamento, as primeiras refinarias brasileiras eram todas 

particulares, e de pequenas proporções, voltadas ao atendimento das economias 

locais. Apenas em 1949 que começaria a ser construída a primeira refinaria estatal, 

na Bahia, sob resolução do Conselho Nacional do Petróleo (CNP), criado por 

Vargas, em 1938 (ARAGÃO, 2005). 

A partir de então, começa a longa trajetória de expansão do parque de refino 

brasileiro, com novas unidades sendo construídas, e a capacidade de 

processamento aumentando. Essa expansão prosseguiu, passando pela criação da 

Petrobrás, e culminando com a época chamada de “Milagre Econômico”, marcada 

pelo crescimento acelerado do PIB brasileiro, e apenas foi influenciada por fatores 

internacionais na década de 70. Os dois choques do petróleo frearam o entusiasmo 

econômico, e geraram consequências que obrigaram a indústria brasileira (em 

particular, a de refino) a se reposicionar (SILVEIRA, 1998). 
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Essas consequências ditaram o curso que o Brasil tomaria nas próximas 

décadas, como o incentivo à exploração e produção de petróleo, o desenvolvimento 

de tecnologias para exploração em águas profundas, assim como a mudança dos 

combustíveis mais utilizados pelo país. O crescimento da exploração significou o 

fortalecimento da Petrobrás, e sua elevação a referência internacional em 

exploração offshore (CANELAS, 2007). 

Entretanto, a estatal brasileira foi alvo de polêmica, após ter sido descoberto 

um extensivo esquema de corrupção e de lavagem de dinheiro que a envolvia. As 

investigações da Operação Lava-Jato, da Polícia Federal, descobriram desvios 

multibilionários dos fundos da Petrobrás, e participação de alguns funcionários da 

própria empresa, associados a partidos políticos brasileiros (GEHRKE, 2017). 

Recentemente, a indústria de refino brasileira tem passado por situações de 

tensão, relacionadas com a política de preços praticada pela Petrobrás, associada a 

um amplo debate sobre tributação, precificação e qual a melhor metodologia para o 

mercado brasileiro de combustíveis. Um evento importante, decorrente dessa 

situação, foi a greve dos caminhoneiros, de maio de 2018, também chamada de 

Crise do Diesel, que teve consequências marcantes e afetou praticamente o Brasil 

inteiro. 

O Capítulo 1 deste texto trata da história da indústria brasileira de refino, 

focando na construção de cada refinaria do século XX, até a construção da Refinaria 

Henrique Lage (REVAP), em 1980. Também são relatadas as entidades 

intrinsicamente associadas com essas refinarias, como o CNP e a Petrobrás, e os 

efeitos que tiveram na conjuntura nacional de processamento de petróleo. 

O Capítulo 2 fala mais sobre os contextos mundial e nacional, que afetaram o 

rumo da indústria brasileira, e as alterações que esta teve de realizar, para se 

adaptar às exigências externas e internas, do mercado de derivados. Também é 

dada atenção às questões legislativas do setor de petróleo, pois também foram 

responsáveis pelo reposicionamento brasileiro, no setor de exploração e produção. 

Já o Capítulo 3 trata dos anos mais recentes, começando com a estrutura 

atual do parque de refino brasileiro, e continuando a partir da Operação Lava-Jato. É 

proposta uma discussão acerca da postura da Petrobrás, em relação à sua política 

de preços, e são apresentados argumentos de vertentes favoráveis e contrárias, 

sobre o assunto. Por fim, é apresentada uma breve seção sobre a Crise do Diesel.
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Capítulo 1 – A HISTÓRIA DO REFINO NO BRASIL 

 

1.1 – AS PRIMEIRAS REFINARIAS 

 

A primeira refinaria de petróleo do Brasil foi criada em 1932, na cidade 

gaúcha de Uruguaiana. O equipamento havia sido comprado da Argentina, já usado, 

e operava com óleo bruto do Peru, que precisava ser transportado por longas 

distâncias. A matéria prima deslocava-se por via marítima, até Buenos Aires, e por 

via férrea, até Los Libres, seguida de mais uma viagem de barcaça, finalmente, a 

Uruguaiana. 

Essa planta pioneira (com capacidade diária de apenas 150 bpd) era 

considerada apenas como uma “destilaria”, e encerrou suas atividades em 1935, 

após a Argentina proibir o tráfego de petróleo em seu território. Mas voltou a 

funcionar, um ano depois, após a nova refinaria da cidade do Rio Grande passar a 

abastecê-la. Com capacidade de 1.000 bpd, essa nova unidade foi instalada pela 

Ipiranga S.A., apesar de funcionar por bateladas, assim como em Uruguaiana 

(ODDONE, 1965). 

Em 1936, também foi criada a refinaria do Grupo Matarazzo, em São Caetano 

do Sul, no Estado de São Paulo: a Indústria Matarazzo de Energia (I.M.Ê.), cujos 

equipamentos foram construídos no próprio conglomerado, já existente, de oficinas 

mecânicas e de metalúrgicas, ainda que com tecnologia limitada. A refinaria fora 

projetada para operar a 500 bpd, mas com o passar dos anos, em 1958, já usava 

uma carga de 1.050 bpd, por processo descontínuo. Ainda assim, essa quantidade 

era o limite imposto pela Lei nº 2004 de 1953, que determinou a criação da 

Petrobrás e seu monopólio sobre importação de petróleo e produção de derivados. 

Esse limite foi desobedecido, como apontado por peritos da nova empresa 

estatal, em que a I.M.Ê. teria processado, de 1960 a 1966, 215 mil barris de petróleo 

acima do que lhe era permitido. No entanto, tal irregularidade não teve 

desdobramento, uma vez que a I.M.Ê. foi adquirida pela Petrobrás nos anos 

seguintes (KENDE, 2002).  

Instalações com processo contínuo surgiriam apenas em 1948, construídas 

pela Ipiranga S.A. com capacidades em torno de 6.000 bpd. Além da unidade de 

craqueamento térmico, a Refinaria de Rio Grande foi adaptada para também realizar 
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destilação atmosférica (ver Anexo A), elevando sua capacidade para mais de 9.000 

bpd (ODDONE, 1965). 

Finalmente, em 1974, tanto a refinaria em Uruguaiana quanto a do Grupo 

Matarazzo seriam fechadas, devido à obsolescência das técnicas de destilação 

utilizadas (LIMA & SCHAEFFER, 2011). 

 

1.2 – CONSELHO NACIONAL DO PETRÓLEO (CNP) 

 

Até 1938, não havia grandes empecilhos para investimento de capital privado 

em atividades de exploração, produção e refino de petróleo no Brasil. Porém, as 

aplicações do empresariado nacional limitavam-se a pequenas quantias, se 

comparadas ao mercado internacional. Este era dominado pelas grandes 

companhias, como a Standard Oil, Royal Dutch Shell e Texaco, que se interessavam 

apenas pelo controle de distribuição e comercialização de derivados nos países de 

baixo potencial petrolífero. 

Era o caso do Brasil, na época. Não só o país não era um forte consumidor de 

combustíveis ou lubrificantes, como também não era atraente para atividade 

exploratória de multinacionais, dada a falta de incentivo do governo para descoberta 

de novos poços. O consumo de petróleo era limitado a pequenos grupos privados, 

para abastecimento energético regional. Isso significava um alto custo dos derivados 

e um entrave para o desenvolvimento das regiões do interior do país, fosse pela falta 

de combustíveis ou pela agregação de valor com o transporte da mercadoria 

(ARAGÃO, 2005). 

É importante lembrar que, nas três primeiras décadas do século XX, não 

houve investimento na indústria de refino, por parte do governo. Até 1938, esse 

setor era exclusivamente de iniciativa privada (MINADEO, 2002). Neste ano, 

somente com a criação do Conselho Nacional do Petróleo (CNP), pôde-se começar 

a organização do negócio de petróleo no Brasil, sendo a primeira iniciativa 

consistente do Governo Federal de regulação desse setor. De início, haveria a 

estatização das pequenas refinarias que já existiam, na época, sendo fornecidas 

algumas concessões para a participação privada em novos empreendimentos. No 

entanto, nesse primeiro momento, tal estatização não ocorreu, devido à pressão 

exercida pelo setor privado sobre os governantes. 
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Como originalmente imaginado, a função do CNP seria a regular atividades 

de importação, exportação, transporte, distribuição e comércio de petróleo e seus 

derivados, assim como o funcionamento da indústria de refino, e a homogeneização 

dos preços finais de derivados, que seriam vendidos em todo o território nacional. 

Além disso, atuaria como um órgão colegiado, cuja direção seria compartilhada 

entre diversos ministros (como das Forças Armadas, da Fazenda, do Trabalho, etc.) 

e representantes de sindicatos de indústria e de comércio. A Presidência da 

República apontaria o presidente do CNP, nesse caso, o general Horta Barbosa, que 

exerceu o cargo de 1938 a 1943. De índole nacionalista, foi firmemente a favor da 

construção da primeira refinaria estatal, que seria nomeada Refinaria Nacional de 

Petróleo. 

As primeiras propostas para construção de novas refinarias só apareceriam 

em 1945, com o CNP sob a presidência do general João Carlos Barreto, na forma de 

concessões para grupos privados. Por exemplo, o Grupo Drault Ernany foi 

autorizado a construir uma unidade no Rio de Janeiro, a Refinaria de Manguinhos 

(futura Refit), com capacidade de 10.000 bpd, enquanto ao Grupo Soares Sampaio 

foi concedida a construção da Refinaria União (futura RECAP), em 1946, com 

capacidade de 20.000 bpd. 

Entretanto, ambas as refinarias concebidas entrariam em operação somente 

em 1954, com a Petrobrás já à frente do setor petrolífero, significando que o plano 

de criação de instalações privadas, sob comando do CNP, nunca foi concluído. A 

primeira refinaria de fato construída pelo Governo Federal, através do CNP, situava-

se em Mataripe, Bahia, entrando em operação em 1950 (ARAGÃO, 2005; PERISSÉ, 

2007) 

 

1.3 – REFINARIA LANDULPHO ALVES (RLAM) 

 

Em 1939, foi descoberto petróleo no território brasileiro, em Lobato, bairro da 

cidade de Salvador, e o CNP responsabilizou-se pela perfuração de novos poços. 

Dois anos depois, foram descobertos os campos de Candeias e de Itaparica, ambos 

possuindo um óleo muito parafínico (consequentemente, viscoso) e de difícil 

manuseio. Era necessária uma refinaria nas proximidades dos poços, a fim de 

minimizar custos de transporte dessa matéria prima, o que levou à escolha da 

localização em Mataripe, a 6 quilômetros de Candeias, em 1946. 
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A concepção dessas novas instalações ocorreu em um momento crítico: entre 

1947 e 1948, a importação de derivados aumentava acentuadamente por causa da 

demanda interna, e o foco tornou-se o crescimento da economia brasileira. Foram 

200 mil toneladas a mais de gasolina compradas do exterior, 419 mil toneladas de 

óleos combustíveis e 54 mil toneladas de querosene (ver Anexo B). 

As obras começaram em agosto de 1949, sob direção da empresa norte-

americana M. W. Kellog, que se encarregaria da elaboração do projeto, construção, 

montagem e pré-operação da nova refinaria (PERISSÉ, 2007). O equipamento havia 

sido projetado para processar o petróleo dos campos baianos de Candelas, D. João 

e Itaparica, começando em setembro de 1950. No início, com o nome Refinaria 

Nacional de Petróleo S.A., já contava com unidades de destilação e craqueamento 

térmico, funcionando a 2500 bpd. Essa capacidade seria dobrada, em 1953, com a 

construção de uma segunda unidade, idêntica à primeira (ODDONE, 1965). 

Mataripe também se destacou pelo pioneirismo no uso de processos 

catalíticos no Brasil, pois nos anos 1950, a importação de derivados de petróleo, 

principalmente a gasolina, exigia elevados pagamentos em taxas de câmbio. Logo, a 

indústria de refino almejava a máxima produção desse combustível, que poderia ser 

obtido pela polimerização catalítica dos gases propeno e buteno. Estes eram de 

baixo valor econômico, na época, portanto a possibilidade de transformá-los em um 

produto de elevada demanda nacional não podia ser ignorada. 

Em 1954, a Petrobrás iniciaria suas atividades industriais, quando foi 

incorporada à refinaria baiana, que foi renomeada para Refinaria Landulpho Alves 

(RLAM), três anos depois (MARTINS, 1977). A alteração foi em homenagem ao 

Senador Landulpho Alves de Almeida, parlamentar baiano e forte defensor da Lei 

2.004 de 1953. 

Nos anos seguintes, a RLAM passou por sucessivas ampliações. Em 1959, 

duas unidades novas foram adicionadas: uma de destilação atmosférica, com 

capacidade de processamento de 22.000 bpd, e uma de destilação a vácuo, de 

12.500 bpd. Outra unidade a vácuo foi adicionada, em 1960, com capacidade de 

8.400 bpd. Esse conjunto, somado ao equipamento de craqueamento catalítico, 

permitiu que a RLAM chegasse ao ponto de atender a cerca de 10% do consumo 

nacional de derivados, na época. 

Também em 1960, um novo conjunto para produzir lubrificantes e parafinas 

entrou em operação. Dotado de unidades de desasfaltação, desaromatização 
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destilação de parafinas, entre outros, a RLAM tornou-se a primeira refinaria 

brasileira produtora de óleos lubrificantes parafínicos. Como o petróleo explorado na 

Bahia apresentava elevada concentração desses hidrocarbonetos saturados, o uso 

desses novos equipamentos mostrou-se ser logicamente produtivo. 

Ao final da década de 90, a refinaria já contava com novas unidades de 

destilação atmosférica e a vácuo, de hidrogenação de óleos lubrificantes e uma 

ampliação na parte de craqueamento catalítico. Por consequência, as instalações 

mais antigas foram sendo desativadas e substituídas, à medida em que novas 

tecnologias surgiam (PERISSÉ, 2007). 

 

1.4 – REFINARIA PRESIDENTE BERNARDES (RPBC) 

 

No final dos anos 40, engenheiros do CNP começaram a analisar diversos 

pontos da cidade de Cubatão, gerando curiosidade entre os habitantes. O objetivo 

era encontrar o local mais adequado para a construção da estação de bombeamento 

para o futuro Oleoduto Santos-São Paulo, e também o melhor percurso de subida da 

Serra do Mar, pelo qual passariam as tubulações. 

Nessa época, o transporte de combustíveis entre essas duas grandes cidades 

paulistas ultrapassava um milhão de toneladas anuais. Os principais meios de 

deslocamento eram por ferrovias ou rodovias, que foram se mostrando cada vez 

mais onerosos, dada a quantidade necessária de material logístico e pessoal 

especializado, bem como o consumo de combustíveis para os veículos. 

Tal oleoduto era uma das medidas previstas no Plano SALTE (Saúde, 

Alimentação, Transporte e Energia), cujo projeto fora encaminhado pelo Presidente 

Dutra, em 1948. Este plano consistia numa série de trabalhos e medidas que, entre 

outras finalidades, serviriam também para o desenvolvimento da indústria de base 

brasileira. No que dizia respeito à questão do petróleo, havia metas como: pesquisa 

intensiva e compra de material especializado para perfuração de poços, ampliação 

da refinaria da Bahia, aquisição de 15 petroleiros, e aquisição e montagem de uma 

nova refinaria, capaz de processar uma carga de 45.000 bpd. 

Em 1949, após debates na Câmara dos Deputados e tramitações legais, o 

então presidente do CNP, General João Carlos Barreto, anunciou que a Comissão 

Técnica do Conselho havia escolhido a Cidade do Rio de Janeiro, para a construção 

das novas instalações. No entanto, de forma inesperada, a Presidência da República 
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decide por um novo local: a região portuária de Santos. Com isso, o General Barreto 

apontou o Coronel Arthur Levy e o engenheiro Paulo Mendes de Oliveira Castro 

para criarem uma comissão, responsável pela análise da região escolhida. 

Por motivos geográficos, a área próxima ao pé da serra de Cubatão passou a 

ser de maior interesse, pois as demais localidades em torno de Santos mostraram-

se precárias quanto à natureza do subsolo, o que exigiria um gasto elevado com 

fundações. Finalmente, em dezembro de 1949, o CNP anunciou para todo o país 

que o município de Cubatão iria sediar a nova refinaria (COUTO, 2003). 

Em 1953, enquanto a Refinaria Nacional de Petróleo (na Bahia) era 

expandida pela primeira vez, estava em construção a refinaria em São Paulo. O 

General Stenio de Albuquerque Lima, presidente da comissão da refinaria, havia 

previsto que esta entraria em operação no início de 1954, o que não ocorreu. A 

primeira carga de petróleo bruto (da Venezuela) só foi recebida em dezembro 

daquele ano, bombeada pelo Oleoduto da Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, para os 

tanques da refinaria. Essas 16.000 toneladas foram processadas a partir de janeiro 

do ano seguinte, e a primeira entrega de derivados às distribuidoras ocorreu em 

fevereiro. 

A capacidade inicial era de 45.000 bpd e a inauguração oficial deu-se em abril 

de 1955, recebendo o nome Refinaria Presidente Bernardes (RPBC). Foi dada como 

a primeira grande refinaria iniciada pela Petrobrás, embora tenha sido planejada 

pelo CNP, antes da criação da empresa estatal (PERISSÉ, 2007). 

O refino executado Cubatão também era voltado para a maximização de 

produção de gasolina, apresentando unidades de destilação e de craqueamento 

térmico, mas que diferiam de Mataripe, por serem independentes entre si. Outra 

diferença era o catalisador utilizado na polimerização: pirofosfato de cobre na Bahia, 

e ácido fosfórico concentrado em São Paulo. Este último, na época, era o estágio 

mais avançado neste processo (MARTINS, 1977). 

Da década de 60 em diante, a RPBC passou por sucessivos aprimoramentos 

e expansões, fosse pela adição de novas unidades ou pelo aumento da capacidade 

de processamento. Em 1961, já fabricava um conjunto amplo de derivados, como 

eteno, propeno, gás liquefeito, gasolinas, querosene, fertilizantes, entre outros 

(ODDONE, 1965). A Tabela 1.1 mostra os anos em que as principais melhorias 

ocorreram e seus respectivos incrementos à produtividade da refinaria. 
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Durante dez anos, de 1955 a 1965, foi a maior processadora de petróleo do 

Brasil. Na primeira metade desse período, de todo o volume de óleo bruto utilizado 

pelo país, mais de 50% eram destinados à RPBC. Essa liderança só seria 

contestada a partir de 1961, com o início das operações da Refinaria Duque de 

Caxias, no Rio de Janeiro. 

 

Tabela 1.1 – Acréscimo de novas instalações à RPBC, ao longo dos anos, e aumento da capacidade 

de refino. 

Ano 1956 1957 1961 1970 1974 1984 1986 

Unidade - - 
Destilação 
atmosférica 

Craqueamentos 

térmico e 
catalítico 

Coqueamento 
retardado 

Alquilação 
Coqueamento 

retardado 

Capacidade 
da unidade 

(bpd) 
- - 38.000 63.000 17.000 3.000 17.000 

Capacidade 
total 

65.000 70.000 110.000 160.000 ~160.000 ~160.000 ~160.000 

      Fonte: Adaptado de Perissé (2007). 

 

 A Refinaria de Cubatão fabricava 22 tipos de produtos, em 1969, 

empregando mais de 3.000 pessoas, que mantinham uma eficiência de produção de 

combustíveis entre 94 e 99% da capacidade das instalações. Apesar de somente 

uma pequena parte da produção ser voltada para solventes e petroquímicos, a 

RPBC ainda fornecia insumos ao polo petroquímico de Cubatão, como eteno, 

propeno, resíduos aromáticos e óleos combustíveis. No entanto, quando havia 

diminuição na demanda de derivados, a refinaria tinha de diminuir a produção, pois 

apresentava problemas de armazenamento (COUTO, 2003). 

 

1.5 – AS CONCESSÕES DO CNP: REFIT E RECAP 

 

Originalmente com o nome “Refinaria de Manguinhos”, a Refit foi concebida 

em 1945, na gestão do CNP na indústria de petróleo brasileira, e começou a ser 

construída após a concessão ter sido dada ao Grupo Drault Ernany. Começou suas 

operações em 1954, consumindo óleo bruto a 10.000 bpd, e contando apenas com 

uma unidade combinada de destilação e craqueamento térmico. 

Por conta dessa baixa capacidade, sempre foi considerada como de pequeno 

porte, atendendo localmente ao mercado do Rio de Janeiro, e às companhias 

distribuidoras que operam no Estado.  
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A Refinaria de Capuava (RECAP) foi idealizada no mesmo contexto que a 

Refit, sob o nome “Refinaria Exploração de Petróleo União S.A.”, porém o grupo 

privado que recebeu a concessão do CNP foi o Soares Sampaio. No Estado de São 

Paulo, foi inaugurada apenas quatro dias após a outra refinaria privada, em 18 de 

dezembro de 1954, com capacidade era de 20.000 bpd de petróleo, e possuindo 

unidades de destilação e de craqueamento catalítico. Em 1965, onze anos após 

começarem a funcionar, a refinaria do Rio de Janeiro continuava com a mesma 

capacidade de produção, enquanto a de São Paulo já havia sido expandida, para o 

consumo de 31.000 bpd de petróleo (ODDONE, 1965; PERISSÉ, 2007). 

Diferente da Refit, que permanece uma empresa privada até hoje, a RECAP 

foi incorporada à Petrobrás em julho de 1974. Entretanto, ambas já foram 

semelhantes, de baixo grau de complexidade em suas instalações. Isso significava 

uma produção maior de óleos combustíveis, devido à ausência de unidades de 

craqueamento catalítico de resíduos (RFCC), porém a RECAP passaria a possuir 

uma dessas, futuramente (SZKLO & ULLER, 2008). 

 

1.6 – REFINARIA ISAAC SABBÁ (REMAN) 

 

Tentar descobrir reservas de petróleo na floresta amazônica é uma atividade 

com registros que datam desde 1917, quando geólogos brasileiros tentavam 

localizar jazidas de combustíveis fósseis, por meio de sondagens. Até 1934, já 

haviam sido realizadas dezessete perfurações nas proximidades dos grandes rios, 

como o Amazonas e o Solimões. 

A partir de 1938, como a pesquisa de petróleo em todo o Brasil ficara a cargo 

do então recém-criado CNP, este realizou sete perfurações e poços em território 

amazônico, contribuindo para a melhor compreensão das bacias sedimentares da 

região (CARVALHO, 2002). 

Em 1952, enquanto o CNP ainda era o gestor da indústria nacional de 

petróleo, a mais um grupo privado foi concedida a permissão para construir uma 

nova refinaria. Depois da Refit e da RECAP, esse terceiro empreendimento ficou nas 

mãos do Grupo Sabbá, que implantaria um complexo com capacidade de 5.000 bpd 

de óleo bruto, na cidade de Manaus, no Norte brasileiro (ARAGÃO, 2005). 

O processamento de petróleo da refinaria teve início em setembro de 1956, 

mas a inauguração oficial foi em janeiro de 1957, na presença do Presidente da 
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República, Juscelino Kubitscheck. Chamada inicialmente de Companhia de Petróleo 

da Amazônia (Copam), era constituída por duas unidades de destilação, uma 

atmosférica e outra à vácuo, e uma unidade de craqueamento catalítico fluidizado 

(FCC). Em 1968, teve sua capacidade ampliada, passando a processar 7.000 bpd 

de petróleo, e, em 1974, foi incorporada definitivamente à Petrobrás. 

Em 1986, uma importante descoberta em solo amazonense daria destaque à 

REMAN: a Província Petrolífera de Urucu. Situada a cerca de 650 quilômetros de 

Manaus, próxima ao Rio Urucu, na cidade de Coari, é a maior reserva terrestre de 

petróleo e gás natural do Brasil. Além disso, o óleo que fornecia era um dos mais 

leves produzidos no país, algo que não mudou até os dias de hoje. Isso permite, 

dada a estrutura da REMAN, a otimização da produção de óleo diesel e gasolina 

(PETROBRÁS, 2018a; SZKLO & ULLER, 2008). 

 

1.7 – O INÍCIO DA PETROBRÁS 

 

Apesar de ter participado do desenvolvimento ou construção de instalações 

como a RLAM e a RPBC, deve-se reiterar que, até 1956, nenhuma refinaria 

brasileira havia sido totalmente desenvolvida pela Petrobrás. Em outras palavras, no 

que diz respeito a concepção, projeto, construção e operação, a estatal não havia 

participado de todas estas etapas, nas usinas já existentes na Bahia e em São Paulo 

(MARTINS, 1977). Portanto, antes de abordar a Refinaria Duque de Caxias, que foi 

completamente planejada pela Petróleo Brasileira S.A., esta última deve ser 

analisada. 

Ao final de 1951, Getúlio Vargas acabava de ser eleito novamente para a 

Presidência da República, em uma época de incerteza e preocupação com o futuro 

da economia brasileira. As previsões do Governo Federal diziam que, até 1955, o 

consumo nacional de derivados dobraria, de 100.000 para 200.000 barris diários, e a 

conjuntura da indústria petrolífera, na época, não conseguiria atender nem à metade 

dessa demanda. 

O debate sobre a exploração de petróleo era algo que perdurava desde o final 

dos anos 40. A principal questão era selecionar a política mais adequada que o 

Brasil poderia adotar, a fim de evitar uma possível estagnação econômica, causada 

pela escassez de óleo bruto. Com isso, o regime escolhido foi o de monopólio, algo 

que o empresariado nacional privado não era capaz de realizar. 
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Esse regime representava um investimento de grande porte, isto é, exigia que 

se acumulasse muito capital, para ser propriamente executado. Para contornar esse 

obstáculo, em dezembro de 1951, Vargas envia o Projeto de Lei nº 1.516 ao 

Congresso Nacional, com a proposta de criar a “Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás)”. 

Depois de mais de um ano de debates longos e complexos, em 3 de outubro 

de 1953, é sancionada a Lei nº 2.004, que instituía monopólio da União sobre 

pesquisa, prospecção, refino e transporte de petróleo e seus derivados, também 

criando a Petrobrás, companhia estatal, responsável pelo desenvolvimento da 

indústria petrolífera brasileira (CAMPOS, 2005; CANELAS, 2007). 

Em 1955, a produção nacional era cerca de 5.500 bpd, representando apenas 

7% do consumo de petróleo bruto do país (IBGE, 1990). Porém, o consumo de 

hidrocarbonetos (ou seja, o conjunto de petróleo e seus derivados) totalizava 

170.000 barris diários, sendo a maior parte importada. 

No começo, para crescimento e fortalecimento da nova empresa, a ela foram 

cedidos, por parte do CNP: os campos do Recôncavo Baiano (D. João, Itaparica, 

Candeias, entre outros); a Refinaria Nacional de Petróleo (renomeada Refinaria 

Landulpho Alves, como citado anteriormente); a Refinaria Presidente Bernardes (na 

época, sendo construída em Cubatão); a Frota Nacional de Petroleiros, com 22 

navios; e os bens da Comissão de Industrialização do Xisto Betuminoso. 

Essas concessões configuraram o meio da Petrobrás conseguir expandir o 

setor de petróleo da indústria brasileira, o que possibilitou, em pouco tempo, 

incrementos nos campos de pesquisa, ampliação do parque de refino e 

melhoramento da capacidade de transporte no país. 

A questão da dependência ao fornecimento externo também precisava ser 

atendida, havendo, portanto, a intensificação de atividades exploratórias e 

especialização do corpo técnico da companhia. Esta também adotou medidas como 

a construção de novas refinarias, e melhoramento de sua rede de transporte no 

país, a fim de criar uma infraestrutura de abastecimento. 

Considerando o contexto do início dos anos 50, quando eram importados 96% 

dos derivados consumidos no Brasil, e o preço do óleo bruto era mundialmente 

mantido a valores baixos, pode-se afirmar que a Petrobrás foi efetiva, nos anos 

seguintes, em aumentar o volume de derivados produzido no país. Ao final da 

década de 50, a produção diária já era de 65.000 barris, e esperava-se que, para o 

final da década seguinte, seria alcançada a autossuficiência do parque de refino 
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para os principais derivados da época (CAMPOS, 2005; CANELAS, 2007). Em 1969, 

apenas 5% da demanda de derivados foram importados, equivalendo a pouco mais 

de 20.000 barris diários (IBGE, 1990). 

 

1.8 – REFINARIA DUQUE DE CAXIAS (REDUC) 

 

A decisão de implantar-se uma refinaria no município de Duque de Caxias foi 

fruto de um projeto do CNP, de 4 de abril de 1952, o chamado Plano de Localização 

de Refinarias de Petróleo. Uma delas seria construída na costa, tendo uma área de 

influência composta pelos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e 

o extinto Estado da Guanabara. 

A escolha da cidade foi influenciada por questões de território. A área 

disponível era relativamente isolada da Cidade do Rio de Janeiro, grande o 

suficiente para uma refinaria de grande porte, e ainda que permitisse o crescimento 

de uma vizinhança dotada de indústrias. Não só isso, como a proximidade com a 

Baía de Guanabara era uma facilitadora no transporte de petróleo por via marítima, 

além de garantir um suprimento de água para a refinaria. 

Em 1956, iniciou-se a concorrência pública que definiria a empresa 

responsável pela construção da usina, sendo escolhida a americana Foster Weeler, 

no ano seguinte. A construção, de fato, teve início em 23 de junho de 1959, e 

consumiu 120.000 metros cúbicos de concreto, 9,6 milhões de quilos de ferro, 

300.000 metros de tubulações e empregou cerca de 7.600 homens, considerando 

também os operários envolvidos na construção da barragem e da adutora, 

componentes do complexo (PERISSÉ, 2007; SANTOS, 2011). 

Foi a terceira refinaria da Petrobrás, porém a primeira totalmente planejada 

por ela mesma, entrando em operação em 9 de setembro de 1961, com o 

processamento de petróleo inicial de 90.000 bpd, contando com unidades de 

destilação e de reformação catalítica. As unidades de descarbonização com propano 

e de craqueamento catalítico fluidizado só começariam a trabalhar em 1963, ou seja, 

o início do funcionamento das instalações foi dado de forma parcelada (ODDONE, 

1965). 

No início da década de 70, a refinaria recebeu seis novas unidades, 

constituindo as plantas de lubrificantes e de parafinas. No decorrer da década 

seguinte, foram instaladas unidades com foco em diversificação dos produtos e 
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proteção do meio ambiente, como as de hidrotratamento de diesel e de recuperação 

de enxofre. 

Já no fim dos anos 90, houve acentuado processo de modernização das 

instalações, com o intuito de atender às exigências do mercado em relação à 

qualidade de produtos e normas ambientais. Por exemplo, houve a instalação da 

planta de secagem de diesel, evitando o armazenamento deste derivado por longos 

períodos em tanques de processo, assim como da unidade de recuperação de 

enxofre, capaz de reduzir o teor deste contaminante em combustíveis (SANTOS, 

2011). A Tabela 1.2 mostra a quantidade de petróleo processado pelo parque de 

refino brasileiro, de acordo com seus constituintes, até o ano de 1965. 

 

Tabela 1.2- Volume de petróleo processado nas refinarias brasileiras, de 1955 a 1965. 

Ano 
Total 

processado 
no país (bpd) 

RPBC RLAM REDUC Particulares 

Processado (%) Processado (%) Processado (%) Processado (%) 

1955 70 470 35 587 50.50 5 080 7.21 - - 29 802 42.29 

1956 108 531 60 343 55.60 6 425 5.92 - - 41 762 38.48 

1957 123 443 67 252 54.48 6 283 5.09 - - 49 908 40.43 

1958 135 111 76 135 56.35 8 647 6.40 - - 50 328 37.25 

1959 148 967 86 356 57.97 8 952 6.01 - - 53 658 36.02 

1960 179 485 96 258 53.63 27 407 15.27 - - 55 820 31.10 

1961 219 142 107 643 49.12 37 035 16.90 22 264 10.16 53 295 24.32 

1962 284 651 110 103 38.68 34 670 12.18 85 253 29.95 54 624 19.19 

1963 306 772 112 493 36.67 38 101 12.42 101 296 33.02 54 881 17.89 

1964 313 392 109 938 35.08 41 179 13.14 108 183 34.52 54 091 17.26 

1965 305 083 108 335 35.51 42 284 13.86 99 030 32.46 55 433 18.17 

Fonte: Couto (2003). 

 

1.9 – LUBRIFICANTES DO NORDESTE (LUBNOR) 

 

No final dos anos 50, o Brasil passava por uma situação de expansão 

socioeconômica e um crescimento acentuado da malha rodoviária nacional. Com 

isso, ao começar a década seguinte, a Petrobrás optou pelo investimento em uma 

fábrica de asfaltos no Nordeste brasileiro, na área do Complexo Industrial Portuário 

do Mucuripe, na capital do Estado do Ceará. 

Em junho de 1966, foi inaugurada a Asfaltos de Fortaleza (Asfor), com a 

presença do então presidente Marechal Castelo Branco. Tecnicamente, não se 

tratava de uma refinaria, mas sim de uma fábrica de asfaltos, contando apenas com 
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uma unidade de destilação a vácuo, e ocupando um território de 218.000 metros 

quadrados, no início de sua operação (LUZ, 2008; PETROBRÁS, 2018a). 

A carga de processamento inicial da Asfor era de apenas 2.800 bpd de óleo 

bruto, sendo que 65% da produção total eram voltados para a fabricação de asfaltos. 

Em 1987 e 1998, duas novas unidades foram adicionadas ao complexo: a primeira 

era uma unidade de processamento de gás natural, que seria proveniente dos 

campos marítimos de Paracuru, no Ceará, e a segunda serviria para a produção de 

óleos básicos para lubrificantes naftênicos. Nos anos 1996 e 2005, a capacidade da 

planta de destilação a vácuo foi ampliada. 

Desde o começo, a Asfor (mais tarde, renomeada LUBNOR) é considerada 

um complexo de pequeno porte, e seus ganhos são baixos, se comparados com os 

de refinarias de médio e grande portes. Por um lado, asfaltos apresentam baixo 

valor agregado, portanto devem ser produzidos em grandes quantidades. Pelo outro 

lado, os lubrificantes naftênicos são de maior valor, dado seu maior número de 

aplicações, se comparados aos asfaltos. No entanto, no mesmo processo em que 

estes são fabricados, também são produzidos os gasóleos precursores dos 

lubrificantes, logo, a obtenção de matéria-prima para um depende da produção do 

outro (FERNANDES NETO, 2009; LUZ, 2008). 

Ao final da década de 90, os principais derivados que saíam da LUBNOR 

eram: óleo diesel, lubrificantes naftênicos, asfalto e óleos combustíveis. Estes dois 

últimos, em 2003, representaram mais de 70% da produção, enquanto os 

lubrificantes foram 18% (SZKLO & ULLER, 2008). 

 

1.10 – REFINARIA GABRIEL PASSOS (REGAP) 

 

Durante os anos 1950, a Petrobrás também mostrava interesse em erguer 

uma nova refinaria, na região metropolitana de Belo Horizonte, no Estado de Minas 

Gerais. Na mesma época, já existiam esforços para a construção de um oleoduto 

que ligasse a Cidade do Rio de Janeiro com a capital mineira. 

Em janeiro de 1960, um grupo de pesquisadores, a mando do CNP, 

apresentou o primeiro relatório do ambicioso projeto. Era prevista a construção de 

uma linha de 452 quilômetros de extensão, que basicamente obedecia ao caminho 

da Rodovia Rio-Belo Horizonte (a antiga BR-3, atual BR-040). Em junho do mesmo 

ano, uma nova comissão criada pela Petrobrás foi encarregada de propor o traçado 
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do oleoduto, sendo a construção deste autorizada em janeiro do ano seguinte. Um 

empecilho para as obras, em 1961, foi não estar definida a localização das futuras 

instalações mineiras, pois a finalidade da nova linha (nomeada Orbel) era 

justamente abastecer a nova refinaria 

O oleoduto ficou pronto em 1966, cerca de dois anos antes da própria 

REGAP, com 365 quilômetros de comprimento. Nesse meio tempo, serviu a função 

de transportar derivados produzidos pela REDUC, necessários à demanda mineira. 

Para que os fluidos transportados nas tubulações pudessem vencer a pressão das 

serras, existentes tanto no Rio (Serra das Abóboras) quanto em Minas (Serra da 

Mantiqueira), o oleoduto dispunha, na época, de duas casas de bombas em seu 

percurso. A primeira era localizada na cidade fluminense de Rio das Flores, e a 

segunda, em Santos Dummont, já em Minas (BAPTISTA, 1966). 

A construção da refinaria foi programada em 1962, época em que a Petrobrás 

havia realizado um estudo em âmbito nacional, propondo uma projeção do consumo 

de derivados nos próximos cinco anos. Apesar de terem sido analisadas as regiões 

de Minas Gerais, Goiás, Brasília e o Sul do país, o esquema de refino da REGAP foi 

projetado para abastecer mais o mercado regional do que o nacional (MARTINS, 

1977). 

Localizada em Betim, a pouco mais de 30 quilômetros da capital do Estado e 

com a capacidade inicial de 45.000 bpd de petróleo, a REGAP foi inaugurada em 

março de 1968, na presença do Presidente da República, Artur da Costa e Silva. O 

equipamento inicial era composto por unidades de destilação atmosférica, 

tratamento de derivados e um parque de tanques adequado à sua produção. O 

nome é uma homenagem ao jornalista, advogado e político Gabriel de Resende e 

Passos, que fora ministro de Minas e Energia. 

Ao final de 1970, a refinaria recebe unidades novas, como as de destilação a 

vácuo e de craqueamento catalítico fluido (FCC), e no começo do ano seguinte, as 

pequenas melhorias efetuadas permitem um aumento de capacidade de 

processamento, para 63.000 bpd de óleo bruto. Mais tarde, também foi adicionado 

um conjunto de unidades de hidrotratamento, cada uma sendo específica para: nafta 

leve, querosene e óleo diesel. 

As melhorias continuaram ao longo das décadas, fazendo da REGAP uma 

das refinarias cuja produção mais aumentou, quando comparados os números da 

época de sua inauguração com os de atualmente. Apenas em 1986, sua capacidade 
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de processamento chegou a 144.000 bpd de petróleo, correspondendo a mais que o 

triplo da inicial, menos de 20 anos antes. 

Além disso, no início da década de 90, entra em operação a unidade de 

coqueamento retardado, aumentando o aproveitamento de resíduos. Estes, 

basicamente compostos por frações pesadas, poderiam então ser convertidos em 

frações mais leves, de maior valor de mercado, melhorando consideravelmente o 

perfil de produção de derivados da refinaria (MARTINS, 1977; PETROBRÁS, 2018a; 

PERISSÉ, 2007). 

 

1.11 – REFINARIA ALBERTO PASQUALINI (REFAP) 

 

A REFAP foi idealizada na mesma época e da mesma forma que a REGAP, 

no que tange ao atendimento de um mercado regional de derivados de petróleo, em 

detrimento da escala nacional. Não só isso, como suas estruturas iniciais planejadas 

eram idênticas, compostas por uma unidade de destilação atmosférica e a vácuo, e 

uma unidade de craqueamento catalítico fluidizado. O objetivo era dar atenção à 

produção de gasolina, a partir do processamento de petróleos leves, que seriam 

importados (MARTINS, 1977). 

A pedra fundamental da refinaria foi assentada em dezembro de 1961, e as 

obras para implantação da unidade industrial foram iniciadas no ano seguinte. A 

construção foi dividida em duas etapas: na primeira, foram erguidas as unidades de 

destilação atmosférica, o parque de armazenamento, o sistema de utilidades, as 

oficinas de manutenção e os edifícios administrativos; na segunda etapa, as 

unidades de destilação a vácuo de craqueamento catalítico foram instaladas 

(MAGLIA, 2001). 

A REFAP localiza-se no município de Canoas, no Estado do Rio Grande do 

Sul, e sua inauguração aconteceu em setembro de 1968, na presença do presidente 

Costa e Silva e do governador Perachi Barcellos. Foi a primeira refinaria da 

Petrobrás a operar na Região Sul, tendo iniciado suas operações no auge do projeto 

estatal do setor petrolífero, com uma capacidade inicial de processamento de 45.000 

bpd de petróleo (GARAVENTTA, 2008). 

Em 1970, assim como a REGAP, foi dado início às operações das unidades 

de destilação a vácuo e de FCC, aumentando a capacidade para 63.000 bpd. No 

entanto, a REFAP não foi ampliada tanto quanto sua “equivalente” de Minas Gerais, 
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recebendo apenas uma nova unidade de destilação atmosférica na década de 80. 

Seu período de maiores expansões se deu apenas nos anos 2000 (PERISSÉ, 

2007). 

 

1.12 – REFINARIA DE PAULÍNIA (REPLAN) 

 

O município de Paulínia, no Estado de São Paulo, passou por uma trajetória 

de ampliação e emancipação. No começo do século XX, tratava-se de uma vila, na 

região de Campinas, com o nome José Paulino, e apenas após implantar-se na 

região uma unidade da Rhodia Indústrias Químicas e Têxteis, com seus 

subsequentes impactos sociais, econômicos e urbanos, pôde a região ser elevada à 

categoria de Distrito. 

A partir desse momento, pequenas empresas do mesmo ramo da Rhodia 

passaram a se interessar pela região, instalando-se em suas proximidades. Essas 

mudanças ajudaram a iniciar um longo movimento de cunho emancipatório em 1956, 

culminando sete anos depois, em um plebiscito que determinaria a autonomia 

política do distrito campineiro, então chamado Paulínia. Em 1964, foi publicada a Lei 

8.092 no Diário Oficial do Estado de São Paulo, criando o município, que apesar das 

empresas e indústrias locais, permanecia predominantemente rural (CALASANS, 

2017). 

As mudanças, porém, tornaram-se mais significativas a partir do final dos 

anos 60, quando o Governo Federal escolheu o município de Paulínia para a 

instalação de uma importante refinaria da Petrobrás: a Refinaria do Planalto Paulista 

(REPLAN). Sua construção foi iniciada em 1969, e concluída em mil dias, sendo 

este prazo considerado emblemático, e uma referência para a indústria do petróleo, 

levando-se em consideração as proporções físicas da refinaria (SOARES, 2004). 

Inicialmente, o local escolhido para construção foi fortemente influenciado por 

estratégia de logística. Por exemplo, havia a proximidade a Campinas, polo 

tecnológico de referência, e à capital paulista, permitindo melhor mobilidade de 

produção, assim como acesso a mão de obra qualificada e às grandes malhas de 

transporte rodoviário, como o eixo Rio-São Paulo e as estradas que conectam o 

interior paulista e a capital. 

Havia, também, a proximidade com os aeroportos de Viracopos e de 

Cumbica. No entanto, outros fatores foram importantes para a escolha de Paulínia, 
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como a disponibilidade de água, uma vez que o município se localiza entre os rios 

Jaguari e Atibaia, ambos formadores do Rio Piracicaba (TAKUNO, 2006). 

A alternativa era construir a refinaria próximo ao grande centro consumidor 

paulista, abastecido, na época, pela RECAP e pela RPBC, o que não ocorreu. Como 

a região de Campinas possuía um dos maiores mercados consumidores de petróleo 

e derivados do Estado, além da questão de abastecimento de água, Paulínia de fato 

parecia a escolha mais adequada. Outro fator importante foi a doação, por parte de 

sua prefeitura, à Petrobrás, de uma área de 950 hectares (9,5 quilômetros 

quadrados), que fazia parte da antiga Fazenda São Francisco, para construção do 

complexo. 

Em 1972, quando foi inaugurada, a REPLAN possuía três unidades: 

destilação atmosférica, destilação a vácuo e craqueamento catalítico fluido, com 

uma capacidade total de processamento de 126.000 bpd de petróleo. As segundas 

unidades desses três processos entraram em operação, respectivamente, nos anos 

de 1974, 1981 e 1992. 

A configuração original é o básico para um esquema de refino destinado à 

produção de óleo diesel e gasolina, em que os requisitos de qualidade não sejam 

tão rígidos, não havendo a necessidade de unidades de hidrotratamento. Com a 

instalação de todas as segundas unidades, a REPLAN tornou-se a maior refinaria 

brasileira em termos de capacidade de processamento. 

 

Tabela 1.3- Petróleo processado nas refinarias brasileiras, em 1973 e em 1976, em ordem 

decrescente de volume processado, em bpd. 

Refinaria 
Processado 

em 1973 
(%) Refinaria 

Processado 
em 1976 

(%) 

REDUC 201 422 25.83 REPLAN 292 563 30.95 
RPBC 160 067 20.53 REDUC 206 598 21.87 

REPLAN 151 038 19.37 RPBC 161 039 17.03 
RLAM 80 051 10.27 RLAM 80 134 8.48 

REFAP 67 853 8.70 REFAP 74 234 7.85 
REGAP 61 540 7.89 REGAP 70 388 7.45 
União 25 936 3.33 União 28 023 2.96 

Manguinhos 9 695 1.24 Manguinhos 10 027 1.06 
Ipiranga 9 526 1.22 REMAN 9 725 1.03 
REMAN 9 269 1.19 Ipiranga 9 359 0.99 
ASFOR 3 260 0.42 ASFOR 3 088 0.33 

Total 779 663 100.0 Total 945 185 100.0 

    Fonte: Couto (2003). 
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A refinaria, que inicialmente trabalhava apenas com óleos de maior grau API 

(como o Árabe Leve), alterou, no final dos anos 70, as especificações de produção 

do seu óleo diesel, permitindo o uso de frações tanto leves quanto pesadas de 

petróleo. Além disso, em 1984, as instalações foram adaptadas para processamento 

de óleo bruto com alto teor de compostos naftênicos. 

Os últimos incrementos à refinaria, antes dos anos 2000, ocorreram em 96, 

com a nova unidade de produção de éter metil-terc-butílico (MTBE), e em 99, 

quando foram instaladas as unidades de coqueamento retardado e de 

hidrotratamento de instáveis (AZEVEDO, 2005; PERISSÉ, 2007; PETROBRÁS, 

2018a). Até o começo dos anos 1970, havia onze refinarias espalhadas pelo Brasil, 

como mostrado na Tabela 1.3, com seus respectivos volumes de óleo bruto 

processado. 

 

1.13 – REFINARIA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS (REPAR) 

 

A Petrobrás possuía o objetivo de alcançar uma capacidade de 

processamento nacional de 1,3 milhão bpd de petróleo, até o final dos anos 80. Já 

dotada de um parque de refino robusto e abrangente, a gigante estatal ainda via a 

necessidade de construção de mais duas refinarias, a fim de atender aos seus 

projetos. Uma seria localizada no Estado de São Paulo, enquanto a outra deveria 

ser voltada para a Região Sul. 

Optou-se, então, pela Cidade de Araucária, no Estado do Paraná, para a 

instalação de mais um complexo de refino. A motivação para a escolha desse local 

baseou-se no crescimento da demanda da região por derivados, seguindo a diretriz 

de se construírem as refinarias nas proximidades dos mercados consumidores mais 

exigentes. 

Favorecida por maior facilidade e menor custo de transporte de produtos, a 

REPAR foi concebida, visando o abastecimento de derivados para todo o mercado 

do Paraná, e a maior parte de Santa Catarina. Anteriormente, estas regiões 

recebiam seus suprimentos por um sistema combinado de outras refinarias, como a 

REFAP, a REDUC, a RPBC e a REPLAN. 

Com as obras tendo iniciado em 1973, a refinaria (originalmente, como o 

nome Refinaria de Petróleo de Araucária) foi inaugurada em maio de 1977, e sua 

capacidade inicial era 125.000 bpd de petróleo. Localizada a 25 quilômetros de 
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Curitiba, ocupou uma área de 10 quilômetros quadrados, com aproximadamente 

20% desse total correspondendo às edificações, e o restante constituído por 

vegetação nativa conservada. Com o passar dos anos, houve um aumento 

considerável da capacidade de processamento, dadas as sucessivas modificações 

nos equipamentos. 

A configuração inicial das instalações diferiu um pouco, por exemplo, da 

REPLAN, adotando-se um esquema de refino mais complexo. A REPAR contava 

com as já usuais unidades de destilação atmosférica e a vácuo, assim como a de 

craqueamento catalítico fluidizado, mas também possuía uma unidade de 

desasfaltação a propano, todas projetadas pela Japan Gasoline Corporation (JGC) 

(MARTINS, 1977; PERISSÉ, 2007; PETROBRÁS, 2018a).  

 

1.14 – REFINARIA HENRIQUE LAGE (REVAP) 

 

No contexto da indústria brasileira de refino, em meados dos anos 70, mais 

uma planta deveria ser construída, para que se tentasse alcançar os objetivos da 

Petrobrás: atender à demanda de derivados nos mercados regionais, e processar 

um determinado volume diário de petróleo, como mencionado no item anterior. 

Com o crescente consumo de combustíveis e outros derivados na região do 

Estado de São Paulo, foi decidida a construção da nova refinaria na cidade paulista 

de São José dos Campos. O terreno para as obras, indicado pela prefeitura, havia 

sido estudado, e apresentava uma declividade adequada para a construção de um 

conjunto industrial, assim como espaço para possíveis ampliações, no futuro. 

Outros fatores também foram importantes na escolha do local, entre eles: a 

distância relativamente longa do centro urbano (na época); estar situado às margens 

da Rodovia Presidente Dutra (uma das mais importantes da região e do país); e a 

facilidade no recebimento de petróleo cru, devido à proximidade com as regiões dos 

portos de São Sebastião e de Santos, ambos no Estado de São Paulo. 

As obras foram iniciadas em fevereiro de 1974, com serviços de 

terraplanagem, construção de ruas e de diques para tanques, chegando a empregar 

mais de 6.000 operários, na fase de maior movimento. A inauguração da Refinaria 

Vale do Paraíba (REVAP) aconteceu em março de 1980, que foi renomeada 

Henrique Lage, dois anos depois, em homenagem ao empresário carioca, grande 
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incentivador da indústria nacional (TN PETRÓLEO, 2010; TAVARES & GONZAGA, 

2005). 

Assim como a REPAR, a REVAP também havia sido idealizada com um 

sistema de refino mais complexo que o da REPLAN. A mais nova refinaria brasileira, 

além das unidades de destilação atmosférica, a vácuo, e de craqueamento catalítico 

fluidizado, era dotada de três unidades de hidrotratamento: uma para nafta, outra 

para querosene, e outra para óleo diesel. A escolha desse esquema de refino foi 

fundamental na busca por melhorias na qualidade de derivados, com baixas 

concentrações de enxofre. 

No início das operações, a capacidade da refinaria era de 189.000 bpd de 

petróleo para processamento. Apesar de sucessivas ampliações, tanto nela quanto 

nas outras plantas em todo o território brasileiro, a REVAP foi a última refinaria 

construída no Brasil, pela Petrobrás, no século XX. A próxima verdadeira refinaria 

(dado o rebaixamento da Refinaria Potiguar Clara Camarão, em 2017), seria Abreu e 

Lima, no Estado do Pernambuco, em 2014 (PERISSÉ, 2007; PETROBRÁS, 2018a).  

 

1.15 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

O caminho percorrido pela indústria brasileira de refino reflete um pouco da 

história político-econômica do país. O começo havia sido marcado pelo descaso por 

parte da iniciativa privada, bem como da nacional e internacional, no que dissesse 

respeito ao uso de petróleo como uma fonte energética (CAMPOS, 2005). 

A lenha era a fonte combustível predominante, e continuou sendo até a 

década de 60, quando finalmente foi substituída pelos derivados de petróleo. 

Entretanto, essa substituição levou cerca de trinta anos, desde a implantação das 

primeiras refinarias brasileiras, em 1932, quando finalmente se começou a processar 

óleo bruto em território nacional (ARAGÃO, 2005). 

O contexto da época justifica as mudanças que ocorriam, em maior escala, 

mundialmente, e em menor, no continente americano. No final dos anos 1920, as 

dificuldades no comércio internacional causadas pela Primeira Guerra Mundial 

forçaram o governo brasileiro a expandir seu setor industrial. A importação de 

insumos (entre eles, petróleo) tornava-se mais onerosa ou até mesmo impossível, 

fazendo surgir a necessidade pelo desenvolvimento de fábricas nacionais. Para um 
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país cuja maior parte da população residia em meio rural, a industrialização seria 

uma longa jornada. 

Com o fim da República Velha (1889 a 1930) e o início da Era Vargas (1930 a 

1945), surge um novo padrão de desenvolvimento da economia, na qual o Estado 

teria uma presença mais forte, bem como em questões de infraestrutura. Esse novo 

governo de Vargas seria baseado no fortalecimento estatal, no projeto de 

desenvolvimento autossustentável, e na busca pela soberania nacional (BIASETTO, 

2016). 

Em termos de petróleo, foi criado o CNP no ano de 1938, declarou-se que o 

abastecimento desta matéria prima seria de utilidade pública, e foi nacionalizada a 

indústria de refino. As previsões para o país indicavam que a demanda por 

derivados continuaria aumentando, e o parque de refino brasileiro não seria capaz 

de atendê-la. Havia pressão sobre o Governo Federal, para a criação de uma 

empresa estatal de petróleo, já que as empresas privadas não eram capazes de 

acumular capital suficiente para constituir um monopólio. Este regime, após um 

período longo de debates ao final dos anos 40, havia sido considerado a melhor 

forma de evitar uma estagnação econômica, no caso de uma possível escassez de 

óleo bruto. 

No entanto, somente em 1953, no governo democrático de Vargas, que foi 

fundada a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás), de acordo com a Lei nº 2.004/53. A 

partir de então, não poderiam mais ser construídas refinarias privadas, enquanto que 

as já existentes não poderiam ampliar sua capacidade de processamento 

(CAMPOS, 2005; CANELAS, 2007). 

Na época anterior à criação da Petrobrás, algumas refinarias já se 

encontravam operantes, e outras ainda estavam em construção. Existiam unidades 

nas cidades gaúchas de Uruguaiana e Rio Grande, assim como em São Caetano do 

Sul, no Estado de São Paulo, mas todas estas eram de grupos privados. As 

refinarias (também particulares) de Manguinhos, no Rio de Janeiro, e a de Capuava, 

em São Paulo, ainda estavam em construção (KENDE, 2002; ODDONE, 1965; 

PERISSÉ, 2007).  

Das plantas de posse do Governo Federal: RLAM e RPBC, a primeira já 

operava desde 1950, mas a segunda ainda estava sendo construída, sendo ambas 

incorporadas à Petrobrás até 1955. Tanto a RECAP quanto a REMAN, que haviam 

sido construídas por meio de concessões do CNP a grupos privados, e antes da 
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criação da Lei nº 2.004/53, também foram incorporadas à empresa estatal, em 1974 

(PETROBRÁS, 2018a). 

Em relação aos anos “pós-criação da Petrobrás”, as refinarias foram todas 

projetadas e construídas por ela. São elas: REDUC, LUBNOR, REGAP, REFAP, 

REPLAN, REPAR e REVAP. Neste período, nos anos 60 e 70, além da implantação 

dessas novas refinarias, houve a ampliação das mais antigas, significando um 

aumento de cerca de 1000% em vinte anos. No começo da década de 60, a 

capacidade de processamento nacional era de 150.000 bpd de petróleo, 

aumentando para 1,5 milhão bpd, na década de 80. Esse incremento é um reflexo 

do objetivo de se atender à crescente demanda por derivados, durante esse período, 

causada pelo crescimento industrial, principalmente no setor automobilístico 

(PONZONI, 2009). 

Percebe-se que a configuração inicial de cada refinaria apresentava 

semelhanças com as demais. As unidades de destilação e de craqueamento eram 

praticamente mandatórias, fosse a destilação atmosférica ou a vácuo, e o 

craqueamento térmico ou catalítico, salvo raras exceções, dependendo do mercado 

ao qual as instalações deveriam atender. A LUBNOR, por exemplo, contava apenas 

com uma unidade de destilação a vácuo, quando foi inaugurada, por ser voltada 

para a fabricação de asfaltos (LUZ, 2008). 

À medida que o parque de refino brasileiro se desenvolvia, o mesmo se 

passava no mercado internacional, principalmente na questão de preservação 

ambiental e uso de combustíveis menos poluentes. Havia, portanto, a necessidade 

de ampliação da produção de derivados, para atender à demanda brasileira, assim 

como de aprimoramento da qualidade desses derivados. As refinarias inauguradas 

nos anos 70 e 80, como a REFAP e a REVAP, já contavam, respectivamente, com 

uma unidade de desasfaltação a propano (para aproveitamento de resíduo de vácuo 

e aumento de produtividade), e com três unidades de hidrotratamento (para redução 

do teor de poluentes, como enxofre, nitrogênio e aromáticos). 

Com o fim dos anos 90, a Petrobrás já não inaugurava uma nova refinaria em 

quase vinte anos, já que a última havia sido a REVAP, em 1980. A próxima surgiria 

apenas em 2014, com o nome de Refinaria Abreu e Lima. A Tabela 1.4 apresenta o 

petróleo processado pelo parque de refino em 2000, em sua configuração mais 

longa sem novas adições. 
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O começo do século XXI foi marcado por mais ampliações de produção, e um 

incremento tecnológico considerável, pois os equipamentos foram se tornando cada 

vez mais sofisticados, e o mercado de derivados não parava de crescer (PERISÉE, 

2007).  

 

Tabela 1.4- Petróleo processado nas refinarias brasileiras, no ano 2000. 

Refinaria 
Processado 

em 2000 (bpd) 
(%) 

REPLAN 332 926 20.6 

REVAP 222 928 13.8 

REPAR 189 164 11.7 

REDUC 186 473 11.5 

RLAM 171 296 10.6 

RPBC 158 351 9.8 

REGAP 130 537 8.1 

REFAP 123 152 7.6 

RECAP 40 499 2.5 

REMAN 30 627 1.9 

Ipiranga 12 947 0.8 

Manguinhos 11 765 0.7 

LUBNOR 5 329 0.3 

Total 1 615 999 100.0 

                                   Fonte: Adaptado de ANP (2018a). 
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Capítulo 2 – A EXPANSÃO DO REFINO 

 

2.1 – UMA VISÃO GERAL DO MERCADO BRASILEIRO DE DERIVADOS 

 

O consumo de derivados de um país pode ser considerado uma resposta às 

necessidades energéticas dele. Desse modo, o comportamento desse consumo é 

determinado por vários fatores, como as taxas de crescimento econômico, 

mudanças estruturais no setor industrial, melhorias na eficiência de geração de 

energia e até a variação de preços. 

No caso do Brasil, a demanda de derivados de petróleo pode ser dividida em 

fases características, devido ao desenvolvimento econômico no século XX e às 

políticas governamentais de diferentes épocas, adotadas para o setor. Por exemplo, 

da segunda metade da década de 50 até meados da de 60, com o crescimento do 

setor industrial durante a presidência de Juscelino Kubitschek, e o fortalecimento da 

Petrobrás, havia a predominância da produção de óleo combustível. 

Outra mudança notável ocorreu no período de 1960 a 1967, quando o 

petróleo mostrou uma maior participação na matriz energética brasileira, em uma 

época de acentuado crescimento da economia. O consumo nacional de derivados, 

que possuía um valor de 263.000 bpd, saltou, nos sete anos seguintes, para 

386.000 bpd. No entanto, apenas em 1969, o petróleo ultrapassaria a lenha e iria se 

tornar a principal fonte energética do Brasil (ARAGÃO, 2005). 

Nos anos seguintes, de 67 a 73, o consumo de derivados continuou a subir, 

apresentando um aumento total de 99%. A principal causa disso, considerando-se 

os índices de desenvolvimento econômico, foram as altas taxas de crescimento do 

PIB nacional, no período que ficou conhecido como “milagre econômico”. Um reflexo 

deste contexto foi o aumento da participação da gasolina automotiva no consumo de 

derivados, resultante do progresso da indústria automobilística. De 1965 a 1975, as 

vendas nacionais de veículos haviam subido em 400%. 

Com os choques do petróleo em 1973 e 1979, importantes mudanças 

ocorrem, como resultado da elevação do preço de óleo bruto e das taxas de juros 

internacionais. A situação mundial foi uma de recessão comercial, aumentando a 

dívida externa nacional, e forçando o governo brasileiro a realizar ajustes na 

composição da matriz energética, a fim de reduzir o volume de importações de 
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petróleo. A Tabela 2.1 mostra o consumo de gasolina, óleo diesel e óleo 

combustível, nas décadas de 60, 70 e pela maior parte de 80. É possível perceber 

como o diesel ultrapassou o óleo combustível, de 1979 a 1980, como reflexo dos 

choques. 

O Brasil era basicamente um exportador de commodities e importador de 

petróleo e, com os choques internacionais, haveria menos compradores para os 

insumos produzidos no país e menos fornecedores de óleo bruto. As importações 

deste último, em 1982, chegaram a representar 44,4% do total de importações da 

economia brasileira (SILVEIRA, 1998). 

Durante as décadas de 80 e 90, com as descobertas da Bacia de Campos e 

os investimentos no setor upstream, ou exploração e produção (E&P), a Petrobrás 

foi constantemente aumentando o processamento de petróleos nacionais, mais 

pesados que os importados. 

No entanto, o parque de refino brasileiro havia sido construído, inicialmente, 

para trabalhar com petróleo importado do Oriente Médio. Este, geralmente, é 

caracterizado como um petróleo leve e de maior qualidade, enquanto que a maior 

parte do óleo explorado nacionalmente (oriundo de Campos) é considerado de 

menor qualidade, com maior concentração de contaminantes e acidez mais elevada 

(BANDEIRA, 2003). 

Uma consequência imediata da maior utilização do petróleo da Bacia de 

Campos foi o acréscimo acentuado na produção de óleo combustível, que é um 

produto de menor interesse econômico, dadas suas aplicações limitadas e baixo 

valor agregado. Esse derivado também caiu em desuso por causa do aumento da 

oferta de gás natural, tanto o brasileiro quanto o boliviano, levando o Brasil a 

exportar mais óleo combustível. 

Entre 1990 e 2003, a produção nacional de derivados aumentou 36%, em 

volume. Por causa do perfil da demanda do Brasil e a forte dependência, por parte 

de seu setor de transportes, ao segmento rodoviário, o óleo diesel é o principal 

derivado produzido, por ser o mais consumido. Porém, ao longo dos anos, 

principalmente após os choques do petróleo, as especificações de qualidade e 

restrições de poluentes tornaram-se cada vez mais rígidas, e a produção de 

derivados teve de ser revisada. 

O parque de refino brasileiro fora projetado quando havia grande necessidade 

de importação de petróleo e poucas exigências ambientais. Os derivados, como 
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diesel e gasolina, eram fabricados diretamente pelas unidades de destilação 

atmosférica e a vácuo, e não sendo exigidos tratamentos adicionais. Isso significava 

que a qualidade do petróleo processado afetava diretamente a qualidade do 

derivado produzido (PERISSÉ, 2007; TAVARES, 2005). 

Em 2002, o Brasil ainda realizava exportações e importações, tanto de óleo 

cru quanto de seus derivados, refletindo o histórico de produção de derivados do 

país. Resumindo, tem-se um perfil de consumo marcado pela grande dependência 

por combustíveis (principalmente, diesel e gasolina); uma capacidade limitada de 

processamento de diferentes tipos de petróleo, por parte das refinarias; e uma gama 

nacional de petróleos de diferentes qualidades, cuja maior parte é composta por óleo 

pesado, de maior acidez e concentração de contaminantes (BANDEIRA, 2003). 

 

Tabela 2.1- Volumes de gasolina, óleo diesel e óleo combustível consumidos anualmente no Brasil, 

de 1960 a 1987, em bpd. 

Ano Gasolina Diesel Óleo combustível 

1960 80 036 53 125 89 824 
1961 84 413 51 445 95 258 
1962 83 490 54 558 101 263 
1963 102 469 69 373 104 952 
1964 104 260 68 882 101 808 
1965 104 286 75 885 90 953 
1966 116 794 78 035 99 555 
1967 119 277 81 783 103 051 
1968 143 484 96 164 129 194 
1969 96 951 103 582 144 944 
1970 166 374 111 798 133 836 
1971 178 156 121 994 162 844 
1972 202 057 130 071 187 286 
1973 222 437 138 463 228 576 
1974 240 038 186 301 236 764 
1975 245 075 197 262 250 745 
1976 250 597 236 644 274 223 
1977 234 017 265 321 286 790 
1978 243 784 287 920 309 413 
1979 234 289 305 353 314 485 
1980 196 276 340 836 307 535 
1981 182 142 325 718 262 773 
1982 184 500 319 419 249 760 
1983 150 490 325 180 199 661 
1984 138 310 333 042 193 558 
1985 126 190 341 168 193 828 
1986 149 875 349 364 210 407 
1987 128 985 414 159 200 451 

        Fonte: Adaptado de IBGE (1990). 
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2.2 – OS CHOQUES DO PETRÓLEO 

 

2.2.1-  O contexto mundial 

 

Em 1960, nações do Oriente Médio haviam se unido para a formação de um 

cartel, sob o nome de Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP). 

No entanto, o mercado mundial era praticamente dominado pelas sete maiores 

companhias petroleiras nacionais, as chamadas majors, desde o começo dos anos 

30. O conjunto era formado por: Exxon, Chevron, Gulf Oil Co., Texaco, Mobil, Royal 

Dutch-Shell e Anglo Iranian Oil Co (BP), sendo americanas as cinco primeiras, a 

penúltima, anglo-holandesa, e a última, britânica. 

A organização econômica formada por essas empresas ficou conhecida como 

o Cartel das Sete Irmãs, cujas integrantes haviam todas iniciado suas atividades nos 

setores de refino, transporte e distribuição (downstream), para depois investirem nos 

ramos de exploração e produção (upstream). A operação verticalizada (isto é, desde 

a exploração até a distribuição) garantia a essas empresas uma elevada margem de 

lucro, dados os baixos custos de produção de petróleo, na época, e os crescentes 

preços dos derivados no mercado. Além disso, dificultava-se muito a entrada de 

novas empresas no mercado, por não terem acesso às concessões já firmadas 

pelas majors, e pelo longo tempo necessário à exploração e produção em territórios 

desconhecidos (ARAGÃO, 2005). 

Consequentemente, desde o final da Primeira Guerra Mundial até o final de 

1973, o controle das majors sobre concessões de petróleo do Oriente Médio permitiu 

que elas tomassem uma liderança estratégica de custos, à medida que assumiam 

domínio sobre as reservas mais baratas da região. Os objetivos dessas gigantes 

eram claros: obter controle completo sobre as grandes concessões, maximizar a 

produção e explorar as vantagens geológicas. 

Ao final dos anos 40, as majors, como um todo, eram donas de 82% de todas 

as reservas provadas de petróleo fora dos EUA e do Bloco Soviético, 86% da 

produção de petróleo e 77% da capacidade de refino (TAVARES, 2005). Conclui-se, 

portanto, que as multinacionais se fixaram sobre as grandes jazidas e detiveram a 

maior parte do capital produtivo da indústria de petróleo, pela maior parte do século 

XX. 
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Em outubro de 1973, o mundo entrou em uma nova fase político-econômica, 

quando a OPEP executou uma medida de coerção internacional. Anteriormente, 

neste mesmo mês, Síria e Egito haviam realizado um ataque inesperado a Israel, 

durante o feriado judaico de Yom Kippur, o Dia do Perdão, incitando o contra-ataque 

israelita e causando a eclosão da Guerra do Yom Kippur. 

Os países árabes membros do cartel, consequentemente unidos pela 

essência do novo conflito, procuraram persuadir as nações industrializadas a 

intervirem em defesa dos participantes opositores a Israel. De modo geral, tais 

nações não reagiram favoravelmente, fazendo com que a OPEP demonstrasse sua 

força por meio da diminuição de fornecimento do seu petróleo, que era exportado 

mundialmente. 

O resultado dessa medida foi a elevação acentuada dos preços de óleo bruto, 

no mercado global, ainda mais em um contexto de forte demanda mundial pelo 

produto, e com a incapacidade dos pequenos produtores de atenderem a esse 

consumo. Na época dos primeiros ataques, em outubro de 1973, o preço do barril de 

óleo cru do tipo Arabian Light era US$ 2,989, e subiu (quase instantaneamente) para 

US$ 4, 119. 

Nos dias que se seguiram ao começo da guerra, tendo apoio dos países do 

Ocidente, Israel passou a ter um posicionamento mais forte, resistindo à ofensiva 

árabe. A OPEP decidiu contra-atacar com a única arma que possuía (talvez, a mais 

efetiva): o suprimento de petróleo. Em um momento de união árabe, até os sauditas, 

que tinham uma postura a favor dos Estados Unidos, fizeram parte do consenso de 

punir os aliados de Israel com um embargo de óleo bruto. 

Para uma economia mundial que, até então, havia apenas lidado com 

petróleo barato e abundante, o choque de 1973 teve consequências extremas. Em 

dezembro daquele ano, dois meses após o embargo, houve mais uma alta nos 

preços de referência para o barril, para US$ 11,651, o que significava o quádruplo 

do valor de alguns meses antes (BIASETTO, 2016; CANELAS, 2007; CHICAGO 

FED LETTER, 1994).  

Por causa da elevação dos preços, os países tipicamente consumidores de 

petróleo passaram a buscar a redução desse produto em suas respectivas matrizes 

energéticas. Por outro lado, os detentores das grandes reservas, por meio da 

revisão das concessões com as majors, assumiram o controle de suas riquezas 
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nacionais, com o objetivo de utilizarem a renda petrolífera para financiamento de seu 

desenvolvimento econômico. 

O controle das reservas de petróleo, pelas empresas públicas árabes, 

reforçou a importância da dimensão geopolítica desses países, e fez com que tais 

reservas e a produção mundial passassem a se concentrar na OPEP. Exemplos 

dessas empresas são: no Irã, a National Iranian Oil Company (NIOC); na Arábia 

Saudita, a Saudi Aramco e; no Iraque, a Iraq Petroleum Company (IPC). Essas 

mudanças, no entanto, fizeram a economia mundial tomar um rumo inesperado, pois 

incentivou a disseminação da produção de petróleo, e a procura por outras fontes 

energéticas (TAVARES, 2005). 

No final da década de 1970, os elevados preços do óleo bruto começaram a 

incentivar sua produção, mas não só nos países da OPEP, como também por novos 

lugares como México, o Norte do Alasca, e os campos marítimos de exploração do 

Mar do Norte, entre Noruega e Dinamarca, recém-descobertos à época. Em geral, 

há um aumento da participação de países não-membros da OPEP, na oferta 

mundial de petróleo. 

Além disso, a estrutura de consumo energético global começou a ser alvo de 

atenção, principalmente em relação à busca constante pela substituição dos 

derivados de petróleo por outras fontes de energia. Também houve um aumento 

generalizado da carga de impostos sobre as atividades da cadeia petrolífera, 

incentivando um consumo mais racional, com menos desperdícios, além do aumento 

do cuidado com questões ambientais. Logo, um consumo consciente de óleo bruto e 

derivados pode muito bem significar um consumo reduzido, se há um maior 

aproveitamento deles (CANELAS, 2007). 

Tem-se, portanto, um mercado internacional ampliando suas atividades 

produtivas, forçando uma redução relativa da concentração na OPEP, e visando a 

redução do consumo de petróleo. Essa situação tinha o potencial para tirar um 

pouco do controle dos árabes sobre o mercado, o que serviu de pano de fundo para 

o segundo choque do petróleo, em 1979. 

Novamente com a intenção de demostrar sua influência sobre a indústria de 

petróleo, os árabes voltaram a diminuir sua produção e aumentar seus preços. Tal 

ocorrência também foi fortemente influenciada pela Revolução Iraniana de 79, 

transformando a monarquia autocrática (e pró-Ocidente) do Xá Reza Pahlevi em 

uma república islâmica teocrática, sob a liderança do aiatolá Khomeini, gerando 
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instabilidade política para o país, e incertezas em relação ao suprimento de petróleo 

árabe para o mundo (BIASETTO, 2016). 

Esse cenário de dúvida causou uma busca intensa, pelos países 

consumidores, de óleo bruto para estocagem, o que aumentou a demanda mundial 

em mais de 100%. Isso, por sua vez, elevou o preço do barril de Arabian Light, de 

US$ 13,00 para US$ 34,00, em outubro de 1981, causando um impacto inflacionário 

nas maiores economias do planeta (CHICAGO FED LETTER, 1994). 

Após a recessão econômica generalizada, causada por esse encarecimento 

brusco, a demanda global por derivados voltou a crescer, em meados dos anos 

1980. No entanto, a natureza dessa procura havia se alterado, fazendo-se notar um 

aumento de interesse por derivados leves e médios (principalmente a gasolina e o 

óleo diesel, respectivamente), e uma redução por óleo combustível. 

A diminuição da participação desse combustível mais pesado no mercado 

mundial foi influenciada pelos choques do petróleo. Em 1967, este tipo de óleo era 

responsável por 27% do consumo mundial de derivados, diminuindo para 17%, em 

1987. Os elevados preços estimularam a busca por combustíveis alternativos, como 

carvão e, mais tarde, o gás natural. Este último tornou-se um significativo substituto 

do óleo combustível, ao longo dos anos, por ser menos poluente (PONZONI, 2009). 

A redução do consumo de óleo, junto com crescentes medidas de 

conservação ambiental, aproveitamento energético, e maior produção dos não-

membros da OPEP, todas consequentes dos choques dos anos 70, contribuíram 

para mudanças na política dos países em desenvolvimento, em relação ao setor 

petrolífero, incluindo o Brasil. 

 

2.2.2- Consequências dos choques do petróleo para o Brasil 

 

2.2.2.1- Período de adaptações 

 

A crise causada pelo primeiro choque fez com que o governo brasileiro 

tomasse uma série de medidas, que visavam minimizar os efeitos do aumento de 

preço de petróleo, numa tentativa (em vão) de manter vivo o “milagre econômico” da 

época, quando o PIB nacional aumentava em mais de 8%, a cada ano, e o consumo 

de derivados só crescia. Entre tais medidas, havia: o lançamento do Proálcool, 

racionamento de combustíveis, proibição de abertura de novos postos de 
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abastecimento, sem a permissão do CNP, e a equalização dos preços dos 

combustíveis (SILVEIRA, 1998). 

Um dos principais objetivos “pós-choques” do governo brasileiro era a 

autossuficiência, tanto na produção quanto no refino de petróleo. Enquanto a 

Petrobrás desejava aumentar o número de reservas provadas de óleo nacionais, 

também eram realizados investimentos para construção de refinarias, e ampliação 

das já existentes. No entanto, importar petróleo era mais barato do que importar 

derivados, e o investimento em exploração e produção (E&P) não tinha retorno 

garantido (CORREA, 2009). 

De 1973 a 1976, os investimentos em pesquisa cresceram 

consideravelmente, estabilizando-se à época do segundo choque. Com maior 

conhecimento das regiões de águas rasas (até 400 metros), embora com poucos 

resultados, a Petrobrás deu incentivo à capacitação para exploração em 

profundidades cada vez maiores, o que requereria mais tecnologia e capital. Foram 

direcionados muitos fundos para compra de equipamentos importados, e 

contratação de assistência tecnológica na área de offshore (atividades que não 

fossem em terra), dada a descoberta de petróleo na Bacia de Campos, nos anos 70 

(CANELAS, 2007). 

A partir de 1975, ocorre uma mudança inusitada no setor petrolífero nacional, 

com a realização de contratos de risco entre Petrobrás e empresas privadas 

estrangeiras, como objetivo de intensificar a pesquisa de novas reservas. A estatal 

deteria a propriedade do que fosse encontrado, assim como controle e supervisão 

dos serviços prestados durante as fases de exploração e desenvolvimento 

(CAMPOS, 2005). 

Entretanto, tais contratos não tiveram o efeito desejado pelo governo. No 

período de 1975 a 1988 (quando a nova Constituição proibiu concessões à iniciativa 

privada), haviam sido firmados 243 contratos, com apenas dois bem-sucedidos entre 

eles: a Pecten, subsidiária da Shell, que descobriu reservas de gás natural na Bacia 

de Santos, e a Azevedo & Travassos, que encontrou petróleo na seção terrestre da 

Bacia Potiguar. Esses avanços são irrelevantes, se comparados com os dados da 

Petrobrás, que, de 1954 a 1978, havia perfurado mais de 4.000 poços (POSTALI, 

2002). 

Porém, em 79, o segundo choque do petróleo abalaria novamente a estrutura 

da indústria brasileira. Mais uma vez, era dada ênfase à importância dos 



46 
 

 

investimentos em exploração e produção, sobretudo na Bacia de Campos, que foi 

um ponto marcante no setor petrolífero nacional. A partir desse momento, a 

Petrobrás iniciou o processo de se tornar uma das líderes mundiais em E&P, em 

águas profundas, evidenciado pelo rápido aumento do número de reservas e da 

produção de óleo nacional. 

Para atender à crescente demanda tecnológica offshore, causada pelas 

novas descobertas em Campos, como os campos Albacora Leste e Roncador, em 

1986, foi criado o Programa de Inovação Tecnológica e Desenvolvimento Avançado 

em Águas Profundas (PROCAP 1.000). Nesse mesmo ano, já eram perfurados 

poços em profundidades superiores a 1.200 metros, e a produção de petróleo já se 

dava a cerca de 400 metros (ARAGÃO, 2005; CANELAS, 2007). 

A partir dos choques dos anos 70 e mais atividades offshore, o óleo brasileiro 

passou a ser cada vez mais utilizado no refino do país, ainda que a maior parte 

fosse misturada com óleo importado, mais leve. Em decorrência das descobertas de 

petróleos cada vez mais pesados, as refinarias nacionais viram-se na necessidade 

de se prepararem para mudanças (CANELAS, 2007). 

 

Tabela 2.2- Volume de petróleo produzido, exportado, importado e processado anualmente, no Brasil, 

de 1970 a 1987, em bpd. 

Ano Produzido Importado Exportado Processado 

1970 164 301 313 988 1 361 476 927 
1971 170 539 372 305 17 233 525 611 
1972 167 575 455 989 20 645 602 919 
1973 170 195 638 264 19 094 789 347 
1974 177 415 650 586 12 304 815 697 
1975 171 970 687 878 13 649 846 199 
1976 167 196 796 964 8 720 955 440 
1977 160 803 796 844 1 517 956 130 
1978 160 354 889 472 - 1 049 826 
1979 166 489 996 989 - 1 163 479 
1980 182 034 866 431 1 172 1 047 293 
1981 213 433 838 979 12 063 1 040 365 
1982 259 876 790 433 21 610 1 028 681 
1983 329 860 724 551 965 1 053 428 
1984 462 520 640 901 - 1 103 421 
1985 546 446 532 659 - 1 079 105 
1986 572 141 591 873 - 1 164 013 
1987 565 747 615 103 - 1 180 850 

          Fonte: Adaptado de IBGE (1990). 

 

2.2.2.2- O incremento do refino 

 

A década de 80, para o setor petrolífero do Brasil, destaca-se pelo elaborado 

processo de adaptação das refinarias, de modo que atendessem à evolução do 
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consumo de derivados. O parque de refino fora projetado, ao longo de quase 

cinquenta anos passados, para um mercado interno exigente com o suprimento de 

gasolina e de óleo combustível, e para processar óleos leves (ou não tão pesados), 

importados do Oriente Médio (ARAGÃO, 2005). 

Com a redução das importações de petróleo, exercida pelo Governo Federal, 

foi dada ênfase a fontes alternativas de energia. Foram concedidos, ainda que não 

durante muito tempo, incentivos fiscais e subsídios ao uso do carvão em indústrias 

de aço, de papel e de cimento. Também foram impostas cotas para compra de óleo 

combustível, e essa política de restrição levou à busca por mais substitutos, já que 

havia a incerteza na obtenção futura desse derivado, para as indústrias (ARAÚJO & 

GHIRARDI, 1986). 

Para esse período de ampliação e atualização do refino, o plano da Petrobrás 

foi reduzir o custo unitário de processamento e aumentar a capacidade de refinar o 

petróleo nacional (pesado). Também havia o objetivo de transformar os excedentes 

de óleo combustível em derivados, como o diesel, a gasolina, e o gás liquefeito de 

petróleo (GLP), que são produtos de maior valor agregado (ARAGÃO, 2005). 

Um exemplo de uma medida que teve êxito no desenvolvimento de 

tecnologia, da Petrobrás, é o Programa Fundo de Barril. No início dos anos 80, ele 

foi criado para promover a adaptação do perfil de produção das refinarias brasileiras 

à demanda nacional, baseando-se em modificações dos projetos originais ou nas 

condições de operações de algumas das unidades. Um dos principais interesses era 

justamente reduzir a produção de óleo combustível e aumentar a de diesel, focando 

na adição de novos equipamentos para: destilação atmosférica e a vácuo, 

craqueamento catalítico, coqueamento e desasfaltação a propano (TAVARES, 

2005). 

Através do Fundo de Barril, foram instituídos seis subprogramas: 

1. PROCRAP, Programa de Craqueamento de Cargas Pesadas: 

introduziu a quebra (do inglês, cracking) de resíduos pesados e a 

alteração de todas as unidades de craqueamento então existentes. O 

óleo combustível, que era um produto excedente do refino brasileiro, 

valia cerca de US$ 100,00 por tonelada. Se fosse craqueado, geraria 

frações como gasolina e óleo diesel, com valor médio de US$ 230,00 

por tonelada, na época; 
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2. PROMIRV, Programa de Minimização da Produção de Resíduos de 

Vácuo: buscava diminuir o quanto possível a produção de óleos 

combustíveis, alterando as unidades de destilação atmosférica e a 

vácuo. Houve, por exemplo, o aumento da produção de diesel e de 

cargas para craqueamento; 

3. PROQUERV, Programa de Queima de Resíduo de Vácuo: possibilitou 

a queima de óleos de viscosidades muito altas, e a obtenção de diesel 

a partir da diluição do óleo combustível; 

4. PROAN, Programa de Adaptações e Novas Unidades: serviu para a 

instalação de novas unidades de coqueamento retardado e de 

desasfaltação a propano; 

5. PROQUAL, Programa de Qualidade: buscou explorar as folgas nas 

especificações dos derivados de petróleo, evitando-se de serem 

distribuídos produtos de qualidade inferior à exigida. Também foram 

formulados novos padrões de qualidade; 

6. PROLUP, Programa de Lubrificantes: visava justamente o aumento da 

carga de lubrificantes derivados de petróleo, produzidos nacionalmente 

(ULLER, 2007). 

As consequências das medidas previstas no Programa Fundo de Barril 

podem ser observadas nas expansões e melhorias das refinarias brasileiras, ao 

longo dos anos 1980. Exemplos desse período são: a adaptação da REPLAN a 

processamento de petróleo mais pesado, em 1984; as novas unidades de alquilação 

e de coqueamento retardado da RPBC, até 1986; novas unidades de destilação da 

RLAM; ampliação da capacidade de processamento da REGAP para 144.000 bpd 

de petróleo, entre tantas outras mudanças, como apresentado no Capítulo 1. 

 

2.3 - A ABERTURA DO MERCADO 

 

2.3.1 – A Emenda Constitucional de 1995 

 

A década de 80 foi uma época de grandes avanços tecnológicos para a 

indústria petrolífera brasileira, impulsionada pela pressão internacional exercida 

pelas crises do petróleo da década anterior. Nesse período, até 1988, a Petrobrás 

passou a direcionar, em média, mais de 76% de seus investimentos totais à área de 



49 
 

 

exploração e produção (E&P), contra 36% dos anos 70. Os resultados disso, por 

exemplo, podem ser vistos nas descobertas de várias áreas de exploração na Bacia 

de Campos, como Marlim, Marlim Leste e Barracuda, nos anos de 1985, 1987 e 

1989, respectivamente. 

Por um lado, o corpo nacional de engenheiros havia se mostrado competente 

na solução dos desafios tecnológicos da época, elevando a Petrobrás ao nível de 

referência mundial, em relação à exploração de petróleo em águas profundas. Por 

outro lado, os problemas no âmbito financeiro não puderam ser resolvidos com tanta 

efetividade, já que o Brasil se encontrava em uma situação delicada, com a crise de 

dívida externa da década de 80. 

As consequências dos choques do petróleo, somadas ao fracasso do Plano 

Cruzado, em 1986, durante a presidência de José Sarney, serviram apenas para 

agravar a situação econômica nacional. Havia o aumento das dívidas interna e 

externa, um processo inflacionário fora de controle (164% ao mês, em 1989), e a 

incapacidade do Governo Federal de estabilizar a economia do país. 

Ao mesmo tempo, a geração de caixa da Petrobrás também era afetada pela 

regulação, por parte do governo, dos preços de combustíveis no mercado interno. 

As ambiciosas metas que haviam sido planejadas pela estatal, para a década de 90, 

tornar-se-iam inviáveis pela falta de recursos financeiros, que são necessários para 

a realização de investimentos (FERREIRA NETO, 2013). 

Paralelamente, outro acontecimento relevante dos anos 80 foi a promulgação 

da Constituição Federal de 1988, que reforçou os princípios estabelecidos pela Lei 

nº 2.004 de 1953, da criação da Petrobrás e instauração de seu monopólio. 

Ampliaram-se as atividades da indústria do petróleo e do gás natural, que faziam 

parte do domínio estatal, além de se manter o CNP como o órgão encarregado de 

fiscalizar as atividades no monopólio da União (CAMPOS, 2005). 

Em 1997, a produção brasileira de petróleo alcançou o valor de 842.000 bpd, 

mas o montante previsto para essa época, dez anos antes, era de 1.400.000 bpd. 

Além disso, a evolução do volume de óleo bruto importado, para um país que 

almejava a autossuficiência, não era tão favorável. Por exemplo, o Brasil importou 

51% de suas necessidades de petróleo em 1984, e 40% em 1985, porém, de 1988 a 

1997, essa fração passou de 53% para 47%, apenas. 

Tornava-se evidente a necessidade por maiores investimentos, para acelerar 

o desenvolvimento da exploração dos campos já descobertos, assim como procurar 
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e incorporar novas reservas de óleo cru à indústria brasileira. Entretanto, não havia 

recursos públicos disponíveis para a realização desses avanços, dando início a uma 

nova tendência nacional, mais favorável à transferência de parte dos investimentos 

ao setor privado (BIASETTO, 2016; FERREIRA NETO, 2013). 

Um dos principais argumentos a favor da formulação da Emenda 

Constitucional nº 9, em 1995, foi a carência brasileira de recursos para 

financiamento do setor petrolífero. Isso era evidenciado pelo fato do país ser um 

grande importador de petróleo, apesar das descobertas de tantas áreas de 

exploração, na Bacia de Campos. Em outras palavras, faltava a tecnologia de refino 

para o melhor aproveitamento do óleo nacional (AJAJ, 2007). 

 

2.3.2 - A Lei do Petróleo de 1997 

 

A estrutura da indústria de petróleo brasileira sofreu mudanças acentuadas, 

no começo dos anos 90. Ao mesmo tempo em que surgiam avanços tecnológicos na 

exploração e processamento de óleo, o paradigma de mercado estava chegando a 

uma época de alterações, que seriam determinantes na formulação da conjuntura do 

setor petrolífero, no século XXI. 

Até o momento, tudo o que diz respeito a petróleo ainda é regulamentado 

pela Lei nº 2004/53, na qual o monopólio estatal da União ainda é executado pela 

Petrobrás, sobre as variadas atividades constituintes da cadeia produtiva. No 

entanto, uma flexibilização pioneira ocorreria em novembro de 1995, com a 

promulgação da Emenda Constitucional nº 9, permitindo que algumas atividades, 

antes exclusivas à União, pudessem ser concedidas a outras empresas. A União 

seria permitida a contratar empresas estatais ou privadas, para exercerem 

atividades econômicas da indústria do petróleo. Também deveria ser garantido, por 

meio de lei, o fornecimento de derivados de petróleo em todo o território nacional. 

(AJAJ, 2007; ARAGÃO, 2005). 

O objetivo por trás dessa emenda era incentivar a competitividade entre a 

Petrobrás e outras empresas de petróleo, em todas as fases do negócio, incluindo 

exploração e produção. A filosofia de livre mercado recebeu apoio da maior parte do 

Congresso Nacional, que dava importância aos investimentos com capital 

estrangeiro, no Brasil. 
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Por fim, a Lei nº 9.478, aprovada em agosto de 1997, foi chamada de Lei do 

Petróleo, e regulamentou a maior flexibilização do setor. Foi estabelecida a 

permissão a qualquer empresa no Brasil, independentemente da origem de seu 

capital, de realizar atividades de exploração, produção, transporte, refino, 

importação e exportação de petróleo e derivados, gás natural e condensado. 

Tal Lei também determinou que a Petrobrás permaneceria sob controle 

acionário da União, e vinculada ao Ministério de Minas e Energia, mas também teria 

direito a criar subsidiárias ou se associar com outras empresas nacionais ou 

estrangeiras, para executar suas atividades em território nacional ou no exterior. As 

subsidiárias seriam responsáveis pela construção e operação de dutos, terminais 

marítimos, e embarcações que transportariam petróleo, derivados e gás natural. 

Foram criados o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), 

responsável por propor à Presidência da República políticas energéticas nacionais, e 

a Agência Nacional do Petróleo (ANP), com o cargo de regulamentar e fiscalizar as 

atividades do setor. Foi a ANP, por exemplo, que emitiu as declarações que 

corroboravam a titularidade e os direitos da Refinaria de Manguinhos e da Refinaria 

Ipiranga. 

Uma das resoluções mais importantes da Lei do Petróleo foi a mudança do 

modelo regulatório para o setor petrolífero. Ficava estabelecido, então, o modelo de 

agência reguladora independente, algo que tem sua origem na legislação norte 

americana, e já vinha sendo adotado em outros países. O processo brasileiro, no 

entanto, foi moldado a partir dos eventos internacionais, durante os anos 80, por 

causa das reformas neoliberais, seguindo o exemplo do Reino Unido. Este, por sua 

vez, era de uma filosofia que dava grande importância à ideia de autonomia de 

decisão das agências, em relação às influências políticas. 

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) foi criada para ser uma agência 

independente, vinculada ao Ministério das Minas e Energia, com o objetivo de 

promover a regulação, a contratação e a fiscalização das atividades econômicas que 

faziam parte da indústria do petróleo, do gás natural e de combustíveis. O decreto 

de criação da ANP (2.455/98) procurou incluir mecanismos para garantir a 

independência da Agência em relação ao poder Executivo (FERREIRA NETO, 

2013). 

A orientação adotada pelo setor petrolífero brasileiro foi, de fato, a de um 

mercado competitivo. Isso permitiu que o preço dos produtos (derivados e gás 
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natural) fossem formados livremente, a partir da disputa entre as empresas das 

áreas de exploração e produção (upstream), e de refino, transporte e 

comercialização (downstream). 

Pouco mais de cinco anos após a criação da ANP, era possível enxergar a 

transição de um modelo monopolista para o modelo de competição, como 

incentivado pela Lei do Petróleo. Observou-se o início da ampla concorrência na 

distribuição e revenda de derivados, e alguma competição no setor de exploração e 

produção. No entanto, os setores de refino e de transporte não apresentaram muita 

concorrência entre empresas (BANDEIRA, 2003). 

 

2.4- O PRÉ-SAL 

 

2.4.1- Descoberta e primeiras impressões do Pré-Sal 

 

Pré-Sal é o nome dado ao grande volume de recursos de petróleo e de gás 

natural, que se encontram nas bacias sedimentares, em águas profundas, da 

plataforma continental brasileira. Essa enorme jazida, cuja área total é de 149.000 

quilômetros quadrados (mais que o triplo da área do Estado do Rio de Janeiro), 

estende-se desde o litoral do Espírito Santo até o de Santa Catarina, porém, as 

maiores reservas são encontradas na Bacia de Santos e na do Espírito Santo. A 

camada de Pré-Sal tem aproximadamente 800 quilômetros de extensão e, em 

algumas áreas, 200 quilômetros de largura. Existe, também, a possibilidade da área 

das reservas de petróleo se estender além da zona marítima exclusiva brasileira 

(OLIVEIRA, 2010). 

As atividades de exploração, na Bacia de Campos, já aconteciam alguns anos 

antes da principal descoberta da região, em 2006. Nesse ano, era realizada uma das 

perfurações mais profundas do mundo, até então, chegando-se a uma distância de 

7.600 metros, a partir do nível do mar. Por fim, havia sido encontrada uma grande 

jazida na camada Pré-Sal, ou seja, a que se localiza abaixo do mar, em grandes 

profundidades. Essa descoberta foi resultado de um processo de anos de esforços 

da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis (ANP) e da Petrobrás 

(LIMA, 2008). 

A constituição dessa nova jazida era basicamente um grande acúmulo de gás 

e imensos reservatórios de condensado de petróleo. A descoberta demonstrava um 
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considerável avanço tecnológico, devido às elevadas profundidades nas quais se 

estava operando. Pouco tempo depois, no entanto, a atividade exploratória 

continuaria, e na Bacia de Santos seriam encontradas novas reservas, a 

aproximadamente 4.500 metros de profundidade. 

Nessas últimas explorações, na Bacia de Santos, seriam encontrados indícios 

de um petróleo de qualidade superior (baixa acidez e teor de enxofre), logo abaixo 

da camada de sal, após serem feitas sete perfurações, todas bem-sucedidas. 

A camada de Pré-Sal é localizada a cerca de 6.000 metros abaixo da 

superfície marítima, e é basicamente composta por formações rochosas e porosas, 

situadas imediatamente após uma espessa camada de sal, que pode chegar a ter 

até 2.000 metros de espessura. Consequentemente, o petróleo dessa camada está 

contido em um ambiente de alta pressão e de alta temperatura (cerca de 100ºC), 

onde óleo e gás ficam armazenados nos poros rochosos. Infelizmente, tais 

condições de temperatura e pressão contribuem para a deformação mais rápida da 

estrutura das mesmas rochas, onde o petróleo fica armazenado, podendo torná-las 

elásticas e maleáveis, o que dificulta a perfuração e manutenção do poço (SOUZA, 

2012). 

As duas maiores reservas de petróleo eram: Tupi (renomeado Campo de 

Lula), cujo volume foi estimado entre 5 e 8 bilhões de barris, e; Iara, com volume de 

3 a 4 milhões de barris. Até o ano de 2010, haviam sido perfurados 31 poços nessa 

região, com uma percentagem de sucesso de 87%, um número significativo, se 

comparado à média mundial de apenas 30%. Somente na Bacia de Campos, o 

índice de sucesso chegou a atingir a marca de 100%, nas áreas perfuradas pela 

Petrobrás, em 2008 (OLIVEIRA, 2010). 

 

2.4.2- Consequências do Pré-Sal 

 

A quantidade de reservas provadas de petróleo de um país pode influenciar 

diretamente a legislação vigente, no que tange aos setores de exploração e 

produção. Dependendo do volume de óleo que o Brasil gerasse, por exemplo, 

logicamente haveria a adaptação dos marcos regulatórios da indústria, de modo que 

fosse otimizado esse setor de upstream, o que aconteceu, de fato (ROQUE, 2012). 

O marco regulatório do petróleo de 1997, iniciado com a Lei do Petróleo, foi 

concebido com base na dimensão das reservas petrolíferas brasileiras, na época de 
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aprovação dessa lei. Um elemento importante desse marco era justamente o regime 

fiscal de concessão, a partir do qual eram fechados contratos com outras empresas, 

prestadoras de serviços diversos. Neste modelo, o petróleo produzido era de 

propriedade da companhia que houvesse vencido o leilão, adquirindo o direito de 

explorar o bloco oferecido. 

Por iniciativa do governo de Fernando Henrique Cardoso, os contratos de 

concessão eram utilizados para exploração de petróleo no Brasil, na época, pois o 

modelo condizia com a quantidade de reservas nacionais dessa matéria prima. 

Depois de pagos os devidos tributos e contribuições, a empresa concessionária, que 

vencera a licitação, disporia livremente do petróleo que viesse a produzir (SAUER & 

RODRIGUES, 2016). 

Porém, com a descoberta do Pré-Sal, esse quadro sofreria alterações, pois 

empresas começaram rapidamente a se interessar pelo potencial dessa nova 

reserva brasileira. Após sucessivas atividades de pesquisa e exploração, revelou-se 

que a magnitude dessa descoberta era muito maior do que o originalmente 

esperado. Com as novas reservas abundantes de petróleo, intensos debates 

começaram a surgir, sobre como promover um maior aproveitamento destas áreas, 

por parte do Governo Federal (CARBALLEDA, 2009; SILVA, 2015). 

Aparecia, para o Brasil, uma oportunidade totalmente nova: a criação de um 

marco regulatório baseado em uma quantidade elevada de reservas nacionais de 

óleo bruto. Para um país cujas reservas, até então, sempre foram consideradas de 

alto risco exploratório (isto é, havia grande probabilidade de se encontrarem poços 

secos), tratava-se de uma situação inédita. Com isto, o modelo de contratos de 

concessão, que garante ao concessionário a maior parte das receitas advindas da 

exploração, passou a ser amplamente contestado (ROQUE, 2012; TROJBICZ, 

2017). 

Nesse contexto, o governo brasileiro decidiu suspender os leilões dos sites do 

Pré-Sal, resultando na Resolução nº 6/2007, do CNPE. Esta, por sua vez, deliberava 

que a ANP deveria excluir 41 blocos exploratórios da Nona Rodada de Licitações, e 

que caberia ao Ministério de Minas e Energia determinar as mudanças que julgasse 

necessárias para o marco regulatório (ABREU, 2013). 

O anúncio oficial da descoberta, pela Petrobrás, em 2007, do então 

denominado Campo de Tupi foi o grande motivador para a adoção do novo regime 

fiscal para exploração do petróleo: o modelo de partilha de produção. Os principais 
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argumentos favoráveis à alteração do marco regulatório foram os de elevar as 

participações governamentais, e transferir ao Estado a propriedade das reservas e o 

controle da produção, dados os novos campos petrolíferos de baixo risco 

exploratório, elevado potencial econômico e importância estratégica (FERREIRA 

NETO, 2013). 

 No contrato de partilha de produção, todo o petróleo de fato extraído é 

propriedade formal do Estado, e este autoriza o uso de parte do produto para 

reembolsar a empresa contratada, pelos custos no setor de exploração e produção. 

Outro ponto importante é o fato de que as empresas contratadas assumem a 

totalidade dos riscos exploratórios, porém o reembolso conferido a elas constitui o 

seu direito de recuperarem seus investimentos, custos operacionais e de 

manutenção. Em geral, os custos do investimento são recuperados ao longo de um 

certo número de anos, enquanto os operacionais e de manutenção o são dentro de 

um ano, após a utilização do capital. 

É chamada “óleo-custo”, a parcela usada do petróleo produzido, destinada ao 

reembolso da empresa contratada e, após ser deduzida, o produto excedente é 

denominado “óleo-lucro”. Então, a empresa e o Estado repartem entre si o lucro, 

cujo volume dependerá sempre do custo da empreitada. Quanto maiores forem os 

custos, haverá menos excedente de petróleo disponível para partilha. 

O grau de complexidade desse tipo de modelo fiscal depende da postura 

jurídica do país que o executa. Se os termos contratuais para exploração e produção 

são estabelecidos por lei, os acordos são mais simples e oferecem maior segurança 

para as empresas contratadas, embora sejam mais inflexíveis, uma vez que 

somente o governo pode realizar alterações. Caso o conteúdo dos contratos não 

esteja coberto pela legislação, tanto contratante (Estado) quanto contratadas 

(empresas) devem seguir as cláusulas previstas no acordo da licitação 

(CARBALLEDA, 2009; SAUER & RODRIGUES, 2016). 

 

2.5 – O NOVO MARCO REGULATÓRIO 

 

Em julho de 2008, o então Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva 

criou uma Comissão Interministerial, formada pelos Ministros de Minas e Energia, da 

Casa Civil, do Planejamento e da Fazenda, pelo diretor geral da ANP e pelos 

presidentes do BNDES e da Petrobrás, com o intuito de atualizar a legislação 



56 
 

 

referente à exploração de reservas de petróleo, particularmente as componentes da 

camada Pré-Sal (FERREIRA NETO, 2013). 

Em 31 de agosto de 2009, a Comissão havia terminado sua função e 

entregou ao Poder Executivo a proposta para o novo marco regulatório, constituído 

por quatro Projetos de Lei, encaminhada para o Congresso Nacional. Tratava-se do 

começo das mudanças no regime de exploração e produção de petróleo e gás 

brasileiros. Os Projetos propunham, cada um, o seguinte: 

 PL 5.938/2009 – estabelecimento do regime de partilha nas áreas do 

Pré-Sal que ainda não tivessem sido licitadas, na época, e em outras 

áreas consideradas estratégicas. 

 PL 5.939/2009 – determinação da criação de uma nova empresa, a 

Petro-Sal, que administraria os interesses da União nos contratos de 

partilha. 

 PL 5.940/2009 – estabelecimento da criação do Fundo Social, para 

receber os recursos provenientes da exploração da camada Pré-Sal, e 

definir como será feita a gestão desses recursos. 

 PL 5.941/2009 – autorização conferida à União, para que esta cedesse 

onerosamente certas áreas do Pré-Sal à Petrobrás, e a estatal recebia 

o direito de exploração e produção, a fim de capitalizar a estatal 

(CARBALLEDA, 2009). 

Então, a partir desses Projetos, três novas leis foram criadas, após quase um 

ano de discussões e alterações dos textos na Câmara dos Deputados e no Senado 

Federal. A Lei nº 12.276, de 30 de junho de 2010, referente às cessões onerosas e 

ao exercício de atividades de pesquisa e prospecção de petróleo e gás natural, 

aumentou a participação da União nos recursos da Petrobrás, bem como a 

capitalização desta última. Essa lei também garantiu à estatal maior apropriação de 

excedente de petróleo, de acordo com os contratos de partilha de produção. 

A Lei nº 12.304, de 2 de agosto de 2010, cujo precursor propunha a criação 

da Petro-Sal, autorizou o Poder Executivo a criar a Empresa Brasileira de 

Administração de Petróleo e Gás Natural – Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA). Sendo 

ligada ao Ministério de Minas e Energia (MME), ela iria se responsabilizar pela 

gestão contratual, fiscalização e representação da União na totalidade dos contratos 

de partilha, assinados pelo MME, assim como avaliar os planos de produção 

propostos. 
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Por fim, a Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, introduziu o regime de 

partilha da produção, para exploração das reservas do Pré-Sal, e estabeleceu a 

criação do Fundo Social. Este último funcionaria como fonte de recursos para o 

desenvolvimento social e regional, por meio de programas e projetos de combate à 

pobreza, assim como de desenvolvimento de áreas como: saúde, educação, ciência 

e tecnologia, entre outras (TROJBICZ, 2017). 

Essas leis constituem, portanto, os alicerces para o novo modelo de 

atividades de pesquisa e exploração dos reservatórios petrolíferos, não somente do 

Pré-Sal, como também de todas as denominadas “áreas estratégicas”, que 

pudessem estar presentes em qualquer parcela do território nacional. Logo, é 

possível afirmar que esse novo marco regulatório configura um aumento da 

participação do Estado, no setor de petróleo (ROQUE, 2012). 

No contexto da criação dessas novas leis, o cenário mundial era destacado 

por altos preços internacionais do barril de óleo bruto (maior que US$ 80,00, ao final 

de 2010). Com isso, um dos objetivos desse processo de mudanças na legislação foi 

assegurar maior parcela de óleo bruto para a União, assim como maior controle 

sobre as atividades exploratórias (SILVA, 2015). 

A criação e operação da PPSA significava uma participação obrigatória do 

governo brasileiro em todos os consórcios de exploração. Além disso, a utilização da 

Petrobrás havia sido fortalecida, pois a estatal seria operadora de todos os contratos 

de partilha, e ainda com participação mínima de 30%. Ou seja, toda e qualquer 

empresa, vencedora de uma licitação, seria obrigada a formar um consórcio com 

Petrobrás e PPSA. Havia, portanto, um maior ativismo estatal, que é criticado por 

grupos liberais, sob o argumento da possibilidade de haver insegurança contratual, 

além de aumentar o risco sobre o Estado brasileiro, por estar envolvido em todos os 

blocos de exploração de petróleo (GOBETTI & SERRA, 2011; TROJBICZ, 2017). 

Em novembro de 2016, a Lei nº 12.351 foi alterada, por meio do Projeto de 

Lei 4.567/2016 (do então senador José Serra), que foi sancionado pelo Presidente 

da República Michel Temer, tornando facultativos os direitos de preferência da 

Petrobrás. Ou seja, a estatal não seria mais obrigada a atuar como operadora, nem 

a possuir participação mínima de 30% nos consórcios acordados, responsáveis pela 

exploração de blocos licitados pelo regime de partilha de produção (CAMPELLO, 

2017). 
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2.6 - COMPERJ 

 

A estrutura de produção industrial do Estado do Rio de Janeiro é marcada 

pelo setor petrolífero, assim como o químico e farmacêutico, e o metalúrgico. Porém, 

há ênfase na produção de petróleo e de gás natural, no cenário econômico, 

fortemente influenciada pela descoberta das maiores reservas de combustível fóssil 

do país, em meados dos anos 2000: a camada Pré-Sal. 

O Plano Estratégico da Petrobrás 2006-2010 previa, até o fim desse período, 

investimentos no valor de US$ 68,7 bilhões, como parte do Plano de Aceleração do 

Crescimento (PAC), do Governo Federal. A volumosa aplicação de capital no Estado 

do Rio estava relacionada ao Plano de Antecipação da Produção de Gás 

(PLANGAS), que também previa medidas como: a ampliação da Refinaria Duque de 

Caxias (REDUC); a construção de um Terminal Flexível de Recebimento de Gás 

Natural Liquefeito (GNL); e a instalação do que viria a ser conhecido como o 

Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro (Comperj) (PETROBRÁS, 

2016). 

Esse novo complexo, localizado no município de Itaboraí e com uma área 

total de 45 quilômetros quadrados, havia sido originalmente projetado com uma 

unidade de refino e duas unidades petroquímicas. A primeira era uma Unidade de 

Petroquímica Básica (UPB), e teria a função de sintetizar produtos como eteno, 

propeno, benzeno e p-xileno, contando com unidades de destilação, 

hidrotratamento, produção de aromáticos, extração de butadieno, coqueamento, 

pirólise e craqueamento catalítico petroquímico. A segunda, denominada Unidade 

Petroquímica Associada (UPA), já seria responsável pela produção de 

petroquímicos secundários para a indústria, como estireno, polietileno e 

polipropileno (SICILIANO, 2009). 

A carga de alimentação original, concebida para o Comperj, seria cerca de 

150.000 bpd de petróleo pesado nacional, provenientes do campo de Marlim, na 

Bacia de Campos. Entretanto, ao longo dos anos 2010, o aumento do consumo de 

derivados no Brasil, como óleo diesel e querosene de aviação, levaram a Petrobrás 

a fazer mudanças significativas no projeto original do novo complexo. 

Houve a duplicação da parte de refino, que passaria a ser composta por duas 

unidades, cada uma com capacidade para processar 165.000 bpd de petróleo 
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pesado. Além disso, a produção deixou de ser apenas matérias-primas para a 

indústria de plásticos, passando também a fabricar derivados de petróleo. 

A construção das instalações estava prevista para acontecer de 2007 a 2011, 

com o início das operações marcado para 2012. Com a ampliação, este início havia 

sido adiado para 2013, direcionando-se à produção de combustíveis, enquanto que 

as matérias primas petroquímicas só começariam a ser fabricadas ao final de 2015 

(BRITO, 2011, PETROBRÁS, 2016). Entretanto, até maio de 2018, as obras ainda 

não haviam sido concluídas, devido às repercussões da Operação Lava-Jato 

(iniciada em 2014) da Polícia Federal, e à crise político-econômica advinda de 

esquemas de corrupção e lavagem de dinheiro, no setor brasileiro de petróleo. 
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Capítulo 3 – A SITUAÇÃO CRÍTICA ATUAL 

 

3.1- O PARQUE DE REFINO ATUAL 

 

3.1.1- Visão geral  

 

O parque de refino brasileiro, atualmente, é constituído por dezesseis 

refinarias, distribuídas por todo o território nacional (porém mais concentrado na 

Região Sudeste), sendo doze de propriedade da Petrobrás e quatro particulares. 

Embora existam outras unidades de processamento de óleo bruto, elas não são 

consensualmente consideradas instalações de refino, pelo segmento industrial e 

pela literatura do setor de petróleo. É o caso, por exemplo, da Unidade de 

Industrialização de Xisto (SIX), em São Mateus do Sul, no Paraná, e da Refinaria 

Potiguar Clara Camarão, em Guamaré, que teve seu status rebaixado pela 

Petrobrás em 2017, e que foi renomeada para Ativo Industrial de Guamaré 

(ARAÚJO, 2017; PETROBRÁS, 2018a). 

O grupo estatal é formado pelas unidades de: Paulínia (REPLAN), Landulpho 

Alves (RLAM), Henrique Lage (REVAP), Duque de Caxias (REDUC), Presidente 

Getúlio Vargas (REPAR), Alberto Pasqualini (REFAP), Presidente Bernardes 

(RPBC), Gabriel Passos (REGAP), Capuava (RECAP), Isaac Sabbá (REMAN), 

Lubrificantes do Nordeste (LUBNOR), e Abreu e Lima (RNEST). O grupo de 

refinarias particulares, por sua vez, é composto por: REFIT (antiga refinaria de 

Manguinhos), Riograndense, Univen e Dax Oil, que são mais voltadas ao 

atendimento de mercados regionais, em proporções muito menores que as 

instalações da Petrobrás. 

Esse conjunto de indústrias, como mostrado no Capítulo 1, começou sua 

história na década de 1930, e teve a maior parte das refinarias construída na década 

de 50. A REVAP foi a unidade mais nova da Petrobrás por trinta e quatro anos, 

quando a RNEST passou a ocupar essa posição, em 2014 (AMOREIRA, 2016; 

BARROS, 2014). 

A partir dos anos 2010, o bloco de refinarias estatais tornou-se responsável 

por processar mais de 98% do petróleo consumido no Brasil, enquanto que o grupo 

particular processava, consequentemente, um volume bem menor. Em 2012, os 



61 
 

 

volumes médios de refino das unidades privadas foram, em barris diários de 

petróleo: 16.100, para a Riograndense; 10.400, para a REFIT; 1.600, para a Dax Oil; 

e apenas 800 para a Univen. 

A Dax Oil começou seu negócio em 2005, na Bahia, produzindo solventes 

para a indústria química, através do processamento de nafta e de outras correntes 

petroquímicas. Sua unidade de refino foi inaugurada em 2010, inicialmente 

trabalhando com a fabricação de fluidos como a nafta, óleo combustível e óleo 

diesel, com o objetivo de facilitar a comercialização em pequena escala, para 

produtores independentes. 

A Univen, localizada na cidade paulista de Itupeva, trabalha tanto com 

petróleos de alta viscosidade quanto os leves importados, e tem um papel 

importante no refino, para produção de combustíveis. Ela é fornecedora de gasolina 

para as redes de postos Via Brasil e Polipetro, ambas do Estado de São Paulo, e 

também solventes especiais para variadas indústrias e usinas (LIMA, 2015). 

Como o parque de refino brasileiro foi projetado, ao longo de suas décadas de 

existência, para trabalhar com petróleo importado leve e ter gasolina automotiva 

como principal produto, foi aumentando a necessidade de mudanças na estrutura 

desse setor. As unidades de refino tiveram de ser adaptadas para processarem o 

petróleo da Bacia de Campos, mais pesado e corrosivo (devido à acidez), na década 

de 80. Além disso, a partir dos anos 2000, o óleo diesel havia se tornado o derivado 

de petróleo mais consumido pelo mercado brasileiro, atraindo interesse econômico 

para sua produção. 

A maior demanda por diesel também incentivou a construção de novas 

unidades de coqueamento retardado, a fim de aumentar a conversão de frações 

pesadas em médias. As especificações dos combustíveis também foram submetidas 

a reformulações, como limites máximos mais rigorosos para emissão de compostos 

poluentes. Havia aumentado, portanto, a importância das unidades de 

hidrotratamento para gasolina e diesel, para diminuir a concentração de enxofre e 

óxidos de nitrogênio. Equipamentos de reforma catalítica também foram instalados 

para contribuir na produção de gasolina, já que servem para aumentar a octanagem 

dela (BARROS, 2014). 

De 2010 a 2014, a quantidade de petróleo processado no Brasil, por parte das 

refinarias da Petrobrás, elevou-se de 1,8 milhão para 2,2 milhões bpd. Esse salto de 

400.000 barris diários é superior à capacidade da própria Refinaria Abreu e Lima, e 
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é equivalente, em média, à construção de duas novas refinarias de grande porte. 

Esse aumento se deve, principalmente, à tendência de serem realizadas ampliações 

e melhorias nas unidades de refino já existentes, a partir da construção de novas 

unidades de tratamento de derivados e de conversão. 

Uma das medidas iniciais que mais provocou impacto nos resultados da 

produção, nessa sequência de aprimoramentos, foi o ajuste dos tipos de petróleo 

com que cada refinaria deveria trabalhar. Isso foi importante para que se pudesse 

realizar a integração dos processos, ou seja, modular os atributos do óleo utilizado, 

para que todas as etapas de refino fossem beneficiadas. Essa visão abrangente 

permitiu, por exemplo, que as unidades de processamento, de conversão e de 

tratamento intercambiassem produtos intermediários entre as etapas de produção. 

Outras melhorias incluíram substituição de partes internas de torres de destilação, 

tubos de trocadores de calor, uso de novos tipos de catalisadores, e novos 

distribuidores de carga, para os reatores de craqueamento catalítico e de 

hidrotratamento de diesel (SILVERIO, 2018). 

Do total de petróleo processado em 2012, grande maioria foi de origem 

nacional (81,1%), e o restante, importado. O óleo estrangeiro veio, principalmente, 

da Nigéria, com um volume de 209.500 bpd, seguida do Oriente Médio, com 94.000 

bpd, dos quais 71.000 são da Arábia Saudita (LIMA, 2015). 

 

3.1.2- A adição mais nova: Refinaria Abreu e Lima (RNEST)  

 

Em 13 de dezembro de 2007, durante a visita do então Presidente da 

República Luiz Inácio Lula da Silva a Caracas, na Venezuela, foi anunciado um 

acordo para a formação de uma empresa mista, entre a Petrobrás e a PDVSA, 

estatal venezuelana de petróleo, para a construção e operação da Refinaria Abreu e 

Lima, no Estado de Pernambuco. O projeto previa uma unidade capaz de processar 

200.000 bpd de petróleo, exclusivamente pesado, com um custo estimado de US$ 4 

bilhões (JARDIM, 2007). 

As obras foram iniciadas em setembro de 2007, no Complexo Industrial 

Portuário de Suape, na cidade pernambucana de Ipojuca, cobrindo uma área 

aproximada de 6,3 quilômetros quadrados. A capacidade de processamento 

proposta foi aumentada para 230.000 bpd de petróleo, a partir de um conjunto de 

duas unidades, ou Trens, cada uma com 115.000 bpd (SANTOS, 2013). 
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A Refinaria Abreu e Lima é a mais nova unidade de refino brasileira e, quando 

comparada às demais refinarias, no que diz respeito à tecnologia disponível na 

época de construção, apresenta a configuração inicial de equipamentos mais 

sofisticada. Foi criada com os objetivos de produzir óleo diesel e de viabilizar o 

atendimento da demanda de derivados das regiões Norte e Nordeste, a fim de se 

reduzirem as importações (AMOREIRA, 2016). 

O Trem 1 entrou em operação em novembro de 2014, mas com a carga 

autorizada reduzida para 100.000 bpd. Tal limitação ocorreu por causa da instalação 

incompleta dos equipamentos exigidos pelas normas da indústria, para redução da 

emissão de gases poluentes. Em junho de 2017, quase três anos após o Trem 1 

começar a funcionar, a Petrobrás assinou um contrato com o consórcio entre a 

Conenge-SC e a Possebon & Cia. (empresas brasileiras de engenharia e 

construção), para a conclusão das Unidades de Tratamento de Águas Ácidas 

(UTAA) e de Tratamento com Metildietanolamina (MDEA). Essas unidades são 

responsáveis pelo tratamento de líquidos e gases resultantes dos processos de 

produção de combustíveis com baixa concentração de poluentes. 

Além disso, foi contratada a Qualiman Engenharia e Montagens, empresa 

paulista, para a construção da Unidade de Abatimento de Emissões, cuja principal 

função é remover o enxofre das correntes de produção e recuperá-lo como ácido 

sulfúrico. Este último possui muitas aplicações industriais, como na produção de 

fertilizantes e no processamento de minérios, daí a importância de sintetizá-lo. A 

instalação de todas essas unidades finais de tratamento estava prevista para até o 

final de 2018 (JORNAL DO COMMÉRCIO, 2017a). 

Todo esse cuidado para a remoção de substâncias indesejáveis do 

combustível é condizente com a premissa da construção da RNEST. As instalações 

foram projetadas para a fabricação de diesel do tipo S-10 (isto é, concentração 

máxima de dez gramas de enxofre por tonelada de combustível), atendendo às 

rigorosas normas internacionais, para controle de emissão de poluentes e proteção 

ambiental. Consequentemente, para o funcionamento do Trem 1 à sua plena carga, 

todas as unidades de tratamento devem ser instaladas (AMOREIRA, 2016). 

Apesar do grande projeto de construção e operação, da tecnologia moderna 

empregada nos processos, e das especificações de acordo com o padrão 

internacional de qualidade de combustíveis, a Refinaria Abreu e Lima é alvo de 

controvérsia e de polêmica nacional. Partindo das primeiras estimativas para o custo 
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de sua construção, que giravam em torno de US$ 2,3 bilhões em 2005, o projeto 

teve seu orçamento revisado para um montante de US$ 20,1 bilhões, atribuindo à 

RNEST o título de “refinaria mais cara do mundo”. 

Para efeito de comparação, toma-se como exemplo a Refinaria de Jamnagar, 

na Índia, considerada a maior do mundo. Com um investimento de US$ 6 bilhões, 

aproximadamente, a unidade tem uma carga nominal de 1,2 milhão bpd de petróleo, 

ou seja, sua capacidade de processamento é cinco vezes maior que a da RNEST, 

tendo custado menos de um terço do valor para sua construção. Outra diferença 

importante foi o tempo de duração das obras: enquanto a refinaria indiana foi 

finalizada em trinta e seis meses, a brasileira está em construção há mais de dez 

anos (JORNAL DO COMMÉRCIO, 2017b). 

 

Tabela 3.1- Volume de petróleo processado anualmente pela RNEST, de 2015 a 2017, e o volume de 

óleo diesel produzido, em bpd. 

Ano Petróleo processado Diesel produzido 

2015 63 357 38 239 

2016 85 817 60 905 

2017 75 416 53 098 

                    Fonte: Adaptado de ANP (2018a). 

 

3.2- A OPERAÇÃO LAVA-JATO 

 

A Operação Lava-Jato pode ser considerada a maior investigação do Brasil, 

no que se refere a esquemas de corrupção, desvios e lavagem de dinheiro. As 

investigações preliminares foram iniciadas pela Polícia Federal (PF) brasileira em 

2009, com apoio do Ministério Público Federal (MPF), para apurar redes operadas 

por doleiros, que praticavam crimes financeiros com recursos políticos. A operação 

foi iniciada pela PF, de fato, em 17 de março de 2014, levando a Justiça Federal de 

Curitiba a investigar e processar quatro organizações criminosas, lideradas por 

doleiros (GEHRKE, 2017). 

O nome do caso é advindo do uso de uma rede de postos de combustíveis e 

lava-a-jato de automóveis, em Brasília, que era usada para a movimentação de 

recursos ilícitos de uma das organizações inicialmente investigadas. Apesar de 

outras organizações criminosas terem sido descobertas, o nome da operação foi 

mantido (MPF, 2018). 
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Com os desdobramentos das investigações, foram sendo expostos diversos 

esquemas de atividades ilegais nas empresas estatais brasileiras, incluindo a 

Petrobrás, após o Ministério Público Federal encontrar provas de uma rede de 

corrupção que a envolvia. As informações recolhidas passaram a apontar que esses 

atos ilícitos tiveram início na época dos governos de Fernando Henrique Cardoso, 

quase vinte anos antes. 

Nesse esquema, o cartel constituído por grandes empreiteiras pagava 

propinas para os executivos de alto cargo da estatal, bem como para outros agentes 

públicos. Em cada repasse de dinheiro, o valor total da propina podia variar de 1% a 

5% do valor dos contratos que, por sua vez, chegavam a representar montantes 

bilionários (FERNANDES, 2016). 

Em um cenário legítimo de contratação de empresas, as empreiteiras 

deveriam concorrer entre si, por meio de licitações, a fim de firmarem acordos com 

as estatais. Estas, então, contratariam a companhia que aceitasse realizar o serviço 

(obras, por exemplo) pelo menor preço. No caso da Petrobrás, como descoberto 

pelo MPF, o cartel das empreiteiras fornecia a garantia de que as obras da estatal 

seriam distribuídas entre as companhias participantes do esquema, praticamente 

anulando os processos de licitação e de livre concorrência. 

Os preços oferecidos à contratante eram calculados e submetidos a ajustes, 

em reuniões secretas nas quais era definido previamente o ganhador do contrato e o 

custo que teria. Este último sofria um superfaturamento, para o benefício das 

empresas privadas, depois dos repasses de propina, e para o prejuízo da Petrobrás, 

cujos cofres sofreriam débitos maiores, para cobrir a parcela inflada do valor dos 

contratos. Até 2017, estima-se que o ônus causado somente a Petrobrás tenha 

chegado a R$ 42,8 bilhões, diretamente relacionados às empresas, políticos, 

funcionários, operadores, e os demais envolvidos no esquema (BELÉM, 2017; 

GEHRKE, 2017) 

Até março de 2018, quatro anos após o início da operação, já haviam sido 

executados 953 mandados de busca e apreensão, 120 mandados de prisão, 163 

acordos de colaboração premiada, 203 condenações e R$ 11,5 bilhões como alvo 

de recuperação (MPF, 2018). 

Por causa da situação adversa, enfrentada nos últimos anos, a estatal, que já 

havia alcançado a oitava posição no ranque de maiores empresas do mundo, na 

edição de 2011 da Revista Forbes, caiu para a décima, vigésima e trigésima 
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posições, nos três anos seguintes. Na edição de maio de 2015, sua posição caiu 

muito, chegando à de número 416, e depois subindo para a de número 411, no ano 

seguinte. Em 2017, a Petrobrás ocupava 399ª posição no ranque da Forbes, com 

um lucro econômico negativo, no valor de US$ 4,3 bilhões, equivalentes a cerca de 

R$ 14,2 bilhões, na cotação de 29 dezembro de 2017. 

A queda do preço do petróleo no mercado internacional, de mais de US$ 

100,00 em 2014, para pouco mais de US$ 60,00 no começo de 2015, foi um evento 

que afetou o valor de todas as empresas do setor de óleo e gás. No entanto, a 

Petrobrás apresentou a maior queda, de 403 posições, de um ano para outro, além 

de perder US$ 196 bilhões em valor de mercado (FARIA, 2016; FORBES, 2018). 

 

3.3- A ORIENTAÇÃO DO SETOR DE REFINO 

 

3.3.1- Produção, venda e importação de derivados 

 

Em 2017, a produção das refinarias nacionais atingiu o menor nível desde 

meados da década anterior, ao passo em que as importações de derivados, ano 

após ano desde 2012, têm apenas aumentado. Em 2006, o volume total de petróleo 

processado em território brasileiro foi de 1,75 milhão bpd, aproximadamente, e que 

foi aumentando até 2014. A partir de então, iniciou-se um processo de retração do 

uso das refinarias, resultando no valor de 1,74 milhão bpd de óleo bruto utilizado, 

três anos depois. 

Ainda em 2017, as unidades de refino brasileiras produziram, em média, 1,82 

milhão bpd de derivados de petróleo, algo que representa uma queda de 4,6%, em 

relação ao ano de 2016, além de ser o menor volume produzido desde 2009. Neste 

ano, o rendimento foi de 1,84 milhões bpd, aproximadamente. 

A venda de combustíveis no país, por parte das distribuidoras, também 

diminuiu a partir de 2014, após nove anos de crescimento constante. Houve um leve 

aumento na comercialização, de 2016 para 2017, mas de apenas 0,47%, com o 

acréscimo nas vendas de 11.130 bpd. Além disso, em relação a derivados de 

petróleo, e com base nos volumes produzidos no Brasil, somando as importações e 

subtraindo as exportações, conclui-se que mais de 20% do mercado interno é 

abastecido por produtos importados, atualmente. 
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Seguindo a tendência do volume de petróleo processado pelas refinarias, 

assim como da venda de combustíveis, as importações de derivados também 

culminaram no ano de 2014, no valor total de US$ 19,5 bilhões. Nos dois anos 

seguintes, este montante teve quedas sucessivas, mas voltou a aumentar em 2017, 

quando foram gastos US$ 12,9 bilhões para tais produtos (ANP, 2018a).  

 

3.3.2- O modus operandi da Petrobrás 

 

De acordo com o analista Walter Vitto, da empresa de consultoria econômica 

Tendências, em entrevista para a Folha de São Paulo, o país tem adotado a prática 

de trocar produtos nacionais por importados, como reflexo da política de preços da 

Petrobrás. Esta, em 2017, funcionava sob a premissa de que deveriam ser 

controlados os preços de combustíveis derivados de petróleo, como a gasolina e o 

óleo diesel. Segundo a estatal, como esses produtos se tratam de commodities, 

seus preços estão intrinsicamente vinculados a flutuações no mercado internacional. 

Portanto, existe a necessidade de que sejam determinadas variações nos preços de 

combustíveis, tanto nas refinarias quanto nos terminais, para que possa ser 

executada uma competição eficiente no mercado brasileiro. 

Dessa forma, a tendência é que seja realizado um maior número de 

importações, devido à pratica chamada de paridade internacional do preço do barril 

de petróleo. Isso significa que as refinarias brasileiras teriam que fornecer seus 

derivados com os mesmos preços do mercado exterior, resultando em acusações à 

Petrobrás, por parte de sindicatos, de que ela estaria facilitando importações, a fim 

de atrair terceiros, interessados nas refinarias brasileiras (PAMPLONA, 2017; 

PETROBRÁS, 2017a). 

 

3.3.2.1- A política de preços da gestão de Parente 

 

Essa política de preços foi instaurada em outubro de 2016, durante a 

presidência de Pedro Parente, na Petrobrás. A partir de então, os preços passaram 

a sofrer variações mais frequentes e, de julho de 2017 em diante, as correções 

passaram a ocorrer quase diariamente. Além do controle de preços, outras duas 

decisões haviam sido tomadas, que compunham o quadro de mudança da gestão da 

estatal, como: a redução da produção nas refinarias de posse da empresa, e o 
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anúncio da venda de outras quatro unidades de refino brasileiras. Essas medidas 

possibilitariam o aumento da participação de empresas privadas, no setor, e a 

entrada de capital estrangeiro no país. 

A prática da paridade internacional de preços acabou desencadeando uma 

sequência de efeitos sobre a economia brasileira, que afetaram os setores industrias 

usuários de derivados de petróleo, assim como os cidadãos consumidores. 

Consequentemente, há maior vulnerabilidade econômica em relação a ocorrências 

no exterior, como altas ou quedas no preço do barril de óleo, que afetam 

diretamente os produtos brasileiros, ainda que sejam fabricados com óleo nacional 

(DIEESE, 2018). 

Por outro lado, segundo Rosa e Ordoñez (2017), o aumento das importações 

está relacionado à manutenção, por parte da Petrobrás, dos preços mais altos de 

gasolina e diesel no Brasil, em relação ao comércio exterior. Porém, esses maiores 

custos estavam sendo praticados ao longo do ano de 2016, anteriormente à criação 

da nova política de preços, o que ocorreu em outubro daquele ano. 

Segundo o economista e professor da PUC-RJ, Alfredo Renault, em 

entrevista ao jornal O Globo, apenas com a nova gestão da Petrobrás, liderada por 

Pedro Parente, que houve a diminuição dos preços, por causa do novo sistema que 

havia entrado em vigor. Além disso, afirmou que o volume de petróleo processado 

nas refinarias se relaciona com o crescimento da economia. Se o segundo não 

apresenta sinais de melhora, o primeiro também não o fará (ROSA & ORDOÑEZ, 

2017). 

Logo, se a atividade de refino não aumenta no país, este precisará comprar, 

no mercado internacional, algo que poderia produzir internamente. Apesar do Brasil 

ter alcançado a autossuficiência, no que diz respeito ao volume de óleo bruto 

produzido, em abril de 2006, ainda existe grande dependência pela compra de 

petróleo estrangeiro. Este é necessário para que se possa ser feita uma mistura 

(blend) de maior qualidade, que é a carga alimentada aos equipamentos do 

processo de refino. 

Também se espera que cresça a importação de óleo diesel, como indicam as 

projeções futuras para sua demanda, a médio prazo. Não só isso, como as 

especificações mais rígidas para o diesel utilizado em zonas metropolitanas 

afetaram a produção deste derivado (BORBA et al., 2017). Atualmente, todas as 

refinarias da Petrobrás, com exceção da REMAN e da LUBNOR, são produtoras de 
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diesel do tipo S-10. Em 2017, a produção desse derivado pela Petrobrás era de, 

aproximadamente, 250.000 bpd (MME, 2017). 

O consumo brasileiro de diesel representa a metade de todo o volume de 

derivados de petróleo que sejam utilizados para fins energéticos, no país 

(significando que o uso de lubrificantes, por exemplo, não é considerado nesse 

cálculo). Em 2014, cerca de 20% do óleo diesel utilizado no Brasil foi de origem 

estrangeira, de acordo com a ANP (2018a), ou seja, trata-se do derivado pelo qual o 

país possui a maior dependência internacional (BORBA et al., 2017). 

Em março de 2018, a produção nacional de petróleo foi de, 

aproximadamente, 2,64 milhões bpd, enquanto que as refinarias brasileiras 

processaram um volume total de 1,68 milhão bpd, e o consumo interno atingiu a 

marca dos 2,04 milhões bpd de derivados. Ou seja, mais de 300.000 bpd precisaram 

ser importados para que se atendesse à demanda brasileira (ANP, 2018a). 

Isso tudo ocorre porque a Petrobrás vem aumentando a exportação de 

petróleo cru, ao mesmo tempo em que reduz a utilização de seu conjunto de 

refinarias, cuja plena capacidade de processamento equivale a cerca de 2,4 milhões 

bpd. Com apenas 68% de tal capacidade sendo utilizada, e o fato de que parte da 

produção de derivados está direcionada para o mercado externo, o setor petrolífero 

brasileiro encontra-se nessa situação de escassez em meio à abundância (DIEESE, 

2018). 

 

Tabela 3.2- Volumes de petróleo brasileiro exportado, e de petróleo processado nas refinarias 

brasileiras, anualmente, de 2013 a 2017, em bpd. 

Ano Petróleo exportado Petróleo processado 

2013 380 760 2 055 339 
2014 518 908 2 106 888 
2015 736 741 1 983 998 
2016 798 239 1 835 807 
2017 996 569 1 741 140 

                 Fonte: Adaptado de ANP (2018a). 

 

O perfil dos derivados produzidos por um país depende de diversos fatores, 

como o petróleo processado nas refinarias, o esquema do parque de refino, e a 

demanda nacional por determinada fração de óleo. Geralmente, a procura por um 

produto afeta as diretrizes de sua fabricação, que tende a ser maximizada. Porém, 

esse aumento também implica na geração de outros produtos, não tão desejados, o 

que configura o aparecimento de excedentes (do inglês, surplus). 
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Por exemplo, nos Estados Unidos, há um incentivo do mercado para a 

otimização da produção de gasolina, ao passo que, nas refinarias europeias, existe 

o maior interesse na fabricação de óleo diesel. Entretanto, por mais que as 

indústrias adaptem seus esquemas de refino para obter o quanto possível do 

produto-alvo, ainda haverá excedente dos não tão valorizados (BORBA et al., 2017). 

 

3.3.2.2- A antiga política de preços 

 

Antes da nova política de preços entrar em vigor, a situação do mercado de 

derivados também não era tão favorável. Durante a Presidência da República de 

Luiz Inácio Lula da Silva e, posteriormente, a de Dilma Rousseff, mais 

especificamente no período de 2008 a 2014, o Governo Federal sofria acusações de 

estar usando a Petrobrás como instrumento de política macroeconômica, a fim de 

controlar o processo inflacionário. 

Nessa época, os efeitos das variações de preços, no mercado internacional, 

passavam por um tipo de amortecimento. Isso significa que, até que os combustíveis 

e derivados nacionais fossem afetados pelas mudanças dos valores mundiais de 

referência, o governo brasileiro controlava e atrasava esses repasses. Na prática, a 

Petrobrás era sujeita a vender seus produtos a preços abaixo do mercado, 

possibilitando que o Estado influenciasse os índices de inflação, por meio da 

gasolina e do óleo diesel. 

Dessa forma, evitava-se que a elevação do preço de combustíveis se 

disseminasse pelos demais setores da economia brasileira, ou afetasse os outros 

produtos que dependem diretamente desses derivados. É o caso, por exemplo, do 

setor rodoviário, por ser o principal meio do país para transporte de passageiros e de 

carga, ou de quaisquer outros setores, dependentes de insumos gerados no 

processamento de petróleo (MOURA, 2018). 

No período de janeiro a setembro de 2016, o preço da gasolina das refinarias 

nacionais ficou, em média, 24,7% acima do preço da gasolina do Golfo do México, 

usado como referência internacional. Comparativamente, em agosto de 2016, a 

gasolina das refinarias brasileiras era vendida, sem adição de impostos, a R$ 1,54 

por litro, enquanto o preço internacional era de R$ 1,20 por litro. 

Não só o preço brasileiro da gasolina, como também o do diesel apresentou 

defasagem, em relação ao mexicano. Também no período de janeiro a agosto de 
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2016, o preço de óleo diesel teve uma média de 46,5% acima da referência 

internacional, mas começou a cair, a partir de agosto de 2017. Em maio de 2018, a 

defasagem do diesel situava-se pouco acima de zero, ou seja, apenas um pouco 

mais caro que a referência (CBIE apud ALVARENGA, 2016; CBIE, 2017; 

TENDÊNCIAS apud ALVARENGA, 2016). 

Antes da presidência de Pedro Parente na Petrobrás, entre janeiro de 2003 a 

junho de 2016, a estatal tinha a postura de manter os preços dos derivados de 

petróleo mais estáveis, o que reduziria o impacto de flutuações internacionais. Ainda 

que as variações nos preços do mercado externo fossem levadas em conta, para o 

cálculo dos produtos vendidos internamente, outros fatores eram considerados, a fim 

de compensar os efeitos do quadro internacional. Exemplos desses fatores eram os 

custos e o volume da produção de petróleo cru, de processado, e a variação da 

demanda por derivados. 

Nessa gestão anterior, ao todo, os preços da gasolina e do diesel sofreram 

quinze reajustes, tanto para mais quanto para menos, sendo que não houve 

alteração de valor no período de 2005 a 2008. O gás liquefeito de petróleo (GLP), 

mais conhecido como gás de cozinha, não havia sofrido reajustes entre 2003 e 

2014. Com a nova política de preços, a Petrobrás já havia realizado 216 alterações 

nos preços de gasolina e diesel, até o final de maio de 2018 (DIEESE, 2018). 

 

3.4- PERSPECTIVAS CONFLITANTES SOBRE O REFINO BRASILEIRO 

 

3.4.1- Os efeitos no mercado interno de derivados  

 

Em junho de 2017, a Diretoria Executiva da Petrobrás aprovou a revisão de 

sua política vigente, sobre os derivados comercializados nas suas refinarias. A partir 

de 3 de julho de 2017, a empresa passou a realizar alterações cada vez mais 

frequentes nos preços dos combustíveis, afirmando que isso aumentaria a aderência 

dos preços internos aos estrangeiros, o que permitia à estatal que competisse de 

forma mais rápida e eficiente (PETROBRÁS, 2017a). 

O barril de petróleo, que era comercializado a baixos valores desde 2015, 

começava a ficar mais caro, justamente em junho de 2017. Ainda neste ano, em 

dezembro, pela primeira vez desde a implantação da política de preços mais nova, a 
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gasolina passou a ser comercializada, nos postos de abastecimento, a mais de R$ 

4,00 por litro (MOURA, 2018). 

De acordo com David Zylbersztajin, ex-diretor-geral da ANP, a Petrobrás 

percorreu o ano de 2016 praticando preços acima do mercado internacional, com o 

objetivo de aumentar seu caixa. No entanto, essa diretriz possibilitou que empresas 

concorrentes importassem e vendessem produtos derivados de petróleo, abaixo dos 

valores oferecidos pela estatal. Zylbersztajin diz que essa sequência de 

acontecimentos acabou criando uma concorrência (até então) inédita para a 

Petrobrás, e o que esta última deixou de vender, as outras empresas passaram a 

importar (ROSA & ORDOÑEZ, 2017). 

Apesar da produção nacional, em abril de 2018, de quase 2,6 milhões bpd de 

petróleo (ANP, 2018a), o governo decidiu focar nas atividades de extração, além de 

possibilitar que setor privado assumisse a indústria de refino. Esse cenário é 

resultado dos eventos relacionados à Operação Lava-Jato, e aos escândalos e 

polêmicas que envolvem a Petrobrás, desde 2014. 

Embora o país tenha capacidade de produzir refinados internamente, de 

modo que atenda à demanda nacional, a política de preços vigente dá preferência à 

importação e à manutenção do preço elevado de combustíveis, o que abre o 

mercado brasileiro para as distribuidoras. Por consequência, houve um 

encolhimento da participação da estatal no Brasil, forçando a diminuição da 

atividade do seu parque de refino. A importação de combustíveis chegou até a 

diminuir em 2015 e 2016, com o início das operações da Refinaria Abreu e Lima, 

mas voltou a subir a partir de 2017, por causa da perda de mercado sofrida pela 

Petrobrás (ANP, 2018a; CLEMENTE, 2018). 

No período de 22 de abril a 22 de maio de 2018, a Petrobrás efetuou 

reajustes do preço da gasolina e do preço diesel produzidos nas refinarias, por 

dezesseis vezes. O primeiro saiu de R$ 1,74 e chegou a R$ 2,09, configurando uma 

alta de 20%, enquanto que o do segundo subiu de R$ 2,00 para R$ 2,37, com uma 

alta de 18% (PETROBRÁS, 2018b). Para o consumidor final, nas bombas de 

combustível dos postos, o preço médio do litro de gasolina disparou, de R$ 3,40 

para R$ 5,00 (crescimento de 47%) e, no caso do litro de óleo diesel, o aumento foi 

de R$ 2,89 para R$ 4,00 (crescimento de 38,4%). 

A elevação acentuada dos preços dos derivados produzidos no Brasil, a partir 

de abril de 2018, relaciona-se com eventos da conjuntura mundial do setor de 
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petróleo. De fevereiro a maio do mesmo ano, houve o aumento de cerca de 23% da 

cotação do barril de óleo, no mercado internacional (DIEESE, 2018). 

 

Tabela 3.3- Evolução dos preços da gasolina e do diesel, nas refinarias da Petrobrás, em maio de 

2018 (PETROBRÁS, 2018b). 

Data Diesel (R$/litro) Gasolina (R$/litro) 

01/05 2.0877 1.8072 
03/05 2.0535 1.7893 
04/05 2.1051 1.8095 
05/05 2.1015 1.8177 
08/05 2.1289 1.8404 
09/05 2.1728 1.8523 
11/05 2.2361 1.8908 
12/05 2.2162 1.9330 
15/05 2.2236 1.9330 
16/05 2.2682 1.9686 
17/05 2.3082 2.0046 
18/05 2.3302 2.0407 
19/05 2.3488 2.0680 
22/05 2.3716 2.0867 
23/05 2.3351 2.0433 
24/05 2.1016 2.0306 
25/05 2.1016 2.0160 
26/05 2.1016 2.0096 
29/05 2.1016 1.9526 
31/05 2.1016 1.9671 

          Fonte: Petrobrás (2018b). 

 

Entretanto, ainda nesse período, não houve qualquer mudança estrutural na 

cadeia produtiva brasileira, de combustíveis e demais derivados, no que se refere a 

alíquotas de impostos ou margens de lucro de distribuidoras e postos. Dessa forma, 

torna-se questionável a suposição de que o aumento do preço de combustíveis seja 

decorrente da aplicação de impostos ou dos cartéis de postos de abastecimento. 

Porém, de acordo com Pinto e Leão (2018), existe maior sentido lógico na 

atribuição do aumento de preços ao modelo de paridade com o mercado 

internacional. Toma-se, como exemplo, países de economia aberta que não sejam 

grandes produtores de derivados de petróleo. Nesse caso, não existem muitas 

alternativas à paridade internacional, pois esses países dependem de importações, 

e os preços dos produtos domésticos acabam seguindo os dos estrangeiros. 

Países como o Brasil, por sua vez, que apresentam grande capacidade de 

produção de derivados, não deveriam realizar muitas importações para o 

abastecimento de seus mercados. Isso significa que os preços estariam vinculados à 

estrutura do setor petrolífero nacional, sendo guiados por ela, e não seriam muito 

sujeitos a consequências de variações no mercado exterior (PINTO & LEÃO, 2018). 
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Segundo a própria Petrobrás (2018a), a paridade é necessária pois o 

mercado brasileiro de combustíveis é aberto à livre concorrência, o que garante às 

distribuidoras a possibilidade de escolha, se irão comprar derivados nacionais ou 

importados. Os valores definidos acompanham as tendências internacionais, 

tomando como base não apenas o preço do barril de óleo bruto, mas também custos 

de frete de navios e impostos portuários. Além dessas parcelas, é praticada uma 

margem para compensar os riscos inerentes às operações, como a volatilidade das 

taxas de câmbio. 

Ainda nas palavras da estatal, o preço de venda dos combustíveis às 

distribuidoras não é o único fator que influencia no preço final, nas bombas, para o 

consumidor. De acordo com a lei brasileira, que garante a liberdade de preços nos 

mercados de combustíveis e demais derivados, os reajustes feitos pela Petrobrás 

podem, ou não, ser refletidos no preço final. 

Este preço, por sua vez, incorpora impostos e repasses dos outros 

participantes do setor de comercialização, como distribuidores, revendedores e 

produtores de combustíveis. O uso de preços internacionais como referência, 

portanto, torna-se importante para que a estatal analise sua participação no mercado 

interno, e julga se haverá manutenção, redução ou aumento nos preços praticados 

nas refinarias (PETROBRÁS, 2018b). 

Por um lado, a atual política de preços da Petrobrás vem causando a 

diminuição do papel da estatal, no mercado de derivados e na atividade de refino, e 

por outro, tem incentivado os processos de entrada e de expansão de agentes 

internacionais, do setor de petróleo. Tal paralelismo reflete a natureza da paridade 

com o mercado externo, e a inflexível manutenção dos preços de acordo com o 

referencial, ainda que isto signifique a redução das margens de lucro da atividade de 

refino, decorrente da perda de mercado. Nesse contexto, contribui-se para a 

facilitação da venda de ativos a empresas estrangeiras, subjugando ainda mais o 

setor petrolífero nacional aos parâmetros internacionais (PINTO & LEÃO, 2018). 

 

3.4.2- Petróleo abundante, refinarias ociosas 

 

Há mais de uma década, a descoberta da província petrolífera do Pré-sal fez 

surgir a possibilidade do Brasil se tornar autossuficiente, tanto na produção de 

petróleo quanto na de seus derivados. Porém, atualmente, o país tem uma postura 
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de exportador líquido do seu óleo bruto, e de importador líquido de derivados, ou 

seja, vende mais petróleo do que o compra, mas compra mais derivados do que os 

vende. 

Ambas estas tendências podem ser verificadas desde 2014, a partir dos 

dados disponibilizados pela ANP (2018a). Somente em 2017, foram importados 

cerca de 150.000 bpd de óleo cru, enquanto foram exportados mais de 990.000 bpd. 

Enquanto que, em 2013, as exportações de petróleo totalizaram 380.000 bpd, esse 

volume foi dando saltos até quase atingir a marca de 1 milhão bpd, quatro anos 

depois. Com relação aos derivados, também em 2017, o Brasil importou mais de 

615.000 bpd, enquanto exportou cerca de 214.000 bpd. 

Se todo aquele petróleo exportado, produzido a partir da exploração nacional, 

também fosse processado nas refinarias brasileiras, poderiam ser gerados 

empregos, e até mesmo a autossuficiência em derivados, algo de grande 

importância para o desenvolvimento sustentável do país. Mas a realidade é outra, e 

a consequência das exportações de óleo bruto, juntamente com o fraco incentivo à 

atividade de refino, é o aumento das importações de derivados (LIMA, 2018). 

Em 2013, a Petrobrás alcançou a maior utilização já registrada das suas 

refinarias, que chegaram perto de operarem à máxima capacidade. Nessa época, 

isso significava que a empresa tinha condições de atender a cerca de 90% da 

demanda brasileira de combustíveis. Quatro anos mais tarde, esse percentual havia 

caído para 76%, apesar do potencial de produção do parque de refino ter sido 

ampliado, nesse meio tempo, de 2,06 milhões para 2,35 milhões bpd. Logo, se a 

utilização de 2013 tivesse sido mantida (cerca de 97%), a Petrobrás seria capaz de 

fornecer quase todo o volume de derivados demandado nacionalmente, sem a 

necessidade de produtos estrangeiros. 

Ocupando em torno de 24% do mercado interno, as crescentes importações 

deixam a Petrobrás com menor liberdade comercial e estratégica, pois ela deve 

adotar mais a posição de price taker (tomadora de preço) do que a de price maker 

(formadora de preço). Caso a empresa passe a querer controlar os preços dos 

produtos, as companhias importadoras provavelmente irão retrair sua participação 

no mercado, e a estatal teria que lidar praticamente sozinha com as diferenças de 

preços, em relação aos mercados interno e externo (PINTO & LEÃO, 2018). 

Já em 2017, o custo da extração de óleo do Pré-sal era inferior a US$ 7,00 

por barril, e esta camada sedimentar marítima já representava mais da metade da 
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produção da Petrobrás. Segundo esta, o preço mínimo do barril de petróleo, para 

que fossem viáveis os projetos da camada do Pré-sal, era de US$ 43,00, em 2014, e 

que foi diminuindo até US$ 30,00, significando uma queda de 30%. A estatal 

também ressalta que a redução desse custo ocorreu com o Plano de Negócios em 

vigor, instalado em 2016 (PETROBRÁS, 2017b). 

Segundo Lima (2018), as licitações da província do Pré-sal são, portanto, uma 

grande ajuda para o Brasil, na trajetória de se tornar autossuficiente em derivados 

básicos, como gasolina, óleo diesel e GLP. Também afirma que, se as condições 

dos contratos de licitação, estabelecidos pelo CNPE e pela ANP, condicionassem a 

exportação de petróleo ao mercado nacional de derivados, seriam resolvidos, por 

exemplo, os gargalos do setor brasileiro de combustíveis. Uma proposta seria o 

direcionamento prioritário do petróleo brasileiro para as refinarias e, assim que 

atendida a demanda nacional por derivados, ainda que parcialmente, esse óleo 

poderia ser exportado. 

 

3.4.3- Uma breve análise sobre o preço do óleo diesel 

 

Ao longo de 2017 e do primeiro trimestre de 2018, os custos médios de 

extração de petróleo brasileiro, sem e com participação governamental foram, 

respectivamente, de US$ 11,31 e US$ 21,10 por barril. Já os custos médios 

respectivos de refino foram, para o mesmo período, no Brasil e no exterior, de US$ 

2,93 e US$ 4,57 (PETROBRÁS, 2018c). 

Supondo os baixos preços para extração do petróleo da camada do Pré-sal, 

Lima (2018) também faz uma estimativa para os custos de produção: adicionando 

parcelas que se referem à depreciação do produto, exploração, pesquisa, 

desenvolvimento, comercialização, entre outros, o custo final para a produção de um 

barril poderia ser de até US$ 20,00. Este valor, somado ao baixo custo brasileiro de 

refino, totaliza não mais que US$ 23,00. 

Tomando-se o preço mínimo viável do barril de petróleo do Pré-sal 

(US$30,00) como referência, e somando-se o custo médio nacional de refino (US$ 

2,93), mais as parcelas de dispêndios administrativos e de transporte, o custo médio 

máximo de processamento de um barril de petróleo é de US$ 40,00. Em seguida, 

considerando-se que cerca de 38% do volume de petróleo processado em 2017, no 

Brasil, foi convertido em óleo diesel, e que o barril estadunidense tem 158,98 litros, 
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estima-se que o custo máximo para a produção de 60,41 litros de óleo diesel, por 

exemplo, é de cerca de US$ 15,20. Por fim, utilizando-se uma taxa de câmbio de 

3,71 Reais por dólar, chega-se a um valor de R$ 0,93 por litro de óleo diesel 

produzido nacionalmente (ANP, 2018a; LIMA, 2018). 

Até 18 de maio de 2018, a Petrobrás chegou a comercializar óleo diesel, em 

suas refinarias, a R$ 2,3302 por litro, representando uma margem de lucro de mais 

de 150%. Mesmo após a redução de 10% no preço do diesel, durante a greve dos 

caminhoneiros daquele mês, o novo valor de R$ 2,1016 ainda significava uma 

margem de lucro alta, no valor de 126%. 

Se todo o volume de óleo diesel, consumido no Brasil, fosse produzido a R$ 

0,93 por litro, as refinarias poderiam comercializar esse combustível, considerando 

uma margem de lucro de 50%, a um preço de R$ 1,40, sessenta e três centavos 

mais barato que o valor praticado em 9 de junho de 2018, de R$ 2,0316 

(PETROBRÁS, 2018b). 

Se o preço realizado nas refinarias fosse, de fato, R$ 1,40, somado às 

devidas parcelas de tributação, de acordo com a Federação Nacional do Comércio 

de Combustíveis e de Lubrificantes, Fecombustíveis (2018), o óleo diesel poderia 

ser vendido a R$ 2,17, nos postos de abastecimento. Para o cálculo do valor, foram 

utilizados: ICMS de 18,5%; PIS/COFINS de R$ 0,4615 por litro, e CIDE de R$ 

0,0500 por litro. 

 

Tabela 3.4- Valores médios semanais de óleo diesel, nos postos de abastecimento, em torno de maio 

de 2018. 

Semana Diesel (R$/litro) 

29/04 a 05/05 3.4950 

06/05 a 12/05 3.5510 

13/05 a 19/05 3.5950 

20/05 a 26/05 3.7880 

27/05 a 02/06 3.8280 

03/06 a 09/06 3.4820 

10/06 a 16/06 3.4340 

                                        Fonte: ANP (2018b) 

 

Logo, a parcela de tributos seria correspondente a 35% do valor do diesel, 

mas o preço ainda seria menor que o valor médio de R$ 3,482, no período de 3 a 9 

de junho de 2018, nos postos (ANP, 2018b). Porém, o montante de impostos pode 
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ser considerado de pouca relevância, se comparado às margens de lucro superiores 

a 100%, efetuadas pela Petrobrás. Portanto, é importante a discussão sobre qual 

tipo de medida é mais adequado para abordar a situação brasileira, no que se refere 

a derivados de petróleo. 

 

3.5- O CONTEXTO MUNDIAL RECENTE 

 

Além das políticas de precificação brasileiras, os fatores geopolíticos 

conectados ao fornecimento de óleo bruto, assim como a valorização do dólar, frente 

ao real, contribuem para esse quadro de encarecimento de combustíveis (DIEESE, 

2018). 

No que tange ao cenário mundial, os membros da OPEP (Organização dos 

Países Exportadores de Petróleo), junto com a Rússia, firmaram um acordo que 

previa a redução de sua produção de petróleo, em novembro de 2016, de modo a 

pressionar uma recuperação de preço do barril. No mês de agosto do ano seguinte, 

esses grandes produtores decidiram manter o acordo e prolongá-lo até março de 

2018, na expectativa de que os estoques mais escassos levassem a uma alta dos 

preços (RFI, 2017). 

Originalmente, o acordo consistia na retirada de 1,8 milhão bpd de petróleo, 

mas esse volume foi excedido em mais de 150%, por causas da queda de produção 

de outros países, ao passo de que a Arábia Saudita realizava cortes inferiores aos 

que haviam sido negociados. A redução surtiu efeito, ainda que suave, com o 

aumento do preço do barril, de US$ 46,44 em novembro, para US$ 54,07 em 

dezembro de 2016 (INDEX MUNDI, 2018; SHEPPARD, 2018). 

Ainda em 2018, ao final do mês de abril, o barril de petróleo havia chegado a 

US$ 75,00, o equivalente a aproximados R$ 261,00 (na cotação da época), e o 

maior preço em quase três anos e meio. A principal causa dessa alta recente atribui-

se à preocupação cada vez maior dos mercados do mundo todo, com as 

consequências da saída dos Estados Unidos do acordo nuclear com o Irã, como a 

execução de sanções econômicas do primeiro país sobre o segundo. É importante 

ressaltar que o Irã tem grande influência na oferta mundial de petróleo, pois é o 

terceiro maior produtor da OPEP (BBC, 2018). 

Não somente o Irã, como também a Venezuela se tornou alvo das sanções 

econômicas estadunidenses, após as eleições de maio de 2018, no país latino. 
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Apesar da reeleição do presidente Nicolás Maduro, com supostos 67,7% dos votos 

(equivalentes a 5,8 milhões de eleitores), a vitória foi alvo de polêmica e considerada 

fraudulenta pela comunidade internacional. Como o país tem um histórico de grande 

exportador de petróleo, e por ser membro da OPEP, as perspectivas de retirada de 

sua produção do mercado internacional levaram a mais uma alta no preço do barril. 

Em 22 de maio de 2018, chegou a ser negociado por mais de US$ 80,00, na Bolsa 

de Nova Iorque (CARREGUEIRO, 2018; G1, 2018). 

A alta resultou em apelos do governo americano, por moderação econômica, 

levando tanto a Rússia quanto a OPEP a considerarem a elevação de suas 

respectivas produções de petróleo. Essa decisão, prevista para junho de 2018, 

propõe um aumento da produção em até um milhão de barris por dia, considerada 

uma reviravolta da diretriz da Organização e de seus aliados, que vinham 

racionando o fornecimento de petróleo há mais de um ano. Com isso, espera-se que 

sejam compensados os efeitos, ao mercado internacional de petróleo, das sanções 

econômicas impostas ao Irã e à Venezuela (SHEPPARD, 2018). 

 

3.6- O REPOSICIONAMENTO DO SETOR DE REFINO 

 

Em 19 de abril de 2018, a Petrobrás divulgou a proposta para um novo 

sistema de parcerias, na área de refino de petróleo. Foi realizado um seminário, com 

a participação do Ministério de Minas e Energia (MME), da Agência Nacional de 

Petróleo (ANP), do Instituto Brasileiro do Petróleo (IBP), entre outros, com o objetivo 

de conhecer as perspectivas dessas instituições, e para que a Petrobrás 

apresentasse o seu modelo de parcerias, no setor. 

A estatal alega que sua hegemonia na indústria brasileira de petróleo causa 

maior necessidade por investimentos, e menor previsibilidade do mercado, em 

decorrência da falta de uma dinâmica competitiva. Por exemplo, a Petrobrás é 

correspondente a 84% do setor upstream (exploração e produção) brasileiro, além 

de representar 99% da capacidade nacional de refino de petróleo. No que diz 

respeito à importação, 49% são da estatal, enquanto que, no setor de distribuição, 

essa fatia é de 31%. 

Após dois anos de discussões internas e elaboração do modelo, ele foi 

apresentado aos demais atuantes da área, a fim de que pudesse ser analisado ou 

até mesmo enriquecido. Foi proposta a implementação de parcerias com outras 



80 
 

 

empresas, considerando a divisão do parque de refino nacional em blocos 

geográficos. Em tese, isso iria atenuar a hegemonia da Petrobrás, possibilitando o 

desenvolvimento da competição de mercado. 

O reposicionamento engloba, em um primeiro momento, quatro refinarias das 

regiões Nordeste e Sul do país. No entanto, foi informada apenas a intenção de 

venda de 60% das participações, nas refinarias: Landulpho Alves (RLAM), na Bahia; 

Abreu e Lima (RNEST), em Pernambuco; Presidente Getúlio Vargas (REPAR), no 

Paraná; e Alberto Pasqualini (REFAP), no Rio Grande do Sul (PETROBRÁS, 

2018d). 

A venda de participações também pode gerar o deslocamento dos 

funcionários das unidades de refino, mas como o novo modelo de parceria ainda 

está em discussão, nada pode ser definido ainda. Também estão incluídos os ativos 

logísticos associados a cada unidade de refino, como tanques de estocagem, 

oleodutos, equipamentos de carga e descarga, entre outros (JORNAL DO BRASIL, 

2018; PETROBRÁS, 2018d). 

A estratégia da Petrobrás também prevê a revitalização do parque de refino 

do Estado do Rio de Janeiro, tornando necessária a busca por investidores. Por 

exemplo, a estatal brasileira está negociando uma sociedade no Complexo 

Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), com a Corporação Nacional de Petróleo 

da China (CNPC). Porém, em abril de 2018, o então presidente da Petrobrás, Pedro 

Parente, durante um evento na Fundação Getúlio Vargas (FGV), havia dito que as 

conversas ainda estavam em andamento, e não havia previsões para que um 

contrato fosse assinado (JORNAL DO BRASIL, 2018). 

 

3.7- DA PETROBRÁS EM RECUPERAÇÃO À CRISE DO DIESEL 

 

Em 8 de maio de 2018, em uma notícia publicada no site da Petrobrás, a 

empresa declarou seu melhor resultado trimestral, dos últimos cinco anos. Em 

relação ao primeiro trimestre do ano anterior, o de 2018 apresentou um crescimento 

de 56% em seu lucro líquido, no valor de R$ 6,96 bilhões. O então presidente da 

estatal, Pedro Parente, afirmou que este resultado serviu para consolidar o caminho 

para a recuperação dela. 

Ainda segundo a notícia, a principal causa atribuída ao aumento do lucro 

líquido foram as maiores cotações internacionais do barril de petróleo. Este saltou de 
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US$ 53,8, no começo de 2017, para US$ 66,8, no começo do ano seguinte, 

permitindo uma maior margem de lucro à Petrobrás, tanto com as exportações de 

óleo bruto e gás natural, bem como na venda de derivados. Também houve ganhos 

com a venda de ativos do Pré-sal, como as parcelas dos campos de Lapa (35%), 

Iara (22,5%) e Carcará (66%), na Bacia de Santos (PETROBRÁS, 2018e). 

Entretanto, as perspectivas de recuperação e o entusiasmo com a valorização 

no mercado durou pouco tempo. Em 16 de maio de 2018, a Confederação Nacional 

dos Transportadores Autônomos (CNTA) apresentou um ofício ao Governo Federal, 

solicitando que o preço do óleo diesel fosse congelado, e também que pudessem 

ser realizadas negociações sobre o tópico, porém ambos os pedidos foram 

ignorados. Dois dias depois, a organização comunicou que havia a possibilidade de 

ocorrer uma paralisação, a partir da segunda-feira seguinte, 21 de maio, o que 

realmente ocorreu. 

A greve dos caminhoneiros, também chamada de “crise do diesel”, teve 

grandes repercussões na própria infraestrutura brasileira. Segundo a Confederação 

Nacional do Transporte, CNT (2018), a maior parte da matriz do transporte de 

cargas do Brasil é concentrada no modal rodoviário, com aproximadamente 60% do 

volume sob responsabilidade de caminhões e caminhonetes. 

Na semana anterior à deflagração da greve, o preço médio do diesel era de 

R$ 3,595 por litro, nos postos de abastecimento. Na semana seguinte, de 20 a 26 de 

maio, esse preço teve um aumento de 5,4%, atingindo o valor de R$ 3,788 (ANP, 

2018b). A escassez provocada pelas manifestações foi a principal causa do 

encarecimento, pois a pressão crescente sobre a Petrobrás obrigou-a a buscar 

soluções. 

Em 23 de maio, a estatal anunciou a redução de 10% sobre o valor do óleo 

diesel, praticado nas refinarias, o que significava uma redução de R$ 0,2335 por litro 

do combustível. Também afirmou que a medida foi de caráter excepcional, e não 

configurava uma mudança na política de preços vigente (PETROBRÁS, 2018f). 

Apesar de o objetivo da redução ter sido contribuir para as negociações entre o 

governo e os representantes dos caminhoneiros, a paralisação dissolveu-se apenas 

a partir do dia 30, naquele mês. 

Por fim, a greve teve grandes repercussões, como a redução de R$ 0,46 no 

litro do diesel, nos postos de abastecimento. Contando a partir do dia 1 de junho de 

2018, esse menor preço deverá ser praticado por sessenta dias, no país. Até 12 de 
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junho, ainda estava em discussão a formulação da tabela de preço mínimo, para o 

serviço de frete. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) já havia feito 

uma proposta, mas o setor brasileiro de agronegócios não concordou com ela. 

Assim, o governo e os caminhoneiros estão discutindo novos valores (SOUSA, 

2018). 
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CONCLUSÃO 

 

É possível perceber que a trajetória da indústria brasileira de refino 

apresentou épocas de grande expansão, como durante o século XX, com a 

instalação de tantas novas refinarias, como também períodos de dificuldade, e de 

necessidade de reformulação. Foi a ideia de um país industrializado e autônomo, 

concebida por Vargas, no começo dos anos 1900, que ajudou a iniciar o longo 

processo de desenvolvimento do Brasil. 

As refinarias nacionais haviam sido construídas para o processamento de 

petróleo leve, oriundo do Oriente Médio, e o Brasil permaneceu um grande 

importador de óleo bruto por décadas. Com os choques do petróleo dos anos 70, 

não era mais viável depender exclusivamente de óleo estrangeiro e, a partir desta 

constatação, começa o investimento brasileiro no setor de exploração e produção, a 

fim de alcançar a tão sonhada autossuficiência de petróleo. 

A primeira grande esperança veio na forma da Bacia de Campos, que lançou 

a Petrobrás à posição de uma das melhores exploradoras de óleo offshore, dada a 

necessidade por desenvolvimento tecnológico para a produção de petróleo em alto-

mar. Com o tempo, iam sendo atingidas profundidades cada vez maiores, e no 

começo dos anos 2000, com a descoberta do Pré-Sal, as expectativas para a 

produção brasileira só aumentavam. 

Atualmente, a indústria de refino e o mercado de derivados ainda são 

assuntos amplamente discutidos em vários grupos sociais. Afinal, praticamente todo 

setor da economia brasileira depende, ainda que indiretamente, de combustíveis, 

portanto é incomum manter-se alheio a esse produto. 

Em relação ao futuro, o setor de petróleo apresenta uma complexidade 

grande demais, para que sejam feitas projeções com elevados graus de 

confiabilidade. O petróleo não é um produto qualquer, além de apresentar alto valor 

estratégico, basicamente ditando o caminho que a economia mundial deve seguir. 

Logo, o futuro ainda deverá estar nas mãos das entidades com as maiores reservas, 

e com a maior influência na produção e distribuição de óleo bruto, sejam os Estados 

Unidos, ou os membros da OPEP, ou qualquer outro Estado que possa vir a crescer 

e se tornar influente. Ao futuro, também estão conectadas as questões ambientais, 
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que também devem ser atendidas, de modo a promover maior sustentabilidade, a 

introdução de mais tecnologias limpas, e o uso crescente de fontes renováveis. 

Por fim, deve ser dada a devida importância à discussão sobre o modo de se 

conduzir a economia brasileira, no que se refere também ao refino nacional. 

Vivemos em um país capaz de produzir todo o petróleo necessário para o 

abastecimento de derivados, e ultimamente tem dado certa preferência (novamente) 

às importações. Por um lado, é importante a manutenção da competitividade de 

mercado, entre várias companhias, mas por outro, existe a fragilização da soberania 

do petróleo nacional, em favor das multinacionais. 

O melhor caminho tomado deve ser aquele que mais traga benefícios ao 

Brasil, e que sirva para melhorar os diversos setores nacionais, como economia, 

indústria e sociedade. Não há motivo para que os interesses estrangeiros não sejam 

atendidos, porém os interesses brasileiros deveriam ser a prioridade. As refinarias 

nacionais serão as responsáveis pela produção dos derivados de que precisamos, 

por mais várias décadas, e não devem ser negligenciadas. 
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ANEXO A – PROCESSOS DE REFINO 

 

 Alquilação catalítica: produz compostos alquilados de cadeia saturada, que 

compõem a gasolina, com quatro a seis carbonos, em reação promovida por 

catalisadores.  

 

 Coqueamento retardado: usa fornos de alta temperatura para quebrar as 

moléculas do resíduo de vácuo, também gerando coque com alto teor de 

carbono. A formação do coque evita a produção de óleos combustíveis. Os 

compostos gerados, mais leves, são separados posteriormente. 

 Craqueamento catalítico fluido (FCC): é um processo que usa temperatura 

elevada e catalisadores para promover a quebra de moléculas dos gasóleos 

de vácuo em componentes de menor peso molecular, além de permitir a 

maior produção de gasolina. 

 Craqueamento catalítico fluido de resíduos (RFCC): segue o mesmo princípio 

do craqueamento catalítico original, mas é voltado para o processamento de 

frações mais pesadas, como o resíduo proveniente da destilação atmosférica. 

 Craqueamento térmico: processo em que são utilizadas altas temperaturas e 

pressões, para efetuar a quebra de grandes moléculas de hidrocarbonetos 

em moléculas menores e mais leves. Costuma-se processar frações pesadas, 

produzindo-se GLP, nafta e óleo combustível. 

 Desasfaltação a propano: processo de remoção de contaminantes pesados, 

como asfaltenos e metais pesados, das correntes de hidrocarbonetos. É 

utilizada uma corrente de propano liquefeito (ou butano, ou ambos) para 

realizar a extração desses contaminantes, a fim de evitar formação posterior 

de coque, ou acúmulo de metais pesados, nos equipamentos seguintes, 

 Descarbonização com propano: ver “Desasfaltação a propano”. 

 Destilação a vácuo: segue o mesmo princípio da destilação atmosférica, mas 

utiliza vácuo para separar o resíduo atmosférico em gasóleos de vácuo, que 

são encaminhados para outras unidades. O resíduo de vácuo pode ser 
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encaminhado para outras unidades de processo ou compor a mistura de óleo 

combustível. 

 Destilação atmosférica: promove a separação do petróleo dessalgado, a partir 

da diferença entre as volatilidades de seus componentes. As frações típicas 

separadas são: GLP, nafta, querosene e gasóleos. A fração pesada não 

evaporada, chamada de resíduo atmosférico, é encaminhada para a 

destilação à vácuo. 

 Hidrogenação de lubrificantes: processo de tratamento com o objetivo de 

estabilizar óleos lubrificantes, através da saturação de suas cadeias 

carbônicas. Isto permite conferir as propriedades físico-químicas adequadas 

aos lubrificantes, como viscosidade e temperatura de fusão e de ebulição. 

 Hidrotratamento: promove a remoção de contaminantes, como enxofre e 

nitrogênio, de produtos advindos de unidades que processam frações 

pesadas. É utilizado gás hidrogênio, em meio catalítico, que também satura 

as cadeias dos hidrocarbonetos, reduzindo sua reatividade e evitando a 

degradação dos derivados. 

 Polimerização catalítica: processo em que moléculas singulares (monômeros) 

são unidas na forma de cadeias moleculares, formando polímeros, através do 

uso de catalisadores. 

 Recuperação de enxofre: os compostos de enxofre removidos no 

hidrotratamento são encaminhados para essa unidade, na qual são 

convertidos em enxofre elementar por meio de reações químicas catalisadas. 

 Reforma catalítica: produz compostos aromáticos que aumentam a 

octanagem da gasolina, a partir de moléculas lineares em reação promovida 

por catalisadores. Gás hidrogênio é gerado, como subproduto. 

 Secagem de diesel: processo que faz uso de sais dessecantes ou de vácuo, a 

fim de diminuir a umidade do óleo diesel, assim evitando efeitos adversos 

causados pela água, ao combustível. 

Fontes: Perissé (2007); Silverio (2018); Tavares (2005). 
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ANEXO B – GLOSSÁRIO 

 

 Adutora: canal ou tubulação para condução de água, de uma fonte para um 

reservatório. 

 

 Asfalto: mistura de hidrocarbonetos obtida como resíduo da destilação de 

óleo bruto, conhecido como betume asfáltico ou asfalto do petróleo. Pode ser 

utilizado em pavimentação e na indústria. 

 

 Benzeno: hidrocarboneto aromático composto por seis átomos de carbono e 

seis átomos de hidrogênio (C6H6), usado como solvente e na fabricação de 

diversos compostos orgânicos, como polímeros e detergentes. 

 

 Butadieno: hidrocarboneto não-aromático composto por quatro átomos de 

carbono e seis átomos de hidrogênio (C4H6), usado na fabricação de 

compostos, principalmente de características elásticas.. 

 

 Buteno: hidrocarboneto não-aromático composto por quatro átomos de 

carbono e oito átomos de hidrogênio (C4H8), apresentando quatro isômeros. 

Em temperatura e pressão ambientes, é um gás. 

 

 Composto aromático: composto orgânico que possui cadeia cíclica, plana e 

com ligações duplas conjugadas. 

 

 Diesel S-10: óleo diesel que apresenta concentração máxima de 10 partes 

por milhão de enxofre, ou seja, para cada tonelada de óleo diesel, não há 

mais de dez gramas de enxofre. 

 

 Downstream: parte da cadeia produtiva de petróleo, referente às atividades 

de refino, transporte e distribuição. Ver “Upstream”. 
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 Estireno: hidrocarboneto aromático e insaturado, composto por oito átomos 

de carbono e oito átomos de hidrogênio (C8H8). À temperatura ambiente, é 

um óleo incolor que polimeriza facilmente, na presença de oxigênio. 

 

 Eteno: hidrocarboneto não-aromático e insaturado, composto por dois átomos 

de carbono e quatro átomos de hidrogênio (C2H4). É um gás à temperatura 

ambiente, e pode ser polimerizado. 

 

 Gás Liquefeito de Petróleo (GLP): mistura de hidrocarbonetos líquidos obtidos 

através do processamento de gás natural, ou em processo convencional nas 

refinarias de petróleo. Conhecido como gás de cozinha, é composto por 

propano e butano. 

 

 Gás Natural Liquefeito (GNL): gás natural resfriado a temperaturas inferiores 

a -160°C para fins de transferência e estocagem como líquido. É composto 

predominantemente de metano e pode conter quantidades mínimas de etano, 

propano ou nitrogênio. 

 

 Gás Natural: todo hidrocarboneto ou mistura de hidrocarbonetos que 

permaneça em estado gasoso ou dissolvido no óleo, nas condições originais 

do reservatório, e que se mantenha no estado gasoso nas condições 

atmosféricas normais. 

 

 Gasóleo de Vácuo: fração de hidrocarboneto produzida na unidade de 

destilação a vácuo. É um produto intermediário que serve de matéria-prima 

para a produção de GLP e gasolina, no processo de craqueamento. 

 

 Gasolina: combustível energético para motores de combustão interna com 

ignição por centelha. Composto de frações líquidas leves do petróleo, cuja 

composição de hidrocarbonetos varia desde cinco a dez (ou doze) carbonos 

na cadeia principal. 
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 Gasolina Automotiva: combustível apropriado para motores de combustão 

interna com ignição por centelha, em automóveis de passageiros, utilitários, 

veículos leves, lanchas e equipamentos agrícolas. 

 

 Grau API ou ºAPI: escala utilizada para medir a densidade relativa de 

líquidos. A escala API varia inversamente com a densidade relativa, isto é, 

quanto maior a densidade relativa, menor o grau API. 

 

 Gás Natural Liquefeito (GNL): parte do gás natural que se encontra na fase 

líquida em determinada condição de pressão e temperatura, na superfície. 

 

 Lubrificante naftênico: óleo composto predominantemente por cicloparafinas, 

capaz de exercer função lubrificante em temperaturas mais baixas, sem que 

haja perda de fluidez. 

 

 Lubrificante parafínico: óleo composto predominantemente por alcanos, de 

viscosidade menos variante, e maior resistência à oxidação. 

 

 MDEA: líquido utilizado para a remoção de compostos como ácido sulfídrico e 

dióxido de carbono, de correntes de produtos, nas indústrias de refino e 

petroquímica. 

 

 MTBE: composto que pode ser usado como aditivo de gasolina, para 

aumentar sua octanagem. É obtido pela reação química entre metanol e 

metil-propeno. 

 

 Nafta: derivado de petróleo utilizado principalmente como matéria-prima da 

indústria petroquímica, na produção de eteno e propeno, benzeno e xilenos. 

 

 Offshore: relativo às atividades realizadas longe de massas continentais, ou 

seja, afastado de costas marítimas. Ver “Onshore”. 
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 Óleo diesel: fração do petróleo composta principalmente por hidrocarbonetos 

não-aromáticos. É usado como combustível em motores de combustão 

interna, nos quais a ignição ocorre pelo aumento de temperatura ao invés de 

faiscação. 

 

 Óleo Lubrificante: líquido obtido por destilação do petróleo bruto. Os óleos 

lubrificantes são utilizados para reduzir o atrito e o desgaste de engrenagens 

e outras peças móveis de maquinários. 

 

 Óleos Combustíveis: óleos residuais de alta viscosidade, obtidos do refino do 

petróleo ou através da mistura de destilados pesados com óleos residuais de 

refinaria. São utilizados como combustível pela indústria, em equipamentos 

destinados a produzir trabalho a partir de uma fonte térmica. 

 

 Onshore: relativo às atividades realizadas em terra firme, em áreas 

continentais. Ver “Offshore”. 

 

 P-xileno: hidrocarboneto aromático composto por oito átomos de carbono e 

dez átomos de hidrogênio (C8H10), servindo de insumo para a produção de 

diversos compostos, principalmente polímeros. 

 

 Parafina: frações do petróleo compostas basicamente de hidrocarbonetos 

sólidos, obtidos principalmente no processo de desparafinação de óleos 

lubrificantes. Têm largo emprego na indústria de velas, papéis, lonas, 

baterias, pilhas, laticínios, frigoríficos e alguns produtos químicos. 

 

 Petróleo: todo e qualquer hidrocarboneto líquido em seu estado natural, puro 

ou em mistura, a exemplo do óleo cru. 

 

 Pirólise: transformação por aquecimento de uma mistura, ou de um composto, 

em outras substâncias. Decomposição térmica. 
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 Polietileno: polímero formado a partir do etileno, e usado para fins de 

isolamento em condutores de correntes elétricas, tubos, próteses, entre 

outros. 

 

 Polipropileno: polímero formado a partir do propeno, e usado na fabricação de 

filmes, fibras, embalagens, entre outros. 

 

 Propano: hidrocarboneto saturado com três átomos de carbono e oito de 

hidrogênio (C3H8). É gasoso, incolor e possui cheiro característico. Compõe o 

GLP. Empregado como combustível doméstico e como iluminante. 

 

 Propeno: hidrocarboneto insaturado com três átomos de carbono e seis de 

hidrogênio (C3H6), encontrado no estado gasoso e incolor, obtido do 

craqueamento de hidrocarbonetos, normalmente nafta. Serve de matéria-

prima para a produção de polipropileno. 

 

 Querosene: fração em que predominam compostos parafínicos destilados na 

faixa de 150 a 300ºC. Suas utilizações incluem: combustível para aviões, 

aquecimento doméstico, iluminação, solventes e inseticidas. 

 

 Querosene de Aviação: combustível para turbinas de aviões e helicópteros. 

 

 Upstream: parte da cadeia produtiva do petróleo, referente às atividades de 

exploração e produção. Ver “Downstream”. 

 

 Xisto betuminoso: rocha sedimentar de grão fino, rica em material orgânico, 

que contém querogênio, a partir do qual podem ser produzidos 

hidrocarbonetos líquidos, também chamados de “petróleo de xisto”. 

 

Fontes: Carvalho (2002); Perissé (2007); Tavares (2005). 


