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RESUMO 

 

Este trabalho vem apresentar os impactos do advento do shale gas/shale oil na indústria 

petroquímica, com base no estudo de caso norte-americano, além de trazer as perspectivas para 

o Brasil. O shale gas é um gás não convencional proveniente de uma rocha geradora rica em 

argila que se apresenta em camadas, sendo chamadas de folhelhos. O shale oil, por sua vez, é 

o óleo que é extraído destas rochas. Estes compostos são ótimos atrativos para um potencial 

aumento de produtividade da indústria petroquímica, otimizando a produção de cortes mais 

leves do petróleo, em detrimento dos mais pesados. Com isso, o trabalho também traz a 

abordagem sobre a influência que o shale gas/shale oil possui na produção e no consumo destes 

produtos impactados. Foram avaliadas algumas tecnologias já existentes no mercado e 

estudadas novas oportunidades de produção, vislumbrando o gap deixado pela utilização de 

shale gas/shale oil nas refinarias.  Dentre os produtos impactados, destacam-se o Propeno, a 

Gasolina, BTX (Benzeno, Tolueno e Xileno) e o Coque. Nos EUA, esta mudança de paradigma 

na indústria acarreta no estudo de novas oportunidades para destinar o excedente produzido 

nesta nova configuração, destacando-se os processos de conversão petroquímica e de 

exportação para países com alta demanda. Já para o Brasil, este cenário não se reproduz de 

maneira tão forte quanto nos EUA, mas ainda é necessária a prospecção de novos mercados 

deficientes em produtos abundantes na indústria brasileira e a agregação de valores produtivos 

para outros produtos (C4 e BTX). 
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ABSTRACT 

 

 

This work presents the impact of the advent of shale gas and shale oil in the 

petrochemical industry, based on the North American USA case and bringing on perspectives 

to Brazil�s trade. The shale gas is a non-conventional gas originally derived from a clay rich 

rock that presents itself in layers, so called shales. The shale oil, similarly, is the oil extracted 

from this rock. These compounds are extremely attractives for a potential boom of the 

petrochemical industry, optimizing the production of the light excerpts from the petroleum, 

regardless the heavy ones. In addition, this work also shows the influence of the shale gas/shale 

oil in the production and in the use of these products. There were evaluated existents 

technologies on the market and studied new opportunities of production, aiming the gap left 

from shale gas/shale oil in the refineries. Between the products, the most important ones are 

Propylene, Gasoline, BTX (Benzene, Toluene and Xylene) and Coke. In USA, this change of 

paradigm in industry will occur in studies of new opportunities to direct the exceeding 

production of this new configuration, highlighting the processes of chemical conversion and 

the exportation to countries with high demand. To Brazil, this scenario will not be the same as 

in USA, but it is still necessary the prospection of new countries as possible candidates to 

receive these abundant products of Brazil�s industry and the enhancement of the productive 

value to others (C4 e BTX). 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O trabalho desenvolvido vem apresentar uma visão dos diversos impactos que o shale 

gas e o shale oil podem trazer na indústria petroquímica e as perspectivas para o Brasil. Para 

isso, é importante uma compreensão geral sobre o assunto, abordando as características desse 

gás e óleo não convencionais ao processo petroquímico, que serão mais aprofundadas no quarto 

tópico deste relatório. Entende-se como shale gas e shale oil o gás e o óleo que são extraídos 

do folhelho, respectivamente. O folhelho é um tipo de rocha rica em argilas que derivam de 

finos sedimentos depositados em ambientes calmos no fundo de mares e lagos, onde 

permaneceram enterrados por milhões de anos. Quando uma quantidade significativa de 

matéria orgânica é depositada junto com os sedimentos, a rocha pode conter material orgânico 

sólido denominado querogênio (SIMÃO, 2014). 

 A extração do gás das camadas de folhelho, por definição uma formação rochosa 

sedimentar, começou a ser estudada pelos Estados Unidos nos anos 70, mas a complexidade e 

o alto custo do processo inviabilizavam a produção em larga escala. Estes impactos foram 

minimizados apenas nas décadas seguintes, favorecendo a exploração comercial (LAGE et. al., 

2013).  

Atualmente, os Estados Unidos são os maiores produtores de shale gas e shale oil do 

mundo, revolucionando o cenário econômico do país (THE DOW CHEMICAL COMPANY, 

2011). 

Essa mudança de paradigma fomentou severas transformações na indústria de refino e, 

principalmente, na petroquímica norte-americana. O shale gas também viabilizou a utilização 

de gás natural como fonte de energia, substituindo outras fontes e proporcionando reduções de 

custos e aumento de competitividade para diversas indústrias (LAGE et. al., 2013). 

A produção de shale gas nos Estados Unidos teve um enorme crescimento entre 2007 e 

2010, e sua participação no consumo doméstico do gás aumentou de cerca de 5% para mais de 

20%. Em 2010, o shale gas representou 27% da produção de gás natural dos EUA, com 

estimativas para chegar a 43% em 2015 e 60% em 2035, segundo pesquisa do IHS. A 

contribuição do shale gas no PIB dos EUA em 2010 foi de $76,9 bilhões, enquanto se almeja 

$118,2 bilhões no ano de 2015e $231,1 bilhões em 2035 (IHS, 2011). 

Um dos produtos obtidos a partir do shale gas, o etano, apresenta dificuldade no 

transporte, determinando que sua produção seja basicamente comercializada dentro dos EUA, 

com fins na indústria petroquímica (THE DOW CHEMICAL COMPANY, 2011). Assim, nos 

últimos anos os Estados Unidos reduziram categoricamente sua importação de gás do Canadá, 
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o que levou este último a recorrer a outros mercados para consumir seu excesso de gás natural 

(KPMG, 2012). 

O crescente uso do shale gas veio acompanhado com uma mudança de paradigma nas 

refinarias norte-americanas. Conforme mostra a Figura 1, pode-se observar que a nafta (carga 

até então mais utilizada nos crackers das refinarias norte-americanas) produz uma maior 

quantidade de produtos pesados do que a carga de etano (proveniente do shale gas). Quanto 

mais pesada a carga adicionada ao cracker, maior o rendimento de produtos, entretanto maior 

será o custo para a produção dos mesmos, uma vez que a proporção de carga de nafta adicionada 

ao cracker é visivelmente maior que a carga de etano.  

 

 
Fonte: Adaptado de PETROBRAS (2013). 

Figura 1: Influência dos diferentes tipos de Cargas de Cracker no produto formado. 

 

Com a crescente exploração desse gás e óleo não convencionais ao mercado 

petroquímico, foram observadas 4 principais áreas que sofrem impacto direto: a produção de 

propeno, gasolina, BTX (benzeno, tolueno e xilenos) e coque.  
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2. OBJETIVO 

 

Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar os impactos do advento do 

shale gas/shale oil na indústria petroquímica, tendo como base de estudo o refino norte-

americano, além de trazer uma abordagem sobre as perspectivas para o Brasil. 

Foram detalhados os impactos positivos e negativos para a indústria petroquímica dos 

Estados Unidos, e a partir de então estuda-se o posicionamento do Brasil e suas alternativas 

frente a este novo cenário.  

Assim, o estudo pretende avaliar os impactos econômicos que o advento do shale 

gas/shale oil pode trazer quanto à: 

 

è Produção de Propeno 

è Produção de Gasolina 

è Produção de BTX 

è Produção de Coque 

è Destilação 

 

Estas cinco vertentes são as mais impactadas devido ao forte crescimento da exploração 

de shale gas/shale oil e serão explorados com mais detalhes no desenvolver do trabalho.  
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3. VISÃO GERAL DOS PRINCIPAIS PROCESSOS PETROQUÍMICOS 

 

Este tópico visa apresentar os principais processos petroquímicos relacionados ao 

petróleo, de maneira a servir como base para suas aplicações ao se discutir o impacto do advento 

do shale gas/shale oil. 

 

3.1 CRAQUEAMENTO À VAPOR (STEAM CRACKING) 

 

 A principal rota de produção de olefinas leves, em especial o eteno, é o craqueamento a 

vapor (steam cracking) de hidrocarbonetos. As matérias-primas que são utilizadas neste 

processo podem variar desde gases parafínicos leves a frações pesadas de hidrocarbonetos e 

resíduos de petróleo (MATAR, HATCH, 2000). 

 A demanda energética deste processo é elevada, uma vez que a principal função deste 

processo é a quebra de ligações necessárias para a produção de olefinas. A forma mais simples 

de parafinas (alcanos) e a matéria-prima mais utilizada para a produção de eteno é o etano. Este 

pode ser obtido a partir de fontes líquidas de gás natural. O craqueamento a vapor pode ser visto 

também com uma reação de desidrogenação por radicais livres, onde o hidrogênio é um 

subproduto (MATAR, HATCH, 2000). 

A reação é altamente endotérmica, ou seja, necessita de uma grande quantidade de 

energia para que ela ocorra. Visto isso, a reação é favorecida em ambientes de grandes 

temperaturas e baixas pressões. O vapor superaquecido é utilizado para reduzir a pressão parcial 

dos hidrocarbonetos reativos. Além disso, o vapor superaquecido serve para reduzir a formação 

de depósitos de carbono, formados pela pirólise dos hidrocarbonetos à altas temperaturas 

(MATAR, HATCH, 2000). 

 

3.1.1 VARIÁVEIS DE CONTROLE 

 

Neste processo, as mais importantes variáveis de controle são a temperatura do reator, 

o tempo de residência e a razão de vapor/hidrocarboneto. No caso de condições de carga que 

interfiram fortemente no processo, a alimentação também é uma variável considerada 

(MATAR, HATCH, 2000). 
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3.1.2 INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA 

 

A produção de olefinas é altamente favorecida à altas temperaturas. Como o 

craqueamento à vapor é um processo altamente endotérmico, um aumento de temperatura 

favorece a produção de olefinas com alto peso molecular e de aromáticos. A busca pela 

temperatura ótima de operação é feita para maximizar a produção do produto de interesse e 

evitar a formação de depósitos de carbono (coque). Por exemplo, a operação de fornos de 

craqueamento à vapor, com etano como matéria-prima, é feita em temperaturas próximas à 

800°C, enquanto que para nafta ou gasóleo, a temperatura é na faixa 675-700°C (MATAR, 

HATCH, 2000). 

 

3.1.3 INFLUÊNCIA DO TEMPO DE RESIDÊNCIA 

 

A produção de olefinas é o primeiro resultado do craqueamento à vapor. Aromáticos e 

os demais produtos são secundários à olefinas. Tempos de residência curtos favorecem a 

produção de olefinas com alto rendimento. Com uma carga de matéria-prima de gases e óleos 

leves, este tempo de residência (0,5 � 1,2 segundos, típico) é utilizado para maximizar olefinas 

e minimizar a produção de correntes pesadas. Porém, neste caso, a produção neste curto tempo 

pode impactar outras variáveis do processo, como a temperatura de reação e outras (MATAR, 

HATCH, 2000). 

 

3.2 CRAQUEAMENTO CATALÍTICO FLUIDO (FCC) 

 

O craqueamento catalítico segue a mesma metodologia do craqueamento à vapor, porém 

diferindo no composto responsável pela quebra dos hidrocarbonetos. Neste caso, o vapor é 

substituído por catalisadores definidos de acordo com o processo de utilização, o produto final 

e os rendimentos desejáveis. 

A maioria dos reatores de craqueamento catalítico são de leito fixo ou de leito 

fluidizado. Nos mais comuns processos de leito fluidizado (FCC), o catalisador é um pó 

finamente dividido com poros de tamanho médio de partícula de 60 microns. O tamanho do 

catalisador é uma característica importante porque ele age como se fosse um líquido em reação 

com a mistura de hidrocarbonetos. No processo, a carga pré-aquecida entra na seção do reator 

com o catalisador regenerado e já aquecido por um ou mais fontes de envio (risers) onde ocorre 
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o craqueamento. O riser é um leito fluidizado onde se unem um fluxo ascendente de gases 

reativos e de finos de catalisador. A temperatura de um reator normalmente é na faixa 450�

520°C e a pressão em 10�20 psig aproximadamente (MATAR, HATCH, 2000). 

A regeneração do catalisador é feita a partir da combustão dos depósitos de carbono 

(coque) à dióxido de carbono e, após esta etapa, ele retorna ao fundo do riser (MATAR, 

HATCH, 2000). 

Nos processos de leito móvel, a carga pré-aquecida encontra o catalisador já quente, em 

finos de catalisador, que decaem por gravidade à zona de regeneração. Assim como no processo 

de leito fluidizado, a conversão à aromáticos é baixa e a mistura de gases leves de 

hidrocarbonetos saturados e insaturados é produzida. A gasolina é um produto rico em 

aromáticos e algumas parafinas desta etapa (MATAR, HATCH, 2000). 

 

3.3 REFORMA CATALÍTICA 

 

A Reforma Catalítica é o processo que tem como objetivo melhorar a octanagem (índice 

de octanos) na matéria-prima da nafta, a partir da mudança da composição química. Compostos 

hidrocarbonetos diferem grandiosamente nas razões de octanos pelas especialidades nas 

respectivas estruturas. Em geral, aromáticos possuem maior presença de octanos do que as 

parafinas e as cicloparafinas. Semelhante aos aromáticos, as parafinas ramificadas possuem alta 

octanagem. O número de octano de uma mistura de hidrocarbonetos é função do número de 

octano dos diferentes compostos e suas frações que formam a mistura (MATAR, HATCH, 

2000). 

 Aumentando-se a octanagem de uma nafta com baixo índice de octanos pode ser obtido 

a partir da mudança molecular da estrutura dos componentes que possuem este índice baixo. 

Muitas reações conhecidas são responsáveis por esta alteração, como por exemplo a 

desidrogenação de nafta e a desidrociclização de parafinas à aromáticos. A Reforma Catalítica 

é considerada um processo chave para obtenção de benzeno, tolueno e xilenos (BTX). Estes 

aromáticos são importantes intermediários para a produção de muitos produtos químicos 

(MATAR, HATCH, 2000). 
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3.4 ALQUILAÇÃO 

 

Alquilação em processamento de petróleo é o procedimento que transforma moléculas 

grandes de hidrocarbonetos na faixa da gasolina em moléculas menores, que possuirão elevado 

índice de octanos. Os produtos são hidrocarbonetos ramificados que possuem alta octanagem 

(MATAR, HATCH, 2000). 

O termo alquilação geralmente é aplicado à reação catalisada por ácido entre um 

isobutano e várias olefinas leves e o produto é conhecido como alquilado. Estes alquilados são 

os melhores possíveis combustíveis para motores devido à sua excelente estabilidade e elevado 

número de octano. Ácido sulfúrico ou anidrido ácido fluorídrico podem servir como 

catalisadores para a reação de alquilação. Estes ácidos são capazes de ceder ao hidrocarboneto 

o próton necessário para reagir com a olefina e formar o carbocátion. As principais variáveis de 

processo que afetam o mercado da alquilação com ácido sulfúrico são a temperatura de reação, 

a razão de reciclo do isobutano, a velocidade espacial do reator e a força do ácido gasto (residual 

ao processo contendo hidrocarbonetos) após a reação. Para controlar a vazão de ácido fresco 

adicionada ao reator, este ácido gasto pode ser adicionado, sendo monitorada sua densidade, 

sua razão de fluxo e sua temperatura. Esta etapa pode reduzir o consumo de ácido em uma 

unidade de alquilação (MATAR, HATCH, 2000). 

 

3.5 ISOMERIZAÇÃO 

 

Reações que levam ao rearranjo da cadeia principal de parafinas e cicloparafinas num 

reator catalítico são importantes para elevar o número de octano de um produto reformado, 

sendo assim denominada a Isomerização. 

A reação de isomerização deve ocorrer na superfície de um catalisador de platina ou em 

um sítio ácido do catalisador. No primeiro caso, a reação é lenta. Apesar disso, a maioria das 

reações de isomerização ocorre pela formação de um carbocátion. Este carbocátion, uma vez 

formado, pode rearranjar o esqueleto parafínico, levando à formação de isômeros ramificados. 

Como exemplo deste processo, a isomerização de alquil-ciclopentanos pode ocorrer tanto em 

superfícies de catalisadores de platina ou de sílica/alumina (MATAR, HATCH, 2000). 
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4. O SHALE GAS 

 

Este tópico tem como objetivo apresentar as principais características do shale gas/shale 

oil, sua formação, seus impactos ambientais, distribuição geográfica e as tecnologias para 

exploração. 

 

4.1 FORMAÇÃO E CARACTERÍSTICAS 

 

Diversas teorias a respeito da origem do petróleo foram formuladas e o processo que a 

explica contribui para a descoberta de novas jazidas, como também para maiores informações 

sobre sua composição química e suas propriedades.  

A teoria mais aceita é a orgânica, composta por Karl Engler e Hans Hofer, que diz que 

o petróleo seria oriundo de substâncias orgânicas, restos de animais e vegetais, principalmente 

microfauna, plânctons e microflora, que teriam se depositado em grandes quantidades nos 

fundos dos mares e lagos. Essa massa de detritos orgânicos se transformaria em compostos 

químicos sob a ação do calor e da pressão das camadas que iriam se depositando e pela ação de 

bactérias ao longo do tempo. Entre os compostos vindos dessa transformação estariam alguns 

gases, alguns compostos solúveis em água e um material sólido remanescente, que continuaria 

a sofrer a ação das bactérias até se transformar em uma substância semissólida, pastosa 

(FARAH, 2012). 

Este material só é transformado em substância no estado líquido por reações químicas 

de craqueamento, catalisadas por minerais contidos na rocha matriz. Esta substância líquida é 

então submetida ao peso dos sedimentos, às forças geológicas e à diferença de densidade com 

relação à água salgada. Com isso, ela teria tendência a migrar através das rochas mais 

permeáveis à sua passagem ou de fissuras presentes nestas rochas. Como o petróleo é menos 

denso que a água, essa migração seria efetuada por ascensão, e continuaria até que o petróleo 

se encontrasse preso em uma �armadilha�, constituída por uma bolsa rochosa. Tais armadilhas 

são as rochas reservatório, porosas, que armazenam o petróleo, cobertas por uma camada que 

impede a saída do petróleo para a superfície (FARAH, 2012). 

Com isso, para que se tenha uma jazida de petróleo comercialmente interessante, é 

preciso a existência de: 

· Rocha geradora, onde o petróleo se formou; 

· Rocha reservatório, onde o petróleo fica estocado; 
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· Rocha saliente, que impede a constante migração do petróleo; 

· Falhas estruturais para impedir a migração adequada do petróleo; 

· Armadilha para armazenar o petróleo que migrou; 

· Tempo para permitir que essas condições se deem na sequência adequada (FARAH, 2012). 

 

A Figura 2 apresenta um esquema básico da representação da região onde podem ser 

encontrados shale gas e shale oil. Desta maneira, é possível entender o fato do shale gas não 

ser um gás convencional uma vez que, antigamente, sua exploração era bem dificultada pela 

falta de tecnologia para retirada em camadas profundas de terra. 

 

 
Fonte: Adaptado de U.S. ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION (2011). 

Figura 2: Reservas de óleos convencionais e não convencionais. 

 

O shale gas constitui um gás não-convencional que se encontra em sua própria rocha 

geradora denominada folhelho, diferentemente do gás convencional que migra dessas rochas 

até encontrar uma rocha impermeável mais próxima à superfície. Tal característica dificulta a 

sua exploração pelo fato de que o shale gas irá se encontrar a grandes profundidades e fica 

distribuído por vários quilômetros de extensão. (SIMÃO, 2014). 

Contudo, novas tecnologias surgiram ao longo dos anos permitindo a exploração desse 

recurso não convencional.  
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4.2 TECNOLOGIAS DE PRODUÇÃO 

 

Duas técnicas desenvolvidas foram diferenciadas e permitiram a exploração do shale 

gas, apresentadas a seguir: 

è Perfuração horizontal: a perfuração horizontal permite a exposição de grandes trechos do 

reservatório aos equipamentos de extração, além de possibilitar a exploração de diversos poços 

ao mesmo tempo. A técnica consiste em perfurar verticalmente até a profundidade de milhares 

de pés e então virar cerca de 90graus, permitindo uma perfuração quase horizontal. A Figura 3 

e a Figura 4 trazem uma representação da perfuração vertical e da perfuração horizontal (THE 

DOW CHEMICAL COMPANY, 2011). 

 

 
Fonte: Adaptado de EHRENREICH (2014). 

Figura 3: Perfuração vertical. 
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Fonte: Adaptado de EHRENREICH (2014). 

Figura 4: Perfuração horizontal. 

 

Com isso, a perfuração horizontal é mais eficiente, necessitando de menos poços, menos 

área de drenagem, menor infraestrutura é requisitada e menor é o trabalho da exploração.  

 

è Fratura hidráulica: envolve fraturar a rocha pouco permeável em que se encontra o shale 

gás e shale oil usando água pressurizada. Uma solução injetada a alta pressão força o 

craqueamento da formação, e pequenas partículas contidas nesta solução, normalmente areia, 

mantém os �poros� abertos, aumentando significativamente a quantidade de gás que pode ser 

extraído. A fratura da rocha usando água pressurizada é normalmente adicionada com outros 

produtos químicos (polímeros, agentes de formação de espuma, etc.) que servem para redução 

da fricção, inibição de corrosão, prevenção do crescimento de bactérias, estabilização da argila 

entre outros fatores (THE DOW CHEMICAL COMPANY, 2011). 

A água a ser utilizada pode ser captada de rios, lagos, do mar e parte dela escoa em fluxo 

reverso quando o processo é concluído, sendo então reutilizada.  

Essas duas tecnologias representam os maiores custos na exploração do shale gas, o que 

se deve ao aluguel dos equipamentos utilizados, tornando o processo mais lucrativo com a 

redução do seu tempo de uso.  
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4.3 IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

Apesar do aperfeiçoamento da técnica de fratura hidráulica nas últimas décadas, existem 

preocupações com possíveis problemas ambientais que podem surgir a partir da sua utilização 

(SIMÃO, 2014). 

Podemos citar como alguns destes problemas: 

a) Contaminação de aquíferos no subsolo 

b) Vazamentos na superfície 

c) Demanda por captação de água 

d) Disposição de água e resíduos tóxicos 

e) Emissões atmosféricas  

f) Poluição sonora e visual e problemas de tráfego  

Quanto à contaminação de aquíferos no subsolo devido à injeção de componentes 

químicos para retirada do gás, vale lembrar que a perfuração ocorre em campos conhecidos, o 

que minimiza o risco. Além disso, essa técnica apresenta reforço triplo nas camadas de cimento 

e aço que revestem o poço nas profundidades em que se encontram águas subterrâneas, e como 

o folhelho se encontra a milhares de metros dessas regiões, as fraturas não devem atingir os 

reservatórios (SIMÃO, 2014). 

O consumo de água utilizado nesta técnica também é baixo se comparado a diversas 

outras fontes de energia, o que não dispensa um planejamento para que o abastecimento não 

fique prejudicado (SIMÃO, 2014). 

Em relação às emissões atmosféricas, geração de gases de efeito estufa para exploração 

de shale gas é mais pronunciada que no caso do óleo convencional. Isso se dá pelo baixo volume 

de gás produzido por área, o que requer um fraturamento maior por metro cúbico de gás 

produzido. Porém, uma vez retirado e processado, o shale gas é um dos gases mais "limpos" a 

ser emitido (SIMÃO, 2014). 

Alguns problemas podem ser causados por abalos sísmicos provocados não pelo 

fraturamento hidráulico em si, mas pelo fato que os reservatórios no subsolo além de receberem 

uma injeção de água muito maior que os locais de fraturamento, esta água não é removida, e 

conforme a pressão aumenta nestes reservatórios, falhas geológicas podem ser empurradas e 

causar rupturas, desencadeando em um terremoto (SIMÃO, 2014). 

Devido a todos esses fatores, a exploração do shale gas tornou-se mal vista por muitos 

países. Na França a exploração do shale gas foi banida devido aos riscos ambientais que a 
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fratura hidráulica apresentou (IEA, 2012). Já na China e na Argentina, essa questão é discutida 

uma vez que ambos os países pretendem se tornar autossuficientes nessa questão (SIMÃO, 

2014). 

 

4.4 ESTIMATIVAS/LOCALIZAÇÃO DAS RESERVAS 

 

A Figura 5 mostra a distribuição do shale gas/shale oil no mundo, em que as regiões 

coloridas em vermelho são as que foram identificadas reservas de shale, enquanto as amarelas 

constituem as áreas em que o shale não foi identificado, levando em consideração a data deste 

mapa (maio de 2013). As regiões cinza são aquelas em que não foram realizados levantamentos. 

 

 
Fonte: U.S. ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION (2013). 

Figura 5: Distribuição de shale gas/shale oil no mundo. 

 

Nos EUA existem duas principais regiões para produção de gás não convencional: The 

Eagle Ford Shale play no Texas e The Marcellus Shale play no nordeste dos Estados Unidos 

(THE DOW CHEMICAL COMPANY, 2011). 

A formação shale no Eagle Ford se encontra próxima ao existente polo petroquímico da 

região, enquanto a base Marcellus (por alguns já estimado como o maior depósito já conhecido 
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de shale gas no mundo) está a uma maior distância da Costa do Golfo, onde há muitas indústrias 

petroquímicas existentes (THE DOW CHEMICAL COMPANY, 2011). 

  
Fonte: Adaptado de GEOLOGY apud ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION (2010). 

Figura 6: Principais bases shale gas/shale oil nos Estados Unidos. 

 

A Figura 6 destaca as principais bases de shale gas/ shale oil nos Estados Unidos, com 

destaque para a marcação feita em amarelo, que mostra um cracker que está sendo implantado 

em West Virgínia pela Braskem. 

 

4.5 SHALE OIL E WESTERN CANADIAN OIL SANDS (ÓLEO CANADENSE) 

 

O óleo canadense constitui um depósito não-convencional de óleo formado por uma 

mistura de areia, argila e água saturada. Esse óleo é pesado e extremamente viscoso, e é 

conhecido como betume. Pode ser encontrado em grandes quantidades no oeste do Canadá.  

Com a mistura do óleo pesado (Western Canadian Oil Sand) e do óleo leve (shale oil), 

a produção de produtos mais pesados será menos impactada, uma vez que a refinaria não irá 

processar somente a carga leve de shale, mas uma mistura mais pesada (IHS, 2012). 

Projeto 

Ascent 

Braskem 
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A Figura 7 traz uma estratificação do percentual de rendimento da produção com os 

diversos tipos de óleos. Na Tabela 1, é apresentado o grau API (densidade do petróleo criada 

pela American Petroleum Industry) destes óleos citados. 

 

 

Fonte: Adaptado de HAVERLY SYSTEMS (2012). 

Figura 7: Rendimento e qualidade dos diferentes óleos processados nos EUA. 

 

Tabela 1: Grau API dos diferentes óleos processados nos EUA. 

 

Fonte: HAVERLY SYSTEMS (2012). 
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Assim, a mistura do óleo canadense com o shale oil proporcionaria aos EUA um óleo 

de características semelhantes aos já processados em suas refinarias, como o West Texas, o 

Árabe e o Maya, o que reduziria os problemas enfrentados ao se utilizar um óleo muito mais 

leve. 

Existe, entretanto, um problema de logística com o WCS, que se encontra distante das 

refinarias norte-americanas (oeste do Canadá) e é transportado por trem e caminhões (IHS, 

2012). Na Figura 8 são destacadas as rotas de processamento do shale gas com o gás natural e 

a do shale oil com óleo bruto e com WCS, onde as setas em verde mostram uma maior 

produtividade e em vermelho uma menor produtividade. 
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Fonte: Elaboração própria. 

Figura 8: Utilização do shale gas e shale oil com WCS. 
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A Figura 9 aponta as rotas da construção de novos dutos que irão permitir a transação 

entre óleo canadense e correntes dos EUA (como, por exemplo, diluentes), o que minimizará 

os problemas de logística. 

 

 

Fonte: Adaptado de IHS (2013f). 

Figura 9: Dutos EUA x Canadá. 
 

4.6 IMPACTOS DO PROCESSAMENTO SHALE GAS E SHALE OIL 

 

Na Figura 10 pode-se observar o impacto da adição do shale gas com a corrente de gás 

natural nos steam crackers, aumentando o rendimento de produtos mais leves e reduzindo os 

mais pesados. 
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Fonte: Elaboração própria. 

Figura 10: Impactos da substituição do gás convencional por Shale gas. 

 

Com isso, o eteno se torna mais competitivo no mercado uma vez que sua produção 

aumenta, enquanto há a redução na produção de propeno, butadieno e BTX. Observar que a 

nafta a ser utilizada no Steam Cracker é a craqueada, e não a da destilação direta.  

Na Figura 11, a análise é similar para a adição do shale oil à carga de óleo bruto. Neste 

caso, haverá redução da produção de resíduo atmosférico e resíduo de vácuo, levando à 

diminuição da carga de FCC e UCR, o que traz impacto direto na produção de propeno, gasolina 

e coque, fato que será aprofundado durante o desenvolvimento do trabalho. 
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Fonte: Elaboração própria. 

Figura 11: Impactos da substituição do óleo convencional por shale oil. 
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5. OS IMPACTOS DO ADVENTO DO SHALE GAS NOS MERCADOS DE PROPENO, 

GASOLINA, BTX E COQUE 

 

O presente capítulo tem o objetivo de mostrar os quatro produtos impactados pelo 

advento do shale gas/shale oil a serem avaliados no estudo. Vale ressaltar que outros produtos 

também serão afetados em sua disponibilidade como, por exemplo, butadieno, isopreno entre 

outros.  

 

5.1 OPORTUNIDADES PARA O PROPENO 

 

Diversos são os meios para obtenção de propeno, sendo o processo de Steam Cracking 

a sua fonte mais importante. Quanto mais pesada a carga processada, maior a relação 

propeno/eteno. A segunda maior fonte de propeno é o FCC.  

Como propeno constitui um produto secundário, sua produção depende dos mercados 

de eteno e gasolina, que são os produtos principais de Steam Cracking e de FCC 

respectivamente.  

Com o advento do shale gas e shale oil, muitos crackers nos Estados Unidos que 

processavam nafta passaram a receber etano e houve uma redução da disponibilidade de carga 

de FCC, o que causou uma queda na produção de propeno. De 13 bilhões de libras em 2005 

passou para apenas 7,6 bilhões em 2012. Essa diferença de 5,4 bilhões de libras está levando a 

uma onda de novos projetos de plantas de propeno (IHS, 2013a). 

A Figura 12 aponta para uma queda da produção de propeno e benzeno a partir de Steam 

Cracker. Pode-se observar os impactos causados pela crise de 2008, no qual plantas 

petroquímicas com base de etano se sustentaram no mercado, porém as com base de nafta não 

conseguiram absorver a crise, resultando no seu encerramento. 
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Fonte: Adaptado de IHS (2013a). 

Figura 12: Queda da produção de propeno e benzeno a partir de Steam Cracker. 

 

Assim, espera-se que o preço de propeno continue subindo de forma considerável nos 

próximos anos, como pode ser visto na Figura 13: 

 

 
Fonte: Adaptado de IHS (2014). 

Figura 13: Projeção de preços de Propeno. 
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Com esta modificação do cenário americano, optou-se por uma busca de fontes 

alternativas para suprir a redução da produção de propeno, que serão detalhadas a seguir. 

 

5.1.1 PROPENO POR FCC 

 

A obtenção de propeno através de FCC pode ser feita de diversas formas, dentre elas 

estão o uso de ZSM-5, tecnologia para maximização de propeno, novas splitters e integração 

com Steam Cracking. Nos próximos tópicos serão abordados apenas o uso de ZSM-5 e 

tecnologia para maximização de propeno. Não foi observado um aumento do número de 

splitters uma vez que já possuem capacidade ociosa desde a falta de propeno. A integração com 

Steam Cracking poderia se dar de duas formas, integrando FCC com novos Steam Crackers 

base etano ou integrando DCC, Steam Cracker e unidade de alquilação. Ainda não foram 

indicadas grandes movimentações quanto à integração com Steam Cracking, porém é uma 

possibilidade bastante plausível, dado que no próprio EUA as refinarias já têm integração com 

o refino (MALLER et. al., 2015). 

 

5.1.1.1 USO DE ZSM-5 

 

O ZSM-5 é catalisador que sobrecraqueia a nafta, gerando mais propeno e menos nafta 

craqueada. Podemos verificar a vantagem da utilização do ZSM-5, com destaque na Figura 14, 

para a relação da conversão de propeno com ZSM-5 (pontos azuis com linha de tendência 

contínua) e sem ZSM-5 (pontos azuis com a linha de tendência tracejada) e a relação da 

conversão de nafta leve com ZSM-5 (pontos vermelhos com a linha de tendência contínua) e 

sem ZSM-5 (pontos vermelhos com a linha de tendência tracejada). 
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Fonte: Adaptado de DUPRAZ (2012). 

Figura 14: Produção de propeno versus produção de nafta leve com e sem o uso de ZSM-5. 

 

Podemos citar duas tecnologias desenvolvidas que fazem uso deste aditivo, o HP FCC 

Technology (High Propylene FCC) e o HS FCC Technology (High Severity FCC).  

O HP FCC Technology já foi implementado em empresas como a Satorp (localizada em 

Al Jubail, Arábia Saudita) e Petron (localizada em Bataan, Filipinas), enquanto o HS FCC 

Technology foi implementado pela refinaria JX, localizada em Mizushima, Japão e seu uso está 

sendo estudado pela Saudi Aramco (MARGOTIN, 2011). 

O HS FCC maximiza a produção de olefinas leves, tais quais propeno e buteno, mas por 

outro lado diminui a produção de gasolina, segundo pode ser observado na Figura 15 a partir 

da avaliação dos rendimentos de cada produto em cada tipo de tecnologia (MARGOTIN, 2011). 
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Fonte: Adaptado de MARGOTIN (2011). 

Figura 15: Cortes dos produtos oriundos de FCC, HP FCC e HS FCC. 

 

Entretanto, o uso destas duas últimas tecnologias não foi identificado até o presente 

momento nos Estados Unidos, e o ZSM-5 está sendo utilizado de forma independente de ambas. 

 

5.1.1.2 TECNOLOGIA PARA MAXIMIZAÇÃO DE PROPENO 

 

Dentre estas tecnologias, podem ser citadas o FlexEne/Polinafta, integração do DCC, 

FlexEne (Polinafta) e ERU, além do R2P (Residue to Propylene) (MALLER et. al., 2015). 

Foram desenvolvidas variações do processo FCC com o objetivo de aumentar a 

produção de propeno. O DCC (Deep Catalytic Cracking) licenciado pela Technip Stone & 

Webster Process Technology (Technip) foi desenvolvido exclusivamente para maximizar a 

produção de olefina.  Esse processo utiliza um catalisador específico que contém o tradicional 

de FCC mais sítios ativos que craqueiam nafta. O catalisador é feito para minimizar a 

transferência de hidrogênio e preservar a produção de propeno (TECHNIP STONE & 

WEBSTER HOUSTON, 2014). 

O FlexEne/Polinafta está sendo utilizado em algumas empresas tais quais a Petron 

(localizada em Bataan, Filipinas) e na SRPC (localizada em Soukhna, Egito). Nos últimos três 

anos, o FlexEne foi aplicado em 7 projetos (MARGOTIN, 2011). 
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A integração de DCC, FlexEne (Polinafta) e ERU utiliza tecnologias tais quais Prime 

G+ (gasoline hydrotreater) e HYVAHL (resid hydrotreater) (AXENS, 2015). A integração do 

DCC, FlexEne e ERU ainda não foi realizado em larga escala, entretanto já existe uma 

integração implementada pela Qatar e um projeto da empresa IRPC Public Company Limited a 

iniciar em 2015.  

O projeto da empresa IRPC Public Company Limited tem como objetivo converter 

resíduo atmosférico em propeno de alto valor e corte de gasolina rica em aromáticos. Estima-

se que o DCC irá maximizar a produção de propeno em mais de 280 000 tpa através de um 

esquema integrado com o FlexEne. 

A tecnologia R2P (residue to propylene) foi implantado por algumas empresas tais quais 

Takrrer (Ruwais refinery, em Abu Dhabi) e a SRPC (localizada em Soukhna, no Egito) 

(MARGOTIN, 2011). 

Estas tecnologias, no entanto, ainda são muito recentes e ainda não foram observadas 

em larga escala.  

 

5.1.1.3 INTEGRAÇÃO STEAM CRACKER 

 

Com relação à produção de propeno por integração com Steam Cracker, foram avaliados 

os seguintes casos: Integrar FCC com novos Steam Crackers base etano e integrar DCC, Steam 

Cracker e unidade de alquilação (MALLER et. al., 2015). 

 

5.1.2 TECNOLOGIAS �ON-PURPOSE� 

 

As tecnologias �on-purpuse� são as que têm sido mais visadas pelas empresas nos 

próximos anos, uma vez que constituem tecnologias mais antigas e, portanto, mais conhecidas 

(IHS, 2014). 

Nos próximos tópicos, serão abordadas a Desidrogenação de Propano (PDH), Metátese 

e Metanol à Propeno/Metanol à Olefinas (MTP/MTO). 
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5.1.2.1 DESIDROGENAÇÃO DE PROPANO (PDH) 

 

Este processo consiste em remover dois átomos de hidrogênio do propano (C3H8), 

convertendo-o em propeno (C3H6), esquema básico demonstrado na Figura 16. Esta tecnologia 

não é nova e sua primeira planta foi construída em 1990 em uma companhia Petroquímica 

Nacional na Tailândia (atualmente PTT Public Co.), companhia de óleo estatal, que usava o 

processo Oleflex da Universal Oil Products (atualmente UOP LLC) (IHS, 2014). 

 

  

Fonte: Elaboração própria. 

Figura 16: Desidrogenação do propano para gerar propeno. 

 

Antigamente o preço do propeno era tão próximo ao do propano nos Estados Unidos 

que a desidrogenação do propano para formar propeno não era rentável. Com o advento do 

shale gas, esta prática se tornou lucrativa em decorrência da redução do preço do propano, com 

o aumento da oferta (IHS, 2014). 

Com isso, plantas de PDH estão sendo implantadas em diversos países ao longo do 

mundo com o propósito de recuperar o déficit de propeno, conforme pode ser observado na 

Figura 17, que apresenta um indicativo de plantas existentes em 2013 e a previsão para o ano 

de 2020: 
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Fonte: Adaptado de ZINGER (2013). 

Figura 17: Distribuição de plantas de PDH. 

 

No momento, existem 16 unidades de PDH em operação no mundo, espalhadas entre 

10 países e produzindo cerca de 3,9 milhões de toneladas de propeno por ano (IHS, 2014). 

Em 2010 uma unidade de PDH pertencente a PetroLogistics entrou em operação nos 

EUA com uma capacidade de 658 kta, ou seja, em valores de 2013, essa unidade representa 3,5 

% do suprimento de propeno dos EUA (IHS, 2014). 

Diferentes empresas anunciaram planos para implementar unidades de PDH nos EUA 

nos próximos anos, com uma capacidade total esperada de 4 milhões de toneladas (IHS, 2014). 

A Tabela 2 lista as empresas citadas e traz um resumo sobre estas. 
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Tabela 2: Investimentos de empresas para implementação de PDH nos EUA. 

Plantas de PDH Planejadas na América do Norte 

Companhia Local 
Capacidade 

(kta) 
Tecnologia Start-up Uso de Propeno 

Propeno PetroLogistics 
Houston, 

Texas 
658 

Lummus - 
Catolin 

2010 Mercado Externo 

Dow Chemical 
Freeport, 

Texas 
750 UOP - Oleflex 

Meio de 
2015 

Cativo 

Enterprise 
Mont 

Belvieu, 
Texas 

725 
Lummus - 

Catolin 
Meio de 

2016 
Mercado Externo 

Ascend Alvin, Texas 1.173 UOP - Oleflex 
Meio de 

2017 
Cativo/Ottake 

Agreement 

Williams 
Redwater, 

Alta 
500 UOP - Oleflex 

Meio de 
2017 

Ottake Agreement 

REXTAC Odessa, TX 400 UOP - Oleflex 
Início de 

2018 
Cativo 

Formosa Plastics CORP 
Point 

Comfort, 
Texas 

600 Udhe - Star 
Início de 

2018 
Cativo 

Hypothetical Desconhecido 750 N/A 2021 N/A 

Fonte: Adaptado de IHS (2014). 

 

A Petrologistics L.P. em Houston iniciou a maior planta de PDH no mundo (658,000 

toneladas métricas/ano) e em 2010 anunciou uma segunda planta do mesmo tamanho para 

iniciar em 2017, ambas utilizando tecnologia Catofin PDH da Lummus Technology Inc. 

Houston (IHS, 2014). 

Esta base é estrategicamente localizada no Houston Ship Channel com acessos diretos 

e indiretos para aproximadamente metade do consumo de propeno dos EUA. A planta, que teve 

início em 2010 tem uma capacidade anual de produzir cerca de 1.45 bilhão de libras. Tem um 

acesso direto também à Mt. Belvieu Texas (IHS, 2014). 

 

5.1.2.2 METÁTESE 

 

A metátese é o processo que realiza a conversão de butenos e eteno em propeno. Essa 

tecnologia envolve uma reação catalítica de desproporcionamento, visualizada na Figura 18: 
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Fonte: Elaboração própria. 

Figura 18: Reação química do processo de Metátese. 

 

Desenvolvida pela Phillips e atualmente licenciada pela Lummus, a metátese requer 

correntes de eteno e butenos com alto grau de pureza (IHS, 2014). 

Atualmente esse processo é uma alternativa viável, dado ao baixo preço de eteno se 

comparado ao propeno após o advento do shale gas. Além disso, a disponibilidade de C4 deve 

ser viável, caso contrário, a tecnologia não se justifica, pois, esta matéria-prima é de 

fundamental importância ao processo. O n-buteno pode ser adquirido através de um cracker de 

nafta ou da dimerização do etileno (IHS, 2014). 

No momento, existem 22 unidades de metátese em operação no mundo, espalhadas entre 

13 países e com capacidade de 3,5 milhões de toneladas de propeno por ano (IHS, 2014). 

Somente nos EUA existem 3 unidades de metátese em operação que totalizam uma 

capacidade de, aproximadamente, 800 mil de toneladas de propeno por ano (IHS, 2014). A 

Tabela 3 mostra um resumo sobre essas 3 unidades em operação. 

 

Tabela 3: Empresas que implementam metátese nos EUA. 

Plantas de Produção de Propeno da BASF 

Companhia Local 
Grade de 
Produção 

Tecnologia Capacidade Total em 2013 (kmt) 

BASF/Total LLC Port Arthur, TX PG Metátese 312 

Plantas de Produção de Propeno da LyondellBasell 

Companhia Local 
Grade de 
Produção 

Tecnologia Capacidade Total em 2013 (kmt) 

Equistar Channelview, TX PG Metátese 204 

Equistar Channelview, TX PG Metátese 272 
Fonte: Adaptado de IHS (2014). 
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5.1.2.3 METANOL À PROPENO/METANOL À OLEFINAS (MTP/MTO) 

 

Existem duas tecnologias de Metanol à Propeno disponíveis, sendo uma delas a Metanol 

à Olefinas (MTO) que produz tanto eteno como propeno e visa maximizar a produção de 

propeno, com a visão geral apresentada em blocos na Figura 19: 

 

 
Fonte: Adaptado de IHS (2013a). 

Figura 19: Esquemática da Tecnologia MTO. 

 

A outra tecnologia visa converter metanol em propeno através do uso da zeólita 

modificada ZSM-5 (DUPRAZ, 2012). 

 A empresa BASF está considerando a construção de uma unidade de MTP nos EUA, 

que tem previsão de início de suas atividades em 2019. O propeno do MTO terá menor custo 

que o propeno de PDH, porém a unidade apresenta um significativo custo inicial. Este seria o 

maior investimento de capital da história da companhia, avaliando um custo de cerca de U$ 1,4 

bilhão (IHS, 2014). 

A IHS Chemical estima que uma unidade de conversão de gás natural para metanol 

custa de U$800-1,000/t, e a unidade de metanol a propeno custa cerca de U$1,000/t (IHS, 2014). 

Na Figura 20 e na Figura 21, podem ser observados os custos de investimentos de 

algumas rotas de produção de propeno e os cortes obtidos para diferentes tecnologias 

respectivamente: 



 

46 
 

 
Fonte: Adaptado de SIMÃO (2014) apud HOUDEK, ANDERSEN (2005). 

Figura 20: Custos de investimento de tecnologias "on-purpose". 

 
Fonte: Adaptado de HOUDEK, ANDERSEN (2005). 

Figura 21: Produtos de diferentes tecnologias para maximização da produção de propeno. 

 

Quanto aos custos de investimento, estes podem variar desde U$ 50 milhões até cerca 

de U$ 1 bilhão. Note que, para a tecnologia de MTO, metade do custo avaliado está na obtenção 

do metanol, tornando este custo desfavorável se comparado a outras tecnologias tal qual o PDH 

(IHS, 2014). 

A relevância das tecnologias �on-purpose� vem crescendo a cada ano e estima-se um 

crescimento de 14% avaliado em 2013 para 27% em 2018 (IHS, 2013a). A perspectiva mundial 

e norte-americana quanto às tecnologias utilizadas para produção de propeno em 2018 pode ser 

mostrada na Figura 22 e na Figura 23: 
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Fonte: Adaptado de IHS (2013a). 

Figura 22: Perspectiva de crescimento do uso de tecnologias on-purpose para produção de 

propeno. 

 

 
Fonte: Adaptado de IHS (2014). 

Figura 23: Perspectiva da capacidade de produção de propeno para o ano de 2018 nos EUA. 
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Observando-se a Figura 22, devemos ressaltar que a produção de propeno por FCC não 

necessariamente representa uma queda, porém proporcionalmente à outras tecnologias, houve 

uma redução do seu uso. 

Com isso, percebe-se a crescente importância principalmente do uso das PDHs, uma 

vez que a obtenção de propeno através da metátese torna-se desfavorável devido ao uso de 

buteno (que apresenta uma queda de produção devido ao advento do shale gas) e que os custos 

de investimentos para uma unidade de MTP/MTO são muito elevados (IHS, 2014). 

 

5.1.3 PROPENO DE OIL SANDS 

 

Ao se processar o óleo pesado WCS é produzido o chamado off-gas, uma mistura de 

hidrogênio e gases de hidrocarbonetos leves, que contém propeno (WILLIAMS ENERGY 

CANADA INC, 2013). A Figura 24 traz uma visão do uso do offgas sendo utilizado como 

combustível e posteriormente seu uso ao ser aproveitado em uma fracionadora, o que permitiria 

a obtenção de propeno. 

 

 
Fonte: Adaptado de WILLIAMS ENERGY CANADA INC. (2013). 

Figura 24: Visão geral da produção de Propeno de Oil Sands. 

 

 Atualmente a empresa Williams Energy Canada é a única que está utilizando tal 

processo para obtenção de propeno (produção atual menor que 100 kta), porém possui planos 

de expansão da produção (WILLIAMS ENERGY CANADA INC, 2013). 

Na Figura 25, pode-se observar a distribuição da produção de propeno no âmbito 

mundial, destacando a produção nos anos de 2008 e 2013 e a estimativa para o ano de 2023. 
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Fonte: Adaptado de LEWANDOWSKI (2013). 

Figura 25: Produção mundial de propeno e derivados. 

 

Portanto, espera-se uma queda inicial da produção de propeno devido ao uso do shale 

gas/shale oil, com estimativa para um futuro crescimento desta produção baseada 

principalmente na utilização de PDHs. 

 

5.2 OPORTUNIDADES PARA GASOLINA 

 

Com o crescente uso do shale oil nas refinarias norte-americanas, a quantidade de 

produtos mais pesados foi impactada e a produção da carga de FCC para obtenção de nafta de 

gasolina (gasóleo leve) foi reduzida. Com isso, novas formas para obtenção de gasolina foram 

estudadas, sendo algumas inclusive já mencionadas anteriormente, como o FlexEne, uma 

tecnologia flexível que pode maximizar tanto a produção de gasolina, de propeno ou de 

destilado (diesel e querosene) (MALLER et. al., 2015). 

O menor rendimento de VGO e resíduo de vácuo diminuem diretamente as taxas de 

coque, FCC e alquilados, reduzindo sua contribuição para o pool de gasolina. Por outro lado, a 

nafta leve isomerizada e barris de octano reformado aumentam o pool de gasolina e 

desempenham um papel cada vez maior na sua produção e rentabilidade global. Além disso, as 
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refinarias vêm misturando etanol de alta octanagem na gasolina, além de completar seu pool 

com nafta DD que estará mais disponível com a revolução do shale oil e shale gas (IHS, 2013c). 

Portanto, podem ser observados os seguintes aspectos (IHS, 2013c). 

- Substituição de nafta por etano na pirólise: Redução da produção de Gasolina 

- Redução da disponibilidade de carga de FCC: Redução da produção de Gasolina 

- Maior disponibilidade de Nafta e C5
+: Elevação na produção de Gasolina 

A Figura 26 apresenta o balanço demanda/oferta de nafta nos Estados Unidos, numa 

avaliação entre os anos de 2000 e 2012: 

 

 
Fonte: Adaptado de IHS (2013c). 

Figura 26: Relação da nafta nos Estados Unidos. 

 

A produção de shale oil nos campos dos EUA cresceu tão rapidamente que Dakota do 

Norte é atualmente o segundo maior produtor de óleo bruto nos EUA (WIER et. al., 2014). 

Dadas as considerações feitas e a crescente oferta de shale gas/shale oil nos Estados 

Unidos, foram realizados estudos para a avaliação de novas oportunidades para gasolina. 

 

5.2.1 OTIMIZAÇÃO DO USO DE NAFTA 

 

A otimização do uso de nafta pode se dar de diferentes maneiras. Uma delas seria a 

otimização por isomerização e reformas, que têm por objetivo aumentar a octanagem da nafta 

DD (WIER et. al., 2014). 



 

51 
 

O procedimento desta otimização por isomerização e reformas pode ser apresentado na 

Figura 27. A carga hidrotratada do NHT (�Naphtha Hydrotreating�) é enviada para o splitter 

de nafta, as parafinas leves de C5/C6 são enviadas para a unidade de isomerização e o C7
+ pesado 

para a unidade CCR Platforming. O splitter de nafta é designado para o controle de benzeno, 

dividindo os precursores do benzeno (metilciclopentano (MCP), ciclohexano (CH), benzeno 

(BZ)) tanto para a isomerização ou para a unidade CCR Platforming. Quando a produção de 

benzeno é o alvo, os precursores de benzeno são enviados para a unidade de reforma. Se o alvo 

é o mínimo de benzeno, então os precursores de benzeno devem ser enviados para a unidade de 

isomerização, que é excelente para a saturação do benzeno e conversão para parafinas C6 de 

alta octanagem. 

Remover os componentes C6 da unidade Platforming tem muitas vantagens. Primeiro, 

uma alta taxa de alimentação de C7
+ pode ser alcançado para a unidade CCR Platforming. 

Segundo, desde que os componentes C6 são os mais difíceis para reformar, a severidade da 

unidade CCR Platforming é reduzida. Em terceiro lugar, a concentração de benzeno do produto 

reformado é muito reduzida (WIER et. al., 2014).  

Além disso, processar componentes C5 e C6 em uma unidade de isomerização permite 

à refinaria recuperar o octano perdido devido à redução de benzeno (WIER et. al., 2014). 

 

 
Fonte: Adaptado de WIER et. al. (2014). 

Figura 27: Otimização do complexo de nafta. 
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Somando-se às vantagens já mencionadas, a unidade de isomerização de nafta e a 

unidade de reforma já são conhecidas e utilizadas mundialmente, bastaria uma integração de 

ambos para funcionar como um complexo que otimizasse a produção de gasolina (UOP, 2010). 

 

 
Fonte: Adaptado de UOP (2010). 

Figura 28: Distribuição mundial de unidades de isomerização de nafta e reforma. 

 

Outra maneira de se implementar a otimização do uso de nafta seria transformando-a 

em uma gasolina para exportação, principalmente para países que não tenham uma 

especificação tão rigorosa para sua gasolina (IHS, 2013c). Assim, esta transformação pode ser 

representada pela Figura 29: 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Figura 29: Transformação de Nafta em Gasolina para Exportação. 

 

Onde a nafta utilizada poderia ser uma nafta DD e C5
+ (visto que houve um aumento da 

disponibilidade de ambos após o uso do shale), um alquilado serviria como booster de 

octanagem e um exemplo de gasolina para exportação seria a Gasolina A Brasileira (IHS, 

2013c). 
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Os Estados Unidos também utilizam alquilado em sua gasolina, porém com toda esta 

disponibilidade, torna-se conveniente a exportação (IHS, 2013d). 

 

 
Fonte: Adaptado de IHS (2013d). 

Figura 30: Demanda e oferta de gasolina nos EUA. 

 

 Através da Figura 30, pode ser observado que a exportação de gasolina dos EUA se 

apresenta como um balanço negativo de gasolina no país, entretanto deve ser lido como um 

aumento dessa exportação.  

Na Figura 31, pode ser avaliado também a utilização da corrente C5
+ (gasolina natural) 

como carga de exportação: 
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Fonte: Adaptado de IHS (2013e). 

Figura 31: Demanda de Gasolina Natural nos EUA. 

 

Entretanto, a sua principal demanda de exportações será para uso como diluente de oil 

sands no Canadá, como pode ser observado na Figura 32. 

 

 
Fonte: Adaptado de (IHS, 2013c). 

Figura 32: Demanda de Gasolina Natural no Canadá. 
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O óleo canadense constitui um óleo extremamente pesado e que pode formar 

incrustações nos equipamentos por onde passa, sendo necessário, portanto, o uso de um diluente 

para permitir seu deslocamento e processamento (CHEMICAL ENGINEERING, 2014). 

 

5.2.2 CONVERSÃO DE C4 PARA GASOLINA 

 

Com o advento do shale gas, a produção de butanos está estimada para crescer de 20 

bpd para aproximadamente 80 bpd nos próximos 5 anos (2015-2020). O crescimento da 

quantidade de butanos adicionados ao pool de gasolina é impactante, com previsão de 6% de 

aumento para o ano de 2015 e 25% para os anos consecutivos. Tal fato torna-se ainda mais 

notável uma vez que a demanda de gasolina nos Estados Unidos deve permanecer estática e 

com possíveis quedas (YE, LIPPE, 2013). 

Com isso, a tecnologia de conversão de C4 para gasolina é interessante dado ao excesso 

de butanos que poderão ser convertidos e adicionados à gasolina nos próximos anos, impacto 

este apresentado na Figura 33. 

 
Fonte: Adaptado de YE, LIPPE (2013). 

Figura 33: Produção de butanos e gasolina natural nas plantas dos EUA. 
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A descrição do processo Oleflex é apresentada na Figura 34. 

 

 
Fonte: Adaptado de MEYERS (2005). 

Figura 34: Visão geral do Complexo C4 Oleflex. 

 

Ocorrerá conversão do nC4 em iC4, e deste para isobutenos na unidade Oleflex, o que 

aumenta o booster de octanagem, indo então para uma alquilação e completando o pool de 

gasolina. A unidade de alquilação será necessária para o propeno e propano que sobrarem no 

processo inicial (MEYERS, 2005). 

 

5.2.3 METANOL À GASOLINA 

 

Esta tecnologia foi implementada com sucesso em planta da Nova Zelândia, entretanto, 

o custo de capital é muito alto. A Figura 35 mostra um fragmento de uma foto tirada de uma 

planta de metanol à gasolina na Nova Zelândia. Na Costa do Golfo do Texas e na Louisiana 

existem grandes companhias americanas produtoras de metanol a partir do gás natural tais quais 

LyondellBasell, Eastman Chemical, Linde e Praxair, que não indicaram estar estudando esta 

tecnologia (EXXONMOBIL, 2015). 
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Fonte: Adaptado de EXXONMOBIL (2015). 

Figura 35: Planta de Metanol para gasolina na Nova Zelândia. 

 

A sequência reacional pode ser resumida na Figura 36: 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Figura 36: Esquema reacional de produção de metanol à gasolina. 
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A Tabela 4 mostra uma lista de plantas de MTG já implantadas para uso comercial ou 

demonstrativo: 

Tabela 4: Resumo de plantas de MTG. 
 

EMPRESA LOCAL 
CAPACIDADE 

(t/a) 

TIPO DE 

PLANTA 
INÍCIO STATUS TECNOLOGIA 

ExxonMobil 
Motunui, Nova 

Zelândia 
620.000 Comercial 1985 

Fechada 

desde 1996 

Processo de Leito 

Fixo 

URBK 
Wesseling, 

Alemanha 
4.200 Demonstração 1982 

Fechada 

desde 1984 

Processo de Leito 

Fluidizado 

JAMG Shanxi, China 100.000 Comercial 2009 Operação 
Processo de Leito 

Fixo de 2ª Geração 

JAMG Shanxi, China 900.000 Comercial  
Estudo de 

Viabilidade 

Processo de Leito 

Fixo de 2ª Geração 

DKRW 
Wyoming, 

EUA 
640.000 - 850.000 Comercial 

Estável 

em 2014 
FEED 

Processo de Leito 

Fixo de 2ª Geração 

TransGas 
West Virginia, 

EUA 
770.000 Comercial 

Estável 

em 2013 
Construção 

Processo de Leito 

Fixo de 2ª Geração 

YCCIG Yunnan, China 3.500 Demonstração 2007 Fechada 
Processo de Passo 

Único 

Qinghua Group 

Inner 

Mongolia, 

China 

100.000 Comercial  
Projeto 

Conceitual 

Processo de Passo 

Único 

YCCIG Yunnan, China 200.000 Comercial  
Projeto 

Conceitual 

Processo de Passo 

Único 

Onde: FEED = Front-End Engineering Design 

Fonte: Adaptado de YAN, SONG (2012). 

 

5.3 IMPACTOS NA PRODUÇÃO DE BTX 

 

A obtenção de aromáticos é dada principalmente pelos processos de reforma catalítica 

e craqueamento a vapor, procedimento este apresentado no esquema representado na Figura 37. 
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Fonte: Adaptado de IHS (2013b). 

Figura 37: Obtenção de aromáticos via Steam Cracker e reforma. 

 

O reformado oriundo da reforma catalítica apresenta elevada octanagem, dado ao seu 

alto teor de aromáticos. A gasolina de pirólise, subproduto líquido da produção de olefinas via 

steam cracking de nafta e gasóleo, também constitui uma importante fonte para obtenção de 

aromáticos (IHS, 2013b).  

Existem outras técnicas que podem ser utilizadas para atender a demanda de aromáticos 

do mercado, ou seja, tolueno, o-xileno e m-xileno podem ser transformados através de 

processos como hidrodealquilação de tolueno (HDA), transalquilação (TDP � 

desproporcionamento do tolueno), para o tolueno, e isomerização de xilenos, para produtos 

como o benzeno e o p-xileno que possuem maior demanda (IHS, 2013b). Porém, este estudo 

não irá se aprofundar nesta análise. 

Dadas as condições de mercado atuais, a expectativa sobre a demanda de gasolina é 

considerada boa, permanecendo estabilizada, com a eficiência dos veículos aumentando e a 

necessidade de combustíveis de alta octanagem diminuindo. Há também a preocupação com o 

meio ambiente, que reduziu a permissão de muitos aromáticos, além da exigência que as 

refinarias misturem etanol de alta octanagem na gasolina, o que reduz o uso de misturas ricas 

em benzeno na gasolina.  

Entretanto, a demanda de BTX vem crescendo nos últimos anos e espera-se um aumento 

de consumo de 30% em 2006 para 40% em 2023 (IHS, 2013a). 
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Com o advento do shale gas, já era esperado uma mudança no perfil dos crackers cuja 

carga majoritária era nafta e foi estimada uma queda de 20% na produção de aromáticos nos 

Estados Unidos até 2013 (BRUIJNINCX, WECKHUYSEN, 2013). 

 

 
Fonte: Adaptado de IHS (2013a). 

Figura 38: Perfil da importação de Benzeno nos EUA. 

 

A Figura 38 demonstra uma prospecção do aumento da importação de benzeno nos EUA 

para os próximos anos, demonstrando que tal estimativa quanto à queda de sua produção de 

BTX deve se confirmar. 

Para suprir este déficit entre demanda e produção outros processos para obtenção de 

BTX foram implementados, além das rotas convencionais já mencionadas, e serão avaliados a 

seguir. 

 

5.3.1 GT-BTX PLUS 

 

O GT-BTX Plus é uma variação do GT-BTX que usa tecnologia de extração por 

destilação para recuperação simultânea de BTX e espécies de enxofre tiofênico da refinaria ou 

correntes petroquímicas contendo aromáticos. A tecnologia ajuda a produzir gasolina com 

baixo teor de enxofre chegando a 10 ppm de limite de enxofre sem mudar a octanagem. Um 

uso alternativo do GT-BTX Plus é gerar um largo volume de aromáticos para produzir 

paraxileno sem a necessidade típica de uma unidade de reforma de nafta. A recuperação de 

aromáticos é especialmente atrativa para usos com matérias-primas produzidas de operações 

FCC altas severidades (GTC TECHNOLOGY, 2015a).  
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Esse processo é perfeitamente instalado na corrente de meio corte de nafta no FCC. GT-

BTX Plus remove todos os tiofênicos e algumas espécies de mercaptans da corrente de 

alimentação de gasolina do FCC. O refinado rico em olefinas pode ser enviado diretamente para 

o pool de gasolina para a mistura, ou para uma unidade de tratamento cáustico para remover os 

componentes de enxofre tipo mercaptans antes de serem enviados para a gasolina. O fluxo de 

extração de aromáticos dessulfurizados pode ser diretamente alimentado nas unidades de 

produção petroquímica ao invés de reciclar para a reforma de nafta. GT-BTX Plus oferece uma 

solução eficaz para atender as exigências de hoje quanto à gasolina limpa e promove às 

refinarias a capacidade para converter componentes de menor valor da gasolina em 

petroquímicos de alto valor (GTC TECHNOLOGY, 2015a). 

A Figura 39 traz uma simplificação do esquema de produção GT-BTX Plus, que tem 

como base o fracionamento de uma corrente com grande faixa de nafta proveniente do FCC. 

 

 
Fonte: Adaptado de GTC TECHNOLOGY (2015a). 

Figura 39: Esquema de produção de GT-BTX Plus. 

 

A empresa S-Oil Corporation, uma das principais companhias de refino e petroquímica 

da região da Ásia Pacífica, negociou a obtenção da licença do GT-BTX Plus para fazer parte 

do seu projeto Residue Upgrading Complex Project (RUCP). Tal planta irá entrar em operação 

em 2017 (GTC TECHNOLOGY, 2015b). 

Fracionamento 

de Aromáticos  
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Em 2008, já existiam 20 empresas com licenças do GT-BTX (tecnologia anterior ao 

GT-BTX Plus, porém de mesmo propósito), dentre elas a Chinese Petroleum Corp (CPC) 

(NAKAMURA, 2008). 

 

5.3.2 LCO-X 

 

O LCO-X consiste em uma tecnologia que produz grandes quantidades de xilenos a 

partir do LCO (light cycle oil) que é um gasóleo de FCC, por isso seu alto teor aromático.  

A Figura 40 mostra como o LCO-X pode ser vantajoso para produção de xilenos e 

benzeno: 

 
Fonte: Adaptado de UOP (2007). 

Figura 40: Processo típico de LCO-X para produção de aromáticos. 

 

Esta tecnologia consiste basicamente em 3 funções integradas: hidrotratamento para 

remoção de contaminantes, conversão dos hidrocarbonetos LCO e maximização dos 

aromáticos.  

A característica destes processos tem como base a carga de alimentação o LCO e os 

principais produtos obtidos são os xilenos e benzeno, como pode ser visualizado o conceito 

básico do esquema na Figura 41 e o fluxo de processo do LCO-X na Figura 42 (UOP, 2007). 

 

 
Fonte: Adaptado de UOP (2007). 

Figura 41: Conceito do processo de LCO-X. 
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Fonte: Adaptado de UOP (2007). 

Figura 42: Fluxo do processo LCO-X. 

 

Outras oportunidades para maximização da produção de BTX podem ser avaliadas 

como tecnologias em desenvolvimento, como �metano para aromáticos� e �metanol para 

aromáticos�. Entretanto, nenhuma destas apresenta fortes investimentos até o presente 

momento (ZHANG et. al., 2014). 

 

5.4 IMPACTOS NA PRODUÇÃO DE COQUE 

 

Com o uso do shale oil, foram observados diversos impactos na produção de produtos 

mais pesados de refinaria, consequentemente reduzindo a produção de coque. Diferente do que 

se poderia esperar em que, a partir de um óleo mais leve também seria gerado um coque mais 

leve e, portanto, de melhor qualidade, com o menor volume de RV (Resíduo de Vácuo) 

produzido e o shale apresentando alto teor de enxofre e metais, é gerado um coque de pior 

qualidade, uma vez que essa maior quantidade de enxofre e metais ficam concentradas em um 

menor volume de RV (EHRENREICH, 2014).  

A Tabela 5 mostra a relação da quantidade produzida de coque a partir de diferentes 

tipos de óleos: 
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Tabela 5: Produção de coque a partir de diferentes óleos. 

 
Fonte: Adaptado de EHRENREICH (2014). 

 

Apesar do exposto tanto em relação ao BTX como ao coque, não foram observadas 

ainda grandes movimentações dos Estados Unidos em relação a produção destes dois produtos. 

 

5.5 DESTILAÇÃO 

 

Diversos são os impactos encontrados nos processos de destilação com a utilização do 

shale oil. Estes problemas vão desde a mudança nos rendimentos dos cortes, que pode ser 

minimizado com a adição do óleo canadense, até sua exploração e produção, armazenagem e 

transporte e problemas operacionais (IHS, 2013g). 

 

5.5.1 MUDANÇA NOS RENDIMENTOS DOS CORTES 

 

As refinarias norte-americanas foram formuladas para processar um óleo de grau API 

médio e, com a mudança de cenário e a implantação do shale oil, houve uma redução da 

obtenção de produtos mais pesados, fato observado dada à substituição da carga de nafta por 

eteno nos crackers e o óleo leve agora destinado às unidades de destilação. 

Com isso, podem ser citados os principais impactos causados por esta mudança: 

a) Impactos do processamento do shale gas (SIMÃO, 2014)  

§ Maior produção de Metano, Etano, GLP e C5+ 

� Queda dos preços de GN e Líquidos de GN 

§ Redução do custo do GN para as refinarias (energia e geração de hidrogênio) 

� Redução da rentabilidade da Reforma Catalítica para produção de hidrogênio 

§ Substituição de Etano e GLP como matéria-prima petroquímica  
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� Redução da produção de Propeno nas Centrais  

� Redução da produção de Butadieno  

� Redução da produção de BTX  

� Aumento da disponibilidade de Nafta Petroquímica  

� Redução da produção de Gasolina nas Centrais  

� Eteno mais competitivo 

 

b) Impactos do processamento do shale oil (WIER et. al., 2014) 

§ Baixo teor de enxofre e contaminantes de nitrogênio 

� Baixa demanda de H2 para unidades de hidrotratamento e hidrocraqueamento 

§ Baixo rendimento de resíduo atmosférico  

� Redução de RV, Coque e carga de FCC 

� Redução de C3=/C4= para unidade de alquilação e Propeno GP  

� Menos nafta de FCC e alquilado no pool de Gasolina 

§ Alta concentração de parafina  

� Corte de diesel: número de cetano superior, porém CFPP mais alto  

� Corte de nafta: carga de reforma menos naftênica, menor rendimento de reformado  

§ Altos rendimentos de nafta  

� Aumento da nafta leve, crescimento das cargas de isomerização 

� Maior disponibilidade de carga para a Reforma Catalítica 

� Maior disponibilidade de isomerizado e reformado no pool de gasolina. 

 

A adição do óleo canadense tem por objetivo alcançar uma característica de óleo médio 

já processado e conhecido pelos Estados Unidos. Com esta mistura seria possível a obtenção 

de frações mais pesadas, não ocorrendo um impacto tão acentuado como se ocorresse o 

processamento apenas do shale. Entretanto, esta mistura ocasiona outros problemas, que serão 

abordados a seguir (IHS, 2012). 

 

5.5.2 POSSÍVEIS PROBLEMAS OPERACIONAIS 

 

a) Problemas na extração e produção 

Problemas com produção de shale oil são devido à complexidade de sua composição e 

variadas formações geológicas onde são encontrados. Esses óleos são leves, porém são 
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demasiado cerosos. Com isso, observam-se problemas por formação de incrustações, deposição 

de sal, desestabilização dos asfaltenos, corrosão e crescimento de bactérias. Aditivos químicos 

de multicomponentes são adicionados para estimular o fluido de forma a controlar esses 

problemas (SANDU, WRIGHT, 2013). 

Para controlar a deposição e obstrução nas formações devido ao alto teor parafínico do 

shale oil, dispersantes costumam ser utilizados. Em aplicações upstream, esses dispersantes 

parafínicos são aplicados para controlar tanto a estabilidade dos asfaltenos como problemas de 

corrosão. Incrustações de calcita, carbonatos e silicatos devem ser controladas durante a 

produção ou quando problemas surgirem. Além disso, no mercado atual existe uma grande 

quantidade de aditivos disponível (SANDU, WRIGHT, 2013). 

 

b) Armazenagem e transporte 

O teor parafínico do shale oil vem impactando os sistemas de transporte, uma vez que 

acarretam nos depósitos de cera que são encontrados nos revestimentos das paredes de vazões-

tanque, barcaças e caminhões. Tais depósitos nos oleodutos requerem um �pigging� (processo 

de limpeza de tubulações com instrumento apropriado denominado �pig� � PIGGING 

SOLUTIONS (2015)) para manter o rendimento total. O óleo Bakken tem sido transportado 

por linha ferroviária, ainda que projetos de expansão de oleodutos estejam em progresso para 

atender a demanda futura. Esses vagões exigem vapor regular e limpeza para reutilização. 

Depósitos também estão sendo encontrados em caminhões utilizados para transporte do shale 

oil, depósitos estes que causam problemas no bombeamento do shale oil dos caminhões para 

os tanques de estocagem das refinarias (SANDU, WRIGHT, 2013). 

Existem diversas soluções químicas e mecânicas para contornar este problema de 

deposição. Uma combinação de aditivos químicos envolvendo dispersantes parafínicos e 

tecnologia �flow drag-reducer� (redução da turbulência em um fluxo em uma tubulação � 

KHADOM, ABDUL-KADI (2014)) mostraram ser bastante efetivos em aplicações em 

oleodutos. Dispersantes de cera e solventes de limpeza têm sido usados para limpar tanques de 

transporte e recipientes de armazenamento da refinaria. No caso de incrustações nos oleodutos, 

uma combinação dessas tecnologias, acompanhada com frequente pigging são os principais 

meios de acabar com a deposição da cera (SANDU, WRIGHT, 2013). 

Outro problema encontrado no shale oil é que alguns óleos podem apresentar altos 

níveis de compostos orgânicos voláteis (VOCs). Sistemas de controle de vapor devem ser 

usados para garantir um ambiente seguro (SANDU, WRIGHT, 2013). 
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Dispersantes especificamente criados podem controlar formação de depósito durante o 

transporte (SANDU, WRIGHT, 2013). 

 

c) Impacto nas refinarias 

Problemas podem ser encontrados da tancagem ao dessalinizador, nos trocadores de pré-

aquecimento e fornos, e corrosão crescente na Unidade de Destilação de Óleo Cru (CDU). Na 

tancagem da refinaria, sólidos em suspensão podem aglomerar e rapidamente acalmar, sendo 

adicionados às camadas de lama nos fundos dos tanques. As ceras cristalizam e depositam ou 

revestem as paredes do tanque, diminuindo a capacidade de armazenamento. Além disso, elas 

irão estabilizar emulsões e suspender sólidos nos tanques de armazenamento, permitindo que a 

lama entre devagar no CDU. Estas também irão cobrir a tubulação de transferência resultando 

em aumento da queda de pressão e restrições hidráulicas (SANDU, WRIGHT, 2013). 

Assim, os impactos encontrados nas refinarias causados pelo shale oil podem ser 

apontados a seguir (SAYLES, 2012): 

- Tancagem: incompatibilidade de óleos, deposição de parafinas; 

- Dessalgação: parafinas pesadas levam a emulsão estável, depósitos, elevados sólidos 

filtráveis, arraste de sais; 

- Destilação: menor rendimento de fundos, incrustação no pré-aquecimento, elevado 

rendimento de produtos leves (nafta e GLP), sobrecarga do forno; 

- Unidade de vácuo: vazão mínima para o forno, baixos rendimentos; 

- Hidrotratamento: menor utilização/maior tempo campanha, maior quantidade de 

cetano, menor densidade; 

- UFCC: ótimo craqueamento, boa seletividade, baixo rendimento de Slurry (menos 

diluente), contaminantes de catalisador (Ca/Fe), baixa octanagem da nafta; 

- Reforma: nafta parafínica, baixa octanagem, aumento da produção de coque e gás, 

maior carga; 

- Alquilação: maior carga, aproveitamento de C4 de baixo valor; 

- Coque: baixo rendimento de RV, elevado API da carga, velocidade alta dos gases no 

tambor (arraste finos), maior fluxo de calor no forno (craqueamento, vaporização), bomba de 

carga: possibilidade de cavitação (operação no forno). 

A Figura 43 faz uma abordagem geral dos principais impactos da utilização de shale 

gas/oil em uma refinaria. 
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Fonte: Adaptado de SAYLES (2012). 

Figura 43: Possíveis impactos nas unidades. 
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Óleos leves costumam ser de fácil processamento, mas os desafios se encontram quando 

eles são a principal carga nas refinarias que processam óleo pesado (BRYDEN et. al., 2014). 

Uma refinaria norte americana operando com grandes quantidades de óleo leve poderia 

ficar sobrecarregada, incluindo a alimentação do reformador e a alimentação de isomerização, 

enquanto ao mesmo tempo teria pequeno crescimento na carga para FCC e o coque. Uma 

alternativa para contornar o problema seria cortar a destilação a vácuo e as unidades de coque, 

e enviar o resíduo atmosférico para unidades de FCC (BRYDEN et. al., 2014). 

Enquanto o shale oil é bastante parafínico e pode craquear com alta conversão, a 

produção de coque será baixa, o que pode resultar em baixas temperaturas do regenerador e 

possíveis dificuldades em circular catalisador suficiente para manter a temperatura do reator. 

Um dos maiores problemas causados por essa substituição por carga mais leve constitui em não 

produzir a carga suficiente de coque necessária para o balanço térmico. Usualmente utilizam-

se catalisadores com alta atividade e em altas taxas de concentração para prover suficiente 

coque, que é crucial nessa operação para manter uma temperatura mínima de regeneração 

(BRYDEN et. al., 2014).  

Uma grande parte das refinarias dos EUA está pré-hidratando cargas para remover 

espécies contaminantes como enxofre e nitrogênio. Tipicamente, o shale oil apresenta baixo 

teor de contaminantes como níquel e vanádio, mas apresenta altas quantidades de outros metais 

como ferro, sódio, potássio e cálcio (DE GRAAF et. al., 2014). 

A solução mais comum para contaminação com ferro é aumentar a carga fresca de 

catalisador e, em casos mais extremos, adicionar quantidades significativas de catalisador de 

equilíbrio (e-cat), de forma a diluir o ferro liberando-o para fora da unidade de FCC.  

Uma outra forma de contornar a contaminação por ferro envolve o uso de aditivos (ex: 

Cat-Aid). O uso do Cat-Aid permitiu que as refinarias reduzissem, ou até mesmo eliminassem 

o uso do e-cat. Adicionar e-cat é uma estratégia típica para diluir o ferro e diminuir seus efeitos, 

mas a qualidade do e-cat é inconstante e pode mudar a seletividade da base do catalisador 

(CHEMICAL ENGINEERING, 2014). 

Devido a uma maior proporção de moléculas leves, o shale oil gera menores quantidades 

de resíduo de vácuo e de óleos residuais mais pesados, o que diminui a utilização de FCC e 

unidades de alquilação. 

Para aumentar a utilização, pode-se misturar os óleos mais pesados com o óleo leve de 

shale, resultando no chamado �barbell crude�. Entretanto, devido a incompatibilidades nas 
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misturas dos óleos, podem ser formadas finas camadas de emulsão, o que pode trazer desafios 

no processo (CHEMICAL ENGINEERING, 2014). 

Para contornar as questões de compatibilidade dos óleos, muitas refinarias estão 

investindo em tancagens adicionais de óleo e equipamentos de mistura.  

Por ser um óleo muito leve, e que, portanto, gera poucas frações pesadas, o shale oil 

leva a uma necessidade de reconfiguração do aquecedor. Investimentos adicionais em uma torre 

de pré-flash entre o dessalinizador e a torre de óleo são convenientes.  

A natureza parafínica do shale oil pode levar à desestabilização dos asfaltenos quando 

misturados com óleos pesados. Esses fatores de composição resultaram em problemas com seu 

transporte e armazenagem e também com o dessalinizador (KUHL, ROUTT, SAYLES, 2014). 

Os asfaltenos são compostos polares que influenciam na estabilidade da emulsão. Uma 

vez que os asfaltenos ficam desestabilizados, eles podem se aglomerar, levando à formação de 

macromoléculas. Em superfícies quentes, os aglomerados de asfaltenos podem craquear ou 

desidrogenar, e gradualmente formar depósitos de coque (SANDU, WRIGHT, 2013). 

Assim, os problemas operacionais possíveis podem ser resumidos da seguinte forma 

(SANDU, WRIGHT, 2013): 

§ Problemas na extração e produção 

ü Formação de incrustações; 

ü Deposição de sal; 

ü Depósitos de parafina cerosas; 

ü Desestabilização dos asfaltenos; 

ü Corrosão; 

ü Crescimento de bactérias. 

 

§ Armazenagem e transporte 

ü Depósitos de cera que são encontrados nos revestimentos das paredes de vazões-tanque, 

barcaças e caminhões; 

ü Concentração de produtos leves que acumulam nos espaços vapor, requerendo aumento 

da segurança. 

 

§ Impacto nas destilações 

ü Problemas encontrados na dessalgadora; 

ü Problemas encontrados nos trocadores de pré-aquecimento e fornos; 



 

71 
 

ü Corrosão crescente na CDU; 

ü Os impactos podem ser potencializados com o uso do WCS. 

 

A qualidade dos combustíveis finais a partir do refino de shale oil mudou 

significativamente. A Tabela 6 resume os principais problemas encontrados nos diferentes 

cortes de destilação que uma refinaria pode experimentar assim como mostrar algumas soluções 

químicas e mecânicas que podem mitigar essas mudanças.  

 

Tabela 6: Possíveis problemas e soluções para combustíveis finais do processo de shale oil. 
 

 
Fonte: Adaptado de SANDU, WRIGHT (2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destilado Desafio Soluções

Leves (C3-C4) Corrosão em tiras de cobre Inibidores de Corrosão

Nafta
Derramamento de água, 

corrosão

Inibidores de Corrosão, controle 

microbiológico

Combustível de Aviação

Lubricidade, condutividade, 

derramamento de água, 

estabilidade

Vários aditivos de lubricidade, 

equipamentos de filtração, sistemas 

sólidos isentos de água, controle 

microbiológico

Diesel

Lubricidade, condutividade, 

derramamento de água, 

estabilidade

Vários aditivos de lubricidade, 

equipamentos de retirada de fumaça, 

controle microbiológico

Óleo Combustível Residual
Instabilidade de asfaltenos e 

deposição de goma

Misturas e monitoramento de 

compatibilidade, estabilizadores de 

asfaltenos, dispersantes de parafina
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6. OPORTUNIDADES PARA O BRASIL E OS ESTADOS UNIDOS 

 

A competitividade da indústria petroquímica brasileira encontra-se ameaçada devido ao 

grande crescimento deste setor nos Estados Unidos, que com o advento do shale gas/shale oil 

vem apresentando uma vantagem significativa frente aos demais países (MCLINN et al, 2013). 

Entretanto, este cenário também irá trazer déficits aos EUA, o que permite que os países que 

utilizam cargas mais pesadas em seus crackers e refinarias possam entrar em cena, e apesar de 

utilizarem uma matéria-prima mais cara, o que leva a um custo maior de produção, os mesmos 

produzem uma série de outros produtos (SIMÃO, 2014). 

Assim, serão apontadas algumas oportunidades observadas para o refino e petroquímica 

brasileiro e norte-americano. 

 

6.1 OPORTUNIDADES PARA O REFINO E PETROQUÍMICA NORTE-

AMERICANO 

 

Assim como o aumento da utilização do shale oil nas refinarias dos Estados Unidos nos 

últimos anos vem impactando na redução de diversos produtos obtidos pelo processamento 

deste óleo, várias outras oportunidades foram geradas com o seu advento. Dentre elas, serão 

abordadas com mais atenção: exportação de produtos obtidos a partir do eteno, exportação de 

gás natural e exportação de C5
+ (nafta de shale gas). 

 

6.1.1 EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS OBTIDOS A PARTIR DO ETENO 

 

Com o advento do shale gas, a produção de eteno vem apresentando um rápido 

crescimento e, juntamente com a desaceleração do crescimento de sua demanda interna, 

colocam os Estados Unidos como grandes exportadores líquidos de derivados de eteno. 

A característica química gasosa do eteno impacta negativamente no seu transporte. 

Sendo assim, a alternativa encontrada para facilitar o transporte é a transformação deste em 

intermediários como, por exemplo, o polietileno (THOMPSON,2012).  

A Figura 44 demonstra a exportação das diversas regiões no mundo com relação ao 

eteno e aos produtos obtidos através dele. Percebe-se que a quantidade de exportação na 

América do Norte está prevista para ter um grande crescimento e também está muito acima em 

relação às demais regiões do mundo. 
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Fonte: Adaptado de LEWANDOWSKI (2013). 

Figura 44: Exportação de eteno e seus derivados. 

 

Com esta previsão, podemos observar na Figura 45a logística do fluxo de derivados de 

eteno previstos para o ano de 2017, que traz uma grande possibilidade de domínio norte-

americano desta seção do mercado. 

 

 
Fonte: Adaptado de LOCKHART, ROBERTSON (2013). 

Figura 45: Rotas de exportação e importação de eteno e seus derivados no mundo. 
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6.1.2 EXPORTAÇÃO DE GÁS NATURAL 

 

Os Estados Unidos, que representavam um país importador de gás natural, estão tendo 

uma significativa mudança neste quadro em que o crescimento da produção de gás natural 

tornou o país autossuficiente, vislumbrando exportações para os próximos anos. 

Entretanto, as exportações de gás natural e GNL dos EUA são reguladas pelo Natural 

Gas Act, de 1938. Esta política determina que para importar ou exportar gás natural para outro 

país é necessário obter permissão do Departamento de Energia (DOE). Frente a isso, empresas 

nos EUA estão dando início à solicitação de autorização do DOE para exportação do GNL (U.S. 

ENERGY ADMINISTRATION, 2015).  

O preço do gás natural é regionalizado e a América do Norte apresenta um dos menores 

preços, o que representa uma vantagem competitiva para os Estados Unidos, como podem ser 

visualizados na Figura 46. 

 

 
Fonte: Adaptado de MARTINS (2013). 

Figura 46: Preços de gás natural no mundo. 
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6.1.3 EXPORTAÇÃO DE C5+, NAFTA DE SHALE GAS 

 

O C5+, conhecido também por gasolina natural ou nafta de shale gas (condensado) teve 

um aumento significativo em sua produção após o advento do shale gas, o que gerou uma 

oportunidade para exportação (IHS, 2013c). 

Uma comparação entre o preço da gasolina natural e o preço da Nafta ARA (utilizada 

no Brasil) pode ver visualizada na Figura 47, o que demonstra uma concorrência vantajosa para 

os Estados Unidos no que concerne à exportação de C5+. 

 
Fonte: MÜLLER (2014). 

Figura 47: Comparação entre os preços de Gasolina Natural e Nafta ARA. 

 

6.2 OPORTUNIDADES PARA O REFINO E PETROQUÍMICA BRASILEIROS 

 

Com todos os impactos anteriormente citados, pode-se perceber um aumento da 

fragilidade dos Estados Unidos frente alguns produtos nos próximos anos. Tal questão gera 

uma oportunidade para países que não utilizam o shale gas e o shale oil como carga em suas 

unidades da refinaria, e que, portanto, não preveem, pelo menos recentemente, tais dificuldades 

encontradas pelo refino norte-americano (SIMÃO, 2014). 

Assim, foram observadas algumas oportunidades para o Brasil frente ao advento do 

shale gas/shale oil. Dentre estas, podemos citar: 

· Exportação de propeno para os Estados Unidos 

· Agregação de valor do C4 olefínico da Petrobras 

· Agregação de valor de BTX 
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6.2.1 EXPORTAÇÃO DE PROPENO PARA OS EUA 

 

O propeno é uma das mais importantes matérias-primas da indústria química. Seu 

principal uso é na produção de polipropileno (PP), que tem aplicação em diversas indústrias, 

como brinquedos, automobilística e embalagens, além de matéria-prima para outros 

petroquímicos intermediários, como o ácido acrílico, para o qual não há produção nacional 

(BASTOS, DA COSTA, 2012). 

A produção de propeno nos Estados Unidos caiu significativamente nos últimos 10 anos. 

Na comparação entre o ano de 2004 e o ano de 2013, a queda foi de aproximadamente 40% da 

produção (IHS, 2013a). 

Nesse período, a oportunidade vislumbrada pelo mercado brasileiro impactou 

diretamente no balanço financeiro nacional. O aumento das exportações tanto em valor quanto 

em volume, no ano de 2009, refletiu-se em elevação da participação brasileira nas exportações 

mundiais, que passou de 0,4%, em 2008, para 2,5%, em 2009. Os preços praticados pelo Brasil 

� US$/kg 0,786, em 2008, e US$/kg 0,757, em 2009 � são inferiores ao preço médio mundial, 

que foi de US$/t 1.350 e US$/t 870, respectivamente (BASTOS, DA COSTA, 2012). 

Diversas são as alternativas que podem ser exploradas pelo país para aumentar a 

produção de propeno, dentre elas estão: 

ü Propeno de FCC, maximização da recuperação de propeno das atuais Splitters; 

ü Num futuro próximo, o sobrecraqueamento de nafta e assim aumento da produção de 

propeno. 

 

6.2.2 AGREGAÇÃO DE VALOR PARA O C4 OLEFÍNICO DA PETROBRAS 

 

O cenário mundial apresenta carência de oferta de butadieno (fato observado 

principalmente após o advento do shale gas) (SIMÃO, 2014). 

O C3= e C4= constituem ainda reagentes para produção de alquilados, sendo que o C4= 

possui propriedades ainda superiores. O alquilado possui alto valor, pois é um booster de 

octanagem para a gasolina (MÜLLER, 2014). O Brasil, portanto, pode se estabelecer como 

exportador de C4 olefínico para os Estados Unidos. Tais rotas podem ser da RLAM e REDUC, 

conforme pode ser visto na Figura 48. 

Com isso, devem ser estudados novos processos para agregação de valor do C4 olefínico 

nacional. 
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Fonte: MÜLLER (2014). 

Figura 48: Rotas de exportação do C4 olefínico para os EUA. 

 

6.2.3 AGREGAÇÃO DE VALOR DE BTX 

 

As duas principais formas de obtenção de aromáticos são a extração do reformado 

(reforma catalítica) e extração da gasolina de pirólise (via steam cracking) (SIMÃO, 2014). 

Nos EUA, estima-se que a produção de aromáticos através do steam cracking teve uma 

redução em torno de 20% com o advento do shale gas. A partir desse déficit desenvolvido, foi 

gerada uma oportunidade para os países que utilizam cargas mais pesadas (SIMÃO, 2014). Os 

principais países com previsão de elevação de capacidade nos próximos anos estão localizados 

na Ásia (China, Índia e Coreia do Sul) e o Oriente Médio (NEXANT, 2011). 

Baseado no fato do Brasil ser um país autossuficiente na produção de BTX, esta carência 

dos EUA traz a oportunidade de suprir a demanda norte-americana como fornecedor utilizando 

unidades de reforma catalítica ociosas da Petrobras na produção de aromáticos, de forma a 

aumentar a capacidade de produção desses produtos petroquímicos (SIMÃO, 2014). 

Confirmando essa tendência, a Braskem anunciou no seu Relatório Anual de 2012 

projetos para aumentar a produção de derivados do craqueamento da nafta, como benzeno e 

outros aromáticos, para atender a demanda do mercado em crescimento (SIMÃO, 2014). 
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7. CONCLUSÃO 

 

O impacto causado pelo advento do shale gas/shale oil na indústria petroquímica é 

fortemente notado pelo número de cadeias de produção que este interfere. Nos EUA, isto 

representa uma revolução não só nas petroquímicas, mas este efeito aparece nas indústrias de 

energia e de refino, alterando o balanço de oferta e demanda do país para superavitário em 

vários insumos. 

Como o shale oil é um óleo não convencional, existem particularidades em seu tipo de 

reservatório que não permitiram sua exploração em tempos passados. Portanto, para que sua 

exploração e produção em larga escala fossem viáveis, diversos fatores deveriam existir. Estes 

aspectos puderam ser observados nos EUA, cujo cenário é potencializado pela disponibilidade 

de tecnologia, infraestrutura, recursos e competitividade de custos. 

O advento do shale gas representou um marco importante para a indústria e 

petroquímica norte-americana. Após um período de dificuldades dado ao alto preço do gás 

natural no mercado (matéria-prima que costumava ser importada pelos Estados Unidos), o 

surgimento do gás não convencional foi fundamental para o país, uma vez que se apresenta 

como uma matéria-prima de alta disponibilidade e baixo preço, permitindo novos investimentos 

na indústria petroquímica.   

Se por um lado o aumento da exploração do shale gas traz diversos benefícios para os 

EUA, há um grande número de impactos para o refino americano na geração de valor da cadeia. 

Os destaques são para propeno, BTX, gasolina e coque, intermediários e produtos finais para 

diversos negócios. O redirecionamento dos crackers levou a uma queda da produção de 

propeno, butadieno e aromáticos, enquanto o uso do shale oil levou a uma queda da produção 

de gasolina e coque. Vale observar que tais produtos possuem uma demanda crescente em 

âmbitos globais.  

Com isso, estão sendo estudadas diversas tecnologias e estratégias de forma a contornar 

esta queda da produção de diversos produtos. 

O Brasil, por sua vez, utiliza cargas mais pesadas na sua indústria de refino, e assim suas 

perspectivas se baseiam na oportunidade do aproveitamento de correntes derivadas do petróleo 

(Propeno, C4 olefínico e Coque grau anodo) como fonte de exportação para os Estados Unidos, 

uma vez que este apresenta uma forte queda na produção destes insumos para alimentar a 

demanda das suas indústrias. 
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Além disso, existindo a possibilidade de operar as unidades de reforma no país para 

produção de aromáticos, a partir da utilização de novas tecnologias ou otimização de 

tecnologias existentes, isso poderá aumentar a oferta doméstica de BTX, servindo também 

como fonte de exportação para o mercado crescente. 

Quanto ao desenvolvimento do shale gas/shale oil no Brasil, diversos estudos ainda 

devem ser realizados e suas consequências medidas. É necessário não apenas um cuidado em 

relação a questões econômicas, mas também deve ser voltada a atenção para os possíveis danos 

ambientais que tal exploração pode ocasionar. 

O presente trabalho teve, portanto, o intuito de analisar os impactos do shale gas e shale 

oil, dando destaque à indústria norte-americana e levantando novas possibilidades para o 

mercado brasileiro. 
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