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Economia	Polı́tica	do	Refino	
Jose Sergio Gabrielli de Azevedo1 
 

1. Introdução 
O mundo inicia a segunda década do século XXI com uma pandemia, que paralisou 
grande parte das atividades econômicas, e com uma crise energética potencial, em meio 
a necessidades de mudanças climáticas, reduzindo o uso de combustíveis fósseis, para 
diminuir o aquecimento global. 
Duas notícias do mês de novembro de 20212 são importantes e reveladoras das mudanças 
do mundo do refino. O refino é indispensável para transformar o petróleo bruto nos 
derivados, especialmente utilizados no transporte de cargas e pessoas, elemento 
fundamental da economia contemporânea. 
De um lado, a Shell está desativando sua importante e moderna refinaria de Convent, 
Louisiana, não porque ela fosse obsoleta ou não lucrativa. O fechamento da Convent se 
dá pelo seu tamanho, grande demais para padrões dos EUA, e pela decisão estratégica da 
Shell de reduzir sua capacidade de refino, por razões de diminuir sua exposição aos 
combustíveis fósseis. Como não encontrou compradores, decidiu fechar a refinaria. A 
estratégia falou mais alto do que os retornos financeiros. 
Em direção contrária, outra notícia no mesmo mês de novembro de 2021 anuncia o início 
de operações do complexo petroquímico Rongsheng no nordeste da China, um dos quatro 
grandes projetos de refino que levarão a China a superar os EUA como o maior refinador 
do mundo, já no próximo ano de 2022. A China continua como um dos países em que o 
refino se expandirá nos próximos anos. Razões estratégicas motivam essas decisões. 
O mundo do refino, o downstream3 do petróleo, passa por profundas transformações, 
além das alterações da geopolítica da produção do petróleo cru. Em relação ao upstream4, 
os EUA deixaram de ser um país importador de petróleo para ser quase autossuficiente, 
e o Oriente Médio se associou à Rússia na intervenção nos mercados, para conter os 
impactos da expansão da produção fora da OPEP que estava reduzindo os preços do 
petróleo.  
A regulação do uso dos combustíveis fósseis avança nas limitações de seu uso em um 
processo crescente, ainda que lento, de transição energética. Joe Biden clama por uma 
economia mais verde, mas libera as reservas estratégicas de petróleo, na tentativa de 
reduzir os preços de derivados e manter o seu consumo, além de continuar as políticas de 
expansão da produção doméstica de petróleo e gás natural. 
As mudanças do refino no passado recente ocorreram principalmente nos países da 
OECD, com reestruturação dos parques refinadores, fechamento de refinarias de baixa 
capacidade de conversão e de pior qualidade de combustíveis, ao tempo em que o 

 
1 Professor titular aposentado da UFBa, pesquisador do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis Zé Eduardo Dutra (INEEP) e ex-presidente da Petrobras (2005-2012). 
2 https://www.business-standard.com/article/international/china-all-set-to-eclipse-us-as-world-s-
biggest-oil-refiner-by-2021-iea-120112300033_1.html 
3 Refere-se as atividades de processamento do petróleo transformando-o em derivados consumíveis. 
4 Refere-se as atividades de exploração dos recursos petrolíferos, montagem dos sistemas de produção e 
sua produção. 
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comércio internacional se intensificava, com mudanças da geografia das novas refinarias 
que se localizam principalmente no Oriente Médio, China, Índia e outros países da Ásia-
Pacífico. Historicamente, com exceção de parte da produção dos EUA, o upstream se 
desenvolveu longe das regiões consumidoras, próximas aos locais onde geologicamente 
se acumularam os reservatórios. Já as unidades de refino têm sua localização mais 
diversificada, tanto mais próximas das fontes de suprimento, como mais perto dos 
mercados consumidores, sendo predominante nesses mercados. Principalmente depois da 
II Guerra Mundial, os custos de transporte do petróleo cru se tornaram menores do que 
dos derivados, estimulando os grandes superpetroleiros para alimentar as refinarias que 
cresceram nos países consumidores. 
Hoje, novas mudanças ocorrem na geografia do refino, com uma reconcentração dos 
parques refinadores mais próximos de áreas produtoras, mesmo nos EUA onde a 
concentração das refinarias no Golfo do México acompanha a localização da sua 
produção de petróleo. Essas mudanças têm levado os países produtores de petróleo a 
decisões estratégicas sobre o volume de transformação doméstica e de exportações do 
hidrocarboneto, considerando as vantagens e dificuldades da montagem das refinarias e 
sistemas de logística necessários para a transformação do produto cru em derivados 
consumíveis. 
Do ponto de vista da demanda de petróleo e seus derivados, há uma mudança importante 
da sua geografia, principalmente no século XXI, em particular depois da crise de 2008, 
ainda que o crescimento da demanda fora da OECD tenha apresentado uma tendência 
ascendente relativamente constante de longo prazo, desde os anos sessenta, antes das 
crises do petróleo dos anos setenta do século passado. 
Na transição entre os dois séculos, os diferenciais de preços entre petróleos pesados e 
leves estimularam a implantação de unidades de coqueamento, aumentando a 
complexidade das refinarias que podiam processar petróleos pesados transformando-os 
nos derivados leves, mais demandados. Essa relação começa a se inverter com a expansão 
do petróleo leve nos EUA, na segunda metade dos anos 2000. 
Depois da crise dos preços dos anos setenta, os países da OECD fizeram grandes avanços 
na intensidade energética, reduzindo o uso de petróleo por unidade de PIB, tanto no 
aquecimento, como na mobilidade dos transportes, assim como na transformação 
industrial. Esse processo teve um impacto significativo na expansão do parque de refino, 
que estagnou depois desses anos, em termos de número de unidades, ainda que mais 
complexas e mais eficientes.Além das mudanças no conjunto dos produtos, houve 
também mudanças na composição do mix de derivados consumidos. Nos transportes, 
significativas mudanças ocorreram nas especificações do óleo bunker para as 
embarcações, no QAV para a aviação e na gasolina, diesel e eletrificação das frotas de 
veículos terrestres, além de variadas proporções de adição de etanol e biocombustíveis. 
No aquecimento e resfriamento de ambientes, a substituição do carvão aumentou o 
consumo de gás natural e óleo combustível de menor teor de enxofre, ao passo em que a 
petroquímica aumentou a demanda de nafta, apesar do crescimento do uso de gás natural 
em seus processos. 
As empresas internacionais de petróleo (IOCs) sempre consideraram a viabilidade 
comercial de seus investimentos, a posição relativa downstream e upstream na alocação 
dos investimentos, a posição das empresas nacionais, estatais e privadas, as políticas 
governamentais e regulação ambiental5. As grandes IOCs mantinham seu portfólio de 

 
5 (ESTHER, 2020). 
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projetos tanto na produção, principalmente fora de seus mercados consumidores, como 
no refino e comercialização nos mercados demandadores de derivados. O modelo de 
negócios tradicional era de integração vertical da produção ao varejo. Até os anos 
sessenta, esse modelo era predominante, quando uma onda de nacionalizações levou 
vários governos dos países produtores de petróleo a assumirem o controle sobre as 
empresas petrolíferas ficando, no entanto, dependentes delas no acesso aos mercados 
consumidores, controlados pelos mecanismos de marketing e do downstream dessas 
empresas internacionais. 
O crescimento das margens de refino no século XXI está estimulando os países produtores 
de petróleo cru, geralmente fora da OECD, a aumentar sua capacidade de refino nacional, 
ampliando a sua capacidade de destilação, incrementando o comércio internacional de 
derivados.  As NOC6 predominantes nesses países buscam ampliar sua presença no 
downstream, algumas vezes em associação com IOCs e, agora mais e mais, com empresas 
de países grandes consumidores, como a China e a Índia. 
Na segunda década do século XXI, novas crises apareceram, impactando a demanda 
global e a velocidade de implantação das novas refinarias. O crescimento dos países fora 
da OECD, no entanto, continua sendo um fator estimulador para a expansão do refino. 
Como as mudanças da estrutura do consumo, - produtos mais leves, menos poluentes e 
substituição dos combustíveis fósseis, - também ocorrem nos países fora da OECD, ainda 
que em menor velocidade, os novos parques de refino têm a capacidade de atender as 
especificações da demanda de ambos os tipos de países, dentro e fora da OECD, 
ampliando a competição internacional por derivados de petróleo. 
A África é um continente onde vários dos temas referentes à integração da produção de 
petróleo com o refino, tamanho dos mercados domésticos, investimentos em refino, 
qualidade das instituições e comportamento rent seeker estão muito presentes. A África 
é um continente importador líquido de derivados e exportador líquido de petróleo cru. 
Várias políticas de expansão do refino estão sendo implementadas nos países do 
continente, - que apresenta perspectivas de crescimento dos mercados domésticos de 
derivados, a partir de uma base pequena, - que vive os efeitos da forte presença de IOCs 
e de NOCs, com uma grande influência de empresas chinesas, europeias e americanas. 
A maioria dos países africanos, com exceção da África do Sul, Nigéria e Angola, são 
mercados relativamente pequenos, tanto no que se refere a produção como, 
principalmente, em relação ao refino de petróleo. Como se pode ver no primeiro 
quadrante da Figura 1, vários países do continente africano7 vem aumentando o consumo 
de petróleo, principalmente depois de 1980, ao passo que seu processamento de petróleo 
para produzir derivados permanece relativamente estável, com um ligeiro declínio no 
século XXI. A produção de petróleo no Continente Africano também apresenta queda a 
partir de 2005. 
Vale a pena destacar que os maiores produtores africanos são também grandes 
importadores de derivados, com seu parque de refino insuficiente para atender a demanda 
nacional. A Nigéria, maior produtor, é também o maior importador de derivados do 
continente com suas quatro refinarias operando muito abaixo do que seria viável 
(chegando a 37% o fator de utilização das suas refinarias em 2017) devido a falta de 

 
6 National Oil Companies (NOC). 
7 Argélia, Angola, Chad, República do Congo, Egito, Guiné Equatorial, Gabão, Líbia, Nigéria, Sudão do Sul, 
Sudão, Tunísia e outros do continente. 
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manutenção, operação inadequada, corrupção e subordinação aos fornecedores 
internacionais8. Angola, o segundo produtor do Continente, conta com apenas uma 
refinaria, com capacidade de 65 mil barris dia, absolutamente insuficiente para atender as 
necessidades do consumo doméstico de derivados. 
A China tem se aproveitado dessa situação e além de amplos investimentos e presença 
no upstream africano, as empresas chinesas estão desenvolvendo novos tipos de 
refinaria nesses países, em especial na Nigéria, Sudão, Niger e Chad9.  
O continente africano conta com menos de cinquenta refinarias, incapazes de produzir 
os derivados demandados, tanto no que se refere a sua quantidade, como a qualidade. O 
grau de conversão das refinarias é muito baixo. 

Figura 1 Produção de petróleo, processamento do refino (1980-2020) e consumo na África, Canadá, 
Arábia Saudita e China. 1965-2020. Mil barris dia. 

 
 

  
Fonte: (BRITISH PETROLEUM (BP), 2021). 

Comportamento semelhante do refino se encontra no Canadá, com processamento 
nacional relativamente estável, apesar de um grande crescimento da produção de petróleo. 
Há um ligeiro aumento das diferenças entre o consumo nacional de derivados e o 
processamento das suas refinarias, com ampliação de suas importações a partir dos anos 
noventa. Enquanto o Canadá aumenta suas exportações de petróleo cru para os EUA, os 
africanos importam mais derivados. A Arábia Saudita, maior produtor do mundo árabe 
não cresce na mesma velocidade a sua produção, incrementa seu processamento de 

 
8 (SILVA; PAIXÃO, 2018). 
9 https://www.chinadailyasia.com/asia-weekly/article-13608.html 
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petróleo cru em derivados e assiste a um grande aumento do consumo, a partir de meados 
da década de 2000. 
Com predominância de empresas pequenas e médias e mercado próximo aos EUA na 
América do Norte, o Canadá sofre a competição da modernização das refinarias 
americanas de alta complexidade no Golfo do México. Com mais de dois milhões de 
barris dia de capacidade de refino, as refinarias canadenses, da mesma forma que as 
americanas, passaram por um intenso processo de reestruturação nas últimas décadas, 
reduzindo seu número, apesar de manter mais ou menos o mesmo nível de carga 
processada10. O Canadá é exportador líquido de petróleo e grande parte de sua produção 
no Oeste do país não chega as suas refinarias no Leste. As refinarias canadenses utilizam 
mais ou menos 60% de sua carga originária do próprio Canadá11. 
A produção do petróleo pesado das areias betuminosas canadenses, no entanto, continua 
crescendo, alimentando as novas refinarias americanas situadas no Golfo do México, com 
alta complexidade e poder de conversão, até que a expansão da produção americana de 
óleo leve do tight oil aumentasse os riscos dos investimentos de refino no Canadá. 
O Canada está envolvido em intensas controvérsias e conflitos com grupos ambientalistas 
americanos, que se opõem ao funcionamento de oleodutos que trazem o pesado petróleo 
canadense para as refinarias americanas, passando por terras indígenas. 
Na China, o consumo doméstico e o processamento do parque nacional de refino 
cresceram juntos, com a produção com baixo crescimento nos últimos 40 anos. A 
expansão do refino foi uma decisão estratégica de garantir o suprimento nacional. 
Outra situação ocorre nos países árabes produtores de petróleo. Por muitas décadas eles 
foram grandes exportadores do produto cru, com alguns países contendo reservas 
correspondentes a mais de uma centena de anos de produção. Para muitos países árabes, 
as receitas de exportações do petróleo são fundamentais para financiar as importações de 
produtos consumidos, assim como as finanças publicas dependem fortemente dos 
recursos captados pela atividade petrolífera e de gás natural. Os países, apesar de grandes 
desigualdades, estão entre os países com as rendas per capita mais altas do mundo, e os 
estados têm grandes programas de proteção social para seus habitantes12. 
Desde os anos setenta, com a nacionalização das empresas internacionais nos países 
árabes, há uma diversificação de atividades, com expansão do gás natural, do refino e da 
petroquímica. Apesar disso, a maioria dos países árabes continua com uma razão barris 
exportados/barris consumidos de 3,3 em média, com os países do Golfo Pérsico 
superando o número cinco dessa razão13. 
Os EUA com um mercado doméstico de mais de 19 milhões de barris dia, o maior do 
mundo, dispõe de 135 refinarias, principalmente localizadas no Golfo do México, 
próximo as regiões produtoras, com alto grau de complexidade depois dos investimentos 
realizados no início do século, aproveitando-se dos spreads entre os petróleos leves e 
pesados. Hoje, com a expansão da produção de shale gas e tight oil, os EUA se tornaram 
muito menos dependentes de petróleo importado mais pesado, ampliando suas 

 
10 A última refinaria nova inaugurada no Canadá foi de 1984. Mais de 20 refinarias foram fechadas no 
Canadá de 1970-2013 cf. (CANADIAN FUELS ASSOCIATION, 2013). 
11 (CANADIAN FUELS ASSOCIATION, 2013). 
12 (FATTOUH; EL-KATIRI, 2012). 
13 Em 2008, a maior razão foi do Kuwait, com 7,7 barris exportados por barril consumido, com a Arábia 
Saudita, maior produtor, exportando 3,8 vezes mais do que consumindo petróleo, cf. (FATTOUH; EL-
KATIRI, 2012, p. 11.) 
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exportações de derivados. A balança de comércio praticamente se estabiliza em 2019, 
com um grande crescimento das exportações de derivados, principalmente a partir da 
década de 2010. Para os americanos, não há interesse de expandir a capacidade de refino 
no exterior. 

Figura 2  Balanço de comércio de petróleo e derivados nos EUA. Mil barris dia. 2000-2019. 

 
Fonte: (CRS, 2020) 

Esta introdução pretende chamar a atenção para o fato de que a política para o refino não 
é a mesma em todos os países e as diferenciações estão muito associadas a possibilidade 
de integração com a produção doméstica de matéria prima, tamanho do mercado 
doméstico e política de segurança energética de cada pais, em relação ao acesso aos 
produtos e seus preços. 
Esse relatório se organiza em mais três seções, antes das conclusões. A próxima trata de 
destacar algumas características da economia do refino, com as suas decisões de 
investimento sob incerteza, com grande intensidade de capital, tecnologias com baixa 
flexibilidade para ajustar insumos e produtos e controle oligopólico do setor, em meio a 
importantes decisões políticas. A escolha de unidades de processo a serem instaladas, os 
tipos de investimentos, o papel das margens de refino são temas abordados nessa parte do 
relatório. A economia do refino é de um setor com produção conjunta, com coeficientes 
técnicos de produção relativamente rígidos que dãos soluções ótimas com ociosidade de 
algumas unidades de processo e têm investimentos flexíveis ex-ante e rígidos ex-post. 
Reduzindo a flexibilidade de ajuste do mix de produto às variações de demanda. Os 
investimentos são capital intensivos, com grandes desembolsos iniciais e incertezas sobre 
cenários futuros. 
A próxima parte trata das mudanças recentes da geografia da produção de petróleo e dos 
novos parques de refino e do papel do comércio internacional de derivados. Avalia as 
mudanças mais recentes decorrentes da queda da demanda provocada pelo Covid 19 e 
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lembra dos efeitos da mudança da produção americana de petróleo leve em relação aos 
investimentos realizados em décadas anteriores de aumento da capacidade de conversão 
do petróleo pesado em derivados leves nos EUA. A necessidade de ampliar a oferta de 
derivados, mesmo em transição energética, redefinição da geografia do refino e dos fluxos 
de comércio são alguns dos temas dessa parte. Novas rotas, novos fluxos de comércio e 
mudanças da geopolítica do suprimento são os novos temas. 
A última seção, antes das conclusões, foca no refino brasileiro, mostrando as diferenças 
que ocorreram entre a montagem do parque refinador, com a última refinaria construída 
em 1980, fortemente concentrado em processamento de petróleos leves importados, com 
as mudanças no mercado de derivados, que passou a crescer nos primeiros anos de 2000, 
estrangulando a oferta nacional, que resultou em aumento das importações. Esse processo 
ocorreu simultaneamente a um aumento da produção nacional de petróleo cru, 
investimentos em aumentar a capacidade de conversão das refinarias e melhorar a 
qualidade dos produtos e a implantação de uma nova refinaria em Pernambuco, em 2014. 
As políticas para o refino mudam na segunda metade da década de 2010 e a crise não se 
apresenta pela contração da demanda decorrente do longo período de estagnação da 
economia brasileira. Para o futuro, as perspectivas são de aumento das importações de 
derivados, caso haja a recuperação da economia. São apresentadas as visões do mercado 
em 2010 e em 2021 mostrando que os problemas estruturais continuam os mesmos, apesar 
dos dez anos de diferença: falta o refino necessário para o crescimento da demanda 
doméstica, regionalmente diferenciada, com especificidades para os diversos tipos de 
derivados, que se ajustem as unidades de processo instaladas e aos tipos de petróleo 
disponíveis. 

2. Economia do refino: produção conjunta, capital 
intensiva, riscos de margens 

Uma refinaria é uma unidade de transformação do óleo cru em diversos produtos 
destinados ao consumo intermediário e final. Em geral, o óleo cru sofre uma primeira 
transformação em algumas correntes intermediárias, com distintos intervalos de 
destilação e resíduos. Cada fração então é submetida a processos específicos, seguidos de 
misturas e aditivações para chegar às correntes de produto final. 
Uma refinaria é uma unidade complexa14 que geralmente tem unidades de separação 
(destilação de frações do petróleo), conversão de petróleos pesados em derivados leves 
(craqueamento e rearranjo de moléculas) e tratamento para retirada de enxofre e outros 
produtos nocivos. As plantas são organizadas de forma a otimizar a relação entre essas 
unidades e as unidades de utilidades e offsites15. 
O processo de refinação começa com o aquecimento do petróleo e sua separação em 
vários componentes de acordo com seus pontos de ebulição nas torres de destilação. 
Destilação é um dos processos mais comuns nas indústrias químicas - desde as indústrias 
farmacêuticas aos polos petroquímicos. Desse processo saem os éteres, gasolina, o diesel, 
o GLP, o óleo combustível, o asfalto, o piche, e a grande maioria dos compostos 
aromáticos.  
O mix de produtos de uma refinaria pode ser agrupado em cinco tipos de produtos: 
gasolina e GLP, nafta, QAV, destilados médios (diesel e óleo para aquecimento) e óleo 

 
14 Um bom resumo das atividades de uma refinaria encontra-se em (LUOZZO, 2007). 
15 Apesar de não serem unidades de processo, os offsites são absolutamente indispensáveis para eles, 
como os tanques de armazenamento, os sistemas de flare, as utilidades e os sistemas de tratamento de 
efluentes. 
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combustível pesado. Além desses, as refinarias também produzem betume, asfalto, 
solventes, aromáticos e hidrogênio.  
Depois da separação na destilação, atmosférica ou a vácuo, as diversas frações do petróleo 
passam por outras unidades de processo, em que o tamanho e estrutura de suas moléculas 
muda em unidades de conversão, de reforma e de craqueamento. As unidades de 
conversão profunda, com plantas de coqueamento, destroem grande parte das parcelas 
pesadas, transformando-as em produtos mais leves, resultando menos derivados do 
“fundo do barril”, como óleo combustível pesado, asfalto e coque. 
O objetivo de uma unidade de coqueamento é reduzir a quantidade de coque que resulta 
do processo de conversão das frações pesadas (asfalto, betume) em frações mais leves 
(gasolina, GLP e Diesel).  
O processo começa submetendo a carga a ser processada a uma temperatura de 950ºC 
para iniciar o fracionamento das moléculas, resultando no coque, como resíduo principal. 
O coque é altamente concentrado em carbono e contém gases (olefinicos leves), - 
altamente concentrados em enxofre, o que aumenta a exigência de severidade contra a 
corrosão das unidades de FCC16. Esse coque é processado nessas unidades de conversão 
catalítica, resultando em nafta de baixa qualidade (coque de nafta) e correntes de 
destilados (coker distillates), com 25-30% ainda de coque de petróleo. 
O coqueamento retardado serve para otimizar o processo com duas torres que se alternam, 
para agilizar a retirada do resíduo. É um processo que combina diversos componentes do 
craqueamento térmico em uma unidade, com as facilidades de duas unidades que 
possibilitam o seu funcionamento contínuo. 
Há um mercado próprio para o coque, utilizado em outros setores da economia, como a 
siderurgia, mas seu valor adicionado é pequeno. 
O Craqueamento é o processo através do qual as moléculas orgânicas mais complexas 
são quebradas em moléculas mais simples, pela quebra das cadeias que unem os carbonos. 
O objetivo do Craqueamento é o aumento da produção de gasolina e como subproduto do 

 
16 Fluid Catalytic Cracker. 
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processo há a produção de hidrogênio, o que permite também o desenvolvimento de hidro 
dessulforização (HDS), para a redução da quantidade de enxofre nos derivados. 
As unidades de hidrotratamento possibilitam a retirada de enxofre dos derivados, em 
refinarias mais complexas que têm alta capacidade de conversão de petróleos pesados e 
ácidos em derivados leves e doces. 

Figura 3 desenho esquemático de unidades de processo de uma refinaria 

 
A evolução das unidades de processo foi muito influenciada pelos requerimentos de 
qualidade, levando a um aumento da capacidade de conversão para a produção de 
destilados mais leves e hidrogênio. 
Os vários petróleos vêm com diferentes “sabores” (doce, ou baixo teor de enxofre e ácido, 
ou alto teor) e distintas densidades (pesados, médios, leves e ultraleves). Quanto mais 
enxofre tiver, mais custosa e intensiva em energia é a operação para sua retirada dos 
derivados, levando a um prêmio no preço dos petróleos mais doces em relação aos mais 
ácidos. A baixa acidez diminui a necessidade de plantas de remoção de enxofre. 
Em relação à densidade, os petróleos mais leves contêm uma maior proporção de 
componentes com baixos pontos de ebulição, permitindo que os processos de refino 
intensivos em temperatura possam produzir gasolina e destilados leves, sem a necessidade 
de equipamentos mais complexos.  
Os mais pesados deixam mais resíduos atmosféricos e produzem muito óleo combustível 
de margens negativas, enquanto os mais leves se adaptam mais para a produção de 
gasolina. Os de densidade média são melhores produtores de destilados médios, como o 
diesel. 
Dada a natureza química do petróleo, os mais pesados apresentam uma razão 
Carbono/Hidrogênio maior17 e exigem processos mais intensivos em energia e 

 
17 O metano é CH4. Além da quantidade de C também a forma em que as moléculas se combinam é 
importante para caracterizar os vários tipos de petróleo. Hexenicos e naftênicos são petróleos com 
mesmo tipo de razão C/H (C6H12), mas um tem relações lineares entre as moléculas e outro as relações 
são circulares. Isso também afeta o custo do refino. 

Destilação

•Atmosférica
•A vacuo

Tratamento

•Hidrodessulforização
•Extração de solvente
•Decomposição de 
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•Decomposição
•Unificação
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temperatura tornando o custo de processamento mais caro, o que acaba se refletindo nos 
diferenciais de preços dos petróleos leves e pesados, além das variações de sua demanda. 
A combinação de densidade do petróleo com a presença de enxofre determina vários tipos 
de óleo, com distintos preços. Alguns tipos são apresentados na Figura 4. 

Figura 4 Tipos de Petróleo por Densidade e conteúdo de Enxofre 

   
Fonte: (MEILI; JUNGBLUTH; ANNAHEIM, 2018, p. 10.). Nosso acréscimo de Marlim e Lula (Tupi). 

A troca física do petróleo, entre os seus produtores e os utilizadores diretos, considera os 
ganhos (yield) que determinados tipos de petróleo podem ter, quando processados por 
uma refinaria específica. Esses ganhos dependem das proporções dos diversos tipos de 
derivados que podem ser produzidos, com seus respectivos preços, depois de passar pelas 
unidades de processo instaladas numa determinada refinaria. Esse yield é então 
comparado com os benchmarks, que são preços genéricos, fortemente influenciados por 
operações financeiras. WTI, Brent, Maya, Tapis, Dubai são alguns dos preços referenciais 
usados para determinar spreads entre o yield de cada contrato específico de um tipo de 
petróleo com uma refinaria específica e os preços definidos diariamente nos mercados 
financeiros, fortemente dependentes de negociações dos contratos futuros padronizados18. 

 
18 Em outro trabalho, avaliamos as mudanças na precificicação do petróleo cru e a sua crescente 
financeirização. Por um tempo, a OPEP chegou a adotar o netbacking pricing, explicitamente vinculando 

Marlim

Lula (Tupi)
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Os contratos físicos não são conhecidos pelo mercado, geralmente permanecendo como 
confidenciais entre os signatários. A “discovery” dos preços ocorre nos mercados 
financeiros. 
As refinarias podem ser classificadas a depender das unidades de processo que dispõem, 
relacionando os processos com a complexidade, como se segue: 

Tabela 1 Classificação de refinarias por unidades de processo e graus de complexidade 

Configuração Complexidade Unidades Índice de 
Nelson 

Destilação Simples 
(topping) 

Baixa Destilação <2 

Hydroskimming Moderada Destilação, reforma e 
hidrotratamento 

2 a 6 

Conversão Alta Destilação, FCC e/ou 
hidrocraqueamento, reforma, 
alquilação e outros 
melhoramentos 

 
6-12 

Conversão profunda Muito Alta Adiciona unidades de 
coqueamento 

>12 

Fonte: (ICCT. THE INTERNATIONAL COUNCIL ON CLEAN TRANSPORTATION, 2011). 

As refinarias mais simples (topping) separam o petróleo em frações mais leves como os 
gases, os destilados (QAV, diesel e óleo para aquecimento) e as frações residuais mais 
pesadas. As unidades de hydroskimming (várias unidades de hidrotratamento, reforma 
catalítica e mistura de correntes) possibilitam a transformação de nafta em gasolina, a 
retirada do conteúdo de enxofre dos derivados, ampliando a proporção de destilados 
médios na sua produção do que a destilação simples. As unidades de conversão simples 
são as unidades de craqueamento, tanto catalítico, como o hidrocraqueamento, tem a 
capacidade de transformar o petróleo mais pesado em frações mais leves para a produção 
de derivados desse tipo. A conversão profunda é conseguida com as unidades de 
coqueamento, que diminuem o resíduo dos processos de conversão e destilação 
aumentando a proporção de derivados leves por barril processado. 
Há algumas características específicas, mas não únicas, do refino que precisam ser 
destacadas. Entre elas, chamam a atenção as seguintes afirmações:  
a.  Uma refinaria é um conjunto de unidades de processo, com pouca flexibilidade na 

produção do mix final de produtos, depois da sua instalação, dada as características 
das correntes de carga a ser refinada. 

b.  O refino é um setor em que as margens são mais importantes do que os preços 
absolutos. As margens não dependem de apenas um produto, mas do seu conjunto 
com seus preços diferenciados e utilizações distintas das várias unidades instaladas. 

c.  Um dos elementos mais importantes para a escolha entre exportar e refinar 
domesticamente o petróleo, para os países produtores, seria o custo de oportunidade 

 
os preços do petróleo cru a uma média ponderada dos preços dos derivados que esse petróleo conseguia 
produzir através de uma “refinaria padrão”. Ver (GABRIELLI DE AZEVEDO; LEÃO, 2020). 
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do produto, se os mercados fossem competitivos. Sem isso, a geopolítica fala mais 
alto. 

d.  O refino exige um investimento grande inicial, um tempo de construção longo, e seu 
principal custo variável é o custo de sua carga processada. Pessoal, manutenção, 
utilidades são basicamente custos fixos. O custo do capital é muito relevante para os 
investimentos nas refinarias. 

e.  As tecnologias de destilação e das outras unidades de processo são conhecidas, com 
os avanços se concentrando no uso de aditivos e catalisadores, controle de utilidades 
e maior flexibilidade dos processos. 

a) Produção conjunta 
As refinarias são projetadas19 para o processamento de específicos tipos de petróleo, cujas 
principais características são associadas à densidade, à presença de outros componentes 
e sua composição química. Além de serem projetadas de acordo com o tipo de petróleo 
que vão processar, as refinarias também se ajustam aos tipos de produtos que o mercado 
de destino demanda.  
O objetivo do refinador é obter a carga de petróleo mais adaptada aos seus equipamentos 
e processos, ao menor preço possível e vender o conjunto de produtos que o mercado 
mais pode absorver, gerando a maior margem possível. 
Como uma refinaria é uma unidade complexa de várias unidades de processo, com 
coeficientes quase fixos entre os vários componentes do mix de produtos, a sua otimização 
não depende apenas de um único produto e sim do conjunto dos produtos, com soluções 
ótimas muitas vezes incorporando capacidades ociosas de parte do sistema produtivo 
instalado. 
Em diversas fases dos ciclos de demanda, alguns produtos podem mudar de importância 
e o aumento de sua produção é limitada pelas unidades já instaladas e pelas cargas de 
petróleo a ser processado. A demanda dos produtos secundários pode ter efeitos positivos 
ou negativos sobre os preços dos produtos principais, diferindo no tempo e no espaço. 
Não há duas refinarias iguais. 

b) Margens de refino 
Para minimizar os problemas de variações de demanda e de disponibilidade de cargas, os 
offsites, - a estocagem e os sistemas logísticos, - além das operações de trading e hedging 
fazem parte da gestão do downstream. Mas, manter estoques tem custos, especialmente 
quando os juros são elevados, o capital de giro é escasso e a volatilidade dos preços é 
grande. 
Apesar de oscilantes, em geral as margens de refino são positivas para os produtos 
gasolina, nafta, QAV e destilados médios, enquanto o óleo combustível aumenta os custos 
da produção conjunta, uma vez que seu preço é menor do que o petróleo utilizado na sua 
produção,	como custo da produção conjunta20.	
Do ponto de vista da economicidade, uma das variáveis mais impactantes sobre o refino 
é o crack spread21, definido como a diferença entre os preços dos derivados e o preço do 

 
19 (GOMES; ALVES, 2007, p. 437.) 
20 (MAACK, 2013, p. 110.) 
21 Um dos indicadores mais comuns é a relação de preços de três unidades de petróleo cru e duas unidades 
de gasolina e uma unidade de óleo para aquecimento, o “3-2-1”, com contratos negociados nos mercados 
futuros, especialmente no NYMEX. Na Europa, o crack spread mais comum é o “6:3:2:1” dos preços de 
seis barris de petróleo, três barris de gasolina, dois de diesel e um de óleo residual.  
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petróleo cru. Do ponto de vista teórico, as relações entre a utilização da capacidade 
instalada e as margens do refino não são lineares e maior utilização do parque de unidades 
instaladas aumenta o custo marginal do processamento, com os custos de ajustamento 
apresentando defasagens, por causa da natureza fixa das unidades de processo instaladas, 
apesar das rápidas mudanças que ocorrem no perfil dos produtos demandados. O crack 
spread geralmente é uma média ponderada dos preços dos vários derivados e dos vários 
tipos de carga processada, passando por um determinado conjunto de unidades de 
processo. 
Nem todas as refinarias capturam o crack spread do mercado, pois suas margens 
específicas dependem das unidades de processo já instaladas, da especificação dos 
petróleos utilizados no seu processamento e de sua localização, tanto em termos de custos 
de utilidades, como na comercialização dos derivados. 

Os estoques de derivados e de petróleo cru sob controle dos traders e dos operadores 
comerciais também têm um efeito sobre o processo de ajuste entre variações de preços e 
utilização da capacidade das refinarias. É por isso que os dados coletados com menor 
frequência, - por exemplo anualmente, - apresentam maiores relações das variações de 
preços com a utilização da capacidade, do que os dados com frequências maiores, como 
os dados mensais, onde o custo do ajustamento é relevante e as relações margens de refino 
e utilização de capacidade se desfazem. A literatura sugere que há uma resposta defasada 
do parque de refino em relação a variações da demanda, com as margens se 
movimentando antes dos impactos sobre os preços do petróleo cru, que também têm 
estrutura própria de defasagens22. 

Apesar das divergências, há um certo consenso de que a margem do refino é mais 
importante que o preço do petróleo para determinar os investimentos setoriais.  Na Figura 
5 são apresentadas as médias de margem de refino na Costa Oeste Americana, no Golfo 
do México e no Noroeste da Europa, que representam os principais mercados 

 
22 (GHODDUSI; TITMAN; TOMPAIDIS, 2021) 
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consumidores do mundo, indicando a grande variação de margens que ocorreu 
principalmente nos últimos 20 anos. 

Figura 5 Margens de Refino EUA (GOM coqueamento) e Europa (craqueamento) e Singapura 
(Hidrocraqueamento) (US$ por barril). 1T2000-4T2019 

 
Fonte:(BRITISH PETROLEUM (BP), 2021). 

Note que as margens nas refinarias do Golfo do México, com coqueamento, são mais 
elevadas do que o craqueamento no Noroeste da Europa e o hidrotratamento da Ásia, 
atendido por Singapura. Quanto maior a margem, mais capacidade de ajuste dos preços 
os refinadores possuem, em suas políticas comerciais, para se posicionar nas várias fases 
cíclicas do mercado. 
Querer que o mundo utilize os preços do Golfo do México como referência única dos 
preços domésticos de derivados é impor a todos os países as mesmas condições 
específicas que se encontram naquela parte dos EUA. Naquela região há uma enorme 
concentração de capacidade de refino e infraestrutura logística de dutos, terminais e 
tanques, com refinarias otimizadas para aquele mercado, com disponibilidade de matéria 
prima e com investimentos elevados em conversão profunda, que fazem daquelas 
refinarias as mais complexas do mundo, em ambiente quase único. Dificilmente outras 
refinarias do mundo alcançam essa produtividade, que possibilita as grandes margens do 
refino da região, apesar dos preços serem menores do que na Costa Oeste e no Nordeste 
dos EUA, assim como no Nordeste do país e no Noroeste da Europa, sem falar dos 
mercados asiáticos. 
Há assimetrias nos ciclos dos preços do petróleo cru e dos derivados, mas não há clara 
evidência de que a captura das margens de refino seja a principal motivação para a 
integração vertical das refinarias com a produção de petróleo23. O crescimento da 
integração nos países fora da OECD se move muito mais por razões estratégicas de 

 
23 Muito menos estudada é a integração em direção ao varejo, com a distribuição e redes de postos 
integradas com o refino. Esse tipo de estudo é mais relevante para países não produtores e exportadores 
de petróleo, com mercados domésticos de derivados significativos e pulverizados. 
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desenvolvimento local e ocupação nas novas geografias do comércio internacional com 
mercados mais aquecidos na região da Ásia-Pacífico, do que nos mercados tradicionais 
das Américas e da Europa. 
Mesmo nos EUA, em que aparentemente predominam as empresas refinadoras 
independentes, as integradas verticalmente constituem a maioria dos maiores refinadores 
do país, como se pode ver na Figura 6Figura 1. Seis são completamente integradas 
verticalmente, duas tem grandes vínculos com a logística e comercialização, uma é um 
conglomerado de múltiplos setores e uma é bastante associada a fundos financeiros. 

Figura 6 Os 10 maiores refinadores dos EUA em 2020, segundo o tipo de grupo empresarial, ordenados 
pela tamanho médio das refinarias de cada grupo 

Ordem 
Total 
Capac 
Instalada 

Grupos empresariais Nº de 
refinarias 
do grupo 

Tot 
Capacidade 
instalada. 
Barris/dia 
2020 

Média cap 
instalada 
por 
refinaria do 
grupo 

Tipo de empresa 

10 SAUDI ARAMCO 2 1.214.000          607.000  Integrada verticalmente 
3 EXXON MOBIL CORP 10 3.525.648          352.565  Integrada verticalmente 
8 BP PLC 4 1.354.000          338.500  Integrada verticalmente 
7 PDV AMERICA INC 6 1.529.530          254.922  Integrada verticalmente 
9 KOCH INDUSTRIES INC 6 1.347.000          224.500  Conglomerado de empresas,  

atuando em vários setores 
1 MARATHON 

PETROLEUM CORP 
26 5.740.000          220.769  Integrada com o midstream 

5 CHEVRON CORP 10 2.075.320          207.532  Integrada verticalmente 
4 PHILLIPS 66 COMPANY 18 3.358.600          186.589  Integrada verticalmente 
2 VALERO ENERGY CORP 26 4.362.600          167.792  Integrada com varejo e trading 
6 PBF ENERGY CO LLC 12 1.900.400         158.367  Independente, associado  

a fundos financeiros 
Fonte: EIA. Nossa classificação do grupo econômico. 

A segurança do suprimento e gestão dos preços domésticos são importantes motivadores 
do investimento no refino. Quanto mais integrada, menores são os custos de transação.  
Das quatro principais motivações para a integração vertical, - economias de escala, de 
tecnologia, de transações e imperfeições do mercado, - as vantagens das reduções dos 
custos de transação se destacam nas relações entre as refinarias e seus fornecedores de 
carga a ser processada. 
Coase24 já ensinava, em 1937, que quando há múltiplos ofertantes e compradores e 
incertezas no mercado, os custos de transações crescem e a integração vertical minimiza 
esses custos, especialmente se os ativos são específicos. Essa especificidade dos ativos 
depende dos investimentos já realizados, ou a realizar, de forma que um conjunto de 
unidades de processo, que configura uma refinaria, se adapta melhor a um determinado 
tipo de corrente de carga a ser processada, com produtos intermediários e finais menos 

 
24 (COASE, 1996 (1937)) 
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flexíveis dos que as especificações existentes nos mercados para transações comerciais. 
Nesse caso, a redução dos custos de transação estimula a integração vertical. 
Como quase toda a produção do upstream passa pelo downstream antes de chegar ao 
consumidor final, o modelo de integração vertical – “do poço ao posto”, - predominou no 
setor, com exceção de alguns países produtores como os EUA, que faziam essa integração 
internacionalmente dentro das grandes empresas IOCs25. O upstream adiciona valor 
movimentando e armazenando produtos extraídos, enquanto o downstream precisa da sua 
transformação em derivados consumíveis para capturar as margens. 

c) Custo de oportunidade do refino doméstico 
A metodologia mais convencional de cálculo dos preços-sombra para avaliar o custo de 
oportunidade de exportar ou refinar domesticamente um barril do petróleo produzido 
nacionalmente é o preço do derivado importado versus o preço do petróleo exportado. 
Dessa forma, o custo de oportunidade do refino doméstico seria o volume perdido de 
receitas de exportação, no caso dele ser exportado26. 
Essa metodologia pressupõe um mercado competitivo na fixação dos preços dos 
derivados, desconhecendo a forte influência das transações financeiras, que acabam 
impactando fortemente a formação desses preços no mercado americano especialmente. 
Por outro lado, o poder oligopólico dos grandes produtores de petróleo e dos refinadores 
acabam impactando a determinação desses níveis de preços em várias regiões do planeta. 
Com a introdução do tema de transição energética, custo do carbono, valor do meio 
ambiente e custo da poluição, na maioria dos casos sem mercados definidos, o uso de 
preços-sombra vem se ampliando nos últimos anos, para incluir esses componentes, que 
afastam os preços observados daqueles que poderiam aumentar o bem-estar das 
sociedades, tanto no presente, como na maximização intertemporal do bem-estar. A 
Paridade dos Preços de Importação (PPI) deixa de ser um preço ótimo também, quando 
se consideram as imperfeições do mercado e a superinfluência dos contratos de hedge e 
outros derivativos financeiros sobre a precificação dos derivados. Cada vez mais a 
integração upstream/downstream ocorre, não somente entre empresas petrolíferas, mas 
também envolvendo traders e fundos financeiros. As transações de contratos futuros com 
petróleo e derivados são produtos da transição entre os dois séculos, depois da crise dos 
preços da década de setenta27. 
Os países produtores de petróleo enfrentam sempre o dilema de diversificação de suas 
economias e esbarram na necessidade de buscar novas fontes de tributação, além do 
petróleo, e geração de divisas internacionais, além das exportações do produto em sua 
forma não refinada. 
Nem todos os países produtores de petróleo têm a mesma capacidade de absorção da 
produção de derivados e isso é um fator importante na decisão de investimento para a 
construção de refinarias. Quanto maior o mercado interno, dada a produção significativa 
de petróleo, maior a probabilidade de o país produtor também refinar o seu produto. Essa 
decisão entre exportar o petróleo cru e aumentar a capacidade nacional de refino é uma 
decisão arriscada, sujeita as oscilações dos preços, tanto das matérias primas, como dos 
produtos derivados, das margens correspondentes e dos investimentos iniciais 
necessários, a serem descontados por adequada taxas de juros. As políticas de segurança 

 
25 Essa integração vertical também foi o modelo dominante no início da produção dos EUA, sendo uma 
das razões do poderio de Rockfeller e da Standard Oil. Ver (YERGIN, 2009). 
26 (KARANFIL; PIERRU, 2021) 
27 (GABRIELLI DE AZEVEDO; LEÃO, 2020). 
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energética nacionais são fundamentais para a definição desses modelos de suprimento, 
com maior ou menor dependência de derivados importados. 
Por exemplo, a Nigéria, que é um dos países exportadores de petróleo da África, é o maior 
importador de derivados do Continente Africano. Com uma baixa taxa de utilização de 
capacidade das suas refinarias, o país destina a maior parte de sua produção de petróleo 
para exportações, uma vez que as margens das refinarias são comprimidas por políticas 
de preços domésticos28. 
Outro exemplo de disputa entre exportação e uso doméstico ocorreu em Uganda, com o 
desenvolvimento dos reservatórios de Lake Albert, quando a Total, IOC francesa, queria 
a construção de um oleoduto até a costa para exportar o petróleo cru e, com as receitas, 
importar os derivados para uso doméstico. A Uganda é um país isolado, sem acesso ao 
mar, dependendo de suas fronteiras com o Quênia e Tanzânia para ter acesso à costa.  
Várias vezes ficou sem combustíveis por crises de suprimento e conflitos com esses 
países, independente das condições econômicas de sua aquisição, realçando a importância 
estratégica do acesso aos derivados.  
No caso em discussão, o governo ugandense defendia a montagem de uma refinaria no 
país para processar o seu produto cru. A literatura sobre a “maldição dos recursos” sugere 
que a abundância de recursos primários causa baixo crescimento econômico, conflitos 
sociais de disputa pela renda gerada e instituições fracas29. Esses estudos destacam a 
natureza de enclave da indústria de petróleo e seus poucos vínculos com o restante da 
economia, recuperando os conceitos clássicos da Teoria dos Linkages de Hirschman, que 
atribui o desenvolvimento à ampliação dos vínculos fiscais, de consumo e de produção 
do setor de produtos primários com os outros setores da economia. No caso do petróleo, 
os principais vínculos são de natureza fiscal e de geração de divisas internacionais, com 
baixos vínculos do consumo e produção, tanto os backward, como os forward. 
Estudos mais recentes questionam esses achados da literatura da maldição dos recursos, 
em particular no que se refere a indústria do refino, que encontra explicações para sua 
pequena presença nos países pobres exportadores do petróleo nas políticas de segurança 
energética dos países consumidores de derivados30. 
O controle do refino, tanto das tecnologias como dos mecanismos de comercialização, 
por parte das grandes IOCs, impedia a expansão da atividade de downstream em vários 
países, e aqueles que desenvolveram o setor, o fizeram por decisões mais políticas que 
essencialmente econômicas, tanto no que se refere a escala de produção, como em relação 
aos mercados domésticos. 
A mudança da geografia do refino das últimas décadas e o desenvolvimento tecnológico 
mais ampliado31 muda esse cenário, facilitando a expansão da integração 

 
28 (OKORO; DOSUNMU; IGWILO; ANAWE et al., 2017) 
29 (BAUR, 2014) 
30 Ver a história do petróleo nos primórdios dos países criados em torno desse produto como o Iraque, a 
Arábia Saudita, o Bahrein, e o próprio Irã, além das disputas do império britânico, alemão, czarista e 
otomano antes da 2ª Guerra e a necessidade de segurança energética dos paises consumidores. Ver 
(YERGIN, 2009). 
31 Os chineses estão financiando pequenas refinarias altamente lucrativas em vários países da África, cf 
(KIM, 2015). 
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upstream/downstream em países exportadores de petróleo, com mercados domésticos 
relativamente pequenos. 
Há crescente percepção de que a demanda por derivados de petróleo vai atingir um 
plateau e depois começar a cair, sem que haja consenso de quando isso ocorrerá ou qual 
a velocidade desse pico de demanda. Esse é um problema maior para os países com alta 
reserva/produção, quando comparados com países de baixa razão entre os recursos em 
produção e os volumes dos reservatórios. Enquanto países como a Arábia Saudita e 
Venezuela têm reserva produção na faixa de algumas dezenas de anos, os EUA, Brasil, 
China e outros países produtores têm essas reservas abaixo de 20 anos. 

d) Investimento e escolha de unidades de processo 
Os investimentos em refino contêm vários tipos de projetos32: expansão de capacidade, 
da conversão, manutenção e melhoria operacional, controle de emissões e ajuste de 
especificações sem impacto sobre capacidade e investimentos em segurança. 
A grande parte da expansão da capacidade instalada de refino no mundo ocorreu até o 
final do século XX, com a otimização de gargalos e necessidades de expansão aparecendo 
nos primeiros anos do século XXI. Desde os anos noventa, poucos investimentos de 
expansão ocorreram, concentrando-se os investimentos em melhorias das refinarias 
existentes e adaptações para aumentar a conversão e capacidade de processar  
A maior parte das refinarias americanas têm alta complexidade, com unidades de 
coqueamento, da mesma forma que s novas refinarias do Oriente Médio e da Ásia. As 
refinarias europeias e japonesas são mais concentradas em unidades de conversão simples 
e hydroskimming. 
Uma das escolhas dos refinadores é a opção entre obter petróleos mais leves e menos 
ácidos, e processar em unidades mais simples de destilação, ou fazer os investimentos em 
unidades de conversão, e obter as vantagens de processar petróleos de diferentes tipos, 
capturando as margens dos derivados mais leves. Essa opção existe ex-ante da 
implantação dos investimentos, porque ex-post há pouca flexibilidade. 
Além de intensivas em capital, as refinarias têm um longo processo entre o planejamento, 
projeto, licenciamento, construção e operação, em geral variando entre 5-7 anos, com 
investimento próximo a 10 bilhões de dólares para uma refinaria típica, apesar dos 
investimentos apresentarem uma grande dispersão de valores, em função da localização, 
tipos de petróleo a refinar, unidades de processo a construir e mix de produtos a entregar 
ao mercado, com logística adequada33. Dados de 2013 mostram por exemplo custos muito 
diferentes por barril de destilação em um mercado altamente competitivo como o Canadá. 

 
32 (DUNNE; MU, 2008, p. 6.) 
33 (CANADIAN FUELS ASSOCIATION, 2013) 
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Tabela 2 Investimentos por barril de destilação de projetos de refinarias greenfield e revamps no 
Canadá 2013. 

Refinaria Processamento 
(mil bd) 

Investimentos 
(bilhão de 

dólares 

Custo por 
barril/dia de 
destilação (US$) 

Irving 300 8  26.667  

Kitimat Clean 550 13 23.636  

North West Redwater Partnership 50 5,7 114.000  

Consumers Coop refinery in Regina 
(revamp) 

45 2,7 60.000  

Fonte: (CANADIAN FUELS ASSOCIATION, 2013). 

As refinarias são construídas com especificações diferentes e, portanto, têm custos muito 
diferenciados. Em termos de comparações pode-se ilustrar o problema com os dados da 
Tabela 3. 
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Tabela 3 Custo padrão de refinarias no Noroeste da Europa: Conversão Simples e Conversão Profunda. 
US dólar. 2007 

 
Fonte: IFP apud (MAACK, 2013, p. 246.). Nossa conversão de toneladas para barris dia. 

Uma refinaria nova, seja simples ou mais complexa, vai custar mais do que o revamp das 
refinarias já existentes, desestimulando, na origem, os investimentos em novas refinarias. 
Sua construção assim vai atender muito mais a objetivos estratégicos do que de custos. 
Os investimentos em refinarias não são motivados apenas pela lucratividade, mas também 
atendem a objetivos estratégicos, tanto das empresas integradas, como dos países 
hospedeiros e dos investidores em mercados específicos. 
A grande volatilidade de margens de refino explica parcialmente a dinâmica dos 
investimentos no refino. Quanto mais irreversível é o investimento em frente a uma 
perspectiva de incertezas sobre margens, mais demorada é a decisão final de 

Itens Sub-itens Conversão Simples Conversão profunda
Capacidade (kbpd) 200 200
Investimento 2479 3624

Destilação 772 772
Complexo de 
craqueamento 725 725
Conversão 
profunda 1005
Utilidades 982 1122

Investimento  médio por barril 
(US$)                      12,40                        18,12 
Custos variáveis 1,95 3,55

Catalisadores e 
produtos quimicos 0,15 1,75

Custos financeiros 1,8 1,8
Custos fixos 4,75 8,75

Empregados 1,75 2,75
Manutenção 1,75 3,5
Outros custos 
fixos 1,25 2,5

Recuperação do capital por barril
Refinaria 
existente 1,25 5,55
Refinaria nova 12,5 18,45

Custos fixos totais (US$ por 
barril)

Refinaria 
existente                        1,25                          5,55 
Refinaria nova                      17,35                        27,20 

Utilidades 7,5 12,5
Custo Total de operação

Refinaria 
existente                      16,70                        35,90 
Refinaria nova                      26,70                        43,25 
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investimentos. Pelo menos três razões34 podem explicar esse comportamento em relação 
aos investimentos em refino: 
a.  Grande proporção de custo afundado, uma vez que há importante parcela dos 

investimentos realizados em sites já estabelecidos e em produção. 
b.  Crescimento de capacidade por saltos discretos sem continuidade. 
c.  Existe mercado de contratos futuros para produtos e matérias primas, de forma que a 

volatilidade faz parte do negócio. 
Muitos países produtores e exportadores de petróleo buscam a integração com o refino 
para adicionar valor a sua produção primária, uma vez que aumentar a capacidade do seu 
downstream permite ampliar os vínculos do setor petróleo com outros setores da 
economia, pode reduzir os efeitos da Doença Holandesa, decorrentes do predomínio das 
rendas petroleiras, reduzindo a força política do setor exportador do produto primário 
sobre o conjunto da economia35. São os benefícios da diversificação da economia. 
As tecnologias conhecidas fazem com esse fator esteja disponível, para os investidores 
que queiram expandir a sua capacidade de refino, aumentar seu poder de conversão, 
melhorar a qualidade de seus produtos e ter uma operação mais eficiente. Nem sempre o 
investimento em refino aumenta a capacidade de produção, muitas vezes atuando em 
outras dimensões do setor. 

e) Tendências recentes 
Algumas características das tendências recentes precisam ser destacadas: 
a.  As novas refinarias são cada vez mais integradas em complexos petroquímicos 
b.  A demanda de derivados aumenta principalmente entre os mais leves, reduzindo a 

demanda dos mais pesados e mais ácidos 
c.  Quanto mais limpos os derivados, maior sua demanda e melhores os seus preços. 
d.  Mais substitutos existem principalmente para o transporte: biocombustíveis, GTL, 

eletrificação de frotas. 
Nas últimas décadas do século XX, a busca de eficiência energética e a melhoria da 
qualidade dos derivados dominaram as mudanças no refino. A eficiência foi obtida com 
a maximização da recuperação de energia (troca de calor entre os sistemas, por exemplo), 
além do fechamento de plantas menos eficientes e reestruturação do setor. 
 

3. Mudanças na geografia do petroleo e derivados 
a) O comércio muda 

A falta de investimentos na expansão da capacidade de refino no mundo, especialmente 
nos países da OECD tem aumentado a diferença entre o consumo de derivados e a 

 
34 (DUNNE; MU, 2008, p. 3.) 
35 (BAUR, 2014). 
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capacidade de refino, exigindo intensificação do comércio internacional para compensar 
as eventuais diferenças.  

Figura 7 Capacidade instalada de refino, consumo de derivados em países da OECD e não OECD. Milhões 
barris dia. 1965-2020 

 
Fonte: (BRITISH PETROLEUM (BP), 2021). 

Em cada grupo de países, também se destaca a completa inversão de movimentos nas 
últimas décadas entre os países da OECD e fora da OECD, especialmente a China, como 
se vê na Figura 8. A China sai de uma situação deficitária entre o seu consumo doméstico 
e capacidade instalada de refino até o início dos anos noventa, quando inicia os seus 
processos de expansão de capacidade, tornando-se um país crescentemente superavitário 
até 2013, quando perde esse dinamismo devido a um elevado crescimento da sua demanda 
interna. O excesso de capacidade dos países da OECD, acumulada na década de noventa 
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até 2009, praticamente desapareceu na última década, enquanto nos países fora da OECD 
o déficit vem diminuindo desde o início dos anos oitenta. 

Figura 8 Diferença entre o consumo por grupo de países e a capacidade de refino regionalmente 
instalada. OECD, China e não OECD. Milhões barris dia. 1965-2020 

 
Fonte: (BRITISH PETROLEUM (BP), 2021). 

Em termos das expectativas para o futuro, dados os projetos conhecidos, essas tendências 
consolidadas de mudanças da geografia do refino se acentuam e as previsões indicam uma 
ampliação da capacidade refinadora nos países emergentes da Ásia e no Oriente Médio, 
com o se observa na Figura 9. 

Figura 9 Projeções dos atuais projetos de expansão do refino em diferentes cenários até 2040.

 
Fonte: (IEA, 2021, p. 61.) 
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Tanto no cenário de desenvolvimento sustentável (SDS), como naquele em que as 
mudanças são mínimas (STEPS), a nova capacidade de refino crescerá no Oriente Médio 
e na Ásia emergente, com contração do parque de refino na América do Norte, Europa, 
Japão, Coreia e Rússia. 

Figura 10 Capacidade de refino requerida pelo crescimento projetado da demanda e adição de 
capacidade pelos projetos conhecidos. China, EUA-Canadá, Oriente Médio e América Latina. 2020-2026. 

  

  
Fonte: (OPEC, 2021) 

Segundo a OPEP, haverá um excesso de capacidade acumulada até 2026 na China, 
Oriente Médio e até na América Latina, assim como nos EUA-Canadá até meados dessa 
década de 2020.  
O comércio internacional de derivados de petróleo diminuiu nos dois últimos anos de 
2019 e 2020 (-8,3%), com os EUA, Iraque, Canadá aumentando seus saldos comerciais 
da balança comercial de derivados, enquanto a Rússia, Arábia Saudita, UEA e Índia sendo 
grandes perdedores nesses saldos. Em termos dos países importadores, com déficits 
comerciais, os dados da Tabela 4  mostram redução do déficit na Europa, América do Sul 
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e Central, Singapura, com aumento das importações em relação às exportações de 
derivados na China, Japão e países africanos. 

Tabela 4 Fluxo de comércio de derivados de petróleo em mil barris dia, 2019-2020. 

 
Fonte: (BRITISH PETROLEUM (BP), 2021). Nota 1: Variação das exportações mundiais. Nota: * 
variação das importações. 

Os maiores superávits comerciais de 2020 são nos países grandes produtores de petróleo 
cru, como os EUA, Rússia, países do oriente Médio, além da Índia e Iraque, indicando os 
resultados dos recentes investimentos em expansão dos seus parques de refino. 
Além dos fenômenos conjunturais advindos da pandemia do Covid, esse comportamento 
durante um período de paralização das atividades econômicas é também o reflexo da 
instalação de capacidade de destilação, que muda radicalmente de geografia. 
A Figura 11 indica que, a partir da década de 80, a capacidade de destilação mundial para 
de crescer, com exceção do Oriente Médio e, a partir dos anos noventa, cresce bastante 

Países  Importações 
 
Exportações  Saldo  Importações 

 
Exportações  Saldo 

Var 
2020/2019

Outros Ásia Pacífico 4.399            2.302         2.097-         4.210            2.325         1.884-         -10,1%

América do Sul e Central 2.287            514            1.773-         1.969            537            1.433-         -19,2%
México 1.261            104            1.158-         1.134            114            1.020-         -11,9%
Europa 3.699            2.583         1.116-         3.079            2.177         902-            -19,1%

Leste e Sul da  Africa 870               53              816-            805               56              749-            -8,2%
Oeste da África 754               175            579-            795               165            630-            8,7%
Australasia 672               117            556-            673               122            551-            -0,8%
Japão 830               391            439-            836               295            540-            23,0%
Singapura 2.350            1.608         742-            2.025            1.490         535-            -27,9%
China 1.639            1.516         123-            1.707            1.360         347-            182,6%
África do Norte 669               587            82-              670               529            141-            71,9%
Total Mundo * 24.907          24.907                               22.832          22.832                        -8,3%
Canada 686               719            32              598               636            38              16,4%
Outros CIS 36                 250            214            50                 207            157            -26,8%
Iraque 150               280            130            68                 285            217            66,9%
India 940               1.384         444            946               1.165         219            -50,8%
Kuwait 16                 503            487            16                 479            463            -5,1%
Arábia Saudita 208               1.123         915            283               1.035         752            -17,8%

União dos Emirados Árabes 696               1.618         922            629               1.405         776            -15,9%

Outros Oriente Médio 393               1.270         877            343               1.217         874            -0,3%
Rússia 13                 2.577         2.564         16                 2.226         2.211         -13,8%
EUA 2.340            5.233         2.893         1.981            5.007         3.026         4,6%

2019 2020
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na Ásia-Pacífico, especialmente na China e Índia. No século XXI, se observa um ligeiro 
aumento de capacidade na América do Norte. 

Figura 11  Evolução da Capacidade de Destilação Mundial por regiões. Milhões de barris dia. 

 
Fonte:(BRITISH PETROLEUM (BP), 2021) 

As refinarias americanas passaram por dois ciclos distintos na virada dos séculos e nos 
primeiros vinte anos do século XXI. Com uma relativa estagnação do volume total da 
capacidade de destilação, as refinarias americanas investiram fortemente na sua 
complexidade, especialmente nas unidades de conversão para capturar os diferenciais de 
preços de petróleo leves e pesados, que se ampliaram fortemente no mundo até meados 
dos anos 2000.  
As refinarias ampliaram as unidades de coqueamento para maximizar a produção de 
diesel e outros destilados médios a partir dos petróleos mais pesados. As refinarias que 
tinham capacidade de processar petróleo pesado, mais barato do que o leve, podiam 
capturar essas diferenças vendendo os derivados leves, mais demandados e com preços 
mais altos, ampliando as margens de refino, apesar dos altos custos de investimento para 
a montagem dessas unidades. 
Com a expansão do shale gas e seus condensados leves associados e com o aumento da 
produção do leve tight oil (LTO), principalmente da Bacia Permiana depois de 200836, 
esse diferencial diminuiu e chegou a se inverter, reduzindo as vantagens para as refinarias 
mais complexas. Entre 2010 e 2015, a produção do shale cresceu nos EUA de 3,8 milhões 
de barris dia e as importações de petróleo leve, especialmente da África, se reduziu de 0,5 
milhão37, indicando a combinação dos dois tipos de petróleo na composição das cargas 

 
36 A produção americana de petróleo cresce de 5,4 milhões de barris dia para 12,1 milhões, de 2009 a 
2019. O petróleo leve tight oil (LTO) correspondia a 2/3 da produção de petróleo nos EUA em 2019, cf. 
(MATAR; SHABANEH, 2020). 
37 (PETROSYAN, 2018). 
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processadas das refinarias americanas. Com a continuidade do crescimento do petróleo 
leve dos EUA, no entanto, novos problemas apareceram. 

Figura 12 Composição da produção de petróleo dos EUA por graus de API medindo densidades do 
produto 

 
Fonte: EIA apud (MATAR; SHABANEH, 2020) 

Além de mais leve a principal produção americana é menos ácida do que os produtos de 
outras regiões, especialmente o LTO. 
Além de reduzir as importações de petróleo mais pesado por parte dos EUA, a expansão 
do LTO apresentou dois outros problemas: 
a.  Um possível desequilíbrio entre o crescimento da produção futura de um petróleo 

naftênico, como o LTO, e a expansão da demanda de destilados médios 
b.  Aumento dos custos com o processamento de petróleos mais leves em refinarias de 

alta complexidade e de alto poder de conversão, substituindo petróleos mais pesados, 
aumentando os custos unitários e limitando o uso dos leves38. 

O problema é que o LTO produz menos destilados médios e mais gasolina, do que os 
petróleos mais pesados e mesmo os leves de origem arábica, como se pode ver na Figura 
13. 
Os dados das refinarias americanas, no entanto, não indicam, no final da década passada, 
uma queda drástica da média do grau API das cargas processadas, o que indicaria que 
elas continuam preferindo utilizar os petróleos mais pesados do que o LTO abundante no 
mercado, que estaria sendo utilizado para operações de blending ou para estocagem. 
As refinarias mais integradas com a produção estariam utilizando nas suas plantas de 
maior capacidade de conversão o LTO, não como carga básica a ser processada, mas 
como correntes adicionais para misturar com o petróleo mais pesado e otimizar a 
produção de diesel. As refinarias independentes têm menos capacidade de operar dessa 

 
38 Várias refinarias já estão no limite da capacidade de processamento das cargas leves, cf. (MATAR; 
SHABANEH, 2020, p. 5.) 
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maneira, pois têm que adquirir suas cargas no mercado. As refinarias integradas 
verticalmente podem capturar essas vantagens. 

Figura 13 Composição do mix de produtos de vários tipos de petróleo em uma refinaria típica dos EUA 
em 2018. Em percentagem. 

 
Fonte: (SHEPPARD, 2018). 

 

Tabela 5 Produção tipica de uma refinaria americana a partir de um barril 42 galões de petróleo em 
2020. 

Produto Galões % 
Gasolina automobilistica 19,4 43,4% 
Diesel/Gasoil 13,44 30,1% 
QAV 2,90 6,5% 
Coque 2,18 4,9% 
Gas inerte  1,76 3,9% 
Liquidos de hidro carbono (GLP) 1,55 3,5% 
Asfalto 0,92 2,1% 
Óleo combustível residual 0,55 1,2% 
Nafta 0,50 1,1% 
Lubrificantes 0,42 0,9% 
Outros óleos para mistura      0,29 0,6% 
Produtos diversos 0,25 0,6% 
Naftas especiais 0,08 0,2% 
Gasolina de aviação 0,04 0,1% 
Querosene 0,04 0,1% 
Graxas (menos que) 0,01 0,02% 
Total 44,65 100,0% 
Ganhos no processo 2,65 5,9% 

Fonte:  U.S. Energy Information Administration, Petroleum Supply Annual, August 2021 
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b) Organização industrial e história do refino 
Até o fim da II Guerra praticamente todo o refino mundial estava sob controle das grandes 
empresas internacionais, as chamadas Sete Irmãs. Nos anos cinquenta-setenta do século 
XX, várias nacionalizações ocorreram e o setor passou a contar com a presença cada vez 
maior de empresas estatais (NOCs) e mistas, diversificando a estrutura da propriedade 
industrial. Nas décadas de 30 e 40, antes da II Guerra Mundial, várias empresas estatais 
foram criadas para garantir o suprimento de derivados em países como a Itália, França, 
Espanha e outros países da América Latina, como a Argentina, México, Venezuela e até 
o Brasil. 
Um dos elementos explicativos do poder de mercado das IOCs, especialmente as Sete 
Irmãs, foi seu controle do downstream, marketing e logística e comercialização dos 
derivados, além do acesso garantido aos reservatórios dos países hospedeiros. Eram 
empresas integradas do poço, - em geral longe dos países consumidores, - ao posto, - com 
diferentes estruturas de concentração e dispersão de atividades de varejo, - com refinarias 
otimizadas para atender mercados específicos. 
Recentemente aumenta a importância das empresas estatais dos países consumidores 
(Índia, China, Vietnã, outros países asiáticos) que buscam ampliar sua capacidade de 
refino, ainda que não sejam produtores significativos da matéria prima, o petróleo cru. 
Por serem estatais buscam encontrar mecanismos de reduzir os impactos da volatilidade 
dos preços internacionais nos mercados domésticos. 
Especialmente as empresas estatais consumidoras na China têm como objetivos39: 
a.  Atender a demanda local de derivados e evitar sua escassez ou perturbações na oferta 
b.  Estimular a indústria nacional de suprimento de bens e serviços 
c.  Estimular a eficiência energética e redução da demanda 
d.  Acesso à tecnologia e transferência de conhecimento. 
O século XXI assistiu o deslocamento da demanda de derivados de petróleo dos países 
da OECD para os países fora da organização dos países mais ricos e, mesmo com as crises 
do final da década de 2010 e nesse início da década de 2020, a demanda da China e índia 
parecem continuar dominando o crescimento mundial.  
Há uma mudança significativa na especificação dos produtos, com proibições crescentes 
da presença de enxofre, particulados e componentes que impactam o meio ambiente nos 
derivados de petróleo, em um processo de transição energética, mais lenta do que a 
necessidade do aquecimento global. 
Na Europa, nos EUA e, em geral nos países da OECD, há uma reestruturação do setor de 
refino com o fechamento de parques refinadores e redirecionamento do suprimento, 
incluindo aumento das importações de longa distância.  
Na esfera da produção, os EUA retomaram sua posição de maior produtor de petróleo do 
mundo, diminuindo sua dependência de petróleo importado do Oriente Médio e mesmo 
do Canadá, México e Venezuela. 
Nos países produtores de petróleo cru, a questão da integração vertical torna-se uma 
variável chave do planejamento estratégico das empresas e governos. Além das vantagens 
econômicas “do poço ao posto”, que marcaram o desenvolvimento das grandes empresas 
ao longo da história do petróleo e que é o modelo dominante das grandes IOCs, os 

 
39 (MAACK, 2013, p. 54.) 
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governos onde há grandes recursos petrolíferos, também começam a desenvolver 
políticas de exploração local de oportunidades no downstream, buscando adicionar valor 
à atividade primária de extração do petróleo bruto e implementar diversificação de suas 
economias, para além do petróleo. 
As novas refinarias são cada vez mais integradas com a petroquímica. O principal 
processo que permite essa integração é o steam cracker. As unidades petroquímicas são 
muito mais diversificadas do que as refinaria, podendo ser alimentadas por nafta, gás 
natural e até por correntes intermediárias do refino. A proporção de etileno e 
polipropileno difere em função da complexidade do complexo petroquímico. 

4. Refino no Brasil 
A história da implantação do parque de refino no Brasil pode ser decomposta em três 
subperíodos. De 1954 a 1980 se implanta praticamente todo o parque de refino do país, 
com a última refinaria inaugurada em São José dos Campos (REVAP) em 1980. Daí, até 
início do século XXI há uma estagnação da implantação de novas capacidades, quando 
começa, especialmente a partir de meados da década de 2000, um processo de revamps e 
melhoria das unidades de processo e conversão que aumentam lentamente a capacidade 
de destilação, até 2014 quando a inauguração da RNEST, em Pernambuco, dá um salto 
na capacidade de refino nacional, como se pode ver na  
Figura 14.  
O Brasil cresceu o processamento do petróleo em suas refinarias, ainda que em ritmo 
menor do que a retomada do crescimento da demanda nacional a partir do novo século, 
revertendo esse processo, da mesma forma que o crescimento do consumo nos últimos 
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anos da década de 2010. A produção mantém a mesma trajetória de crescimento, desde a 
década de 1990. 

Figura 14 Mercado de derivados de petróleo Brasil e parque de refino. Mil barris dia. 1965-2020 

 
Fonte: (BRITISH PETROLEUM (BP), 2021). 

O consumo de derivados, no entanto, apesar de pouco crescimento nos anos noventa, 
acelera seu crescimento na transição entre os séculos, aumentando sua taxa de 
crescimento nos anos 2010. O processamento de carga da refinaria, no entanto, declina a 
partir de 2014, acompanhando a perda de dinamismo no consumo dos derivados, 
especialmente diesel e declínio da gasolina. Mesmo assim, as importações cresceram para 
atender a diferença entre o processamento nas refinarias brasileiras e o consumo dos 
derivados. 
Na segunda metade dos anos 2010 há uma redução do processamento de cargas nas 
refinarias, aumentando sua capacidade ociosa, mesmo com a estabilização da capacidade 
de destilação. A queda do consumo de derivados que ocorre nesse período, em função da 
crise econômica, não deixa aparecer o grave problema de suprimento, até que os preços 
internacionais começassem a subir, impactando os preços domésticos e a dependência das 
importações de derivados. 
Os dados das importações de gasolina e diesel, na Figura 15, mostram que o déficit da 
produção nacional em relação ao consumo vem aumentando a partir de 2011, no caso da 
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gasolina, e desde o início do século, no caso do diesel, apesar de que o consumo nacional 
se estagnou depois de 2014. 

Figura 15 Importações de gasolina e diesel, Demanda nacional e diferença demanda-refino no Brasil 
2002-2021. Mil barris dia. 

 
Fonte: http://public.knoema.com/wrvcbug/jodi-oil-dataset-monthly-update 

a) Visão de mercado no início de 2010 
Depois de quase 10 anos de estagnação do mercado brasileiro de derivados a partir da 
segunda metade da primeira década do século XXI, a demanda dava sinais de 
crescimento, acompanhando a recuperação da economia brasileira, com o aumento da 
produção agropecuária, aviação e transporte rodoviário em geral. A demanda crescia mais 
no Norte e Nordeste e a capacidade instalada era maior no Sudeste. As novas plantas 
previstas eram predominantemente localizadas na região de maior diferença entre a 
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demanda e a capacidade instalada, enquanto no Sudeste se planejava a expansão da 
produção petroquímica. 

Figura 16 Visão da Petrobras do mercado brasileiro de combustíveis em 2010 e investimentos previstos 
no Abastecimento e investimentos em projetos de qualidade de derivados 

  

 

Fonte: Petrobras. Plano Estratégico 2011-2015 

Além da expansão das atividades, havia também uma previsão da construção de unidades 
de dessulforização, para reduzir a presença de enxofre nos derivados, exigência da 
regulação ambiental, e da de unidades de conversão, para ampliar a capacidade das 
refinarias processarem o petróleo brasileiro, mais pesado do que o originalmente 
planejado pelas refinarias, construídas antes de 1980, voltadas para utilização de petróleo 
leve importado. Dos setenta bilhões de dólares previstos para o Abastecimento em 2010, 
16 bilhões se destinavam a unidades de melhoria da qualidade dos derivados, com a 
redução do teor de enxofre na gasolina e no diesel produzidos no Brasil. 
Várias unidades de conversão aumentaram o poder das refinarias brasileiras produzirem 
a partir de petróleo nacionalmente produzido, mais pesado do que as cargas originais dos 
projetos de refinaria, dedicados a processar o petróleo leve da Líbia, Argélia e Nigéria. 
Os petróleos do pré sal são um pouco mais leves, como se vê na Tabela 6 que lista os 
principais tipos de cargas processadas em 2010. Os nigerianos extra leves Agbami e Akpo 
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eram produzidos pela própria Petrobras naquele país, enquanto o Saharan, Okono, Brent 
e Pennington eram importados do mercado. 

Tabela 6 Tipos de petróleo por densidade e teor de enxofre usados nas refinarias brasileiras em 2011. 

Tipos de petróleo API Teor Enxofre Classificação 
Agbami           45,59               0,0487  Extra leve 

Akpo           45,32               0,0655  Extra Leve 

Saharan           43,82               0,0711  Extra Leve 

Okono           40,96               0,0571  Extra leve 

Brent           36,58               0,3878  Leve 

Pennington           33,50               0,0909  Leve 

Lula (Tupi)           29,90               0,3443  Leve-Médio 

Baz           28,86               0,2714  Leve-Médio 

Jabuti           28,53               0,4939  Leve-Médio 

Roncador 52           27,58               0,5025  Leve-Médio 

Golfinho           27,22               0,1520  Leve-Médio 

Barracuda           25,48               0,5188  Médio-Pesado 

Marlim Ls           23,90               0,5991  Médio-Pesado 

Marlim 37           23,52               0,6804  Médio-Pesado 

Caratinga           23,47               0,5057  Médio-Pesado 

Marlim 40           23,30               0,6377  Médio-Pesado 

Parque das Conchas           22,93               0,2310  Médio-Pesado 

Marlim 53           22,32               0,5595  Médio-Pesado 

Marlim 51           21,36               0,6390  Pesado 

Marlim 33           20,88               0,7065  Pesado 

Marlim 35           20,79               0,6077  Pesado 

Espadarte           20,75               0,4781  Pesado 

Parque das Baleias           20,57               0,4303  Pesado 

Albacora           20,56               0,5614  Pesado 

Marlim 47           20,07               0,7668  Pesado 

Marlim 32           20,07               0,7668  Pesado 

Marlim 56           18,31               0,7272  Pesado 

Roncador 54           17,35               0,6860  Pesado 
Fonte: (JUNIOR, 2021) 
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Em 2020 o Brasil contava com 18 refinarias, sendo 13 da Petrobras, com capacidade de 
produzir 2,29 milhões de barris dia, como se vê na Tabela 7. 

Tabela 7 Capacidade instalada de destilação nas refinarias brasileiras de 2011 a 2020 

 
Fonte: (ANP, 2021) 

Mesmo com uma queda no fator de utilização das refinarias houve um aumento do 
processamento de petróleo nacional nas cargas das refinarias, alcançando 93% em 2020. 
Conforme se vê na Figura 17 a diferenciação das curvas se acentua a partir de 2015, com 
as mudanças das políticas do governo. O máximo de capacidade ociosa foi alcançado em 
2018, com a proporção de petróleo nacional na carga processada relativamente estável de 
2016 a 2019. 
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Figura 17 Fator de utilização das refinarias e processamento de petróleo nacional 2011-2020. 

 
Fonte: (ANP, 2021). 

As refinarias REPLAn, RLAM e REFAP apresentaram as maiores diferenças entre a 
capacidade instalada e o volume refinado em 2020. A RNEST foi uma das refinarias mais 
utilizadas no parque de refino da Petrobras de 2020, com a otimização da produção de 
diesel de baixo teor de enxofre em grande demanda mundial, especialmente para o blend 
do bunker oil depois das especificações da IMO.  

Figura 18 Carga processada e capacidade de refino de algumas refinarias brasileiras em 2020 

 
Fonte: (ANP, 2021) 

Dado o parque de refino instalado, otimizado para a produção de gasolina e diesel, a partir 
da maior utilização de petróleo nacional, a possibilidade de crises de abastecimento ou de 
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preços aumenta para certos produtos como GLP e QAV, mesmo nas hipóteses de baixo 
crescimento econômico implícito nas projeções. 

b) Visão de mercado em 2021 
A EPE projeta para o próximo anos de 2022 praticamente o mesmo volume de vendas de 
2021, resultado de mais de cinco anos de estagnação econômica e um ano de pandemia. 
Qualquer aumento do crescimento do PIB implica em maior crescimento da maioria dos 
derivados que têm elasticidade renda maior que um. Dadas as características do produto 
e a recuperação da aviação, os déficits de QAV deverão se intensificar no próximo ano. 
O QAV deverá apresentar um crescimento das vendas de 29,5% entre 2021 e 2022. O 
GLP deverá ter, em 2022, apenas 1,5% de vendas superiores às de 2021, enquanto as 
projeções de crescimento das vendas do diesel são de apenas 1% no ano, mesma taxa de 
crescimento prevista para a  gasolina C, apesar de que as projeções de etanol hidratado 
são de crescimento de 6,8%, indicando a substituição da gasolina A no abastecimento dos 
veículos brasileiros. 

Figura 19 Volume de vendas e expectativas para 2022 dos principais combustíveis no Brasil. 

 
Fonte: (EPE, 2021) 

Numa visão de mais longo prazo, até 2030, a EPE projeta taxas diferenciadas, ainda que 
baixas, para o crescimento de diferentes tipos de derivados, variando de 2,5% ao ano, de 
2020-2030, para o diesel, a 0,2% ao ano para a gasolina A e 0,3% para a nafta. Como se 
pode ver na Figura 20, as perspectivas para o crescimento de QAV são de 2,4% ao ano. 
Essas taxas diferenciadas por tipo de derivado criam diferentes tipos de pressões sobre o 
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parque refinador, sem investimentos em outras unidades de processo e com rigidez no 
mix de seus produtos. 

Figura 20 Volume de vendas e expectativas para 2030 dos principais combustíveis no Brasil. 

 
Fonte: (EPE, 2020). 

A EPE projeta para 2030 um aumento expressivo das exportações de petróleo cru sem 
ampliação da capacidade de refino no Brasil, deixando inclusive de considerar a 
duplicação do trem de destilação da RNEST e o Gaslub em Itaborai, já anunciados pela 
Petrobras. Os dois projetos de expansão são incorporados em um cenário alternativo da 
EPE que constata seu pequeno impacto nas condições de oferta de derivados no país. 
Na sua visão conservadora, em 2030, o mercado brasileiro seria o representado na Figura 
21. Apesar de mais otimista do que as previsões do Plano Estratégico da Petrobras 2022-
2026, os níveis de produção projetados, sem aumento da capacidade nacional de refino, 
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implicam em um significativo aumento das exportações de petróleo cru. Segundo a EPE, 
quase dois terços da produção brasileira em 2030 será destinada ao mercado externo. 

Figura 21 Projeções da produção nacional, refino, importações e exportações de derivados. Brasil 2019-
2020. 

 
Fonte: (EPE, 2020) 

A expansão da carga processada e da participação do petróleo nacional nas refinarias 
brasileiras não parece compatível com as projeções individuais de demanda de derivados, 
ainda que essas sejam conservadoras em relação ao crescimento do PIB, especialmente 
se considerados os vários limites à mobilidade de ajuste do mix de produtos dadas as 
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unidades de processo instaladas nas refinarias brasileiras. Mais importações estão 
implícitas nessas projeções. 

Figura 22 Projeções da demanda, produção nacional e saldo comercial de alguns derivados de petróleo 
Brasil. 2015-2030 

  

  
Fonte: (EPE, 2020) 

Em termos do comércio de derivados, as expectativas do órgão governamental de 
planejamento energético são de agravamento significativo do déficit comercial do óleo 
diesel. No caso do GLP, a redução do déficit decorre das expectativas de aumento da 
oferta nacional proveniente de um maior processamento do gás natural nas UPGN, apesar 
de que o novo marco regulatório do gás natural introduza uma série de mecanismos de 
desregulamentação do setor, pulverização dos players e separação dos investimentos, 
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retirando a Petrobras do papel de articulador setorial, sem certezas de que o mercado dará 
as respostas adequadas, em termos de investimentos, para garantir esse aumento de oferta. 

Figura 23 Projeções dos principais fluxos interegionais de alguns derivados de petroleo até 2030 

  

  
Fonte: (EPE, 2020) 

O sistema brasileiro de abastecimento de derivados de petróleo implica em fluxos 
regionais, uma vez que historicamente o aumento da capacidade na região SE foi mais 
rápido do que em outras regiões do país. 
As projeções da EPE para 2030 mantêm essas características, com o excesso de 
capacidade de produção de Gasolina A no SE, compensando os déficits do NE e do S. 
Em relação ao diesel, o SE também é superavitário, com o S apresentando o maior déficit 
relativo à produção regional do produto. O SE, N e NE são superavitários em GLP e 
somente o S tem produção regional maior que o consumo local de QAV. 

5. Conclusões 
O refino é um “mal necessário” para a indústria do petróleo. Sem ele não haveria o 
conjunto de produtos indispensáveis para mover as pessoas e as cargas e para ser 
transformado em petroquímicos, fertilizantes e outros produtos, além de geração elétrica. 
O refino é um “mal” porque ambiente de altas temperaturas, corrosão, gases e produtos 
tóxicos é um risco para o meio ambiente e para as pessoas. É um “mal” porque suas 
margens são instáveis e sua lucratividade é menor do que a produção do petróleo cru. É 
um “mal” porque os investidores assumem riscos oscilantes com variações incertas de 
condições de mercado, tanto no fornecimento de matérias primas, como nos tipos de 
produtos demandados. É um “mal” porque, uma vez instaladas as unidades de processo, 
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a flexibilidade da produção é pequena, convivendo ciclicamente com situações de 
ociosidades inevitáveis, obrigando armazenamento e utilização de capital de giro para 
reduzir os riscos de variações de fluxo de caixa. Tancagem e capital de giro custam com 
taxas de juros altas. O capital financeiro não “gosta” do refino, a não ser quando fornece 
instrumentos de hedging e opera como traders de produtos. O capital financeiro não gosta 
do refino, pois os projetos são muito capital intensivos e com baixa rentabilidade de longo 
prazo. 
Sem o refino, no entanto, não haveria mercado para o petróleo. A maior parte dos países 
do mundo não têm a opção de refinar e/ou importar os derivados. A maioria dos países 
está condenada a importar os derivados que necessita. A opção existe apenas para aqueles 
países que produzem o petróleo cru. Para esses e suas empresas, sejam privadas ou 
estatais, existe a opção de refinar ou exportar seu produto e importar seus derivados. 
As rendas petroleiras geradas são enormes e os linkages fiscais e na geração de divisas 
internacionais estimulam as exportações do produto cru, a Doença Holandesa e a 
maldição dos recursos. Vários países exportadores de petróleo são enormes importadores 
de derivados, submetidos às variações internacionais de preços e crises de suprimentos. 
Muitos países fazem a escolha política de garantir o seu suprimento estimulando o “mal 
necessário” do refino. Alguns conseguem que o capital privado assim o faça, mesmo que 
as políticas de segurança energética dos países consumidores historicamente tenham dado 
prioridade ao suprimento de suas próprias refinarias, em seu países, limitando a expansão 
do refino nos países produtores. 
Isso está mudando nesses anos do século XXI, com o recrudescimento do crescimento do 
refino, mesmo nos EUA, que se transformaram em maior produtor mundial de petróleo e 
grande exportador de derivados. 
O Brasil tem essa opção. Nesse momento projeta um grande crescimento da produção de 
petróleo cru, aumentando as previsões de exportações que chegarão a dois terços do seu 
volume em 2030, se não houver ampliação da capacidade de refino nacional. O aumento 
das importações de derivados será a consequência dessa opção, com a sujeição completa 
dos preços domésticos aos preços internacionais. É uma questão de escolha, que envolve 
riscos, alocação de capital, mobilização de recursos, enfrentamento de resistências e 
opções políticas. Leva tempo, é difícil, mas é possível. 
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