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Resumo da Tese apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos necessários 

para a obtenção do grau de Doutor em Ciências (D.Sc.) 
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Marcelo Archer Duque 
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Orientador: Alexandre Salem Szklo 

 

Programa: Planejamento Energético 

 

O fortalecimento de sistemas governamentais, que determinam os limites de 

emissões de gases de efeito estufa, impacta a estrutura de custos de indústrias energo-

intensivas, como o refino de petróleo. Esse é um elemento chave para a elaboração de 

cenários que contemplem o futuro desta indústria, à luz das incertezas associadas às 

mudanças regulatórias, que afetam não só a rentabilidade da atividade, mas também a 

sua própria existência, em determinadas regiões, como polo supridor do mercado de 

derivados. Este trabalho constrói cenários que visam apontar para futuros possíveis do 

refino da Europa, à luz do processo de descarbonização do setor energético europeu e da 

dinâmica da oferta de petróleo nos EUA. Neste contexto, a presente tese propõe uma 

metodologia baseada em um modelo de programação linear para avaliar o dilema 

governamental entre atingir objetivos de políticas climáticas e a busca pela soberania 

energética, tendo em vista os condicionantes de quatro cenários, que conduzem a 

atividade de refino para caminhos antagônicos ao longo do horizonte 2030. Os 

resultados do modelo indicam um papel determinante da precificação do carbono na 

utilização do parque de refino e nos fluxos de petróleo e derivados. O elevado grau de 

intensidade energética de processos que maximizam a produção de diesel revela o 

enfraquecimento da atividade em cenários que apontam para preços elevados de 

carbono. O aprofundamento da crise desta indústria dependerá do encaminhamento da 

União Europeia acerca do conflito entre política climática e soberania energética.  
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Abstract of Thesis presented to COPPE/UFRJ as a partial fulfillment of the 

requirements for the degree of Doctor of Science (D.Sc.) 

 

THE FUTURE OF THE EUROPEAN REFINING INDUSTRY IN THE LIGHT OF 

THE CONFLICT BETWEEN ENERGY SOVEREIGNTY AND CLIMATE POLICY 

 

Marcelo Archer Duque 

 

November/2017 

 

Advisor: Alexandre Salem Szklo 

 

Department: Energy Planning 

 

With the perspective of strengthening government systems that determine the 

greenhouse gas emissions (GHG), the impact on energy-intensive industries such as oil 

refining, sets up a key element for the development of scenarios that consider the future 

of this industry, in view of the uncertainties associated with regulatory changes, 

affecting not only the profitability of the activity, but also the very existence of the 

sector in Europe. This work thesis builds possible scenarios of the European oil refining 

future in view of the decarbonizing process of European Energy Industry and the 

dynamics of the United States oil supply. In this context, a new methodology is 

proposed based on linear modeling to analyze the Governmental dilemma of achieving 

climate policies objectives and energy sovereignty taking into consideration a set of 

variables for four scenarios that will lead to opposite paths along the way to 2030. The 

results obtained from the analysis show that carbon pricing does have a determining role 

over refining capacity utilization rate and oil products market flow. The high degree of 

energy intensity resulting of diesel production maximization processes reveals some 

weakening in the activity in scenarios with high level carbon price. The Industry crisis 

deepening will depend on the European Union guidance regarding the conflict between 

climate policy and energy sovereignty. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O refino europeu destacou-se ao longo da segunda metade do século XX como um 

dos principais polos de oferta de derivados do mundo e maior supridor de gasolina dos países 

na Bacia do Atlântico1. Contudo, o aumento do rigor da regulação da União Europeia2 (EU) 

sobre a atividade de refino, em relação às emissões de gases de efeito estufa (GHG), e o 

ganho da competitividade do parque de refino norte-americano, a partir de 2011, com o 

crescimento da produção de tight oil3, vêm impondo grandes desafios para o futuro do refino 

da Europa. A continuidade do parque de refino europeu como um centro de referência para a 

indústria do petróleo dependerá dos desdobramentos destas duas incertezas, associadas à 

regulação ambiental da União Europeia e à dinâmica da oferta de petróleo dos EUA.   

A Europa OCDE4 e os EUA contribuem, juntos, com cerca de 75% das emissões 

totais de GHG dos países da OCDE (IEA, 2016). A partir da segunda metade da década de 

2000 houve um crescimento da confiança em programas que propunham o desenvolvimento 

de um sistema abrangente para o mercado de carbono (BEHR; WITTE, 2009). O 

estabelecimento de limites de direito de emissões, a alocação dos agentes integrantes do 

sistema, a criação de um mercado para que esses atores pudessem comercializar tais direitos e 

a definição de penalidades para àqueles que não se adequassem às permissões adquiridas, 

fazem parte da estruturação de um sistema de precificação de carbono.  

                                                 
1 Entre 1951 e 1970 foram construídas 70 refinarias na Europa. Mais de 90% das refinarias europeias foram 

construídas antes de 1980 (IPPC, 2003). Estas unidades eram voltadas, em grande medida, para atender o 

mercado automotivo da região, o qual era predominantemente movido por veículos com motor de combustão 

interna (MCI) convencional no ciclo Otto.  
2 Em 1951, ano em que se iniciou a cooperação econômica na Europa, apenas a Bélgica, a Alemanha, a França, 

o Luxemburgo e os Países Baixos participavam nesse projeto.Com o passar do tempo, o número de países 

interessados em fazer parte da EU foi aumentando. Com a adesão da Croácia em 1 de julho de 2013, a UE 

passou a ter 28 Estados-Membros, cujas respectivas datas de adesão são: Alemanha (1952), Áustria (1995), 

Bélgica (1952), Bulgária (2007), Chipre (2004), Croácia (2013), Dinamarca (1973), Eslováquia (2004), 

Eslovénia (2004), Espanha (1986), Estónia (2004), Finlândia (1995), França (1952), Grécia (1981), Hungria 

(2004), Irlanda (1973), Itália (1952), Letónia (2004), Lituânia (2004), Luxemburgo (1952), Malta (2004), Países 

Baixos (1952), Polónia (2004), Portugal (1986), Reino Unido (1973), República Checa (2004), Roménia (2007), 

Suécia (1995) (UNIÃO EUROPEIA, 2017). 
3 Produção não convencional em campos de baixa permeabilidade, definido pela Agência Internacional de 

Energia como light tight oil (LTO), devido ao fato de este petróleo possuir características típicas de uma 

corrente leve e de baixo teor de enxofre. 
4 A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico é uma organização internacional de 35 
países que aceitam os princípios da democracia representativa e da economia de mercado. Teve origem em 
1948 como a Organização para a Cooperação Económica (OECE), liderada por Robert Marjolin da França, para 
ajudar a gerir o Plano Marshall para a reconstrução da Europa após a Segunda Guerra Mundial. 
Posteriormente, a sua filiação foi estendida a estados não-europeus. Em 1961, a Convenção reformou a OECE 
e deu lugar à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OECD, 2017). 
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A EU desenvolveu o sistema de mercado de carbono mais avançado do mundo5, 

denominado Europe Union – Emissions Trading System (EU ETS6). Em última instância, o 

EU - ETS funciona como um limitador e um facilitador da negociação das emissões dos 

GHG. Ou seja, o volume total anual que as refinarias podem emitir de GHG está sujeito a um 

determinado nível, pré-definido pela EU. Dependendo desse limite, as empresas precisam 

comprar as permissões (allowances) de emissões, as quais podem ser negociadas no mercado 

de carbono europeu. 

As metas estabelecidas pelo EU-ETS indicam que os países devem promover uma 

redução de 20% dos GHG em 2020, de 40% em 2030 e de 80% a 95%, em 2050. A base de 

comparação refere-se ao nível de emissões ocorridas em 1990. O rebatimento da meta da 

União Europeia no parque de refino europeu implica numa redução (já em vigor) de 1,74% 

das emissões, a cada ano, no período 2013 – 2020. No período seguinte, correspondente a 

Fase 4 (2021 a 2030), a redução linear das emissões (LRF – Linear Reduction Factor) de 

GHG aumentará de 1,74% para 2,2%. Na Fase 5 (2031 a 2040) a LRF será de 2,4% 

(EUROPEAN COMMISSION, 2013). As refinarias devem reportar ao ETS as emissões 

anuais referentes às suas atividades, que são fiscalizadas localmente pelo sistema. 

O custo das emissões de GHG de uma refinaria7 é função de duas variáveis. Por um 

lado, há o preço do carbono e, por outro, a intensidade energética da refinaria. A intensidade 

energética de uma refinaria é função de uma gama de variáveis, como o perfil da carga 

processada, os tipos de combustíveis utilizados nos processos de refino, a eficiência dos 

processos, a taxa de conversão das unidades de refino, a quantidade de unidades existentes e 

o balanço de utilidades da refinaria (vapor, eletricidade, hidrogênio, etc.). (MERTENS, 

2012).  

Tudo o mais constante, quanto mais complexa uma refinaria, maiores são as emissões 

por tonelada de petróleo processado. As unidades caracterizadas por equipamentos de elevada 

severidade podem processar óleos com maior densidade, que geram um volume de emissões 

superior a uma unidade de refino restrita a petróleos leves e de baixo teor de contaminantes.  

                                                 
5 De acordo com o EU ETS (2013), mais de onze mil unidades geradoras de energia elétrica e plantas industriais 

estão sob a jurisdição do sistema, os quais se encontram nos vinte e oito países membros, além da Irlanda, 

Noruega e Listenstaine. As operadoras de aviação na região também estão enquadradas nesta legislação 

ambiental.  
6 As emissões cobertas pelo sistema ETS cobrem 45% das emissões totais da EU (EUROPEAN 

COMMISSION, 2013) 
7 De acordo com o IPCC (2005) o parque de refino mundial contribui com 6% das emissões totais de GHG do 

planeta (DET NORSKE VERITAS, 2010). 
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Do ponto de vista do grau de complexidade do parque de refino da Europa, observa-se 

que o mesmo foi levado a aumentar a intensidade energética de suas unidades (CONCAWE 

REFINERY TECHNOLOGY SUPPORT GROUP, 2008), motivado por duas questões: (1) a 

evolução da especificação dos combustíveis fósseis do setor automotivo (EURO 5)8; (2) 

inadequação do parque de refino europeu ao consumo de combustíveis na região. 

Por um lado, a busca em atender a especificação dos combustíveis fósseis, baseada na 

especificação do EURO 5, impôs ao parque de refino europeu a elevação das emissões de 

gases (JOHANSSON, 2013), que contribuem para o aquecimento global, como o CO2.  De 

outro, a ruptura no comportamento do consumo no setor automotivo europeu9 levou a 

gasolina a perder cada vez mais espaço para o diesel, no decorrer da primeira década do 

século XXI. Destaca-se aqui que as unidades que maximizam a produção de destilados 

médios (diesel, QAV e óleo de aquecimento), que se caracterizam por processos de elevada 

severidade, que aumentam a necessidade de consumo de energia (EUROPEAN 

COMMISSION, c2013) e, consequentemente, as emissões de CO2.  

Além da incerteza associada à evolução da regulação ambiental da União Europeia em 

relação às emissões de GHG, a perspectiva do futuro do refino da Europa enfrenta uma outra 

incerteza crítica, a dinâmica da oferta de petróleo dos EUA.  

Após um ciclo de forte crescimento da produção de óleo leve nos EUA (tight oil) e de 

óleo pesado no Canadá (oil sands), durante o período 2010 – 2015, que resultou em um 

crescimento da produção de petróleo da América do Norte de 4,4 MM bpd (EIA, 2017), a 

queda do preço do petróleo em 2015 revelou uma incerteza acerca da continuidade da 

trajetória ascendente da oferta de petróleo na América do Norte. Nesse período, a produção 

de petróleo dos EUA cresceu de forma expressiva, até alcançar a marca de 9,6 MM bpd, em 

abril de 2015 (Bloomberg, 2016), sendo este o maior valor mensal registrado desde o início 

do crescimento de petróleo não convencional nos EUA, até dezembro de 2016 (EIA, 2017).  

Com a queda vertiginosa do preço do barril de petróleo e a manutenção de preços 

significativamente baixos no decorrer de 2015, a produção de tight oil iniciou uma trajetória 

de queda alarmante, que levou a uma redução sucessiva da produção de petróleo dos EUA, 

nos meses subsequentes. Contudo, surpreendentemente, mesmo com níveis de preço 

                                                 
8 A partir de 2009, as emissões máximas de enxofre passaram a ser de 10 ppm, tanto para o diesel quanto para a 

gasolina. A regulação anterior teve marco em 2005 e limitava as emissões em 50 ppm. 
9 A decisão de promover o crescimento do mercado do diesel em detrimento da gasolina está amparada num fato 

tecnológico: O motor de combustão interna (MCI) a diesel convencional consegue maior razão de compressão 

do que MCI convencional no ciclo Otto. De acordo com estudo elaborado pelo DOE (EIA, 2009), dada a 

tecnologia dos anos 1990-2000, as emissões contempladas no ciclo de vida (do poço ao posto) indicam que as 

emissões dos veículos (convencionais) a diesel são 15 % menores do que os movidos à gasolina. 
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relativamente baixos ao longo de 2016, a atividade de E&P nos EUA apresentava sinais de 

recuperação no início do segundo semestre do ano. No último trimestre de 2016, já foi 

registrado uma tímida retomada do crescimento da produção de tight oil. O expressivo 

aumento da produtividade na tecnologia de faturamento hidráulico, combinada com a 

perfuração horizontal dos campos marginais, resultou na queda do break-even10 de todos os 

plays de tight oil nos EUA, como Bakken, Permiano e Eagle Ford. Esse movimento resultou 

numa inesperada recuperação do setor, retratada nos indicadores de número de sondas em 

operação e nos investimentos em E&P (Rystad Energy, 2016).  

A retomada do crescimento da produção nos EUA ocorre em um contexto de níveis 

recordes de estoques de petróleo nos EUA e no mundo. A transformação de um excesso de 

óleo cru em um excesso de derivados levou ao aumento dos estoques de produtos, 

sobrecarregando a logística vigente. Essa dinâmica desencadeou na queda das margens de 

refino em 2016, notadamente da Europa.  

Além da perda de competitividade do refino europeu, a elevada rentabilidade das 

refinarias norte-americanas promoveu o aumento da taxa de utilização da capacidade 

instalada e do investimento em novas unidades de refino nos EUA, o que resultou no 

crescimento da produção de gasolina, principal produto exportado pelas refinarias da Europa. 

Dessa forma, a redução das importações de gasolina dos EUA emerge em um contexto de 

enfraquecimento do mercado europeu por derivados.   

Diante de tais desafios para a indústria do refino da Europa, tanto no ambiente 

doméstico, como no externo, cabe uma reflexão sobre a percepção do petróleo como ativo 

estratégico, do ponto de vista da soberania energética da região. Isto é, a EU apoiará a 

atividade de refino, no sentido de contribuir com o aumento da sua competitividade e através 

de medidas de mitigação dos efeitos da política climática sobre a estrutura de custos da 

indústria ou se manterá neutra à crise do setor.  

O caso europeu é emblemático, pois antecipa o conflito que poderá acontecer em 

outras regiões do planeta. A aplicação de uma regulação restritiva sobre as emissões de gases 

de efeito estufa de indústrias energo-intensiva dos países coloca a atividade de refino sob 

risco, impondo-lhe custos adicionais que podem comprometer sua margem operativa, 

inviabilizando a operação de refinarias.  

                                                 
10 É o preço que remunera o investimento, diante da receita líquida obtida e o retorno requerido, ocorrendo a 

igualdade entre a receita bruta obtida com a venda dos bens e o seu respectivo custo de produção (McKinsey, 

2014). 
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Neste contexto, o conflito entre soberania energética e política climática deverá surgir, 

na medida em que a produção de derivados de petróleo é entendida como crucial, não apenas 

para mobilidade de passageiros e carga (portanto, viabilizando a atividade econômica) e para 

a produção de plataformas químicas na indústria de transformação (Bhattacharyya, 2011), 

mas como elemento crítico na geopolítica da indústria bélica (Delucchi e Mruphy, 2008; 

Stern, 2010).  E, frente a este conflito, poderá ser posta em questão a ambição associada à 

política climática. 

Este trabalho objetiva avaliar em que medida o petróleo permanece, no século XXI, 

sendo considerado como um ativo estratégico para soberania dos países, tendo em vista a 

adoção de políticas climáticas que penalizam a queima de combustíveis fósseis.  Trata-se de 

tema importante, na medida em que a evolução do parque de refino europeu tem implicações 

na dinâmica do comércio internacional de petróleo, da sua geopolítica, incluindo a 

precificação de óleos e derivados. 

Em outros termos, um elemento não menos importante proveniente desse estudo 

refere-se ao desdobramento geopolítico implícito nas análises. A concepção de um estado 

futuro onde a União Europeia valoriza o petróleo como ativo estratégico e busca confrontar a 

deterioração da atividade de refino doméstica, tendo em vista o aumento da competitividade 

dos parques de refino de outras regiões, como a do Golfo do México dos EUA, revela-se em 

um cenário de busca por “soberania” energética. De acordo com Bhattacharyya (2011), a 

aplicação deste conceito no século XX mostra o fortalecimento da indústria do refino da 

Europa (observado até a década de 1980), na busca pela autonomia de suprimento da 

indústria bélica da região, a qual pode ser desdobrada através de uma regulação mais branda, 

do ponto de vista ambiental.   

O futuro do refino da Europa como elemento central dessa tese revela-se também 

como um estudo de caso, que poderia ser aplicado em qualquer região do mundo, diante da 

tendência de ampliação das políticas de mudanças climática nos países, estados e regiões, por 

meio da adoção de um sistema de precificação de carbono, notadamente sobre a indústria 

energo-intensiva e as usinas de geração de energia.  

Para tanto, este estudo recorreu a uma ferramenta metodológica capaz de avaliar as 

possibilidades de mudança de rumo do refino europeu: a Técnica de Cenários. Diante de um 

ambiente de elevado grau de incerteza, a pesquisa contempla quatro alternativas de futuro, 

onde são examinados os impactos da regulação ambiental da União Europeia e a dinâmica da 

produção de petróleo nos EUA sobre a indústria do refino europeu.  
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Assim, os resultados encontrados nesta tese podem servir de parâmetro para os 

impactos sobre a atividade de refino em qualquer outro país ou região, inclusive para o 

Brasil, supondo-se a ocorrência de um cenário que contemple a transição para uma economia 

de baixo carbono, com impactos negativos sobre a rentabilidade da atividade de refinação de 

petróleo. Nunca é demais ressaltar que a principal fonte de energia final no balanço 

energético brasileiro é o diesel mineral (EPE, 2017), cujo consumo é fortemente associado ao 

transporte de carga e passageiros, envolvendo ainda a integração de regiões de um país 

continental. 

A revisão bibliográfica observada nesta tese identificou diversos trabalhos que foram 

publicados com vistas a estimar os impactos do sistema EU-ETS sobre a rentabilidade da 

atividade de refino de petróleo na Europa. O IPCC (2007) estimou o preço do carbono em 

uma faixa de € 20 a 50/tCO2 no período 2020 – 2030. O estudo da KBC Technology (2012), 

por exemplo, apontou uma faixa de variação significativamente ampla dos impactos sobre as 

margens de refino da Europa, de US$ 0,1/bbl a US$ 3,0/bbl, dependendo das variáveis 

consideradas11.   

Há ainda uma gama de estudos que aponta as estratégias das refinarias em reduzir 

suas emissões de CO2, conforme mostra o artigo de JOHANSSON et al. (2012). Com vistas 

ao enquadramento das emissões, mediante a implantação do sistema EU - ETS, é 

quantificado o potencial de redução de emissão de CO2 através da introdução de biomassa 

nos processos de gaseificação, em substituição ao gás natural, que pode chegar a 42 

MtCO2/ano.  

Os autores citados apresentam os impactos decorrentes do sistema ETS sobre as 

margens de refino e a resposta das refinarias em mitigar tais efeitos, enquanto outros 

quantificam a queda da atividade de refino nos EUA (BURNETT, 2014), mediante uma 

perspectiva de escassez da produção de petróleo no país. No entanto, a presente Tese reúne a 

combinação dessas duas variáveis em um só estudo, através da construção de quatro cenários, 

com vistas a elaborar uma visão que reúna tais contrapontos sobre as possibilidades do futuro 

do refino na Europa. 

Os impactos destas duas incertezas, do ponto de vista ambiental (sistema EU ETS) e 

da dinâmica da oferta de petróleo dos EUA, sobre a atividade de refino da Europa, são 

caracterizados nesta tese através da técnica de cenários e, em seguida, quantificados através 

de uma modelagem de programação linear, onde se testa a consistência das avaliações 

                                                 
11 Nesse exercício, a amplitude da intensidade energética varia de 0,08 para 0,35 tCO2/ton cru e o preço do 

carbono varia numa faixa de € 5 a 50/tCO2. (MERTENS, 2012)    
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qualitativas antes realizadas, sobre as possíveis trajetórias do refino europeu. Optou-se assim 

por não se seguir uma estrutura canônica, com a sequência de introdução, descrição, método, 

resultados, em prol de separar a análise qualitativa dos cenários, da análise quantitativa da 

otimização (Figura 1). 
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 Figura 1 – Estrutura da Tese 
 

                                                                  Fonte: Elaboração Própria 

 

Esta tese de doutorado foi concebida em 2014, durante a participação de um programa 

de pós-graduação no Instituto Francês do Petróleo - Petroleum Economics and Management 

(PEM), no mesmo ano em que foi submetido artigo12 para periódico indexado. De acordo 

com as regras do Programa de Planejamento Energético (PPE) da COPPE, a aceitação do 

artigo é pré-requisito para defesa da tese. Assim, apesar de a defesa ter sido marcada para 

março de 2015, a aceitação (e publicação) do artigo na Renewable Energy (RE) ocorreu 

apenas em abril de 2016, o que inviabilizou a defesa, na data previamente agendada. Após o 

reingresso no PPE em 2016, esse trabalho foi retomado, de forma a adaptá-lo à nova 

conjuntura que se formara no ambiente da geopolítica internacional do petróleo. Dessa forma, 

esta tese sido defendida em novembro de 2017. Entretanto, apesar de a modelagem ter sido 

revisitada, as fontes de dados não foram integralmente atualizadas, o que levou a utilização 

de algumas fontes com referências mais antigas.   

A discussão dos aspectos econômicos, regulatórios e estruturais que levaram os EUA 

a reencontrarem a chamada “nova era de ouro do refino” (DeGON, 2012), ao longo da 

                                                 
12 Título: Can increasing gasoline supply in the United States affect ethanol production in Brazil? 



8 

 

primeira metade da década de 2010, assim como o apogeu e queda da produção de óleo não 

convencional na América do Norte, é desenvolvida no capítulo que abrange os fundamentos 

do mercado de petróleo na Bacia do Atlântico.    

No capítulo seguinte, é apresentada a dinâmica da atividade do refino da Europa, onde 

são considerados os elementos que ditaram o crescimento desta indústria ao longo do século 

XX, e os elementos que provocaram a deterioração desta atividade a partir do início da 

segunda década do século XXI, até os dias de hoje. São elencados os principais desafios do 

setor, mediante os aspectos de mercado e da implantação de um sistema que visa estabelecer 

as regras do mercado de carbono na região, no qual o refino é um dos setores enquadrados. É 

destacado o papel da Rússia na indústria do refino da Europa e os possíveis desdobramentos 

geopolíticos do aumento da influência russa no suprimento de derivados da região.      

Em seguida, esse estudo recorre a um método que é capaz de avaliar perspectivas de 

futuro, diante de um ambiente de elevado grau de incerteza: a Técnica de Cenários. Com 

vistas a incorporar as rupturas econômicas e tecnológicas, as descontinuidades regulatórias 

movidas por questões geopolíticas, dentre outros fatores, esse capítulo dedica-se à construção 

dos cenários, que são elaborados de forma qualitativa.  

Por fim, no capítulo 4 é utilizado um modelo de programação linear, cuja função 

objetivo é minimizar os custos de produção e de alocação de derivados para satisfazer a 

demanda mundial por petróleo. A modelagem tem como finalidade responder a questões 

fundamentais do comportamento do mercado de petróleo, diante de duas incertezas críticas 

principais, a dinâmica da oferta de líquidos nos EUA e o fortalecimento do mercado de 

carbono europeu.  

Os resultados encontrados permitem auferir que a União Europeia enfrenta um dilema 

entre fortalecer a soberania energética da região através do apoio da sua indústria do refino e 

liderar o mundo na direção de uma economia de baixo carbono. Os impactos da combinação 

das variáveis analisadas sobre as possibilidades de futuro do refino da Europa são 

mensurados nos indicadores de autoconsumo energético das unidades, nos valores marginais 

dos derivados e nos fluxos de petróleo e derivados da região com o resto do mundo, à luz dos 

quatro cenários construídos no capítulo anterior.   
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1 A DINÂMICA DO MERCADO DE PETRÓLEO DOS EUA 

 

1.1 OS FUNDAMENTOS DO MERCADO DE PETRÓLEO DA BACIA DO ATLÂNTICO 

 

Esse primeiro capítulo examina o ressurgimento dos EUA como um dos principais 

atores na dinâmica da oferta de petróleo mundial e o seu protagonismo no suprimento do 

mercado de derivados da Bacia do Atlântico, a partir do início da década de 2010. Com base 

na recente dinâmica da indústria do petróleo na América do Norte, é elaborada a conexão 

entre o crescimento da produção de óleo e gás não convencional com o aumento da 

lucratividade da atividade de refino nos EUA. A construção dessa relação de causalidade é 

um dos elementos chave no entendimento dos impactos e das incertezas sobre o futuro do 

refino europeu.  

O início do século XXI caracterizou-se pela grande volatilidade dos diferenciais de 

preços de petróleos leves e pesados e das margens de refino. Conforme descrito em LIMA, et 

al. (2012): “O início de um ciclo virtuoso da economia mundial mostrou que novas forças, 

representadas pelos países emergentes, principalmente pela China, emergiam no cenário 

internacional. Eles se tornaram a principal força motriz da demanda global”.  

O crescimento econômico dos países em desenvolvimento, notadamente da Ásia, 

caracteriza-se por seguir um padrão energo-intensivo13, que impulsiona a demanda por 

derivados do petróleo. Adicionalmente, a regulação dos preços dos combustíveis destes 

países não segue, em geral, uma regra de mercado, baseada nas flutuações do preço do 

petróleo. Principalmente nos períodos de elevação do preço da commodity, os governos   

aplicavam regras que distanciavam o preço dos combustíveis ao consumidor final, do preço 

do petróleo no mercado internacional. A manutenção do nível de preço dos derivados em 

períodos de elevação do preço do petróleo alimentava o choque de demanda na economia 

mundial, no início da segunda metade da década de 2000.  

Nesse contexto, a política de distribuição de renda dos países emergentes contribuía 

para o aumento de poder de compra da população. Um dos efeitos que se destacava na 

economia foi o crescimento das vendas de automóveis, que se refletia no aumento do número 

de pessoas que passavam a ter acesso ao próprio veículo, como meio de transporte. A Figura 

2 exemplifica o caso do Brasil. 

                                                 
13 Os países emergentes da Ásia apresentam um padrão de crescimento econômico baseado em elevada 

intensidade energética (CONSUMO DE ENERGIA / VALOR ADICIONADO), conforme demonstra a curva de 

Kuznets, para as economias que apresentam elevadas taxas de investimento (ROCHA; KHAN; LIMA, 2013).   
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Figura 2 - Produção de automóveis no Brasil, entre 2000 e 2014 
 

Fonte: (ANFAVEA, 2014) 

 

O balanço de petróleo e de derivados começava então a refletir a necessidade de 

aumento da produção para atender o perfil de crescimento da demanda mundial por 

combustíveis automotivos, enquanto o parque de refino se mostrava inadequado para 

processar o perfil de petróleo disponível.  

Nesse contexto, ocorre uma ampliação substancial do diferencial de preço entre 

correntes de petróleos leves e pesadas, o que explica a elevação substancial das margens de 

refino, que passavam a bater marcas históricas, notadamente nos anos de 2005, 2006, 2007, 

até meados de 2008.  

A Figura 3 mostra o comportamento do diferencial leve-pesado ao longo da década 

passada, que revela a forte ampliação deste indicador durante o ciclo da Era de Ouro do 

refino, entre 2004 e 2007 (CARUSO; CLYDE, 2005). 
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Figura 3 - Evolução do diferencial leve-pesado de petróleos marcadores na Bacia do Atlântico, em 

US$/bbl 
  

Fonte: PLATTS, MCGRAW HILL FINANCIAL (2014) 

 

Esse período de prosperidade pode ser claramente identificado pela ótica da demanda 

por petróleo (Figura 4), onde o crescimento econômico dos países emergentes dava o tom do 

perfil de consumo no mercado de combustíveis.  

 

 

Figura 4 - Evolução da demanda mundial por petróleo, em milhares de barris por dia 
 

Fonte: IEA (2014) 

 

Em resposta, a indústria do refino implementava projetos destinados à ampliação da 

capacidade de refino e de conversão, voltados principalmente para maximização da produção 
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de diesel. Do lado dos países OCDE, os EUA se destacavam pela trajetória ascendente do 

consumo de gasolina, que culminou com o pico histórico da demanda, em 2007 (EIA, 2014). 

Conforme se ampliavam os diferenciais de preços e as margens de refino, no período 

2004 a 2007, maiores eram os lucros realizados pelas refinarias complexas, capazes de 

processar óleos pesados. De acordo com Uller (2007): 

 

“Geralmente, as distintas correntes tendem a seguir o movimento de flutuação dos 

marcadores, havendo situações, para o caso de um óleo pesado, em que há 

acréscimos na amplitude do desconto. Para elucidação, compara-se o óleo pesado 

tipo Maya com o marcador leve WTI. Observando as duas trajetórias de preço, 

deriva-se que, em 1998, o desconto do Maya para o WTI era diminuto (próximo a 

US$4,00/barril), se comparado ao realizado em 2005 (próximo de US$13,00/barril). 

Portanto, é possível afirmar que o desconto varia no tempo devido a condições 

específicas. Nota-se que em 1998 o barril do WTI estava a patamares 

historicamente baixos, ao contrário de 2005, quando o mesmo estava em momento 

de pico. Eventos como as crises financeiras asiática e russa no primeiro semestre, e 

os furacões Rita e Katrina no segundo, foram os fatores críticos nas cotações do 

WTI.” (ULLER, 2007) 

 

Ao final do ano de 2007, a escalada do preço do petróleo, associada à desaceleração 

da economia, alterou a dinâmica do consumo de combustíveis. A queda da demanda por 

derivados inverteu a tendência de crescimento das margens, na medida em que o 

descompasso entre o preço do petróleo e a demanda por derivados evidenciava o fim da Era 

de Ouro do refino norte-americano.  

A crise financeira ocorrida no segundo semestre de 2008 impactou de forma 

determinante o mercado de petróleo. Houve um grande estreitamento do diferencial entre 

correntes leves e pesadas, conforme pode ser observado na figura 3. A queda do diferencial 

leve-pesado implicou na perda da rentabilidade das refinarias, notadamente daquelas mais 

complexas, justamente as que mais tinham se beneficiado durante o período 2004 - 2007. 

Do ponto de vista da demanda por petróleo, a dinâmica da economia norte-americana 

combinada com a política energética, implementada pela Agência de Proteção Ambiental 

(EPA), atuava em favor do crescimento do excedente de derivados na Bacia do Atlântico. De 

fato, até 2014, a demanda por derivados vinha apresentando uma queda gradual ao longo dos 

anos, o que caracterizava uma tendência de contração do consumo de combustíveis.  

Em 2012, a gasolina registrou o menor nível de demanda em 11 anos (em torno de 8,7 

MM bpd). O diesel também não refletia indicadores promissores. A Agência Internacional de 

Energia (IEA) projetava uma queda de 5% da demanda de petróleo nos EUA, até 2020, na 

sua projeção de 2013 (IEA, 2013). 
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Contudo, a vertiginosa queda do preço do petróleo observada ao longo de 2015 

rompeu com a tendência de queda da demanda por derivados, notadamente da gasolina. A 

queda do preço na bomba levou ao aumento da rodagem nas estradas e o crescimento da taxa 

de motorização, especialmente por veículos de alta potência, como picapes e SUVs, que 

registraram 10% no aumento das vendas, em 2015 (ICIS, 2015).    

O aquecimento do mercado doméstico de gasolina não foi suficiente para frear a 

elevação dos estoques de produtos, nos EUA. Com a ampliação do parque de refino, o 

crescimento dos estoques de gasolina e diesel atingiram em 2016 os níveis mais altos dos 

últimos cinco anos. O inevitável resultado chegou em fevereiro de 2017: a queda da taxa de 

utilização do parque de refino norte-americano. (DOE, 2017) 

Mesmo tendo atingido marcas históricas de carga processada e taxas de utilização no 

período 2012-2016, o início de 2017 revela a queda destes indicadores, ocasionada pelo nível 

de estoques dos produtos, notadamente da gasolina, que atingiu patamares muito elevados em 

janeiro, de 260 milhões de barris (EIA, 2017). 

Há três elementos que, combinados com uma perspectiva promissora de aumento da 

produção de tight oil (LTO), fundamentam a perspectiva de continuidade e crescimento das 

exportações líquidas de derivados dos EUA, no médio e longo prazos.  

O primeiro elemento refere-se à estrutura da demanda nos EUA, que aponta na 

direção de mudanças no padrão de consumo da população, exemplificado na opção dos 

americanos em dirigir menos. O indicador que reflete a disposição dos cidadãos americanos 

em dirigir é representado nas milhas percorridas por licença veicular anualmente (MPA). 

De acordo com o Annual Energy Outlook14 (AEO) de 2014 (EIA, 2014), o MPA 

continuará caindo nos próximos anos, até bater em 2020 a marca de 12.200. A explicação 

para essa trajetória do consumo reside em algumas questões, como as mudanças 

comportamentais acerca do valor que as novas gerações atribuem à propriedade de veículos e 

as novas formas de mobilidade, via compartilhamento do automóvel. Outro aspecto está 

relacionado ao envelhecimento da população, que implica em uma redução gradativa da 

MPA. (EIA, 2014).   

O segundo elemento trata da política regulatória formulada pela Agência de Proteção 

Ambiental (EPA), na figura do CAFE15 (Corporate Average Fuel Economy), que vem 

                                                 
14 Relatório oficial do governo Norte-Americano, elaborado pelo departamento Energy Information 

Administration (EIA), com projeções para todos os segmentos de energia do país para 2040.  
15 Programa de eficiência energética nos EUA implantado inicialmente em 1975, tendo em vista o 1º choque do 

petróleo ocorrido em 1973. O Programa vem sendo aprimorado nos anos mais recentes, com objetivo de 

aumentar a transparência e o atendimento das metas de eficiência da frota automotiva dos EUA 
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demonstrando eficácia em prol de ganhos desafiadores de eficiência energética na frota 

automotiva dos EUA. A política de eficiência energética dos EUA foi implantada no país em 

1978. A introdução do CAFE permitiu a elevação da eficiência dos veículos leves de 19,9 

milhas por galão (mpg) em 1978 para 26,2 milhas por galão, em 1987 (EIA, 2014). Em 2012, 

os ganhos de eficiência aumentaram para 32,7 mpg. No cenário de referência do Annual 

Energy Outlook de 2014 (AEO2014), a meta dos EUA para os ganhos de eficiência em 2025, 

apontam para 47,2 mpg para os veículos leves. Em 2040, a meta é de 55,6 mpg (EIA, 2014).  

Por último, na perspectiva dos bens substitutos aos derivados de petróleo, a 

competição do etanol vem contribuindo para avanços graduais no mercado automotivo, o que 

levou a redução da demanda de combustível fóssil, desde meados da década passada. No que 

tange o programa de biocombustíveis americano, o Renewable Fuels Standard (RFS16), 

aprovado pelo congresso norte-americano em 2005 e revisto em 2007, o mesmo estabelece 

mandatos de volume para consumo nacional de quatro categorias hierarquizadas de 

combustíveis renováveis, são elas (EIA, 2014): 

 

I. total de combustíveis renováveis; 

II. total de biocombustíveis avançados;  

III. celulósicos 

IV. diesel de biomassa. 

 

As quatro categorias de biocombustíveis foram definidas segundo níveis de economia 

de emissões de gases de efeito estufa (GHG) em relação aos combustíveis fósseis. Os 

percentuais mínimos de cada categoria foram estabelecidos pelo Congresso Americano e a 

metodologia de contabilização das emissões dos vários biocombustíveis foi definida pelo 

agente regulador: Environmental Protection Agency (EPA).  

 

                                                 
16 O marco regulatório de biocombustíveis nos EUA foi implantado na figura do The Renewable Fuel Standard 

(RFS), estabelecido pelo: The Energy Policy Act of 2005, o qual foi expandido pelo The Energy 

Independence and Security Act of 2007 (EISA2007). O programa determina que o volume de renováveis que 

deveria conter nos combustíveis fósseis. Os refinadores e importadores de diesel e gasolina passaram a ser 

obrigados a misturar combustíveis renováveis no produto destinado ao consumidor final.   
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Tabela 1 - Volume Requerido de Combustíveis Renováveis nos EUA (bilhões de litros) 
 

Ano 

1 

Combustíveis 

Renováveis 
(a) 

Biocombustíveis Avançados 

Convencionais 
(a, b, e) 

2 

Avançados 

(a) 

3 

Celulósicos 

(a, d) 

4 

Diesel de 

Biomassa 

(c)(f) 

Outros 

Avançados 

(a, e) 

2008 34,1 - - - - 34,1 

2009 42 2,3 - 1,9 - 39,7 

2010 49 3,6 0,38 2,5 - 45,4 

2011 52,8 5,1 0,950,023 3 0   0,6 47,7 

2012 57,5 7,6 1,90,040 3,8 0   1,9 50 

2013 62,6 10,4 3,80,052 ≥3,84,86 0,8 3,1 52,2 

2014 68,7 14,2 6,6 ≥3,8 1,9 54,5 

2015 77,6 20,8 11,4 ≥3,8 3,7 56,8 

2016 84,2 27,4 16,1 ≥3,8 5,6 56,8 

2017 90,8 34,1 20,8 ≥3,8 7,6 56,8 

2018 98,4 41,6 26,5 ≥3,8 9,4 56,8 

2019 106 49,2 32,2 ≥3,8 11,3 56,8 

2020 113,6 56,8 39,7 ≥3,8 11,4 56,8 

2021 124,9 68,1 51,1 ≥3,8 11,3 56,8 

2022 136,3 79,5 60,6 ≥3,8 13,2 56,8 
(a) Em etanol equivalente. (b) Por ora tem sido ocupado apenas com etanol de milho.(c) A partir de 2013, é 

definido anualmente se será igual ou volume superior a 3,8 bilhões de litros.(d) Mandato original 

alteração anual através de waivers (dispensas autorizada pela EPA) (e) Os Volumes de biocombustíveis 

convencionais foram obtidos através da diferença entre os mandatos de renováveis e do subgrupo de 

avançados. Também os “outros avançados” foram obtidos pela diferença entre o total de biocombustíveis 

avançados e os subgrupos de diesel de biomassa e dos celulósicos.(f) O Volume de diesel de biomassa 

deve ser multiplicado por 1,5 para ser convertido em Volume de etanol equivalente e ser subtraído dos 

avançados.  

 
Fonte: PETROBRAS, 2014 

 

 

1.2 O SURGIMENTO DO GOLFO DO MÉXICO COMO O PRINCIPAL POLO DE 

EXPORTAÇÃO DE DERIVADOS DA BACIA DO ATLÂNTICO 

 

O surgimento do Golfo do México como principal polo de exportação de derivados da 

Bacia do Atlântico tem sua gênesis na crise econômica de 2008, que derrubou a demanda por 

derivados nos EUA, notadamente pelo diesel (IEA, 2013;BEDDOES, 2009). O 

enfraquecimento do mercado por este combustível nos EUA incentivou as exportações para a 

Europa (EIA, 2014). Nesse contexto, o elevado grau de complexidade das refinarias 
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localizadas na região do Golfo do México (a chamada região PADD 317), propiciou 

vantagens competitivas em relação a outros parques de refino no mundo, o que contribuiu 

para com o crescimento das exportações oriundas do PADD 3. 

Na Europa, observou-se uma onda de fechamentos e interrupções de operação de 

refinarias a partir de 2009, tendo em vista a queda brutal da taxa de utilização do parque de 

refino (Europia, 2009). O balanço de derivados revelava o aumento dos estoques de produtos, 

principalmente da gasolina, na Bacia do Atlântico.  

De acordo com LIMA, et al (2012):  

 

“a reversão do quadro de elevada rentabilidade culminou com a partida de inúmeros 

projetos de modernização do parque de refino mundial, investimentos planejados e 

iniciados no período anterior, com objetivo de aumentar a capacidade de 

processamento de óleos pesados e com alto teor de poluentes. O resultado foi a 

redução da carga processada e o fechamento de diversas refinarias, principalmente 

na Costa Leste dos EUA e na Europa (LIMA; DUQUE; NADAL, 2012). 

 

Em 2010, com início da trajetória ascendente da produção de tight oil nos EUA, 

concomitante com a recuperação da demanda de petróleo pós crise, houve um fortalecimento 

do Golfo do México (USGC), que se tornou, nos anos subsequentes, o mais importante polo 

exportador de derivados da região, principalmente devido aos condicionantes regulatórios, 

que impediam os fluxos de petróleo para fora dos EUA18.  

Em 2013, a produção de cru nos EUA cresceu cerca 2 MM bpd em relação a 2010 

(EIA, 2013), baseada no ramp-up dos campos de tight oil, notadamente nos plays19 de Eagle 

Ford e Bakken (ver Figura 5).  Em 2015 e 2016, o play Permiano registrou o melhor 

desempenho da produção de petróleo no pais, tendo assim evidenciado ser esta, a região de 

maior resiliência aos preços baixos da commodity (DOE, 2017). 

 

                                                 
17 PADD é a abreviação de Petroleum Administration Defense District. O território americano foi dividido 

nessas zonas na Segunda Guerra Mundial, com o intuito de facilitar o gerenciamento dos suprimentos de 

petróleo. Hoje, grande parte das estatísticas a respeito do mercado de petróleo americano e das análises 

realizadas a partir delas baseia-se nesse formato de desagregação regional DOE (2017). 
18 Essa questão regulatória será detalhadamente apresentada no tópico 1.5.  
19 Os demais plays relevantes na produção de tight oil nos EUA são: Permian, Marcellus e Utica, sendo que 

esses dois últimos se destacam pela produção de líquidos de gás natural (NGLs) 



17 

 

 
 

Figura 5 - Principais regiões produtoras de tight oil e shale gas nos EUA 
 

Fonte: U.S. Energy Information Administration (EIA) (2014) 

 

Contraditoriamente aos fundamentos da dinâmica do mercado, que apontavam na 

direção da queda da demanda por derivados, a indústria do refino dos EUA ressurgia com 

elevadas taxas de rentabilidade, desde 2011. Apesar de a performance das refinarias 

apresentar indicadores heterogêneos intra-regiões, de uma forma geral, observava-se uma 

recuperação generalizada, caracterizada por aumentos significativos da carga processada 

(EIA-DOE, 2016), que resultou em uma taxa de utilização próxima dos 90%. Nesse ambiente 

favorável, muitas unidades foram reativadas, após terem sido fechadas no decorrer dos anos 

anteriores, principalmente na Costa Leste (Figura 6). 
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Figura 6 - Evolução da carga processada nos parques de refino dos EUA e da Europa (Mbpd) 
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Fonte: U.S. Energy Information Administration (EIA) (2014) 

 

 

Os diferenciais entre os preços dos petróleos observados nas correntes produzidas na 

América do Norte explicavam, em última instância, a realização de margens extraordinárias 

de refino. A explicação para a magnitude desses diferenciais baseava-se, em parte, no gargalo 

logístico com o qual o Canadá e os EUA vinham se deparando, conforme se consolidava a 

vigorosa trajetória de crescimento da produção, advinda de recursos não convencionais 

nesses países. 

Em virtude da necessidade histórica de importação de petróleo dos EUA e da busca 

por atender a demanda por derivados, a rede de dutos de petróleo foi construída no sentido da 

Costa para o interior, mais especificamente do Golfo do México (PADD 3) ao hub20 de 

Cushing (PADD 2), no estado de Oklahoma, onde o petróleo leve de referência nos EUA é 

precificado, o West Texas Intermediate (WTI).  

Dessa forma, o excesso de oferta advindo do crescimento da produção de Eagle Ford 

e do Permian, localizados no estado do Texas, contribuía para os descontos do WTI, o que 

representava uma diminuição do custo de produção das refinarias – ver Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Preço, qualidade e diferenciais de petróleos dos EUA e do Brent (US$/bbl – Nominal) 
 

Correntes 

 

Petróleo 

referência 

Petróleos produzidos nos 

EUA 
Descontos dos petróleos dos EUA 

US$/bbl Nominal Brent LLS WTI Bakken 
LLS - 

Brent 

WTI - 

Brent 

Bakken – 

Brent 

Média 2010 79,7 82,8 79,4 79,5 3,1 -0,3 -0,2 

Média 2011 111,2 112,3 95,1 99,1 1,1 -16,1 -12,1 

Média 2012 

Média 2013 

111,6 

108,6 

111,7 

107,1 

94,2 

97,8 

91,2 

84,4 

0,1 

-1,5 

-17,4 

-10,8 

-20,4 

-24,4 

API 37 36,2 38,7 42 – 60 - - - 

Enxofre (%) 0,4 0,3 0,4 0,2 - - - 

TAN (MG 

KOH/g) 

0,1 0,4 0,1 0 - - - 

 

Fonte: Bloomberg, API, 2014, definição e conceitos das características das correntes ver Lima, Duque, e Nadal 

(2012) 

 

                                                 
20 Hubs podem ser ilustrados como um ponto comum para o comércio de petróleo e derivados, que permitem a 

criação de um mercado eficiente. Dessa forma, a liquidez deste mercado propicia a criação de sinais de preços, 

que servem de referência para outros mercados (LIMA, et al., 2012). 
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Assim como o WTI, outras correntes norte-americanas também sofreram descontos, 

com o crescimento da oferta de petróleo nos EUA. As correntes Light Louisiana Sweet (LLS) 

e Bakken apresentavam descontos em relação ao Brent, em 2011, 2012 e 2013, conforme 

mostrado na Tabela 2.   

As correntes WTI, LLS e Bakken, que são produzidas nos EUA, apresentam 

qualidade semelhante ao Brent, ou seja, são óleos leves e de baixo teor de contaminantes 

(LIMA; DUQUE; NADAL, 2012). Nesse sentido, o desconto de preço dessas correntes ao 

marcador Brent, significava menor custo para a obtenção do mesmo elenco de derivados. Tal 

fato resultava numa elevação das margens de refino e um consequente ganho de 

competitividade das refinarias dos EUA em relação aos demais parques de refino da Bacia do 

Atlântico.  

Em 2012, as margens de refino nos EUA atingiam níveis significativamente maiores 

do que os registrados em 2007 (Figura 7), ano considerado como o ápice da chamada “Era de 

Ouro” do refino. O período de 2011-2014, foi referenciado como a “nova Era de Ouro” do 

refino (DeGON, 2012), apesar de este ser baseado em questões logísticas e regulatórias, 

enquanto, em 2007, os fundamentos do mercado de petróleo, de oferta e demanda, eram as 

variáveis explicativas da trajetória de rentabilidade da atividade de refino dos EUA.  

 

 

Figura 7: Margem liquida de refino no Golfo do México com base no petróleo LLS e WTI                           

 

Fonte: EIA, 2014  

 

A Figura 7 mostra ainda que as margens de refino baseadas no petróleo WTI eram 

muito superiores aquelas com base no cru LLS, o que demonstra que o gargalo logístico se 
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apresentava como variável determinante da magnitude das margens de refino nas diferentes 

regiões dos EUA. 

 

 

1.3 O FIM DAS RESTRICOES ÀS EXPORTACOES DE PETROLEO DOS EUA 

 

No dia 18 de dezembro de 2015, o Congresso dos EUA aprovou a liberação das 

exportações de petróleo, após 40 anos de restrições ao comércio externo da commodity. O 

projeto foi assinado pelo Presidente Obama, o que surpreendeu os agentes do mercado de 

petróleo, que não esperavam tal mudança em um contexto de preços baixos, observados 

desde o final de 2014, tendo em vista a perspectiva de queda da produção doméstica de 

petróleo no decorrer do segundo semestre de 2015 (Bloomberg, 2015). 

O arranjo político para que a proposta fosse acatada pelos líderes do Congresso Norte-

Americano foi construída no bojo da aprovação do Orçamento, que autorizava os gastos do 

governo até setembro de 2016, através de negociações e de contrapartidas entre Democratas e 

Republicanos. Por exemplo, além da liberação das exportações, o projeto de lei propunha 

emendas de incentivos tributários, como a extensão por cinco anos de créditos para energias 

renováveis (solar e eólica), além de aumento das possibilidades de despesas dedutíveis para 

refinadores independentes, por um prazo de seis anos (MURTAUGH, 2015). 

A legislação aprovada dispõe que nenhum oficial do Governo Federal poderá impor 

ou forçar restrições para a exportação de petróleo. No entanto, permite ao Presidente criar 

restrições temporárias em certas condições específicas, tais como emergências nacionais, 

sanções, longos períodos de escassez ou longos períodos de preços domésticos 

significativamente acima dos preços internacionais (Bloomberg, 2015). 

O recente debate sobre a liberação das exportações americanas foi motivado pelo 

aumento da produção de petróleo no país e o respectivo impacto sobre os preços dos óleos 

domésticos. Devido a gargalos logísticos e ao perfil do parque de refino americano, mais 

adaptado para processar petróleos médios e pesados, o preço de óleos leves dos EUA vinha 

sofrendo desvalorizações e descontos em relação aos preços do petróleo no mercado 

internacional. 

O WTI, principal petróleo de referência no mercado americano, chegou a ter seu 

preço cotado a um diferencial de mais de US$ 26/bbl abaixo do Brent, em 2011.  Já o LLS 

(Lousiana Light Sweet), uma corrente de referência na Costa do Golfo dos EUA (USGC) e, 
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portanto, menos influenciada pelos gargalos logísticos, chegou a estar mais de US$ 10/bbl 

abaixo do Brent em 2013 (MURTAUGH, 2015). 

Os descontos nos preços impactaram diretamente os produtores norte-americanos, que 

pressionavam o governo pela possibilidade de exportação do excedente de óleo leve. 

Empresas produtoras promoveram o lobby a favor das exportações, divulgando estudos que 

ressaltavam os benefícios não só em termos dos preços, mas também para atividade 

econômica e empregos. Em 2014, o governo já tinha demonstrado certa flexibilização em 

relação às restrições, quando autorizou a exportação de condensados. Em 2015, em uma nova 

medida, o governo autorizou as operações de swaps21 com o México. (NORTH AMERICAN 

OIL & GAS MONITOR, 2015) 

A Figura 8 ilustra de maneira simplificada quais produtos tinham sua exportação 

permitida, antes da liberação das exportações de petróleo, em dezembro de 2015. 

 

 

Figura 8 - Esquema da Política Regulatória de Exportação de Petróleo dos EUA até dezembro de 

2015 
 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Até a liberação das exportações de petróleo pelo Presidente Obama, a política 

permitia exceções às restrições apresentadas na figura 8, caso fossem consideradas 

“consistentes com o interesse nacional”. Os obstáculos às permissões solicitadas ao governo 

geralmente dependiam do destino do petróleo. Assim, exportações de cru produzido nos EUA 

para o Canadá, para consumo dentro deste país, eram, de maneira geral, permitidas. A re-

exportação, que consiste de petróleo de diferentes origens (por exemplo, no Canadá) sendo 

exportado a partir dos EUA, enfrentava maiores obstáculos, mas tinha um histórico extenso 

                                                 
21 Um swap é um acordo pelo qual um preço de mercado é trocado por um preço fixo ou um preço fixo é 

trocado por um preço flutuante, durante um determinado período de tempo (MERCATUS, 2016). 



22 

 

de liberações, desde que se demonstrasse que não havia incorporação de óleo doméstico nos 

EUA. 

Na prática, permissões de exportação de petróleo americano para outros destinos eram 

as que enfrentavam as maiores dificuldades, embora fossem, em teoria, possíveis, mediante 

Licença expedida pelo Departamento de Comércio, Indústria e Segurança Energética dos 

EUA (BIS) (AUER, 2014). 

Por outro lado, o fim das sanções iranianas, em junho de 2015, aumentou a pressão e 

o lobby no Congresso, com questionamentos sobre o acesso do Irã ao mercado internacional, 

enquanto os produtores americanos permaneciam excluídos. Em outubro e no início de 

dezembro, propostas de liberação das exportações passaram pela Câmara, mas sofriam o risco 

de serem vetadas pela Casa Branca e nem chegaram a ser apreciadas pelo Senado. 

Enfim, a aprovação da medida em fins de 2015 pode ter sido favorecida pela própria 

conjuntura do mercado. Por conta do excesso de oferta e dos baixos preços do petróleo, os 

consumidores americanos vinham se beneficiado dos preços de combustíveis na bomba, o 

que pode ter reduzido a rejeição da opinião pública contra a proposta. Nesse sentido, os 

diferenciais entre os preços domésticos e internacionais deixaram de apresentar valores 

relevantes no final de 2014 e durante 2015 (BLOOMBERG, 2016), levando a 

questionamentos se existiria, naquele momento, o próprio incentivo econômico que 

justificasse as exportações. Em outros termos, ao promover tal mudança regulatória nesse 

momento, de baixa pressão sobre a indústria do refino, os EUA mitigaram o risco de 

retomada do descolamento entre os preços dos petróleos norte-americano em relação ao 

mercado internacional.  

Se, por um lado os produtores de petróleo saíram vitoriosos desse embate, a indústria 

do refino dos EUA deverá sentir a perda de competitividade na Bacia do Atlântico. A 

despeito do lobby promovido pelo setor de refino dos EUA em favor da manutenção das 

restrições das exportações, a mudança regulatória ocasiona seu enfraquecimento, através da 

elevação do preço relativo do petróleo nos EUA.  

A atividade de refino da Europa, por outro lado, foi beneficiada diretamente pela 

liberação das exportações. O desdobramento da mudança relativa dos preços dos petróleos 

recairia sobre a taxa de utilização e a carga processada do parque de refino norte-americano, 

no momento em que houvesse elevação do preço do petróleo. Esse movimento poderia 

resultar em queda desses indicadores, principalmente em relação aos níveis alcançados nos 

anos em que os EUA conviveram com crescimento da produção de tight oil e com a proibição 

das exportações de petróleo.   
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Com relação aos investimentos em refino, a liberação das exportações implicou na 

perda de atratividade dos projetos que buscavam maximizar o processamento de correntes 

leves, obtendo proveito dos descontos dos óleos domésticos. De fato, uma contração nas 

margens de refino inibiu investimentos na expansão da capacidade, uma vez que as empresas 

se tornaram menos dispostas a assumir riscos relativos aos projetos maiores 

(PETROCHEMICAL, 2016).  

Por outro lado, as empresas integradas de petróleo sofreram um forte revés no fluxo 

de caixa, com a deterioração da rentabilidade da atividade de E&P, devido à queda do preço 

do petróleo em 2015. A Figura 9 mostra o indicador de lucro operacional do segmento de 

E&P das principais empresas de petróleo do mundo, com ações listadas em Bolsa de Valores, 

nos anos de 2014, 2015 e 2016.  
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Figura 9 – Lucro Operacional da atividade de E&P nos anos de 2014, 2015 e 2016 (US$ Bilhões) 
 

Fonte: Elaboração Própria  

 

Após terem realizado um lucro médio de aproximadamente US$ 15,3 Bi na atividade 

de E&P em 2014, os anos de 2015 e 2016 foram caracterizados por forte destruição de valor 

no setor. Em 2015, somente a Exxon apresentou lucro operacional positivo, sendo que 

registrou uma queda de 74% em relação a 2014. Essa conjuntura determinou uma redução na 

capacidade destas empresas de realizarem investimentos, diante do choque de rentabilidade 

em seu portfólio, com a queda do preço do petróleo.   
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1.4 MARGENS DE REFINO NO GOLFO DO MÉXICO 

 

Esse tópico objetiva tratar dos conceitos que ilustram o impacto do advento do tight 

oil sobre as margens de refino no Golfo do México.  Nesse contexto, será apresentada a 

abordagem teórica da apuração das margens de refino no GoM, sua magnitude e variações – 

i.e., a verificação da rentabilidade atual e dos últimos cinco anos, que resultou no aumento da 

competitividade das refinarias do GoM.  

Inicialmente cabe identificar o esquema de refino marginal do PADD 3. O conceito de 

refino marginal pode ser concebido da seguinte forma: um grande mercado de refino, como o 

do Golfo do México é denominado hub, pois se caracteriza por dispor de mecanismos 

concorrenciais que levam à igualdade entre a receita bruta obtida com a venda dos derivados 

e o seu respectivo custo de produção.  Essa condição de equilíbrio pode ser classificada como 

situação de breakeven. Neste caso, quando há ocorrência de breakeven em determinado 

esquema de refino, denomina-se este como o de refino marginal.  

Podem-se definir três esquemas típicos de refino característicos do parque de refino 

do Golfo do México (Archer et al., 2016): 1- hydroskimming, 2 - cracking e 3 - coking  

1. Esquema hydroskimming - Consiste na unidade de separação de frações do 

petróleo, denominada destilação atmosférica (DA) e em unidades de especificação 

e qualidade dos derivados.  Como por exemplo, a unidade de reforma catalítica 

(RC), que tem como objetivo a transformação de moléculas de baixa octanagem 

(parafínicas e naftênicas) em moléculas de alta octanagem (aromáticas). A geração 

de hidrogênio na RC pode ser utilizada em unidades de hidrotratamento, que têm 

como objetivo melhorar a qualidade dos produtos através da remoção de enxofre. 

Note-se aqui que mesmo uma refinaria de maior grau de complexidade pode operar 

com um esquema do tipo hidroskimming, após saturar a capacidade de suas 

unidades de conversão. 

2. Refinaria cracking – Em relação ao hydroskimming, o esquema cracking apresenta 

um importante aumento de complexidade. A sua característica básica é a conversão 

de frações pesadas, como o Vacuum Gas Oil (VGO), em correntes leves, como a 

gasolina craqueada e o gasóleo craqueado (LCO). As unidades adicionais às 

apresentadas no esquema anterior são: Destilação a Vácuo (DV), Craqueamento 

Catalítico (FCC) e Alquilação. Esse tipo de refino caracteriza-se pela maximização 

de gasolina. A refinaria que possui uma unidade de hidrocraqueamento (HCC), ao 

invés do FCC, também pode ser considerada como craking, embora seu processo 



25 

 

de craqueamento (através de hidrogênio e com outros catalisadores e tipos de 

reatores) seja diferente. Outra diferença refere-se a saída da unidade, o HCC pode 

maximizar a produção de gasolina e de diesel, embora a maximização de diesel 

seja mais atrativa do ponto de vista dos rendimentos.  

3. Esquema coking – Esse esquema de refinaria contempla todas as unidades 

mencionadas anteriormente, mas possui outra adicional, denominada coqueamento 

retardado (coque). A utilização do coque permite ao refinador eliminar toda 

produção de óleo combustível, através da conversão de frações de resíduo de vácuo 

em derivados leves, notadamente o diesel.  

As refinarias mais complexas (coking) têm custo operacional mais elevado, mas 

apresentam maior rendimento em produtos mais valorizados no mercado de combustíveis, 

como o diesel e a gasolina. Por outro lado, as refinarias menos complexas ou refinarias 

complexas operando como refinarias simples (exemplo, hydroskimming) apresentam custos 

operacionais menores e capturam a maior fatia da sua receita com base em produtos menos 

valorizados, como o óleo combustível.  

Nesse sentido, quando se observa que o esquema de refino marginal no Golfo do 

México é o hydroskimming, isto significa que uma refinaria que opera com essa configuração 

está em situação de break-even (margem nula), enquanto os demais esquemas, mais 

complexos, estão obtendo margens positivas.  

De forma ilustrativa, a Figura 10 representa uma situação hipotética, com objetivo de 

demonstrar que o esquema de refino hydroskimming necessita de preços maiores do que as 

demais configurações, para que possa operar em situação de break-even.  
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Figura 10 - Curva hipotética de Oferta de derivados de um hub de refino 
 

Fonte: Elaboração Própria 

 

A resposta do refino marginal às oscilações do preço do petróleo indica se o parque de 

refino do Golfo do México continuaria operando com elevadas taxas de utilização sob 

condições mais adversas.  

O aumento das exportações de derivados do Golfo do México (GoM) é resultado da 

elevada competitividade do parque de refino da região, cujo grau de complexidade é 

significativamente maior do que a dos demais centros de refino da Bacia do Atlântico. Os 

EUA possuem uma capacidade instalada das unidades de destilação e de conversão muito 

superiores aos parques de refino da América Latina e da Europa.  

Ao selecionarem-se as principais unidades de conversão do parque de refino mundial: 

Craqueamento Catalítico (FCC), Hidrocraqueamento (HCC), Coqueamento Retardado 

(Coque) e a Reforma Catalítica (Reforma), observa-se que os EUA possuem ampla vantagem 

competitiva associada à escala dessas unidades, comparativamente aos parques da América 

Latina e da Europa (Figura 11). 
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Figura 11 - Capacidade das unidades de conversão nos EUA, América Latina e Europa em 2012 – em 

mil bpd 
 

Fonte: EVALUATE ENERGY, 2017 

 

Além de os EUA possuírem capacidade instalada muito acima das demais regiões da 

Bacia do Atlântico, a razão entre as unidades de conversão e a destilação também é 

consideravelmente superior, o que indica que os EUA se apropriam de uma renda associada à 

maior complexidade do seu parque de refino (Figura 12).  

Dessa forma, as refinarias norte-americanas auferem maiores ganhos através da 

utilização de cargas menos valorizadas e da venda de produtos de qualidade elevada. Esses 

ganhos são maiores especialmente quando ocorre um aumento do diferencial de preços entre 

correntes leves e pesadas.  

O ganho de competitividade do GoM foi intensificado no período de 2011 a 2014, em 

função dos descontos que incidiam sobre as correntes de petróleo comercializadas no 

mercado doméstico norte-americano (TEXAS SUNSET ADVISORY COMMISSION, 2013). 

Conforme aumentava a oferta de líquidos no interior dos EUA, maior era a pressão sobre a 

infraestrutura logística para escoamento do óleo. Tal fato levou ao surgimento de um gargalo 

logístico da rede dutoviária, que se mostrou incapaz de abastecer os centros de refino por 

meios de oleodutos. 
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Figura 12- Razão entre as unidades de conversão e destilação atmosférica nos EUA, América Latina 

e Europa, em 2012. Mil bpd 
 

Fonte: (EVALUATE ENERGY, 2017) 

 

A ausência de uma rede de oleodutos que fosse capaz de atender ao incremento do 

volume produzido para os centros de consumo (seja para hubs de refino ou para portos que 

abasteçam os petroleiros para outros destinos), impulsionou a utilização de outros modais 

menos eficientes no transporte da commodity. As ferrovias e os caminhões fizeram esse 

papel, ao monetizar as reservas que se encontravam distantes dos grandes mercados, apesar 

da baixa eficiência desses modais no transporte de petróleo, retratado na ampliação dos 

diferenciais (TEXAS SUNSET ADVISORY COMMISSION, 2013). 

Ao se separar o parque de refino do Golfo do México nos três grupos de refino 

apresentados abaixo, cabe averiguar como se comportou a rentabilidade destas refinarias, nos 

últimos anos (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Esquemas típicos de refino no Golfo do México 
 

Esquemas de Refino Hydroskimming Cracking Coking Total 

Número de Refinarias 

(unidades) 
10 22 17 49 

Capacidade Destilação 

Atmosférica (MM bpd) 
0,3 2,3 6,1 8,7 

 

Fonte: Oil&Gas Journal, 2012 
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A Figura 13 mostra a evolução das margens brutas de cada grupo de refinaria do 

USGC, de 2009 a 2013 (Platts, 2014). A partir de 2012, as refinarias tipo hydroskimming 

passaram a obter margem positiva, o que corrobora a tese de aumento da taxa de utilização do 

parque de refino como um todo.  Nesse sentido, o esquema de refino hydroskimming passou a 

ser a configuração do refino marginal (breakeven) no Golfo do México. 

 
 

Figura 13 - Evolução das margens brutas por tipo de refino no Golfo do México (US$/bbl) 
 

 

Fonte: Elaboração Própria  

 

Em termos gerais, observa-se uma elevação das margens a partir de 2011, enquanto o 

esquema de refino hydroskimming apresenta efetiva recuperação em 2012 e 2013.  Ou seja, 

mesmo o refino menos complexo do Golfo do México, que representa menos de 5% do 

parque de refino da região (Tabela 3), passou a operar com margens positivas. 

A equação abaixo, ilustrada pela Tabela 4, representa o valor do petróleo LLS em um 

esquema tipo hydroskimming, no USGC, mensurado através dos rendimentos de seus 

produtos (IFP TRAINING, 2014). 

Equação 1.1 

 

USGC.LLS_Hydroskimming = 0.0023*USGC.C3 + 0.001*USGC.C4 + 

0.0547*USGC.Mogas_87 + 0.111*USGC.Mogas_93 + 0.0881*USGC.Jet + 

0.362*USGC.No2 + 0.345*USGC.LS_Resid - 1*USGC.LLS_CIF 
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Tabela 4 - Rendimentos e características dos produtos de um esquema hydroskimming, no 

USGC, com base no LLS 
 

Rendimento dos 

Produtos 

Descrição das 

correntes 
Principais Especificações 

USGC.C3 Propano Densidade 0,5077 

USGC.C4 Butano Densidade 0,5077 

USGC.Mogas_87 Gasolina Comum 
Octanagem22 (RON + MON)/2 

Especificação mínima de 87 

USGC.Mogas_92 Gasolina Premium 
Octanagem (RON + MON)/2 

Especificação mínima de 92 

Jet USGC.Jet QAV 
Smoke Point 23  

Especificação mínima de 25.0 

USGC.No2 
Diesel e outros 

Destilados Médios 
Cetano24 Especificação mínima de 45 

USGC.LS_Resid 
Óleo Combustível 

BTE 
Densidade entre 0,845 e 1,0 

 

Fonte: Elaboração Própria  

 

A análise evidencia que o nível geral de preços de derivados propiciou que todo o 

parque de refino do PADD 3 obtivesse margens acima do seu breakeven no período 2011 a 

2014. Tal fato levou ao aumento da carga processada, através de investimentos incrementais 

na capacidade de refino e da retomada de unidades que estavam ociosas nos anos anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22Indicador que mensura a qualidade da combustão. É uma medida que define a qualidade da queima do 

combustível em um motor de combustão interna de ignição por faísca.  
23 Especificação voltada principalmente para combustíveis utilizados nas turbinas de aeronaves. Propicia uma 

indicação das características de chama para assegurar a longevidade dos materiais que formam a câmara de 

combustão. 
24 Ele mede a qualidade de ignição espontânea do combustível por compressão e influencia a combustão de 

combustível no motor diesel.   
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1.5 A MUDANCA NO PERFIL DE PETROLEO PROCESSADO NO GOLFO DO 

MÉXICO 

 

Ao longo das décadas de 1990 e 2000, os EUA, particularmente na região do Golfo do 

México, reposicionaram suas refinarias para processar petróleos pesados e de alto teor de 

enxofre, já que a oferta de desse tipo de cru tinha projeção de crescimento em termos globais, 

inclusive de países situados nas proximidades das refinarias do Golfo do México, 

notadamente a Venezuela25. Este investimento em conversão de refinarias norte-americanas, 

medido em intensidade de FCC equivalente, está expresso na Figura 14.  

 

 
 

Figura 14 - Evolução da intensidade de conversão (FCC equivalente26) das principais refinarias27 dos 

EUA, entre 2000 e 2011 

 
Fonte:  Energy E., 2014   

 

As perspectivas da Venezuela, no cenário de referência da IEA (IEA, 2008), eram 

realçadas como o país com o maior potencial de crescimento da produção de petróleo do 

mundo, no longo prazo. Destacava-se nesta segunda metade da década, que a dinâmica do 

                                                 
25 Os projetos nos campos de Carabobo, de óleo ultra-pesado, tinham previsão de início da produção em 2015. 

Até 2020, a produção deste campo alcançaria a marca de 1 MM bpd (IEA, 2008).   
26 O FCC equivalente é um indicador que mensura a capacidade das unidades de conversão de uma refinaria.  

Exprime se há aumento ou redução da capacidade de conversão total, baseado na razão equivalente de uma 

unidade de FCC pela capacidade de destilação. A conversão da unidade de FCC para as demais unidades de 

conversão segue a regra: visco-redução/craqueamento térmico 0,7; coqueamento 2,1; hidrocraqueamento: 1,5 
27 As refinarias utilizadas para a análise da evolução da taxa de conversão foram: ExxonMobil, BP, Chevron, 

Hess Valero e Holly Frontier 
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crescimento da produção no país seria baseada em óleos ultra-pesados28, com características 

semelhantes aos dos campos de Carabobo.   

Ainda segundo a IEA (IEA, 2008), haveria uma mudança no perfil da oferta global de 

petróleo, na direção de correntes mais pesadas, em detrimento das leves. A participação de 

óleos pesados (grau API entre 10º e 26º) aumentaria de 12,8% em 2005, para 16,1%, em 

2030, enquanto a participação de óleos leves (acima de 35º API) cairia de 26,1% em 2005 

para 24,4%, em 2030. 

Dessa forma, o parque de refino do USGC se voltou para processar petróleo pesado. 

No entanto, quando este se deparou com uma crescente abundância de correntes leves, a 

partir de 2011, como o LTO, isso fez com que essas refinarias passassem a operar fora das 

suas condições ótimas. A inadequação da configuração do refino com o tipo de óleo 

disponibilizado resultou na adoção de descontos sobre o óleo leve doméstico, na medida em 

que o mesmo não poderia ser exportado.    

Nos EUA, as projeções crescentes para o déficit de petróleo foram revistas, 

contrariando expectativas de todos os previsores do mercado, e o país passou a ser um dos 

principais responsáveis pelo incremento da oferta mundial de petróleo nos últimos anos. 

O aumento da produção de petróleo nos EUA passou a disponibilizar mais petróleo 

doméstico para os refinadores americanos, sendo que o tipo de petróleo produzido pelos 

campos de LTO provocou uma alteração significativa do perfil da carga processada pelas 

refinarias do país.  

Desde o início da trajetória ascendente da produção de tight oil nos EUA (Figura 15), 

nos anos de 2010 e 2011, vêm se observando uma mudança no perfil da carga processada nos 

diversos parques de refino dos EUA, notadamente no Golfo do México.  

 

 

                                                 
28 A IEA considera o petróleo ultra-pesado de Carabobo como convencional e API < 10º. 
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Figura 15 - Crescimento da produção de light tight oil, por campo, entre 2010 e 2012          

(MM bpd) 
 

Fonte: EIA, 2013 

 

Com o crescimento vertiginoso da produção de tight oil nos EUA, as refinarias do 

GoM foram substituindo, gradativamente, o petróleo leve e de baixo teor de enxofre africano, 

notadamente as correntes produzidas na Nigéria e em Angola (Figura 16), pelo óleo não 

convencional produzido em Eagle Ford e do Permiano.  
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Figura 16 – Volume de importação de petróleo dos EUA proveniente da Nigéria e de Angola de 2010 

a 2015 (MM bpd) 
 

Fonte: EIA, 2017 
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O crescimento acelerado da produção de petróleo nos EUA, baseado nas correntes de 

tight oil, cujas características gerais da qualidade apontam para óleos leves29 (acima de 40º 

API) e de baixo teor de enxofre, é exemplificado na Figura 17. Entre 2011 e 2015, mais de 

96% do crescimento da produção de petróleo nos EUA foi baseado em correntes leves, com 

API superior a 40º. 

 

 

Figura 17 - Produção de óleo bruto nos EUA por faixa de API, em MM bpd (projeção a partir da 

segunda metade de 2013) 
 

Fonte: (EIA, 2017) 

 

A importação de petróleo leve no Golfo do México poderá ser completamente extinta 

nos próximos anos, a depender do comportamento da oferta doméstica de petróleo nos EUA, 

especificamente dos campos de tight oil. Contudo, certamente o país continuará a ser 

importador de correntes leves nas frentes de importação da Costa Leste (PADD 1), onde os 

petróleos da África e do Oriente Médio continuarão a ser competitivos, devido à dificuldade 

logística de transporte a partir dos campos produtores de tight oil, situados a grandes 

distâncias da Costa Leste (Bakken, Eagle Ford, Alberta).  

Com relação à atividade de refino nos EUA, diante do crescimento da oferta de óleo 

leve no país, verificou-se que as refinarias conseguiram resolver o problema de inadequação 

                                                 
29 De acordo com o American Petroleum Institute (API), que classifica os petróleos conforme sua densidade 

volumétrica ou seu grau API (SZKLO, 2008), petróleos leves são aqueles com API acima de 31,1. Petróleos 

médios encontram-se na faixa de 22,3 até 31,1, os pesados entre 10 e 22,3, enquanto os extra-pesados possuem 

API abaixo de 10. 
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do tipo de petróleo ofertado ao perfil do parque de refino instalado. A carga processada30 no 

parque de refino dos EUA em 2013 foi de 15,3 MM bpd. Em 2014, ela foi ainda maior31, 

próxima de 16,0 MM bpd. Em 2015 e 2016, o indicador continuou a apresentar elevação, 

alcançando a marca de 16,2 MM bpd, em ambos os anos (EIA, 2017).  

No auge da chamada “Era de Ouro do Refino” (BOOZALLEN, 2004), cujo ápice foi 

alcançado em 2007, a carga processada foi de 15,2 MM bpd. Ou seja, nos últimos quatro 

anos, o parque de refino norte-americano superou a carga processada no período marcado 

pelas margens historicamente altas. Se for considerado o indicador “taxa de utilização” 32 

como forma de representar o nível de rentabilidade da atividade de refino, observa-se que em 

2007 ela foi de 88,7%, enquanto em 2013 e 2014, 2015 e 201633, foram de 88%, 90%, 91% e 

90%, respectivamente. Ao considerarmos que os EUA são exportadores líquidos de derivados 

desde 2010, o esforço que o refino vem fazendo nos últimos anos para aumentar a produção 

de derivados indica que o excedente de produtos na Bacia do Atlântico deverá continuar a 

crescer, ao menos, no horizonte 2020.  

 

 

1.6 ANÁLISE DAS PERSPECTIVAS DA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO NA AMÉRICA 

DO NORTE 

 

A situação atual dos EUA é significativamente distinta daquela em que o país 

apresentava, ao longo das últimas décadas (desde 1970), caracterizada por uma grande 

vulnerabilidade externa associada ao suprimento de petróleo. Embora a questão geopolítica 

no Oriente Médio ainda apresente instabilidade e existam preocupações relacionadas aos seus 

impactos sobre a indústria, as perspectivas de produção de petróleo na América do Norte 

colocam os EUA numa situação de relativo conforto, frente à dependência externa de 

petróleo.  

Em termos regionais, a América do Norte encontra-se em uma situação privilegiada, 

do ponto de vista da oferta de petróleo. Por um lado, os EUA desenvolveram a produção de 

                                                 
30 O indicador “carga processada” está definido como “Net Input of Crude Oil”, de acordo com a nomenclatura 

utilizada pelo Departamento de Energia dos EUA (EIA, 2016).  
31 Até outubro de 2016, a carga processada do parque de refino dos EUA foi de 16,2 MM bpd. A capacidade 

total de refino dos EUA nos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016 foi de 17,7; 17,9; 18,1 e 18,4 MM bpd, 

respectivamente, enquanto em 2007 foi de 17,4 MM bpd (EIA, 2016).  
32 A taxa de utilização é uma métrica que mensura a ociosidade do parque de refino, através da razão entre a 

carga processada e a capacidade de refino na unidade de destilação atmosférica.  
33 A taxa de utilização do parque de refino dos EUA em 2016 foi consolidada até o mês de outubro de 2016 

(EIA, 2016).  
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não convencionais com base no tight oil, uma corrente que apresenta características típicas de 

um óleo leve, com baixo teor de enxofre. Por outro, o Canadá impulsionou a produção de um 

petróleo ultra-pesado (API inferior a 19) na província de Alberta, de elevada viscosidade e 

com elevados teores de impurezas, como o enxofre, denominado como óleo betuminoso ou 

oil sands. Dessa forma, a surpreendente reviravolta da atividade petrolífera na América do 

Norte transformou os EUA em um ator relevante na oferta global de petróleo, o que fez 

mudar a condição frágil de dependência externa do país, presente nas décadas anteriores.  

O apetite demonstrado pelos EUA no desenvolvimento das reservas de óleo não 

convencional apresenta uma dinâmica sensivelmente diferente da forma tradicional na qual a 

indústria do petróleo se desenvolveu. Entre 2009 e 2013, houve um incremento da produção 

ordem de 2,5 milhões de barris de tight oil, liderado pelas empresas de menor porte, 

especializadas no segmento, denominadas independentes (EVALUATE ENERGY, 2014). As 

grandes empresas integradas da indústria do petróleo, conhecidas como majors34, não 

obtiveram o sucesso realizado pelas independentes, na produção de tight oil.    

Ao se comparar o crescimento da produção de petróleo nos EUA entre esses dois 

grupos de empresas, observa-se que as majors reduziram sua produção de petróleo, enquanto 

as empresas independentes apresentaram uma trajetória surpreendente de expansão da 

produção. Entre 2009 e 2013, a taxa de crescimento anual da produção das majors foi 

negativa, de -3,6%. Por outro lado, as principais empresas independentes35 dos EUA 

indicaram uma taxa anual de crescimento de 19% (Figura 18).  

 

                                                 
34 As majors citadas nessa comparação são: ExxonMobil, Shell, Chevron, BP, Total, ENI, e Repsol 
35 O critério para identificar as principais empresas independentes dos EUA foi de definir a estratégia focada no 

segmento de E&P e ter uma produção maior ou igual a 30 mil bpd em 2013.  
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Figura 18 - Evolução da produção de petróleo nos EUA: Majors versus Independentes - MM bpd 
 

Fonte: (Energy E. , 2014) 

 

Os principais investimentos das majors, especificamente em tight oil, ocorreram 

somente a partir de 2011, através das aquisições da Exxon, Shell, Chevron e Statoil, sobre os 

ativos das empresas independentes: Denbury, Chesapeake e Brigham (EVALUATE 

ENERGY, 2014).  

Existe ainda um amplo caminho para as majors aumentarem seu posicionamento na 

atividade, considerando o potencial de recursos recuperáveis em óleo, os quais estão em 

grande medida sob domínio das empresas independentes. As estimativas oficiais do governo 

norte-americano constam em relatório emitido em dezembro de 2014 pelo Departamento de 

Energia dos EUA (EIA-DOE), que informa acerca do volume total de reservas provadas dos 

EUA em 2013, de 35 bilhões de barris de petróleo (EIA, 2013). 

O crescimento surpreendente da produção de LTO em 2011 levou a uma revisão 

generalizada das projeções, por parte dos agentes especializados da indústria. A IEA, nas suas 

edições mais recentes do World Energy Outlook (WEO – 2011, 2012, 2013, 2014), vinha 

implementando revisões significativas da produção de petróleo estimada para os EUA em 

todos os seus cenários – Figura 19.  
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Figura 19 - Evolução das estimativas de produção de petróleo nos EUA (MM bpd), de 2015 a 2035 
 

Fonte: Elaboração Própria  

 

Assim como aconteceu nos EUA, o Canadá também apresentava revisões positivas na 

perspectiva de produção crescente de petróleo. No entanto, ao contrário dos EUA, o petróleo 

responsável pelo crescimento da produção apresenta alta densidade, isto é, caracteriza-se por 

ser um petróleo pesado, denominado areia betuminosa (oil sands). As estimativas da 

produção (WEO – 2011, 2012, 2013, 2014) no horizonte 202036 passaram a revelar volumes 

crescentes, ano após ano (Figura 20).  

Dessa forma, os EUA passaram a conviver em um contexto de profunda 

transformação no que se refere a sua geopolítica em relação ao petróleo e a sua matriz 

energética, na qual as perspectivas apontavam para uma direção oposta do final do século XX 

e da primeira década do século XXI, quando se buscava mitigar os riscos de uma crescente 

dependência por recursos de natureza fóssil. 

 

 

                                                 
36 Na edição do WEO 2013, a estimativa de crescimento da produção apontou aumento em relação ao WEO 

2012, na cena 2020. Nas cenas seguintes houve suave recuo da projeção, apesar de apresentar níveis muito 

superiores em relação às projeções das edições dos WEOs de 2011 e 2010.  
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Figura 20 - Evolução das estimativas de produção de petróleo no Canadá (MM bpd), de 2015 a 2035 
 

Fonte: Elaboração Própria  

 

Contudo, a ruptura no nível dos preços do mercado de petróleo em 2015 tornou o 

futuro da produção de tight oil nos EUA menos otimista. A vertiginosa queda do preço e a 

manutenção de preços baixos ao longo dos anos de 2015 e 2016 foi assimilada pela indústria, 

que foi obrigada a reduzir os custos de produção para conseguir operar acima do seu break 

even. 

A trajetória de queda do preço do petróleo, iniciada no final de 2014, tendo sido 

acirrada no decorrer de 2015, levou a revisões acerca da projeção de petróleo dos EUA. Os 

níveis de preços muito baixos no ano de 2015 interromperam o crescimento da produção de 

petróleo nos EUA, tendo atingido o pico do século XXI em abril de 2015 (Tabela 21). Desde 

então, a produção passou a apresentar quedas consecutivas, a cada mês. Assim, pela primeira 

vez em cinco anos, a IEA reduziu sua estimativa de produção para os EUA no WEO 2015, 

nos anos 2025 e 2030, comparativamente ao WEO 2014 (IEA, 2016).  
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Figura 21 - Evolução da oferta total de petróleo nos EUA de janeiro de 2014 a novembro de 2016  

(Mbpd) 
 

Fonte: Elaboração Própria 

 

No entanto, após ter registrado o nível mais baixo dos dois anos anteriores, em 

setembro de 2016 (Figura 21), percebeu-se uma reação da indústria do petróleo norte-

americana, que obteve êxito na busca pela redução dos custos de produção, conseguindo 

assim viabilizar a atividade de E&P nos campos marginais e, assim, retomar os investimentos 

no decorrer do segundo semestre de 2016. De acordo com o relatório do Departamento de 

Energia dos EUA, o custo de produção da atividade de E&P do tight oil caiu 30% em 2015 e 

22% em 2016 (EIA, 2017).  

A Bacia do Permiano é a região de maior produção de petróleo dos EUA, tendo 

registrado o maior crescimento da produção, desde 2015. Destacam-se os ganhos de 

produtividade dos novos poços perfurados desta região (EIA, 2017), que vêm determinando 

uma expressiva queda do break-even, desde meados de 2015, até o momento. (Figura 22)  
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  Produção de petróleo por poço                                    Breakeven  

 

 

 

Figura 22 - Evolução da produtividade da atividade de E&P e do break-even na Bacia do Permiano 

 

Fonte: EIA, 2017 

 

Em resposta ao aumento de produtividade nas bacias de tight oil dos EUA, em 

meados de 2016 já se verificava aumento do número de sondas em operação (Figura 23), o 

que indicava aumento de viabilidade econômica dos projetos de tight oil, diante dos preços 

vigentes.  
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Figura 23 - Numero de sondas em operação nos EUA de janeiro/2014 a janeiro/2017 
 

Fonte: EIA 2017 
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Em outubro de 2016, o crescimento da produção de petróleo dos EUA já confirmava a 

retomada dos investimentos da indústria no setor petrolífero. Nesse sentido, a IEA novamente 

voltou a revisar para cima a sua projeção de produção de petróleo para os EUA, no WEO 

2016 (Figura 24).  
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Figura 24 - Evolução das estimativas de produção de petróleo nos EUA (MM bpd) 
 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Ao contrário dos EUA, a atividade de E&P no Canadá não obteve o mesmo sucesso, 

diante da queda do preço do petróleo. As características intrínsecas do óleo não convencional 

do Canadá (oil sands), de baixo grau API e alto teor de contaminantes, levou a saída de 

empresas, que foram obrigadas a lançar baixa contábil destes ativos em seus balanços37 

(Alberta Oil, 2017). Nesse contexto, a IEA revisou para baixo a projeção de produção de 

petróleo no Canadá no WEO 2015 e no WEO 2016 (Figura 25).  

 

                                                 
37 A ExxonMobil registrou prejuízos de US $ 2 bilhões no quarto trimestre de 2016, sinalizando uma mudança 

significativa na política contábil. Durante os primeiros nove meses de 2016, a maior deterioração foi registrada 

pela Devon Energy Corp. A companhia informou prejuízos de US $ 4,9 bilhões para sua carteira norte-

americana nos primeiros nove meses de 2016. Um quarto das reservas que a Devon mantinha no final do ano de 

2015 estava associado a propriedades de petróleo pesado canadenses. (Alberta Oil, 2017). 
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Figura 25 - Evolução das estimativas de produção de petróleo nos Canadá (MM bpd) 
 

Fonte: Elaboração Própria  

 

A demanda mundial por petróleo em 2016 foi de aproximadamente 96,6 MM bpd 

(IEA, 2017). Ela deverá atingir o patamar de 104 MM bpd, em 2022 (IEA, 2017), o que 

demandará esforços das empresas de petróleo visando o crescimento da oferta através de 

investimentos para evitar o declínio natural dos campos produtores e da ampliação de novas 

fronteiras de produção.  

Em suma, a realidade atual e as perspectivas indicam uma elevada incerteza acerca da 

dinâmica da oferta de petróleo nos EUA. Por um lado, observou-se uma queda significativa 

da produção de tight oil nos EUA a partir de abril de 2015. Por outro, a queda dos custos de 

produção e a entrada do governo Trump, que adota uma agenda “pró-petróleo”38, acena com 

estímulos ao segmento de E&P, que podem propiciar uma nova era de prosperidade para a 

atividade petrolífera norte-americana, sobretudo no que se refere ao segmento upstream.  

 

 

                                                 
38 Existem diversas sinalizações de que o Governo Trump adotará uma agenda em favor da indústria do petróleo, 

como a nomeação do ex-CEO da ExxonMobil, Rex Tillerson, para servir como secretário de Estado. Em outra 

nomeação polêmica, escolheu Scott Pruitt para Chefe Executivo da Agência de Proteção Ambiental dos EUA 

(EPA), que nega que as emissões de dióxido de carbono são a principal causa do aquecimento global. (THE 

GUARDIAN, 2017) 
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1.7 REFLEXOS DA EXPANSAO DA ATIVIDADE DE REFINO NO GOLFO DO 

MÉXICO SOBRE O PARQUE REFINADOR EUROPEU  

 

No contexto de queda da demanda por derivados e do aumento da oferta de petróleo 

leve, verificou-se nos EUA uma forte contração das importações de gasolina oriunda da 

Europa. De acordo com os dados de importação líquida de gasolina dos EUA, em 2008 foi 

registrado o nível mais alto de importação de gasolina da Europa dos últimos dez anos, de 

350 Mbpd, enquanto em 2014, a marca de 240 Mbpd representou o menor volume importado 

no período (Figura 26). A dinâmica do volume importado de gasolina foi alterada em 2015, 

devido à queda expressiva do preço do petróleo naquele ano.  
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Figura 26 - Evolução da importação de gasolina dos EUA proveniente da Europa (Mbpd) 
 

Fonte: (U.S. EIA, 2017) 

 

O aumento da produção de derivados do parque de refino do Golfo do México, 

notadamente de produtos leves, como nafta, gasolina e reformados, inibiu a recuperação da 

taxa de utilização de refinarias em regiões onde há excedente destes derivados, conforme 

ocorre em grande parte dos países da Europa, com destaque para Reino Unido, Holanda, 

Espanha e França (EIA, 2017). 

Outro fator que contribuiu para pressionar o parque de refino europeu foi o aumento 

das exportações de gasolina, oriundas da Índia, para os EUA (Figura 27). Com investimentos 

recentes em novas unidades de refino e tratamento, o aumento do excedente de gasolina com 

baixo teor de poluentes possibilitou que a Índia acessasse o mercado norte-americano de 

derivados, tendo como consequência o deslocamento das exportações da Europa.    
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Figura 27 - Evolução da importação de gasolina dos EUA proveniente da Índia (Mbpd) 
 

Fonte: EIA, 2017 

 

Ademais, o aumento da oferta de tight oil, concomitante a expansão do parque de 

refino dos EUA, criaram as condições básicas para que a região do Golfo do México se 

tornasse um grande polo exportador de derivados. Conforme aumentavam as exportações de 

derivados do USGC para os países da Bacia do Atlântico, maiores eram as dificuldades 

encontradas pelas refinarias que operam nessa região. À medida em que aumentava o 

superávit de gasolina no Golfo do México, menores eram as margens do combustível dentro 

da Bacia do Atlântico, o que contribuía para depreciar a rentabilidade das refinarias no 

entorno do Golfo do México.  

Assim, a ampliação da área de influência do parque de refino do Golfo do México, 

especificamente na América Latina e na Europa, forçou o fechamento ou a interrupção da 

operação de inúmeras refinarias nessas regiões. As vantagens das refinarias do PADD 3, 

associadas ao preço relativo da carga processada (descontos dos óleos leves em relação ao 

marcador), do custo do gás natural e do grau de complexidade do parque de refino americano 

reduziram a economicidade de outros parques de refino na região.  

Na América Latina, o fechamento ocorreu na região do Caribe, onde as refinarias da 

Valero (255 Mbpd) e da PDVSA (250 Mbpd), nos anos de 2011 e 2012, foram convertidas 

em terminais, para estoque e distribuição de derivados. Na Europa, destacam-se os casos de 

fechamentos ou interrupções de operação das refinarias da Total (100 Mbpd) na França, da 

Petroplus (85 Mbpd) na França, e (175 Mbpd) na Inglaterra, da Tamoil (85 Mbpd) e da 
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TotalErg (92 Mbpd) na Itália, e da ConocoPhillips39 (260 Mbpd) na Alemanha. (EVALUATE 

ENERGY, 2017) 
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Figura 28 - Fechamento/Interrupção de operação de refinarias na América Latina e na Europa 

no período 2009 - 2014 – Mbpd. 
 

   Fonte: Evaluate Energy, 2016 

 

O ambiente regulatório dos EUA propicia a manutenção de algumas anomalias no 

mercado internacional de petróleo, retratadas no aprofundamento dos diferenciais entre os 

preços das correntes. Uma das questões fundamentais é o alto custo do transporte marítimo 

doméstico nos EUA, devido à lei denominada Jones Act40, de 1920 (Oil Gas Journal, 2012). 

A legislação Jones Act obriga que o transporte de mercadorias entre portos dos EUA 

seja feito por navio e tripulação norte-americana. Dessa forma, o transporte marítimo de 

petróleo doméstico é encarecido. Como resultado, as correntes leves do Golfo do México 

com potencial de suprir o abastecimento do centro de refino da Costa Leste (PADD 1) sofrem 

descontos, o que incentiva a importação de petróleos de outras regiões, como da África e da 

América do Sul, em detrimento do LLS, produzido no USGC. Uma eventual flexibilização do 

Jones Act poderia reduzir o frete entre as duas regiões dos EUA, aumentando assim a 

liquidez do óleo leve em outras frentes de importação do país. Ao tornar o LLS mais 

                                                 
39 A ConocoPhillips vendeu esta refinaria para HestyaEnergy antes de a mesma ser efetivamente fechada. 
40 Lei que protege os sindicatos da construção naval dos EUA, obrigando a utilização de navios genuinamente 

produzidos nos EUA, tripulados por americanos, no transporte de mercadorias, entre dois portos dos EUA. 
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competitivo frente às demais correntes internacionais, haveria uma provável valorização do 

seu preço relativo. 

Cabe ainda ressaltar que a Europa apresenta uma queda estrutural na demanda por 

derivados, além de a região possuir uma elevada dependência externa do diesel, devido ao 

movimento de dieselização da frota automotiva e a inadequação do seu parque refinador em 

atender a demanda doméstica por este derivado41. 

No que tange a dinâmica da demanda por derivados na Europa, observa-se que a 

infraestrutura de transporte da região apresenta elevado grau de maturidade. Nesse sentido, a 

disponibilidade, o acesso e a integração regional de modais de alta performance, como os 

trens, inibe a expansão da frota automotiva. Mesmo considerando a taxa de crescimento da 

frota automotiva de países desenvolvidos em outras regiões42, como os EUA e a Coreia do 

Sul, a Europa apresenta magnitude inferior aos demais. (DI BARTOLO, 2012). 

 O ambiente desfavorável à indústria do refino na Europa resultou no fechamento ou 

na interrupção de operação de um grande número de refinarias (Figura 28), o que corroborou 

com a continuidade do déficit no balanço de derivados da região, que sustenta as importações 

de diesel para o atendimento da demanda local. (BEDDOES, 2011).  

Esse primeiro capítulo apresentou o ambiente externo do refino europeu, representado 

pela dinâmica da oferta de petróleo dos EUA e seu desdobramento sobre a atividade de refino 

no país.  Nesse sentido, a lucratividade da indústria do refino da Europa mostrou-se ser 

dependente de um conjunto de variáveis associadas ao refino dos EUA, na figura da expansão 

da carga de petróleo processada, do crescente superávit do balanço de derivados, dos 

investimentos em novas unidades de refino e logística, dentre outras.   

No próximo capítulo, será apresentada a dinâmica da atividade de refino da Europa, 

do ponto de vista das mudanças que colocaram em cheque a própria condição de 

sobrevivência da indústria. São apresentados os desafios que precisam ser enfrentados, que 

estão associados à infraestrutura e ao perfil do parque de refino da região, ao processo de 

substituição energética no setor automotivo, aos condicionantes da demanda de petróleo na 

Europa e à regulação ambiental sobre a atividade de refino.  

                                                 
41 A análise do modelo de programação linear sobre o parque de refino europeu permitirá visualizar melhor as 

características de perfil da produção destas refinarias, sobretudo as unidades de FCC e o processamento de 

correntes leves e de petróleos médios.  
42 Os países em desenvolvimento apresentam taxas de crescimento da frota significativamente superiores às dos 

países desenvolvidos (DI BARTOLO, 2012), em grande medida devido à sua baixa taxa de motorização (razão 

entre o número de automóveis pela população do país) e às políticas de fomento à industrialização via expansão 

da frota automotiva.  
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2 O PANORAMA DA INDÚSTRIA DO REFINO NA EUROPA  

 

A indústria do petróleo apresenta uma nova dinâmica para o negócio do refino no 

mundo, em especial para a Europa. As questões geopolíticas relacionadas ao acesso às 

reservas de óleo e gás e à segurança energética dos países motivaram alterações profundas 

nas principais regiões produtoras de petróleo e consumidoras de derivados.  

As grandes empresas internacionais de petróleo, denominadas International Oil 

Companies43 (IOC), que dominaram a indústria desde a 2ª metade do século XX, perderam, 

ao longo do tempo, o livre acesso às maiores e mais lucrativas reservas do planeta. Essa 

condição impôs uma mudança nas estratégias das IOC, cujo maior desafio se tornou manter o 

nível de produção de petróleo no médio e longo prazo e assim reverter a tendência inexorável 

de diminuição do indicador Reserva/Produção (R/P).44 

A necessidade de buscar novas fronteiras tecnológicas, que muitas vezes está 

associada à incorporação de maiores custos e riscos aos projetos, obrigou as IOC a realizar 

um programa de otimização de portfólio. A clara percepção dessas empresas de que a 

atividade de exploração e produção (E&P) apresenta as melhores condições para realização 

de lucros extraordinários45 gerou gradualmente um processo intenso de transformação de 

alocação de recursos nas últimas duas décadas.  

 

 

2.1 CARACTERISTICAS GERAIS DO POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO DE 

PETROLEIRAS NA CADEIA PETROLÍFERA 

 

As IOC caracterizam-se por uma elevada integração vertical46 na cadeia petrolífera47. 

Isto é, essas empresas estão presentes nos diversos segmentos de negócios, do poço ao posto. 

                                                 
43 Nesta tese foram denominadas IOC as empresas: Exxon, Shell, Chevron, ConocoPhillips, Total, ENI, Repsol.  
44 O indicador R/P retrata uma perspectiva de quanto tempo as reservas têm no momento em que ele é 

calculado. Ou seja, ele mostra o número de anos que uma reserva permanecerá ativa, por isso é um indicador 

que tem sentido apenas no momento da avaliação.  (PEREIRA, 2004). 
45 Conceito atribuído à atividade que obtém lucro econômico, isto é, acima do custo marginal, característico das 

indústrias que exploram recursos naturais e de elevados custos de capital fixo (Dantas, 2002).  
46 Uma empresa verticalmente integrada pode ser definida como aquela que envolve a atuação da empresa em 

diversos estágios da cadeia produtiva associada à transformação de insumos em bens finais de determinada 

indústria (DANTAS, 2002). 
47 Companhias tais como a Shell, ExxonMobil ou BP, ao longo do tempo, se consolidaram como empresas 

internacionais integradas de petróleo. Com atuação cada vez mais global e estrategicamente posicionada estas 

empresas transformaram-se em companhias de petróleo reconhecidas mundialmente por sua excelência, 

tecnologia e diferenciais (MONTEIRO, 2008). 
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A alocação de investimentos em novas tecnologias e em atividades cuja exploração está 

sujeita a custos mais elevados e a riscos ambientais significativos forçou uma gestão mais 

robusta dos negócios nos demais elos da cadeia, notadamente o refino e a distribuição.  

As motivações para uma empresa buscar uma estratégia de integração vertical na 

indústria do petróleo podem ser encontradas na obra de Penrose (1968): 

 
[...] vertical integration into crude oil production is profitable because markets are 

imperfect, and the imperfections that promote integration are in the turn intensified 

by the very existence of widespread integration. If the integration of the major firms 

gives them preferential access to crude oil supplies, then all firms will be forced to 

adopt the same structure to ensure there own supplies (PENROSE, 1968). 

 

O refino e a distribuição eram as atividades de maior rentabilidade durante boa parte 

da história da indústria do petróleo (YERGIN, 2008). Nesse sentido, as empresas integradas 

se posicionaram nas regiões de alto consumo energético para comercialização de derivados, 

com objetivo de capturar a maior fatia desse mercado prêmio, notadamente os EUA e a 

Europa.  

Dessa forma, as IOC se estabeleceram e dominaram esses mercados. No entanto, tais 

países que possuíam elevado consumo de petróleo e derivados, atualmente, se tornaram 

mercados maduros, que apresentam estagnação ou queda da demanda por combustíveis 

fósseis. 

Por outro lado, as regiões onde se encontram os países emergentes, os quais eram 

mercados muitas vezes considerados menos importantes, em termos absolutos, passaram a 

apresentar elevada taxa de crescimento da demanda por energéticos, notadamente a partir do 

século XXI, onde foram criadas boas oportunidades de investimentos, com elevada taxa de 

retorno de projetos em refino e distribuição.  

A crescente atuação das National Oil Companies (NOC) no segmento de refino e a 

entrada cada vez mais forte de empresas independentes no mercado internacional de 

derivados impuseram crescentes pressões sobre as IOC. Como resultado, observa-se um 

aumento substancial da competição em uma atividade que aponta para queda da rentabilidade 

(WEIJERMARS, 2014), principalmente nos países desenvolvidos, onde se encontram os 

principais mercados mundiais. 

As IOC apresentam elevada exposição ao refino, pois têm dificuldade de acesso às 

grandes reservas mundiais de petróleo, que estão sob o controle das NOC. Nesse sentido, 

observa-se que essas empresas estão reduzindo gradualmente sua produção mundial de 

petróleo, apesar dos esforços em ampliar os investimentos na atividade de E&P (Figura 29).  
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Figura 29 - Produção mundial de petróleo das IOC em 2004 e 2013 (Mil bpd) 

 
Fonte: EVALUATEENERGY, 2017  

 

Diante da redução da produção de petróleo, ocorre um desequilíbrio na cadeia 

petrolífera, o qual é agravado pela deterioração do ambiente de negócio onde se encontra boa 

parte das refinarias dessas empresas. 

A perturbação do ambiente da atividade de refino internacional vem sendo retratada 

de forma mais intensa no Continente Europeu. As inúmeras refinarias colocadas à venda, que 

reportam fechamento, ou sua transformação em terminal de distribuição, indicam uma 

tendência à redução significativa da capacidade de refino na região. 

Ao se analisar o panorama da atividade de refino na Europa nos últimos dez anos, 

observa-se um suave crescimento da capacidade de destilação atmosférica a partir do início 

da “Era de Ouro do Refino”, em 2004, seguida de uma retração contínua após a crise 

internacional de 2008. A queda da capacidade de destilação atmosférica é uma resposta do 

setor, diante da expressiva queda da taxa de utilização do parque de refino europeu (Figura 

30).  
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Figura 30 - Evolução da capacidade de refino e da carga processada na Europa entre 2004 e 2013 

(Mil bpd) 

 
 Fonte: EVALUATEENERGY, 2017 

 

No contexto da contração da capacidade de refino na Europa, as IOC possuem uma 

participação relevante nesse reposicionamento de portfólio (Figura 31). A necessidade de 

buscar parcerias e projetos que apontem uma taxa de retorno mais atrativa levou essas 

empresas a vender grande parte dos ativos na atividade de refino. 

 

 

Figura 31 - Evolução da capacidade de refino e da carga processada das IOC na Europa entre 2004 e 

2013 (Mil bpd) 

 
Fonte: EVALUATEENERGY, 2017 
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Dentre as IOC, as que apresentaram as maiores reduções da capacidade de refino na 

Europa, entre 2004 e 2013 foram a Shell (-802 Mbpd) e a Total (-617 Mbpd). A ExxonMobil 

apresentou redução de 154 Mbpd e a BP de 87 Mbpd. A Chevron vendeu sua única refinaria 

no Reino Unido para a Valero, de 210 Mbpd, em 2011 (Evaluate Energy, 2017). 

A ENI e a Repsol, que apresentam uma atuação estratégica mais regional (foco na 

região do Mediterrâneo) do que as demais IOC, mostraram um pequeno aumento da 

capacidade de destilação no período, de 106 e 156 Mbpd, respectivamente (EVALUATE 

ENERGY, 2017).  

Essa expressiva mudança de portfólio mostra que as IOC estão revendo seu 

posicionamento estratégico na região. Essas empresas, verticalmente integradas, apresentam 

elevada exposição no refino, notadamente na Europa. A necessidade de investimento em 

projetos de E&P para buscar um maior equilíbrio na cadeia petrolífera, associada à queda de 

rentabilidade do segmento de refino, vem contribuindo para o aumento de vendas de 

refinarias por parte das IOC. Em suma, observa-se que as IOC reduziram sua participação no 

mercado de refino europeu. Em 2004, as IOC respondiam por 51% da capacidade de refino 

total da região. Em 2013, sua participação caiu para 44%.  

A Agência Internacional de Energia (IEA) projeta em seu cenário de referência uma 

possível redução de aproximadamente 2 MM bpd da capacidade instalada de refino da 

Europa, até o ano de 2040 (IEA, 2013) – Figura 32. Segundo a IEA, a Europa deverá ser a 

região responsável pela maior parcela de fechamento de refino no mundo.  
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Figura 32 – Projeção de variação da capacidade de refino mundial entre 2014 e 2040 (MM bpd) 

 

Fonte: (IEA, 2015) 
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Em face da relevância do mercado europeu de derivados48 no cenário internacional e 

do seu papel no desenvolvimento da indústria ao longo do século XX, a desintegração do 

parque de refino na Europa aponta para um futuro incerto desta atividade nos países 

desenvolvidos.  

 

 

2.2   O CASO DAS EMPRESAS DE PETRÓLEO DA RÚSSIA 

 

Um outro grupo de empresas que atua fortemente na Europa apresenta um padrão 

distinto das demais. As principais petroleiras russas aumentaram de forma expressiva sua 

participação na atividade de refino da Europa. Elas são empresas integradas e de grande 

porte. Nesse grupo, destacam-se as estatais Gazprom e Rosneft. Além delas, a Lukoil é a 

representante do setor privado russo (Figura 33).  

 

Figura 33 - Evolução da capacidade de refino das maiores empresas de petróleo da Rússia entre 2004 

e 2013 (Mil bpd) 
 

Fonte: EVALUATEENERGY, 2017 

 

As empresas integradas da Rússia possuíam apenas 8% da capacidade de refino da 

Europa, em 2004. Em 2013, a participação dessas empresas aumentou para 32%, um patamar 

muito próximo das IOC (EVALUATE ENERGY, 2017). A estratégia utilizada pelas russas 

em ganhar market share no mercado europeu baseou-se na aquisição de refinarias.  

                                                 
48 Cerca de 13% da demanda mundial por derivados (IEA, 2013). 
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Ao contrário das IOC, as empresas russas possuem acesso às grandes reservas de 

produção em seu país (Figura 34). Nesse sentido, o aumento da participação na atividade de 

refino se reflete na estratégia de uma maior integração na cadeia petrolífera e no acesso ao 

principal mercado de derivados, para onde o petróleo da Rússia é exportado, a Europa. 

 

Figura 34 - Produção mundial de petróleo das empresas russas em 2004 e 2013 (Mil bpd) 
 

Fonte: (EVALUATE ENERGY, 2017) 

 

Observa-se que as três principais empresas de petróleo da Rússia aumentaram a 

produção de petróleo nos últimos dez anos. O salto realizado pela Rosneft explica-se, em 

grande medida, pela aquisição da empresa TNK-BP, em outubro de 2012.   

A Rosneft adquiriu a totalidade da TNK-BP por US$ 55 bilhões. A metade das ações 

que pertenciam à BP foi adquirida por US$ 27 bilhões. Em contrapartida, a BP pagou US$ 

4,8 bilhões ao governo russo para obter uma fatia adicional da Rosneft, de 5,7%, passando a 

possuir 19,75% do capital da estatal russa. A outra metade das ações da TNK-BP, que 

pertenciam a Alfa Access Renova, foi adquirida por US$ 28 bilhões. Naquele momento, a 

TNK-BP despontava como uma das principais empresas produtoras de petróleo da Rússia, 

em torno de 2 MM bpd (PLATTS, MCGRAW HILL FINANCIAL c2014). 

 

 

2.3 A DINÂMICA DO MERCADO DE COMBUSTÍVEIS DA EUROPA 

 

O crescimento pujante da demanda por derivados dos países emergentes aponta para 

um crescente peso dos países não-OCDE no mercado global de combustíveis líquidos. A 

reprodução do padrão de consumo norte-americano em grande parte dos países em 
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desenvolvimento cria oportunidades de crescimento para a atividade de refino junto aos seus 

mercados domésticos. Por outro lado, observa-se um esforço de grande parte das refinarias 

localizadas na Europa-OCDE para não sucumbir à deterioração da demanda e às baixas taxas 

de utilização impostas pelo mercado. 

Aliado ao crescimento da demanda por derivados, os países em desenvolvimento, 

sobretudo do Sudeste Asiático, se deparam com restrições ambientais menos severas do que 

as impostas ao segmento de refino nos países desenvolvidos. Esse aspecto agrava a condição 

de sobrevivência dos refinadores no mundo OCDE, que são submetidos a investir 

pesadamente em processos voltados para melhorar a qualidade dos combustíveis e no 

controle das emissões de gases que agravam o efeito estufa, enquanto observam o 

encolhimento de seus mercados. 

O fato é que o investimento em unidades destinadas ao melhoramento da qualidade 

dos combustíveis automotivos vem se apresentando durante muitos anos como um negócio de 

baixa lucratividade para as refinarias (CONCAWE REFINERY TECHNOLOGY SUPPORT 

GROUP, 2008). Contudo, a legislação da União Europeia continua a indicar uma tendência 

consolidada no sentido de forçar a atividade de refino em atingir níveis rigorosos de 

impurezas nos combustíveis, como o enxofre.  

A crise econômica pela qual atravessa os países europeus é apenas um dos agravantes 

do enfraquecimento do mercado de derivados na região. De acordo com relatório da 

Comissão Europeia (EUROPEAN COMISSION, 2009), a crise econômica estabelecida em 

2009 levou a Europa para a maior recessão da sua história, desde a Grande Depressão, 

ocorrida no início dos anos da década de 1930. 

 

[…] The transmission of financial distress to the real economy evolved at record 

speed, with credit restraint and sagging confidence hitting business investment and 

household demand, notably for consumer durables and housing. The cross-border 

transmission was also extremely rapid, due to the tight connections within the 

financial system itself and also the strongly integrated supply chains in global 

product markets (EUROPEAN COMMISSION, 2009). 

 

Ainda segundo a Comissão Europeia, o impacto da crise econômica internacional 

sobre a demanda de combustíveis é reflexo da queda da renda e do indicador de confiança da 

população, que inibe principalmente o consumo de bens duráveis, como os automóveis 

(EUROPEAN COMISSION, 2009). Esse aspecto indica uma contração na taxa de 

motorização da população e a mudança de comportamento individual, com vistas à 

diminuição dos gastos com o consumo de combustíveis. 
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Além da questão macroeconômica apontada acima, a regulação orientada para 

substituir o consumo de derivados por combustíveis renováveis, os avanços dos veículos 

elétricos, os incentivos para aumento da eficiência energética e, principalmente, a mudança 

de comportamento da população em relação ao transporte automotivo (ROYAL, 2014), estão 

presentes na dinâmica da transição energética por que passa a Europa.  

Todos esses elementos apontados acima se revelam no Relatório: Un Nouveau 

Modèle Énergétique Français, que foi coordenado pelo então Ministro de Energia e Meio 

Ambiente da França em 2014, Ségolène Royal, onde foram apresentadas as metas e os 

mecanismos pelo qual foram conduzidas as mudanças estruturais no padrão de consumo de 

combustíveis fósseis (ROYAL, 2014). 

Do ponto de vista da atividade de refino, tais mudanças na dinâmica da indústria 

colocaram em cheque a sua própria condição de sobrevivência, diante dos desafios que 

precisam ser enfrentados, principalmente desde meados da primeira década do século XXI e 

que podem ser associados a quatro questões fundamentais: 

 

1. Queda estrutural da demanda por derivados no segmento automotivo; 

2. Inadequação do parque de refino europeu ao consumo de combustíveis na região; 

3. Processo de substituição energética via redução da dependência fóssil no setor 

automotivo; 

4. Regulação restritiva de emissões e impacto ambiental; 

 

2.3.1. Queda estrutural da demanda por derivados no segmento automotivo  

 

No caso europeu, a queda estrutural na demanda por derivados pode ser entendida sob a 

ótica de uma mudança no comportamento do consumidor, motivada por alterações nas 

preferências individuais, em relação ao consumo de bens duráveis, especificamente, na 

aquisição de automóveis. Por exemplo, quando os indivíduos de determinado país alteram 

suas preferências em relação à utilização do automóvel e o substitui pelo transporte público, 

essa mudança comportamental gera uma variação no consumo de energia, baseada no efeito 

estrutura (Queiroz, 2007). Nesse sentido, observa-se na Europa OCDE tal movimento, 

caracterizado pela queda das vendas de automóveis novos e no aumento da demanda por 

transporte público.    

Outro aspecto que explica a tendência de queda da demanda de petróleo nessa região 

está associado ao baixo grau do Rebound Effect (RE). De acordo com análise empírica 
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realizada na Europa, avanços tecnológicos que resultam em ganhos de eficiência energética 

dos motores automotivos são mais representativos do que a resposta dos indivíduos, pela 

queda do custo por quilômetro percorrido. Ou seja, o RE é baixo na Europa, o que fortalece 

os impactos do aumento da eficiência energética dos motores sobre o consumo de 

combustíveis, principalmente quando comparado com o RE de países emergentes, os quais 

são caracterizados por uma baixa taxa de motorização da população. (BERKHOUT; 

MUSKENS; VELTHUIJSEN, 2000). 

 

 

2.3.2 A INADEQUAÇÃO DO PARQUE DE REFINO EUROPEU AO CONSUMO DE 

COMBUSTÍVEIS  

 

Para demonstrar de que forma o parque de refino instalado na Europa se comporta 

atualmente, diante da inadequação da demanda de derivados na região, é necessário retomar o 

papel histórico dos países e das empresas europeias no desenvolvimento da indústria do 

refino, ao longo do século XX. 

Apesar de a maioria dos países do continente europeu possuir refinarias, há uma 

importante variação de tamanho e complexidade entre os ativos. Em 2012, sete países 

respondiam por 75% do total da capacidade de refino da região (Johansson, 2012): 

Alemanha, Reino Unido, Itália, França, Espanha, Holanda e Bélgica. 

A maior parte das refinarias caracterizava-se por um esquema de refino do tipo 

hydroskimming e cracking49 (conforme definido do tópico 1.4), voltadas para a maximização 

de gasolina. Apenas dezoito refinarias operavam com esquemas de refino mais complexos, do 

tipo coking, que eram capazes de operar de forma eficiente, quando voltados para 

maximização de diesel e querosene de aviação (JOHANSSON, 2013).  

No final da década de 1980, o parque de refino da Europa possuía uma capacidade de 

destilação de aproximadamente 15 MM bpd (Johansson, 2012). Como mostra a Figura 35, 

boa parte das refinarias europeias data de antes da década de 1980. 

 

                                                 
49 O parque de refino europeu possui uma capacidade expressiva de conversão baseada nas unidades de 

craqueamento catalítico (FCC). Contudo, as unidades de FCC vêm sendo subutilizadas, em função do excedente 

do combustível na região. A otimização do parque de refino europeu indica que os refinadores aplicam baixa 

severidade, com vistas a maximizar a produção de destilados (CONCAWE REFINERY TECHNOLOGY 

SUPPORT GROUP, 2008), o que significa uma baixa performance da unidade, que é essencialmente 

maximizadora de gasolina. 
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Figura 35 - Número de refinarias construídas (acumulado) na Europa no século XX 

 
Fonte: European Commission, 2010  

 

Tabela 5 – Refinarias por região e capacidade na União Europeia (EU) 
 

 
Região  

Quantidade de 
 Refinarias 

Capacidade 
MM bpd 

Participação  
 EU % 

Noroeste Europa (NWE) 56 9,3 60 

Mediterrâneo (MED) 31 4,2 27 

Europa Central e Leste Europeu (CEE) 17 2 13 

Total 104 15,5 100 
 
        Fonte: European Commission, 2010 

 

Entre 1951 e 1970 foram construídas 70 refinarias na Europa. Mais de 90% das 

refinarias europeias foram construídas antes de 1980 (IPPC, 2003). Estas unidades eram 

voltadas, em grande medida, para atender o mercado automotivo da região, o qual era 

predominantemente movido por veículos cujos motores caracterizavam-se pelo ciclo OTTO. 

Ou seja, a gasolina possuía um peso mais relevante na demanda total por derivados nas 

décadas de 1980 e 1990 do que nos dias atuais (Figura 36).  
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Figura 36 - Evolução da demanda de diesel e gasolina na Europa (Mil bpd), 1980 e 2013 

 
Fonte: IEA, 2014 

 

Ao longo das décadas de 1980 e 1990, a participação da gasolina na demanda total de 

derivados da Europa apresentava um suave crescimento, de 18% em 1980, para 23% em 

1990, enquanto o diesel50 indicava um comportamento mais estável, entre 32 e 34%, 

respectivamente (IEA, 2014) – Figura 37.  

 

 

 

Figura 37- Participação do diesel e da gasolina na demanda total de derivados na Europa, 1980 a 

2013 

 
       Fonte: IEA, 2014  

                                                 
50 O mercado de gasolina é predominantemente baseado no consumo dos veículos leves, enquanto o mercado do 

diesel é mais abrangente, compreende não só os veículos pesados, como também outros segmentos energéticos 

além do setor de transportes, como a indústria e as térmicas. 
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Contudo, no final dos anos 1990, observou-se uma mudança no comportamento do 

consumo no setor automotivo europeu. A gasolina passou a perder cada vez mais espaço para 

o diesel, que iniciou uma trajetória de forte crescimento até os dias atuais, quando atingiu a 

marca de 43% da demanda total de derivados da Europa, contra 13% da gasolina.  

Durante a segunda metade da década de 1990, diversos países do Oeste Europeu 

optaram por políticas que visavam incentivar o uso de veículos leves a diesel na frota 

automotiva. A adoção dessa medida foi motivada pela convicção de que os motores movidos 

a diesel são consideravelmente mais eficientes do que aqueles do ciclo Otto. (EIA, 2009).  

As vendas de veículos leves a diesel na Europa, ao longo da primeira década do 

século XXI, foram o elemento propulsor do crescimento da demanda pelo combustível na 

região. Com base na década de 1990, as vendas de veículos leves a diesel saltaram de 28,4% 

para 52,2% (U.S. EIA, 2009), em relação às vendas totais de automóveis. A Bélgica, a França 

e a Espanha lideraram esse movimento, onde o market share dos veículos leves a diesel 

atingiu 70% (U.S. EIA, 2009).  

Em 2016, aproximadamente a metade de todos os novos veículos de passageiros 

registrados na Europa Ocidental baseavam-se em motores a diesel, montante superior aos 

movidos a gasolina (46%), enquanto híbridos e elétricos responderam por apenas 3,6% das 

vendas (ACEA, 2017).     

A decisão de promover o crescimento do mercado do diesel em detrimento da 

gasolina está amparada num fato tecnológico: o motor de combustão interna (MCI) a diesel 

convencional consegue maior razão de compressão do que MCI convencional no ciclo Otto.  

Nesse sentido, a pegada ambiental desses países, implicaria na redução do consumo 

de petróleo e, consequentemente, numa diminuição das emissões de CO2, no segmento 

automotivo.  De acordo com estudo elaborado pelo DOE (EIA, 2009), as emissões 

contempladas no ciclo de vida (do poço ao posto) indicam que as emissões dos veículos 

(convencionais) a diesel são 15 % menores do que os movidos à gasolina.  

As emissões diretas de gases de efeito estufa (valor médio oriundo de vários modelos 

de veículos) de um automóvel convencional à gasolina (10% de etanol – E10) são de 476 

gramas por milha, enquanto no veículo a diesel são de 405 gramas por milha, considerando 

nenhuma mistura de biodiesel. (EIA, 2009) 

Dessa forma, podem-se elencar três fatores básicos, que foram fundamentais para o 

sucesso do processo de dieselização na frota automotiva europeia: 
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1. maior eficiência dos motores a diesel em relação a gasolina; 

2. política tributária adotada em muitos países europeus em favor do diesel; 

3. relativa complacência em relação às emissões de NOx. 

 

No que tange o primeiro tópico, o fato de o conteúdo energético do diesel ser 11% 

maior do que o da gasolina e por ser um motor cujo ciclo termodinâmico permite maiores 

taxas de compressão, tornam o uso deste combustível mais eficiente do ponto de vista 

energético. Veículos movidos a diesel apresentam uma economia de 20% a 40% sobre 

aqueles à gasolina, dependendo do tamanho e das características de cada veículo (EIA, 2009).   

O segundo ponto refere-se à política tributária adotada em muitos países europeus em 

favor do diesel. Os incentivos tributários se manifestaram de duas formas, tanto em relação 

ao combustível, quanto aos veículos com motores a diesel. Os principais países51 do Oeste 

Europeu apresentavam, ao longo da década passada, preços menores na bomba em favor do 

diesel (em média US$ 0,18 por litro), o que estimulava a aquisição de veículos com esse tipo 

de combustível. Por outro lado, as taxas de registro e os impostos sobre veículos a diesel 

também eram inferiores àquelas sobre os automóveis a gasolina (EIA, 2009).  

O terceiro fator refere-se à flexibilização da regulação europeia, que se mostrou 

relativamente complacente em relação às emissões de NOx, fato que contribuiu para 

enquadrar os veículos a diesel dentro da especificação das emissões. A regulação europeia 

apresentava até recentemente uma restrição mais branda em relação às emissões de NOx, 

comparativamente aos EUA. Em 2009, a legislação americana (Tier 2) determinou que as 

emissões de NOx de veículos movidos a diesel não poderiam exceder 0,07 gramas por milha. 

Na Europa, o limite era de 0,27 gramas por milha, de acordo com o Euro 5, também 

outorgado em 2009 (EIA, 2009). A partir de setembro de 2015, todos os novos veículos 

registrados na União Europeia passaram a ser submetidos a uma nova regulação, o EURO VI. 

A principal mudança recaiu sob os veículos a diesel. Os carros de passeio foram obrigados a 

reduzir significativamente as emissões de NOx, para 0,13 gramas por milha (ICCT, 2016). 

 

 

 

 

                                                 
51 França, Bélgica, Alemanha, Noruega, Itália, Espanha. A Suíça e o Reino Unido não adotaram esse tipo de 

medida, o que levou ao preço do diesel ser ligeiramente superior ao da gasolina (U.S. EIA, 2009).  
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2.3.3 O PROCESSO DE SUBSTITUIÇÃO ENERGÉTICA POR COMBUSTÍVEIS 

RENOVÁVEIS 

 

A União Europeia (EU) tem como meta, alcançar 20% de energia renovável em sua 

matriz energética em 2020, o que significaria duplicar a participação dos renováveis, 

alcançada em 2010 (EUROPEAN COMMISSION, 2012). Contudo, a Comissão Europeia 

publicou uma proposta, em 2012, que modifica as regras do programa de renováveis. 

Consiste na adoção de um limite imediato ao uso dos biocombustíveis de primeira geração, 

derivado de culturas alimentares, de no máximo, 5% (EUROPEAN COMMISSION, 2012). 

A preocupação da Comissão Europeia baseia-se na conversão de terras que estavam 

sendo ocupadas por florestas ou outro tipo de vegetação nativa, para o uso extensivo de 

agriculturas, com vistas à produção de biocombustíveis. Esse tipo de prática acabaria por 

aumentar as emissões dos gases de efeito estufa, através dos efeitos indiretos do uso da terra. 

Segue trecho do Resumo Executivo referente ao documento que propõe mudança nas metas 

de renováveis devido aos impactos indiretos do uso indiscriminado da terra para produção de 

biocombustíveis:  

 

[…] minimising the indirect land use change impacts of biofuels by limiting the 

amount of conventional biofuels that can be counted towards the Renewable Energy 

Directive targets to current production levels at 5%. This is done through a) limiting 

the consumption of biofuels with a risk of indirect land use change and b) 

increasing the amount of advanced biofuels, with lower risks, needed to achieve the 

10% Renewable Energy Directive transport target (EUROPEAN COMMISSION, 

2012). 

 

O alcance dessa meta permitirá não só uma importante contribuição ambiental, em 

relação às emissões de gases que contribuem com o efeito estufa, como também contribuirá 

para redução da dependência fóssil da região. Nesse sentido, percebe-se uma tendência dos 

combustíveis fósseis sendo potencialmente deslocados pelos renováveis, no médio e longo 

prazo, na Europa OCDE.  

A França, por exemplo, é uma referência na comunidade europeia, principalmente nas 

questões ambientais. Em julho de 2014, o Ministro da Energia apresentou a proposta de 

transição energética do país, que conta com metas audaciosas, as quais superam aquelas 

definidas para a Europa, como um todo. Sobre o consumo energético, por exemplo, foi 

definido como meta de substituição energética (Royal, 2014) um aumento de mais de 15% da 

participação de combustíveis renováveis, até 2030 – Figura 38.  
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Figura 38 - Evolução da participação de renováveis no consumo de energia da França 

 

Fonte: (ROYAL, 2014) 

 

De acordo com a proposta de transição energética francesa, aproximadamente um 

terço da energia consumida no país será de origem renovável em 2030. No final do horizonte, 

a maior contribuição dos renováveis será proveniente do setor elétrico (40%), seguido do 

aquecimento (38%) e, por fim, o transporte (15%). 

Além dos renováveis, a entrada dos veículos elétricos como alternativa aos 

automóveis convencionais, movidos a motores ciclo Otto e ciclo diesel, também responderão 

por uma parte relevante da substituição do combustível fóssil, no segmento automotivo.  

Ainda trazendo a França como exemplo, cabe destacar a perspectiva do governo na 

penetração de veículos elétricos no país, no horizonte 2030, com vistas a reduzir as emissões 

de gases que contribuem com o aumento do efeito estufa e a redução da dependência de 

derivados, notadamente o diesel.  

De acordo com o documento proposto pelo Ministro da Energia da França, em 2014, 

o projeto de disseminação dos veículos elétricos passa pelo aumento substancial dos pontos 

de recarga no país, os quais deverão aumentar dos 10.000 (dez mil), em 2014, para 7 milhões, 

em 2030. Além disso, o Governo francês planeja conceder um bônus de até dez mil euros (€ 

10.000,00) para os proprietários de veículos a diesel que optem por trocá-lo por um 

automóvel elétrico (Royal, 2014). 
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Em julho de 2017, o novo Ministro de Energia, Nicolas Hulot, declarou que pretende 

banir as vendas de veículos movidos a combustíveis fósseis no país, a partir de 2040, fato que 

será acompanhado de um conjunto de medidas voltadas para o estímulo da disseminação de 

veículos elétricos. Durante o pronunciamento do plano de política climática, o novo Ministro 

de Energia, Nicolas Hulot, assumiu o compromisso de banir as vendas de veículos com 

motores de combustão interna a diesel e a gasolina, a partir de 2040 (The Guardian, 2017).  

Segundo Hulot, o governo buscará promover uma revolução no setor de transporte, 

em prol da eletrificação da frota, como forma do país se consolidar em uma liderança 

mundial no combate às mudanças climáticas. O Ministro destacou, ainda, que as montadoras 

francesas, Peugeot-Citroen e Renault, estão bem posicionadas mundialmente, para realizar a 

mudança na direção de uma plataforma baseada na produção de carros elétricos. A França, 

que responde pelo segundo maior mercado de combustíveis fósseis da Europa (atrás apenas 

da Alemanha), é o primeiro país europeu a estabelecer uma data para o banimento das vendas 

de veículos com motores de combustão interna (The Guardian, 2017).  

A manutenção da política climática da França, observada em dois mandatos 

presidenciais consecutivos, no sentido de promover a disseminação da produção de veículos 

elétricos e de uma participação de energias renováveis na matriz energética, em detrimento da 

participação de combustíveis fósseis, indica esta ser uma política de Estado e não um 

posicionamento de um governo específico.  

 

 

2.3.4 REGULAÇÃO RESTRITIVA DE EMISSÕES E IMPACTO AMBIENTAL NO 

REFINO 

 

A compreensão da participação da indústria do refino nas emissões de gases de efeito 

estufa (GHG) requer uma avaliação do ciclo completo da cadeia petrolífera, do poço a 

queima do combustível no automóvel. Dessa forma, é possível identificar quais são os elos da 

cadeia que mais contribuem para o volume global de emissões e quais as variáveis que 

afetam essa distribuição. 

Os derivados, como diesel e a gasolina, são produtos relativamente homogêneos. 

Sendo assim, não importa a origem do cru que se transformou em determinado derivado, pois 

as emissões relacionadas à queima desse combustível serão praticamente as mesmas, 

independentemente do petróleo processado. Contudo, o petróleo não é um bem homogêneo.  

Existem variações significativas na sua composição química, que geram diferenças de 
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viscosidade, acidez e impurezas, capazes de afetar, de forma importante, as emissões 

associadas à produção e ao processamento de determinado petróleo, em detrimento de outro.  

Em regra geral, quanto maior a densidade do petróleo, maior será o esforço em gerar 

produtos destinados aos mercados prêmio, como a gasolina, o diesel e o QAV, caracterizados 

por um baixo teor de contaminantes. Nesse sentido, tal esforço provocará uma maior emissão 

de CO2 no processo de refino.  

Da mesma forma, a quantidade de poluentes no petróleo também é um fator 

determinante na quantidade de emissões de uma refinaria. Por exemplo, um elevado teor de 

enxofre em um tipo de petróleo aumenta a necessidade de purificação dessa corrente, o que 

provoca uma elevação nas emissões da unidade de refino.  

Em 2008, as emissões de CO2 oriundas da queima de combustíveis fósseis na União 

Europeia foram de aproximadamente 3.780 milhões de toneladas, o que representa 75% das 

emissões totais na região, enquanto a contribuição do refino para as emissões de GHG, 

associadas ao consumo de combustíveis totalizou 8% (Johansson, 2012).  

A Europa caracteriza-se por seu rigor e liderança nas questões ambientais, em âmbito 

global e local. Em termos de qualidade do ar, os avanços alcançados na região são 

significativos. Dessa forma, as refinarias europeias precisam investir pesadamente em 

unidades de tratamento para atender as rígidas exigências ambientais associadas às emissões 

locais.  

A necessidade de especificação dos combustíveis com níveis cada vez mais baixos de 

enxofre, ao longo da década de 2000, promoveu a elevação dos custos de refino, devido a 

necessidade de aumento do consumo de gás natural e de energia elétrica.  

O gás natural é o principal recurso utilizado como fonte de geração de hidrogênio, 

obtido através de processos de oxidação parcial (gaseificação) de frações pesadas ou na 

reforma a vapor de frações leves. O hidrogênio é o componente-chave para as operações das 

unidades de tratamento e conversão (SZKLO, 2008), que são cada vez mais necessárias para 

responder as exigências ambientais relativas às emissões locais.  

As reduções compulsórias das emissões de poluentes, notadamente o enxofre (S), para 

os principais combustíveis do transporte automotivo (diesel e a gasolina), impuseram grandes 

investimentos em processos de geração de hidrogênio (H2), que são intensivos em energia e 

produzem CO2 no processo industrial, elevando, assim, as emissões de CO2, que é um dos 

principais gases responsável pelo aquecimento global, conforme ressalta o Relatório da 

Comissão Europeia:  
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The CO2 emissions are split between the emissions of the up graders and those from 

the refineries, stricto sensu. The needs of hydrogen in the refineries contribute to 

increase the CO2 emissions. The direct emission due to the hydrogen production 

could correspond to around 20% of the refineries emissions in 2030 (14% in 2005) 

as natural gas steam reforming should be the dominant technology (EUROPEAN 

COMMISSION, 2012). 

 

O paradoxo é evidenciado na trajetória do refino da Europa nas décadas de 1990 e 

2000. Nesses vinte anos, houve queda das emissões de CO2 da Europa baseada na contração 

da queima de combustíveis fósseis no setor de transporte. Contudo, as emissões do parque de 

refino europeu aumentaram em 17% (JOHANSSON et al., 2012) entre 1990 e 2008, mesmo 

considerando os avanços em eficiência energética das refinarias.  

Ou seja, na busca em atender o crescente rigor na qualidade dos combustíveis fósseis, 

baseada na especificação EURO, o parque de refino foi impelido a elevar as emissões de 

gases que contribuem para o aquecimento global, como o CO2. A partir de 2009, as emissões 

máximas de enxofre passaram a ser de 10 ppm, tanto para o diesel quanto para a gasolina. A 

regulação anterior teve marco em 2005 e limitava as emissões em 50 ppm (CONCAWE 

REFINERY TECHNOLOGY SUPPORT GROUP, 2008) (Figura 39).  
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Figura 39 - Limite das emissões de enxofre na Europa de gasolina e diesel em ppm 

 
Fonte: BEDDOES (2011) 
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No âmbito global, a política adotada pela Europa de crescente controle das emissões 

de gases de efeito estufa resulta na penalização dos refinadores que investiram no aumento da 

taxa de conversão e tratamento de suas unidades, uma vez que essas promovem o aumento do 

consumo de energia, que contribuem para o aumento das emissões de CO2 na atmosfera. 

Em suma, esse conflito entre as emissões globais e locais configura o paradoxo da 

indústria do refino na Europa. A necessidade de geração de hidrogênio e os processos de 

elevada severidade associados a cargas mais pesadas, com objetivo de redução drástica do 

teor de enxofre dos combustíveis, promoveram o aumento do grau de complexidade do 

parque industrial, e, consequentemente, a elevação das emissões de CO2 nas refinarias, 

através do aumento da necessidade de geração de energia.  

 

 

2.4 O DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE PRECIFICAÇÃO DE CARBONO 

NO MUNDO 

 

“...no business will be allowed to emit any greenhouse gases for free. Businesses 

don`t own the Sky, the public does, and if we want them to stop polluting it, we have to put a 

price on all pollution.” (OBAMA, 2008) 

A fala do ex-Presidente dos EUA ilustra o movimento que vem se intensificando em 

diversas regiões do mundo, com objetivo de criar mecanismos regulatórios para precificar a 

poluição, na sua origem e sobre os agentes poluidores. Há vários caminhos que os governos 

podem buscar no sentido de incorporar sistemas de precificação do carbono, com vistas a 

reduzir as emissões de GHG. De acordo com dados do Banco Mundial, o número de 

instrumentos de precificação de carbono implementados em estados e países, subiu de 2, em 

1990, para 40 países e 25 jurisdições sub-nacionais, em 2016 (World Bank, 2016).  

No final da década de 1990, o debate mundial sobre as mudanças climáticas e o 

aquecimento global voltava-se para uma agenda que possibilitasse um único mercado de 

carbono mundial. A lógica baseava-se nos impactos de uma tonelada de gases de efeito estufa 

emitida em qualquer país, que seria absorvida por todo o planeta. Nesse sentido, a perspectiva 

de um mercado mundial de carbono mostra-se atrativa, do ponto de vista dos incentivos e dos 

resultados esperados.  

A Conferência das Partes (COP) iniciou suas atividades em 1995 - sendo o órgão 

supremo da Convenção-Quadro das Nações Unidas - e, desde então, reúne anualmente os 

países que assinaram e ratificaram o Protocolo de Quioto, em vigor desde 2005. A COP vem 
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estabelecendo, ao longo dos anos, metas obrigatórias de redução das emissões de gases de 

efeito estufa para os países desenvolvidos.  

No ano de 1997, quando a COP realizou o encontro para debater e implementar 

políticas climáticas, foi celebrado o Protocolo de Quioto. Nesse documento, 37 países se 

comprometeram a reduzir as emissões de gases de efeito estufa.  

Dentre as Conferências das Partes já realizadas, a COP 15, que ocorreu em 2009, na 

Dinamarca, representou um avanço importante na história das negociações climáticas. Os 

resultados de maior destaque obtidos nesta Conferência foram a definição da meta de 

elevação de temperatura em, no máximo, 2ºC, até o final do século, e a busca em se promover 

reduções de emissões provenientes de desmatamento e degradação florestal, para mitigação 

dos efeitos de mudanças climáticas. 

O acordo global para o clima (COP21), celebrado em 12 de dezembro de 2015, em 

Paris, foi considerado um marco histórico, na medida em que houve entendimento entre os 

países desenvolvidos e em desenvolvimento, que acordaram em adotar ações contra as 

mudanças climáticas, o que significou um consenso inédito na história das negociações 

climáticas.  

Os 195 países membros da Convenção do Clima das Nações Unidas (UNFCCC) e a 

União Europeia concordaram com o estabelecimento de um acordo global com o objetivo de 

manter o aquecimento do planeta abaixo de 2ºC, em relação ao período pré-industrial, e de 

empreender esforços para limitar o aumento de temperatura a 1,5o C, até o final do século. 

Apesar do sucesso da COP21, a histórica divergência sobre o tema impossibilitou uma 

visão coesa dos países em relação aos efeitos das emissões sobre o clima. Dessa forma, o que 

se observou desde o início da segunda metade da década de 2000, foram ações unilaterais, 

que levaram ao surgimento de uma multiplicidade de mercados de carbono regionais, 

nacionais e subnacionais. 

A precificação de carbono estimula a tecnologia limpa e a inovação de mercado, o que 

provoca novos vetores de desenvolvimento, baseados em uma economia de baixo carbono. O 

preço do carbono propicia um sinal econômico, tornando perceptível aos poluidores uma 

tomada de decisão, qual seja de interromper sua atividade poluidora, de reduzir suas 

emissões, ou de continuar poluindo e pagar por isso. Desta forma, o objetivo ambiental global 

pode ser alcançado da forma mais flexível e com menor custo para a sociedade.  

Existem dois tipos principais de precificação do carbono: sistemas de comércio de 

emissões (ETS) e a taxação de carbono. A escolha do instrumento dependerá das 

circunstâncias nacionais e econômicas de cada país. Por um lado, em um sistema ETS - por 
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vezes referido como um sistema cap-and-trade - o programa está sujeito à volatilidade do 

preço do carbono. Por outro, em um sistema de taxação do carbono, o preço é dado pelo 

governo, sendo assim sujeito apenas ao risco regulatório.  

O preço do carbono em um programa ETS é derivado de um balanço, diante das 

restrições de emissões e do ciclo econômico vigente, o que viabiliza uma maior eficácia da 

política climática, com base em uma hipotética trajetória declinante dos limites de emissões 

(World Bank, 2015). 

Um sistema ETS limita o nível total de emissões de gases de efeito estufa e permite, 

que as indústrias com baixas emissões, de vender seus créditos para emissores maiores. 

Através da criação da oferta e demanda de licenças de emissão, obtém-se com esse balanço 

um preço de mercado para as emissões de GHG. O teto ajuda a garantir que as reduções de 

emissões exigidas terão lugar para manter os emissores (no total) dentro do seu orçamento de 

carbono pré-alocado. (World Bank, 2015) 

Existem algumas vantagens e desvantagens desta ferramenta de política climática. A 

maior vantagem de um programa ETS é de assegurar uma trajetória declinante de GHG, com 

o menor custo possível. A outra grande vantagem deste programa destina-se a proporcionar 

ao setor privado maior flexibilidade para reduzir as emissões, estimulando simultaneamente 

inovação e crescimento econômico. 

 A vantagem de uma precificação de carbono via taxação aparece via incentivo direto 

das fontes alternativas de energia, tornando-as competitivas. Um sistema de precificação 

baseado em um imposto sobre o carbono caracteriza-se pela definição de uma taxação sobre 

as emissões de gases de efeito estufa ou - mais comumente - sobre o teor de carbono dos 

combustíveis fósseis. Por exemplo, a imposição de um tributo de carbono sobre um 

combustível mais barato, como o carvão, implicaria em um aumento do custo de geração de 

eletricidade, em comparação com outras fontes de energia mais limpas. A outra vantagem 

deste mecanismo é de criar um preço de carbono mais estável do que ocorre no ETS, uma vez 

que o comércio de emissões estabelece um limite para as emissões, onde o preço do carbono 

varia de acordo com o balanço de licença de emissões. (F.-P, 2015) 

Em suma, um sistema ETS propicia maior controle da trajetória de emissões de gases 

de efeito estufa ao longo do tempo, enquanto um mecanismo de tributação permite maior 

previsibilidade do sistema de precificação do carbono. Ou seja, a utilização exclusiva de um 

mecanismo de taxação não é suficiente para garantir uma trajetória declinante das emissões 

de GHG, uma vez que determinados setores podem não reagir na forma que o regulador 

espera, em resposta a definição de um preço para o carbono.    
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A escolha pelo instrumento mais adequado para determinado país dependerá dos 

condicionantes existentes na esfera nacional. Apesar de o ETS indicar predominância sobre a 

taxação de carbono, ambos os mecanismos podem ser implementados de forma integrada, ou 

coordenada, um após do outro.  

A Figura 40 mostra os principais países e regiões52 que adotaram um mecanismo de 

precificação de carbono e os segmentos da cadeia petrolífera que são cobertos nesses 

programas. Destaca-se a predominância do sistema cap and trade sobre a taxação de carbono. 

De uma forma geral, a atividade de refino e o setor petroquímico são enquadrados na 

regulação das políticas ambientais, como pertencentes à atividade industrial. Vale ressaltar 

que a atividade de E&P não foi alvo dos sistemas de precificação de carbono em nenhuma 

das regiões indicadas na Figura 40.  

 

Cadeia Produtiva 

Óleo & Gás

Refino

E&P

EU-ETS

Petroquímica

Distribuição

Geração Energia

RGGI
Califórnia 

Quebec
Canadá Coreia Japão

Nova 

Zelândia
China Chile África Sul

 

Cap-and-trade Taxação Carbono

• Em 2018, o estado de Ontario pretende se incorporar ao programa cap and trade de Califórnia e Quebec. 

• Os estados de Alberta e British Columbia criaram mecanismos próprios de precificação de carbono.

 

Figura 40 - Os mecanismos de precificação de carbono na cadeia de Óleo & Gás 

 
Fonte: The World Bank Group (2015) 

 

De acordo com dados do Banco Mundial (2017), 42 países e 25 regiões e esferas 

subnacionais53 já utilizam mecanismos de precificação de carbono. Esse número está 

                                                 
52 RGGI – Regional Greenhouse Gas Initiative (Mercado de carbono da região Nordeste dos EUA) 

53 Em 2013, Califórnia estabeleceu o seu programa cap-and-trade, cobrindo cerca de 85% das emissões de 

GHG do Estado. Com o objetivo de reduzir as emissões do Estado aos níveis de 1990 até 2020, o programa 

Aquecimento Global da Califórnia Solutions Act (AB32) criou o segundo maior mercado de carbono do mundo, 

depois da União da Europeia. O programa foi interligado com o programa de cap-and-trade do estado de 
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crescendo, na medida em que outros países estão se preparando para adoção de tais políticas. 

Juntos, os regimes de preços de carbono em vigor cobrem cerca de metade das suas emissões, 

que se traduz em aproximadamente de 15% das emissões anuais de gases de efeito estufa 

globais (World Bank, 2017). 

Em 2017, as políticas de precificação de carbono geraram uma receita governamental 

de US$ 52,23 Bi, em termos globais. As receitas podem ser utilizadas para apoiar 

investimentos, combater as alterações climáticas, a distorção de impostos, aumentar a 

competitividade de combustíveis renováveis e a implementação jurídica de sistemas de 

precificação de carbono (World Bank, 2017), com objetivo de se obter sucesso nas metas 

governamentais, associadas a uma economia de baixo carbono.  

O mercado de carbono tem sido discutido há muito tempo, mas foi efetivamente 

implementado pela União Europeia (EU), em 2005. No decorrer dos últimos onze anos, o 

mecanismo ETS foi expandido ao redor do planeta. A maioria destes mercados de carbono 

foi estabelecido em países desenvolvidos, tais como: EU-ETS, Programa de cap-and-trade da 

Califórnia nos Estados Unidos, Iniciativa Regional de Gases de Efeito Estufa nos Estados 

Unidos (RGGI), Sistema de cap-and-trade de Quebec no Canadá, Nova Zelândia Emissões 

Trading Scheme, Tóquio Cap-and-Trade Program no Japão e Sistema de Comércio de 

Emissões da Coreia do Sul (Yuyan, 2016).  

A mais recente comunicação de um país em adotar um sistema de precificação de 

carbono aconteceu no início deste ano e deverá começar a vigorar a partir de 2019. Em 

fevereiro de 2017, o Ministro das Finanças de Cingapura, Heng Swee Keat, (BLOOMBERG, 

2017) apresentou seu programa de política climática, denominado National Climate Change 

Secretariat (NCCS). O movimento segue outras iniciativas políticas que o governo está 

planejando, no sentido de reduzir a intensidade de emissões do país para 36 por cento abaixo 

dos níveis de 2005, até 2030, conforme estabelecido no acordo do clima de Paris de 2015.  

O setor industrial de Cingapura, que representou 59 por cento das emissões de gases 

com efeito de estufa em 2012, deverá absorver a maior parte do peso do programa. Os setores 

de refino de petróleo, produtos químicos e semicondutores constituíram a maior parte dessas 

                                                                                                                                                        
Quebec em 2014. As permissões de emissões são ambas leiloadas e atribuídas aos setores e instituições cobertos 

pelo programa. Em 2016, o estado de Ontário aprovou legislação que introduz um programa de cap-and-trade. O 

sistema cobrirá as emissões do sector da energia (incluindo a distribuição de electricidade e gás natural 

importados), a indústria e fornecedores de produtos petrolíferos. International Carbon Action Partnership (2016) 
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emissões. Os maiores complexos de refino e petroquímica em Cingapura são de propriedade 

das petroleiras Shell e da ExxonMobil (BLOOMBERG, 2017). A proposta de precificação do 

carbono indica valores entre US$ 7 e US$ 20 por tonelada/CO2. De acordo com um relatório 

do governo divulgado após o discurso de Heng, esse programa elevaria os custos de 

eletricidade do país de 2% a 4% (BLOOMBERG, 2017). 

 

 

2.5 OS CUSTOS ASSOCIADOS ÀS EMISSÕES DE CO2 PARA O REFINO EUROPEU 

 

A Europa desenvolveu o sistema de mercado de carbono mais avançado do mundo, 

denominado Europe Union – Emissions Trade System (EU ETS). Os principais mercados de 

crédito de carbono gerados pela necessidade de redução das emissões foram desenvolvidos 

por esse sistema, que propiciou uma onda de investimentos em projetos de captura de 

carbono ou de tecnologias que contribuem para o desenvolvimento sustentável, baseado na 

mitigação das emissões de gases que promovem o aquecimento global (EUROPEAN 

COMMISSION, 2013).  

De acordo com o European Commission (2013), mais de onze mil unidades geradoras 

de energia elétrica e plantas industriais estão sob a jurisdição desse sistema, os quais se 

encontram nos vinte e oito países membros, além da Irlanda, Noruega e Listenstaine. As 

operadoras de aviação na região também estão enquadradas nesta legislação ambiental. Em 

termos gerais, 45% das emissões totais da União Europeia são limitadas pelo ETS.  

Conforme antes ressaltado, as emissões de CO2 de uma refinaria estão associadas, em 

grande parte, à densidade do óleo processado, caracterizado pelo seu grau API e pelo nível de 

conversão das suas unidades, determinado pelo rendimento de produtos, como diesel e 

gasolina. Uma elevada participação de produtos leves no conjunto de derivados produzidos 

de uma refinaria indica uma necessidade elevada de emissões de CO2.  

Existe uma numerosa fonte de emissões de gases de efeito estufa em uma refinaria, 

dentre as principais estão: fornos utilizados para aquecimento, energia elétrica e vapor com 

base em combustíveis fósseis, dentre eles o gasóleo, o óleo combustível e o gás natural.  

Segundo estudo realizado pela Concawe, supondo um preço do CO2 de 30 €/tCO2, o 

incremento do custo operacional sobre as refinarias da Europa seria, em média, de 13%, 

durante a fase 3 do programa (entre 2013 e 2020). A amplitude dos efeitos das emissões 

sobre o custo operacional é consideravelmente alta na região. A variação seria em uma faixa 

de 5% a 40%, de acordo com o perfil da refinaria. Segundo NELSON (2013), em termos 
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monetários, a legislação ambiental da EU deverá promover um incremento da ordem de 2,5 a 

4,5 US$/bbl sobre o custo operacional das refinarias da Europa, em 2020.  

De acordo com MERTENS (2012), o impacto das emissões de CO2 sobre as margens 

de refino na Europa podem ser fortemente significativos e resultar na inviabilidade 

econômica da refinaria.  O impacto sobre as margens pode variar de 0,1 até 3,0 US$/barril, 

para os preços de 5 a 50 €/tCO2, respectivamente. 

Conforme descrito no capítulo 1, uma refinaria de baixo grau de complexidade é 

definida, tipicamente, por um esquema hydroskimming, enquanto um exemplo de uma 

refinaria de alto poder de conversão, caracterizado pelo esquema coking. Uma refinaria 

simples consome, em média, 2,5% da sua carga processada em energia, denominado 

autoconsumo (EUROPEAN COMISSION, 2009).  No entanto, uma refinaria complexa 

necessita de uma quantidade maior de energia para operar, uma vez que transforma moléculas 

pesadas de petróleo em produtos leves.  

O autoconsumo de uma refinaria tipo coking gira em torno de 7,5%, o que resulta em 

uma quantidade de emissões de CO2 consideravelmente maior do que uma refinaria simples 

(EUROPE COMISSION, 2009). A faixa de variação de emissões de CO2 de uma refinaria 

tipo hydroskimming para outra, tipo coking, oscila de 0,08 toneladas de CO2 para 0,35 

toneladas CO2 (MERTENS, 2012), por tonelada de cru processado.  

Em última instância, o ETS funciona como um limitador e um facilitador da 

negociação das emissões dos GHG. O volume total anual que as refinarias podem emitir 

anualmente de GHG está sujeito a um determinado nível, definido pela EU. De acordo com 

esse limite, as empresas recebem ou compram as permissões de emissões (allowances), as 

quais podem ser negociadas no mercado de carbono europeu.  

Cada permissão dá o direito à empresa de emitir uma tonelada de CO2, ou o 

equivalente à emissão de outros GHG, como o N2O e os F-Gases54. As permissões podem ser 

usadas apenas uma vez. As refinarias devem submeter pedidos a novas permissões por cada 

tonelada de CO2, que foram emitidas no ano anterior. Caso as refinarias não consigam obter 

as permissões suficientes para cobrir o que foi emitido, multas severas são aplicadas.  

As empresas podem receber permissões do governo, isentas de custo, ou podem 

comprar allowances, com vistas a se enquadrarem no seu limite de emissões. Uma vez dentro 

dos limites, é possível adquirir créditos de carbono de certos projetos ao redor do mundo, que 

possuam aprovação pelo ETS. 

                                                 
54 Os principais F-Gases são: PFCs,, HFCs e SF6 (LAMBERT-LALITTE, 2014) 
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Na Europa, as metas estabelecidas pelo EU - ETS indicam uma redução de 20% dos 

GHG em 2020, de 40% em 2030 (EUROPEAN COMMISSION, 2016) e de 80% a 95%, em 

2050 (JOHANSSON, 2013). A base de comparação refere-se ao nível de emissões ocorridas 

em 1990. As refinarias devem reportar ao EU ETS as emissões anuais referentes às suas 

atividades, que são fiscalizadas localmente pelo sistema. Elas devem recorrer às allowances 

até o dia 30 de abril do ano corrente, com vistas a atender as emissões incorridas no ano 

anterior. 

As refinarias podem ser punidas sempre que não obtiverem allowances suficientes 

para cobrir suas emissões de GHG. Nesse sentido, é imperativa a adequação do volume de 

emissões à legislação, para evitar que a refinaria incorra em penalidade para cada tonelada de 

emissão excedente de GHG. 

A arrecadação da receita obtida com a venda das allowances é destinada a projetos 

voltados para redução das emissões de GHG, como em tecnologias baseadas no baixo 

consumo de carbono, na sua captura e estocagem e no desenvolvimento tecnológico de 

energias renováveis.  

Quanto maior o preço das allowances, maior a arrecadação do governo para destinar 

recursos à mitigação das emissões dos GHG.  Esse programa é conhecido como NER300. O 

preço das allowances é determinado pelo mercado, através da dinâmica da oferta e demanda. 

Em 2012, 7,9 bilhões de allowances foram negociadas, as quais corresponderam a um 

volume total de €56 bilhões. (EU ETS, 2013)   

O EU - ETS foi desenvolvido em etapas (EUROPEAN COMMISSION, c2013) 

(Figura 41). A fase 1 compreendeu o período de 2005 a 2007 e foi caracterizada por uma 

significativa volatilidade dos preços do carbono (Johansson, 2012).  Essa fase pode ser 

considerada como learning by doing. O volume de emissões permitido foi concedido baseado 

nas necessidades estimadas de cada setor, o que resultou em um nível excessivo de 

permissões. 

A fase 2 corresponde ao período de 2008 a 2012. Nessa etapa, o número de 

allowances foi reduzido em 6,5%. Cabe ressaltar que durante a fase 2 ocorreu a crise 

econômica internacional, o que derrubou a demanda global e a atividade econômica. Assim, a 

própria economia proporcionou uma redução das emissões de GHG, que levou a uma queda 

do preço do carbono no mercado europeu.  

Após uma sensível recuperação dos preços no decorrer de 2009, que se manteve até 

meados de 2011, a deterioração do ambiente macroeconômico da Europa derrubou o mercado 
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de carbono para patamares significativamente baixos em 2012, os quais romperam os níveis 

atingidos após a crise internacional de 2008 (abaixo de € 10/tCO2) (MERTENS, 2012). 

Desde 2012 até o ano corrente, o preço do carbono oscila na faixa de 5 €/tonelada 

CO2, (LAMBERT-LALITTE, 2014) o que caracteriza uma situação de excesso de oferta 

(oversupply), em face da atividade industrial europeia, que recuou para níveis inferiores aos 

da crise internacional de 2008.  

A fase 3 do programa corresponde ao período de 2013 a 2020. Nessa fase foram 

implementados os novos limites de emissões, que determina uma redução anual de 1,74%. 

Outra medida refere-se a uma progressiva mudança na direção dos leilões de allowances em 

lugar das permissões livres de custos. 

Na medida em que as metas de renováveis e de eficiência energética previstas para 

Europa no horizonte 2020 reduzem consideravelmente as emissões da região, espera-se uma 

pressão ainda maior sobre o sistema de preços regido pelo EU - ETS (MERTENS, 2012). 

Diante do baixo preço do carbono, foi colocado em cheque o sistema de ETS ao longo da 

Fase 3 (2013 – 2020), uma vez que se percebeu um colapso no nível de preços, que poderia 

perdurar até a Fase 4 (2021 – 2030) do Programa. 

Esse contexto provocou mudanças no fator de redução linear (LRF) de 1,74% para 

2,2% ao ano na Fase 4. Estão sendo discutidas mudanças no LRF da Fase 5, de 2,2% para 

2,4%, no sentido de retirar o mercado do modo de sobreoferta. (MERTENS, 2012)  
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O número de allowances é reduzido em 6.5%, em relação ao primeiro período.

A crise mundial de 2008 promoveu uma redução expressiva das emissões de GHG. 

A contração da demanda levou a um excesso de oferta de allowances.

Primeiro período 

2005-2007

fase de testes

Utilizada na forma ‘learning by doing.’

O número de allowances concedidas foi baseada em estimativas, de acordo com a necessidade

das unidades.

O excesso de allowances levou ao preço se estabilizar próximo de zero. 

Primeiro período 

2005-2007

Segundo período 

2008-2012

Reformas são implementadas no Sistema ETS. 

Definição de uma trajetória de emissões baseada na redução de 1,74% a cada ano (LRF)

Direcionamento para leilões, ao invés da concessão de allowances sem custo.

Terceiro período 

2013-2020

Aumento do LRF para 2,2% com vistas a retirar o sistema do modo oversupply.
Quarto período 

2021-2028

Proposta de aumento do LRF para 2,4% com vistas a elevação do preço do carbon no EU – ETS.
Quinto período 

2031-2040

 

 

Figura 41: Fases do sistema EU – ETS 
 

Fonte: Elaboração Própria  

 

Os pronunciamentos da Comissão Europeia sobre as expectativas de preço em torno 

do mercado de carbono apontaram limites que devem servir de base para refletir um grau de 

normalidade à atividade econômica, em face dos custos associados ao preço do carbono 

(EUROPEAN COMMISSION, c2013).  

De acordo com a European Commission, valores abaixo de 15 a 20 €/tCO2 inibem 

que a tomada de decisão considere o preço do carbono para direcionar os investimentos em 

energias limpas, que contemplem os aspectos ambientais desejáveis. Por outro lado, preços 

acima de 40 ou 50 €/tonelada CO2 penalizariam a economia europeia em magnitude 

considerável, uma vez que dificilmente o resto do mundo acompanharia a regulação de 

precificação de carbono em suas economias, o que reduziria significativamente a 

competitividade da indústria do refino na Europa (EUROPEAN COMMISSION, 2012).  

Contudo, diante do elevado grau de incerteza acerca da dinâmica do mercado de 

carbono no médio e longo prazos e do impacto potencial sobre o desempenho operacional das 

refinarias no Continente Europeu, torna-se necessário recorrer à uma ferramenta 
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metodológica capaz de incorporar as diversas alternativas que podem alterar o rumo da 

atividade de refino na Europa.   

Nesse sentido, o próximo capítulo irá tratar dos possíveis caminhos que a União 

Europeia poderá seguir, com vistas a implementação do sistema ETS e, ao mesmo tempo, 

considerar os efeitos de uma mudança significativa na oferta de petróleo dos EUA, o que 

implicaria em variações nos diferenciais de preços dos petróleos, conforme discorrido no 

capítulo 1.  
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3 ANÁLISE DE CENÁRIOS PARA O FUTURO DO REFINO DA EUROPA  

 

Os tópicos anteriores apresentaram as principais dificuldades que a indústria do refino 

na Europa enfrenta e os desafios das refinarias em permanecer operando com taxas de 

utilização que permitam a cobertura dos seus custos operacionais.   

Em certa medida, o futuro da atividade de refino da Europa dependerá da resposta da 

oferta de petróleo dos EUA, notadamente dos campos de tight oil. Conforme apresentado no 

Capítulo 1, o advento da produção de óleo não convencional na América do Norte conduziu 

os EUA para uma nova “era de ouro” do refino.  

O aumento da competitividade das refinarias norte-americanas, especialmente 

daquelas localizadas no Golfo do México (PADD 3) e no Meio Oeste (PADD 2) levou a um 

expressivo crescimento da produção de derivados na Bacia do Atlântico, o que impactou 

negativamente a indústria de refino europeia, uma vez que o mercado americano se 

apresentava, historicamente, como principal importador do excedente de gasolina da Europa. 

Dessa forma, com objetivo de construir cenários para o futuro do refino na Europa, 

torna-se fundamental analisar de que maneira o parque de refino europeu reagirá mediante o 

aumento da competitividade do parque de refino dos EUA, tendo em vista um expressivo 

crescimento da oferta de petróleo da América do Norte. Por outro lado, no enfoque da 

regulação, cabe inferir de que forma a Europa irá se posicionar acerca da sobrevivência da 

sua indústria de refino, no que tange as restrições ambientais associadas às emissões de gases 

de efeito estufa. No limite, a penalização das refinarias de maior grau de complexidade, 

devido aos processos de elevado consumo energético, como o hidrotratamento e as unidades 

de conversão, pode representar a inviabilidade de operação do parque de refino da Europa.    

Do ponto de vista da produção de petróleo dos EUA nos anos de 2011 a 2016, foi 

mostrado no capítulo 1 que a indústria do refino dos EUA se beneficiou do aumento da 

disponibilidade de insumo no mercado interno, o qual se materializou na redução do custo da 

carga processada. Por outro lado, as limitações logísticas e o desconto de qualidade (ambos 

argumentos elucidados também no capítulo 1) aplicados ao tight oil impuseram dificuldades 

ao crescimento da produção dessas correntes leves, que foram resolvidas, em grande medida, 

com a liberação das exportações de petróleo nos EUA.  
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3.1 PROCESSO METODOLÓGICO 

 

Quando analisamos uma questão cercada de incertezas e durante um longo período de 

tempo, a opção por um modelo determinístico para a elaboração de previsões encontraria 

grandes dificuldades para incorporar as rupturas econômicas e tecnológicas, as 

descontinuidades regulatórias, as tensões geopolíticas, dentre outros fatores, que poderiam 

alterar significativamente a dinâmica da indústria e o seu ambiente de negócio.  

Esse estudo recorre a um método para lidar com um ambiente de elevado grau de 

incerteza, cujas decisões são tomadas diante de um horizonte de longo prazo. O rumo da 

atividade de refino na Europa caracteriza-se por conter tais elementos. A opção por essa 

abordagem de análise passa pela identificação da questão principal e pelas variáveis-chave 

que podem alterar o futuro desta indústria, à luz da técnica de cenários. Cenários são 

sequências hipotéticas de eventos, que são construídas com o propósito de focar a atenção 

nos processos causais e nos pontos de decisão. Eles respondem a dois tipos de questão: 

I – Qual será a trajetória de expansão da produção de petróleo não convencional na 

América do Norte, dos decorrentes investimentos em logística e no refino e seus 

desdobramentos nos fluxos de derivados na Bacia do Atlântico, ao longo da década de 2020.  

II – Com que rigor será conduzido o programa de precificação de carbono europeu 

sobre as indústrias intensivas em energia, ao perseguir uma transição para uma economia de 

baixo carbono, tendo em vista os ideais de soberania energética do século XX.   

De acordo com Camargo (2016), os cenários podem ser construídos em torno de 

informações qualitativas, quantitativas ou uma combinação de ambas. Como o próprio nome 

diz, cenários qualitativos incluem informações qualitativas e utilizam um texto narrativo para 

transmitir as principais mensagens. Camargo (2016) cita ainda como referência o Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas – IPCC da sigla em inglês, que utiliza a 

técnica de cenários no processo de identificação de desenvolvimentos futuros alternativos: 

 

As principais justificativas para a formulação de storylines são: (i) ajudar a pensar 

mais coerentemente sobre a complexa inter-relação entre as forças motrizes que 

formam os cenários – "scenario driving forces" – dentro e através de cada cenário 

alternativo; (ii) tornar mais fácil a explicação dos cenários ao fornecer uma 

descrição narrativa de alternativas futuras, que vai além da identificação das 

características quantitativas de cada cenário; (iii) tornar os cenários mais úteis ao 

descrever o contexto social, político e tecnológico da adoção de determinadas 

políticas; e (iv) fornecer um guia para suposições adicionais, uma vez que nenhum 

modelo ou cenário único pode responder à ampla variedade de dados e informações 

necessárias para a identificação de alternativas de longo prazo (IPCC, 2016). 
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Os cenários, com seus futuros alternativos, servem para o estabelecimento e a 

discussão de um critério para a comparação sistemática das várias alternativas possíveis ou 

para a análise e exame de problemas correntes. [...] (KHAN, 1967, p. 6). 

De acordo com CORREA (2011), cenários são descrições realistas, qualitativas, 

surpreendentes, desafiadoras, contrastantes, contextuais, vívidas e internamente consistentes 

de projeções alternativas plausíveis de como o presente evoluirá para possível resultado 

futuro, com atenção aos processos causais e pontos de decisão, na forma de ferramenta para 

tomada de decisão dentro de um processo de planejamento estratégico.  

De acordo com Kilian (2009), o uso da palavra “método” pressupõe a utilização de 

uma abordagem que inclua um número de passos específicos. Os métodos tendem a variar em 

torno de quatro princípios gerais de previsão: a previsão causal, a previsão análoga, a 

previsão probabilística e a previsão intuitiva, ou dedutiva.  

Cabe então definir qual o método de cenário a ser utilizado, uma vez que há uma 

gama de metodologias ancoradas nessa abordagem analítica. A alternativa escolhida para 

amparar o desenvolvimento desta tese é o método dedutivo, o qual pode ser exemplificado na 

figura 42. 
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Figura 42 - Diagrama do Método Dedutivo baseado na Global Business Network 

 
Fonte: (SCHWARTZ, 2006) 
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O método de cenários se apresenta como uma ferramenta capaz expandir a percepção 

da existência de apenas um futuro possível. A criação de múltiplas alternativas de futuros 

possíveis (GUTMAN, 1992) rompe com a visão de curto prazo, a qual usualmente recorre 

aos métodos extrapolativos de indicadores e do contexto vigente, com propósito de explicar o 

futuro através da análise dos dados do passado. 

A construção de cenários parte do princípio de que antever o futuro é impossível, pois 

está sujeito a grandes incertezas e é permeado por descontinuidades. Entretanto, podemos 

criar “histórias sobre a forma que o mundo pode assumir amanhã, histórias capazes de nos 

ajudar a reconhecer as mudanças do nosso ambiente e a nos adaptar a elas” (SCHWARTZ, 

2006). 

No mundo corporativo, à Shell é atribuído o crédito de ter sido a primeira companhia 

a utilizar largamente cenários como uma ferramenta estratégica. Quando a Guerra do Yom 

Kippur55 foi deflagrada, a Shell já estava preparada para o choque do petróleo. A habilidade 

de antecipar e visualizar os futuros possíveis e agir de forma rápida, foi a razão principal por 

trás do sucesso companhia durante os anos que sucederam tal evento. (CORREA, 2011) 

 Na década de 80, a Shell voltou a se beneficiar da utilização da ferramenta de 

cenários, acerca do futuro da União Soviética e sua relação com o mercado de gás europeu, 

onde a Shell atuava de forma relevante (SCHWARTZ, 2006).   

 A metodologia de cenários considera o futuro indeterminado e incerto. Dessa forma, 

torna-se desejável a utilização desta abordagem metodológica (método dedutivo), quando 

existem elementos que apresentam alto impacto sobre o objeto de estudo e há dificuldade 

considerável de mensurar seus desdobramentos. A introdução das incertezas que incorrem 

sobre o objeto de análise se tornam, assim, os alicerces para a construção dos cenários, em 

um horizonte de longo prazo.  

Independentemente da técnica de elaboração de cenários, uma etapa crucial consiste 

em verificar qual poderá ser o comportamento de cada variável, de modo a combiná-los e, 

assim, compor os cenários futuros. Uma das maneiras mais completas de cumprir essa tarefa 

é por meio da análise morfológica (Sturari, 2009). De acordo com Carvalho et al. (2011), o 

método de Godet (2008), descrito por Ribeiro (1997), baseia-se na identificação e projeção de 

                                                 
55 O primeiro Choque do Petróleo, em 1973, gerou distúrbios relevantes no suprimento da commodity, 

principalmente sobre os países que estavam sujeitos ao embargo dos fornecedores de petróleo. Em resposta à 

guerra de Yom Kippur, os países árabes, liderados pela Arábia Saudita, decidiram reduzir a produção de 

petróleo em 5% ao mês e aumentar os preços em 70%, em apoio ao Egito e à Síria. Além disso, em retaliação ao 

fornecimento de armas e apoio financeiro dos EUA para Israel, os países do núcleo da OPEP (Arábia Saudita, 

Kuwait, Catar e Emirados Árabes) declararam embargo aos norte-americanos (COSTA, 2009). 
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variáveis-chave de cenários e dos atores relacionados a estas variáveis, ou seja, os 

stakeholders para o qual os cenários são elaborados. 

A partir dos conjuntos de combinações selecionados da etapa anterior, constrói-se o 

cenário de referência, com base na reunião dos conjuntos com maior probabilidade 

de ocorrência, além da construção de pelo menos um cenário contrastado, distinto 

do cenário de referência. Para cada cenário designado deve-se construir uma 

narrativa sequenciada, partindo da situação atual e chegando à visão de futuro 

determinada pelo cenário escolhido, destacando rupturas e mudanças que 

aparecerão em cada cenário, além da descrição de um caminho que possa conduzir 

da situação atual para a desejada. Carvalho et al. (2011).  

 

De acordo com Kilian (2009), na construção de cenários são analisadas as incertezas 

decorrentes das mudanças, a fim de criar hipóteses por suas combinações que constituem 

alternativas de futuros possíveis. O futuro surge do movimento permanente, da interação de 

continuidades (tendências) e descontinuidades (fatores de ruptura) na História (Kilian, 2009). 

Em suma, o futuro é função das incertezas que se manifestam por meio de mudanças, seja na 

sociedade, no ambiente de negócio, nas inovações tecnológicas, etc.   

A construção dos futuros possíveis baseia-se, inicialmente, na identificação das 

tendências, que deve contemplar o contexto vigente e uma análise histórica do 

comportamento das variáveis relevantes para o objeto de estudo. Através da hierarquização 

das variáveis, obtêm-se os condicionantes de futuro, com seus respectivos elementos de 

incerteza.  

De acordo com Correa (2011), os itens básicos componentes dos cenários entre si são: 

forças motrizes, lógica, enredo e estados finais. Esses itens se relacionam no sentido de 

ajudar a visualização dos possíveis futuros (estados finais), como eles podem se desenrolar 

(enredos), porque eles podem ocorrer (lógicas) e por que elementos serão direcionados 

(forças motrizes). 

De acordo com Sturari (2008), as forças motrizes são fatores-chave na determinação, 

por um desfecho, das histórias e contextos que se constroem durante a formação dos cenários. 

Durante este processo, pode-se concluir que algumas destas forças são pré-determinadas, 

fazendo com que já se saiba de antemão o que ocorrerá com as mesmas no horizonte de 

tempo escolhido. Contudo, pode-se também concluir que outras destas forças são incertezas 

críticas, ou seja, elementos de mudança que poderão agir imprevisivelmente e, assim, 

influenciar o futuro. 

Dessa forma, as forças motrizes (condicionantes de futuro) podem se desdobrar em 

dois grupos de variáveis. Quando apresentam alto impacto e elevada incerteza sobre o objeto 

de estudo, são classificadas como incertezas críticas, as quais são consideradas peças 
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fundamentais na construção dos cenários. Por outro lado, quando as forças motrizes que 

apresentam baixo grau de incerteza são denominadas tendências consolidadas (Figura 43).  

 

 
 

     Figura 43 - Diagrama de Impacto X Incerteza 
 

Fonte: (GODET, 1993) 

 

De acordo com a Figura 42, a questão principal refere-se ao futuro do refino europeu, 

no horizonte 2030, à luz do conflito entre Política Climática e Soberania Energética. O 

microambiente baseia-se nas forças existentes que estejam estreitamente relacionadas com a 

questão principal. Incluem fatos sobre demanda por derivados, concorrentes, tamanho do 

mercado, seu crescimento e volatilidade, aumento custos, queda taxa utilização refino, etc. 

O macroambiente reúne forças relativamente menos óbvias de se identificar, mas que 

podem influenciar ou impactar fortemente a evolução da questão principal e os fatores-chave 

definidos no microambiente. Incluem forças sociais, econômicas, políticas, ambientais e 

tecnológicas. Como por exemplo a dinâmica da produção de óleo leve nos EUA; os 

incentivos fiscais e regulatório setor O&G naquele país; a elevação taxa de utilização do 

parque de refino americano; a política climática e o fortalecimento do sistema ETS; o GoM 

como principal polo exportação Bacia Atlântico, etc.. Os fatores chave do macroambiente são 

denominados Forças Motrizes.  

As forças motrizes podem ser classificadas como pré-determinadas, quando já se 

conhece com baixo grau de incerteza as trajetórias no horizonte de tempo escolhido. Por 

outro lado, outras destas forças são incertezas críticas, as quais são identificados como 

elementos de mudança. O futuro surge do movimento permanente, da interação de 

continuidades, denominadas de tendências consolidadas e descontinuidades, ou fatores de 

ruptura, as incertezas críticas. 
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Os elementos predeterminados precisam estar refletidos em todos os cenários, 

enquanto as principais incertezas críticas vão conduzir a lógica dos cenários. As demais 

variáveis com menor grau de incerteza comporão os subenredos da trama do enredo principal, 

sendo consistentes entre si, como por exemplo a produção de oil sands e as participações 

governamentais, investimento em logística, como oleodutos e gasodutos, política tributária, 

licenciamento ambiental.  

A lógica de um cenário é o fio condutor que propicia a dinâmica de eventos. Três 

lógicas se apresentam na dinâmica dos cenários: vencedores e perdedores, ruptura e 

descontinuidade e comportamento cíclico. Embate entre setor de O&G e ambientalistas nos 

EUA segue uma lógica de vencedores e perdedores. Ruptura ou Descontinuidade pode ser 

aplicado na percepção do petróleo como ativo estratégico em defesa da indústria do refino. 

Comportamento cíclico da indústria do refino europeu, com ascendência (século XX), 

decadência (década 2010), sucateamento ou renascimento na década 2020.  

A análise do embate nos EUA entre o setor O&G e ambientalistas; a descontinuidade 

no alinhamento da soberania energética em favor da política climática e o Comportamento 

cíclico do refino europeu, levou a definição de 4 possibilidades de futuro:  Caso 1 – 

Soberania; Caso 2 – Sucateamento; Caso 3 – Renascimento; Caso 4 – Sobrevida. 

Cada cenário possui sua própria narrativa, tendo em vista a interação entre as 

incertezas críticas observadas no ambiente doméstico e no ambiente externo. O seu 

detalhamento engloba questões relacionadas à política energética dos EUA e seu 

desdobramento da produção de petróleo, nos preços das correntes e na atividade de refino, 

assim como na reação da União Europeia aos condicionantes do ambiente externo, que 

podem implicar na perda de soberania energética da região, colocando em risco o 

abastecimento de derivados, a garantia de suprimento de equipamentos bélicos e os impactos 

econômicos sobre a cadeia petrolífera, como no segmento petroquímico. Após o 

detalhamento dos cenários são elencados indicadores com objetivo de representar tais 

impactos sobre a questão principal.  

Na Figura 44 observa-se que somente as forças motrizes “Política Climática EU - 

precificação carbono” e “Dinâmica da Ind. O&G EUA – competitividade refino” se 

enquadraram como incertezas críticas. Essas duas forças motrizes permitem a criação de 

caminhos distintos para o futuro do refino da Europa, relacionados à incorporação de 

variáveis baseadas na dinâmica da oferta de petróleo dos EUA e da política energética da 

Europa, formuladas no âmbito da União Europeia.  
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     Figura 44 - Diagrama de Impacto X Incerteza 
 

Fonte: (Elaboração Própria) 

 

As forças motrizes associadas a demanda por petróleo, assim como questões 

geopolíticas relacionadas ao aumento da influência da Rússia na autonomia de suprimento 

energético da Europa foram identificadas no escopo dos cenários, mas não foram ranqueadas 

como incertezas críticas, tendo sido tratadas como tendências consolidadas. Dessa forma, 

assumem o mesmo tratamento em todos os cenários analisados.      

A perspectiva de uma mudança regulatória e da trajetória da produção de tight oil nos 

EUA leva a combinações variadas entre si, que revelam impactos relevantes para a indústria 

do refino europeu, associados a um elevado grau de imprevisibilidade da ocorrência de cada 

evento. Dessa forma, com base na combinação dessas incertezas críticas, são formadas as 

lógicas dos cenários.  

Os elementos predeterminados precisam estar refletidos em todos os cenários. As 

principais incertezas críticas vão compor as forças motrizes que irão conduzir a lógica dos 

cenários (são elas que irão moldar o contexto de muitas das decisões no futuro). As demais 
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variáveis incertas comporão os subenredos da trama do enredo principal, sendo consistentes 

com entre si (HEIJDEN, 1998). 

Conforme mostra a Figura 44, as duas principais forças motrizes que emergem sobre 

o futuro do refino da Europa são: o processo de descarbonização do setor energético europeu 

e o comportamento da oferta de petróleo nos EUA. O desdobramento das forças motrizes 

resulta nas incertezas críticas, que servirão de base para construção lógica dos cenários, são 

elas:  

 

✓ Como irá evoluir a produção de petróleo nos EUA nos próximos anos, 

tendo em vista os ganhos de produtividade e a regulação do setor?  

✓ Com que rigor a União Europeia irá conduzir a redução das emissões 

de CO2 na atividade de refino na próxima década?  

 

Nas Figuras 45 e 46 são apresentados os fatos portadores de futuro, considerados mais 

importantes, ou seja, aqueles que determinam a construção dos cenários ou as principais 

Incertezas Críticas. 

 

Alto crescimento da oferta de petróleo com 

apoio governamental e avanço da 

produtividade em campos marginais

Baixo crescimento da oferta de petróleo 

limitado por regulação restritiva e pela baixa 

produtividade dos campos marginais

Como evoluirá a dinâmica da produção de tight
oil nos EUA nos próximos 15 anos?

▪ política tributária gera incentivos ao setor de 
O&G como forma de impulsionar crescimento 
econômico e geração de empregos;

▪flexibilização das restrições ambientais para 
incentivar investimento no setor;

▪ governo autoriza investimentos em logística 
para facilitar escoamento da produção;  

▪migração da mão de obra qualificada de outros 
países para setor de O&G nos EUA;

▪Queda do breakeven em eprojetos em campos 
marginais.

▪ política tributária que penaliza atividade 
petrolífera;

▪aumento de custos associado ao licenciamento 
ambiental para perfuração de poços; 

▪ governo inibe investimentos em logística, 
dificultando escoamento da produção;

▪deslocamento da mão de obra para outros 
setores industriais, retira disponibilidade de 
recursos; 

▪aumento do breakeven de projetos em campos 
marginais.  

 
 

Figura 45 - Incerteza Crítica – Eixo Vertical  
 

Fonte: Elaboração Própria 
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Alto rigor às emissões de CO2, com papel 

preponderante do programa EU - ETS 

Baixo rigor às emissões de CO2, com 

enfraquecimento do programa EU - ETS

Com que rigor a União Europeia irá conduzir a 
redução das emissões de CO2 na atividade de 

refino nos próximos anos? 

▪ A Comissão Europeia revê os limites de
emissões estabelecidos no ETS, com vistas
retirar o mercado do modo oversupply e assim
promover a elevação do preço do carbono;

▪ O parque de refino europeu é pressionado pelo
aumento do preço do carbono, na medida em
que os ganhos de eficiência energética não são
suficientes para evitar a penalização pelas
emissões de CO2;

▪ A EU se compromete com as metas globais de
redução de emissões de CO2 para 2020,
tornando-se este um elemento de deterioração
da competitividade das refinarias europeias.

▪ A Comissão Europeia mantém os limites atuais
de emissões para a indústria e não permite uma
elevação nos preços do carbono sobre o EU-
ETS;

▪ Apesar do parque de refino da Europa
aumentar suas emissões de CO2, com vistas a
adequação dos combustíveis às especificações,
a EU adota medidas para compensar os
refinadores pelos custos ambientais;

▪ A EU posterga as metas globais de redução de
gases de efeito estufa, de 2020 para 2050, o
que propicia maior competitividade às refinarias
europeias.

 
 

Figura 46 - Incerteza Crítica – Eixo Horizontal 
 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Cada Força Motriz está representada em um eixo (vertical e horizontal), associadas a 

suas respectivas Incertezas Críticas.  O cruzamento dos eixos é o mecanismo pelo qual os 

cenários se diferenciam. A combinação das duas incertezas críticas, nos eixos, propicia o 

desdobramento de quatro cenários distintos (Figura 47). 

 

 

CASO 1 

• Forte crescimento da 

produção de petróleo nos 

EUA 

• Baixo rigor às emissões de CO2 

CASO 2 

• Forte crescimento da 

produção de petróleo nos 

EUA 

• Alto rigor às emissões de CO2 

 

CASO 3 

• Fraco crescimento da 

produção de petróleo nos 

EUA 

• Baixo rigor às emissões de CO2 

 

CASO 4 

• Fraco crescimento da 

produção de petróleo nos 

EUA 

• Alto rigor às emissões de CO2 

 

 

Figura 47 – Desdobramento das duas incertezas críticas em quatro cenários 
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Fonte: Elaboração Própria 

 

Com base nos quatro CASOS criados, é possível traduzir a Figura 46 em quatro 

cenários, os quais são nomeados de forma a representar, de alguma forma, a principal 

característica da “Questão Principal”: segurança energética versus política ambiental para o 

refino europeu:  

 

CASO 1  SOBERANIA 

CASO 2  SUCATEAMENTO 

CASO 3  RENASCIMENTO 

CASO 4  SOBREVIDA 

 

O eixo vertical representa a dinâmica da produção de petróleo dos EUA. A parte 

superior do eixo refere-se a uma condição favorável para a atividade de E&P, cuja 

performance é fortalecida pelas isenções fiscais, pela maior flexibilidade na fiscalização da 

atividade, que diminuem os custos de exploração e produção, o que amplia os investimentos 

no setor. Nos cenários acima do eixo, observa-se um aumento indiscriminado de 

licenciamento para investimentos em novas fronteiras de produção. Também são retirados os 

entraves contábeis das empresas, o que contribui para redução do custo operacional e do 

aumento de produtividade. O aumento da oferta de líquidos propicia baixo custo no 

suprimento de petróleo das refinarias, que se beneficia com a logística de colocação do 

petróleo doméstico, além de ampliar o leque de correntes para otimização do parque de refino 

norte-americano.  

A parte inferior do eixo indica a adoção de um conjunto de medidas voltadas para 

restringir a atividade de E&P nos EUA, notadamente o tight oil. Nesse contexto, são 

contempladas ações de cunho fiscal, para ampliar as participações governamentais, assim 

como um aumento da fiscalização, tendo em vista limitar o licenciamento ambiental da 

atividade. São ampliadas as obrigações normativas das empresas, no que tange a publicidade 

e a transparência dos fluxos de investimentos para subsidiárias, em países produtores de 

petróleo, o que contribui para aumento dos custos de transação. Outro aspecto é a obrigação 

das empresas de petróleo apresentarem em seus relatórios anuais a quantificação do impacto 

de um sistema de precificação de carbono sobre seus negócios.     

O eixo horizontal indica o grau de intervenção da União Europeia sobre a atividade de 

refino, sob a ótica do atendimento das metas de emissões de gases de efeito estufa, 
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estabelecidas no arcabouço regulatório do Emissions Trading System (ETS), conforme 

apresentado no Capítulo 2. O lado direito do eixo revela um forte rigor da legislação sobre os 

custos ambientais incorridos pela indústria, relativos às emissões de CO2e, enquanto o lado à 

esquerda do eixo, indica flexibilização da legislação (Figura 48).  

 

 
 

Figura 48 – Eixos e Nomes dos cenários 
 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Conforme definido por Van Notten (2003), um cenário descreve a natureza das 

variáveis e a sua dinâmica, mostrando como elas se interconectam. As dinâmicas dos eventos 

e processos que transformam a história em um cenário são fatores independentes, isto é, as 

duas principais incertezas críticas encontradas nesse estudo são variáveis independentes entre 

si.  

Para Grumbach e Marcial (2006), deve-se inicialmente definir o horizonte temporal e 

o lugar da cenarização. Nesse estudo, o lugar da cenarização é a Europa e o período analisado 

em que os cenários são construídos abrange o horizonte 2030, onde são destacados o marco 

inicial (2015) com base em dados históricos, e as cenas futuras: 2020, 2025 e 2030, com 

vistas a delimitar a trajetória de cada cenário ao longo do tempo. 

A lógica de um cenário é o fio condutor que propicia a dinâmica dos eventos. De 

acordo com Kilian (2009), em uma lógica de vencedores e perdedores, o conflito é inevitável 

Estímulos ao 

aumento da 

produção de 

petróleo nos 

EUA 

Forte restrição 

à produção de 

petróleo dos 

EUA 

Baixo rigor às 

emissões 

Alto rigor às 

emissões 

“Renascimento

” 

“Soberania” 

“Sobrevida” 

“Sucateamento

” 

Eixo - Restrições Emissões de 
CO2 das Refinarias Europeias 

Eixo - Restrições Exportações de Petróleo dos EUA 



90 

 

e com frequência as partes acabam por optar por uma lógica de “equilíbrio de poder”, que 

pode levar gradualmente ao acúmulo de tensões. Este tipo de lógica favorece um contexto de 

alianças entre atores. 

Como forma de ilustrar esse jogo de poder entre os agentes nos cenários construídos 

nesse estudo, cita-se, como exemplo, o embate entre produtores de petróleo e ambientalistas, 

acerca da regulação que penaliza a atividade petrolífera nos EUA.  

De fato, o extraordinário crescimento da produção de óleo não convencional no 

continente americano, desde 2011, implicou em uma atuação reativa de grupos alinhados com 

as questões sócio-ambientais, que alegam impactos da atividade petrolífera sobre os lençóis 

freáticos e a importância da preservação de áreas indígenas. Tal fato deve-se a tecnologia 

implementada no processo de exploração e produção dos campos de petróleo não 

convencional: 

 

O fraturamento hidráulico envolve injetar grandes volumes de água e uma mistura 

de componentes químicos, além de areia ou grânulos cerâmicos, dentro da rocha 

sob alta pressão para quebrá-la em milhares de pedaços, criando rachaduras, que 

permitem que o gás escoe para o poço durante a extração, ao passo que a perfuração 

horizontal possibilita que a broca penetre a terra verticalmente antes de se mover 

lateralmente por centenas de milhares de metros (ANDREWS et al., 2009, NPC, 

2007). 

 

A lógica dos cenários reflete o status em que o país se encontra, baseado no estímulo à 

expansão da produção de petróleo, no entendimento de que este é um segmento crucial para 

indução do crescimento econômico e da geração de empregos no país, além de ser estratégico 

para garantir a segurança estratégica dos EUA, no médio e longo prazos. Por outro lado, há 

forças que tentam mostrar a necessidade de o governo impor custos associados à 

externalidade negativa da exploração e produção de recursos fósseis para a sociedade.  

A lógica dos cenários baseia-se também na existência de ruptura ou descontinuidade. 

No caso específico da incerteza crítica que trata das restrições às emissões de CO2 da Europa, 

a descontinuidade está associada à uma mudança de postura do governo em relação à 

soberania da região, no sentido de se reduzir a dependência externa para o atendimento do 

mercado doméstico de derivados.  

A percepção do petróleo como ativo estratégico implica numa mudança em defesa da 

indústria do refino. A garantia de suprimento de combustíveis aos equipamentos bélicos, a 

redução das importações de diesel e o fortalecimento da indústria petroquímica refletem a 

valorização da soberania energética em detrimento da política climática. Por outro lado, a 

contabilização das externalidades negativas sobre o meio ambiente e a percepção de que o 
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petróleo não representa mais um ativo estratégico no século XXI implica num caminho de 

penalização à indústria do refino.    

O comportamento cíclico também é uma característica presente nos cenários 

analisados neste estudo. O ciclo de ascendência, decadência e sucateamento da indústria do 

refino, também está contemplado na lógica de uma das possíveis alternativas de futuro. 

Dessa forma, as três lógicas que se apresentam como responsáveis pela dinâmica dos 

cenários são: vencedores e perdedores, ruptura e descontinuidade e comportamento cíclico.  

 

 

3.2 DESCRIÇÃO DA LÓGICA DOS CENÁRIOS 

 

Nessa etapa, serão apresentadas as características principais dos cenários, que os 

diferenciam entre os quatro quadrantes. Ela resulta da combinação das incertezas críticas, que 

remete a uma dinâmica própria, de acordo com as lógicas implícitas de cada cenário.  

De acordo com Kilian (2009), os dois eixos, ao se cruzarem, formam quatro 

quadrantes distintos, cada um correspondendo a um cenário, identificando uma realidade 

singular caracterizada pelos extremos combinados das forças contrastadas. Os quatro cenários 

criados, ao unirem os extremos, definem o espaço de possibilidades. Logo, pode se inferir 

que a realidade futura situar-se-á em algum ponto deste espaço. 

Os dois cenários posicionados acima do eixo horizontal: SOBERANIA & 

SUCATEAMENTO baseiam-se na criação de incentivos à indústria petrolífera da América 

do Norte, que permitem investimentos elevados na atividade de E&P, o que impulsiona o 

crescimento da produção de tight oil nos EUA e de oil sands, no Canada. 

Em ambos os cenários, o refinador norte-americano se mantém com elevada 

competitividade, que se revela na obtenção de margens elevadas, o que gera incentivos às 

elevadas taxas de utilização do seu parque de refino. A diferenciação entre eles se dá pela 

ação da União Europeia acerca da política ambiental, de restrição às emissões de CO2 das 

refinarias.  

O quadrante à direita do eixo vertical refletefortes limitações do programa EU-ETS 

sobre as emissões de CO2 das refinarias, o que implica no aumento dos custos operacionais e 

da perda de competitividade do parque de refino europeu. O cenário SUCATEAMENTO, por 

exemplo, contempla os incentivos a expansão da produção de tight oil nos EUA, ao mesmo 

tempo em que ocorre uma atuação mais rigorosa da União Europeia sobre os níveis 

permitidos das emissões de gases, que contribuem com o efeito estufa.  
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Por outro lado, o cenário SOBERANIA (quadrante superior esquerdo) caracteriza-se 

pela competitividade elevada do parque de refino norte-americano, o qual é confrontado pelo 

posicionamento político da EU, em apoiar o parque de refino europeu, através da 

flexibilização das penalidades relacionadas às questões ambientais.  

Os dois cenários posicionados abaixo do eixo horizontal: RENASCIMENTO & 

SOBREVIDA baseiam-se na deterioração da produção de petróleo dos EUA, o que procede 

da contração da produção de gás natural, fatos que provocam o aumento do custo operacional 

do parque de refino norte-americano, pela ótica do custo logístico de processamento da carga 

processada e, pelo incremento no custo de operacional, na figura do gás natural.  

Em ambos os cenários o refinador norte-americano fica prejudicado, na medida em 

que a concorrência pelo petróleo importado com outros países provoca o aumento do preço 

relativo dos petróleos e a compressão das margens de refino nos EUA. O diferencial WTI-

Brent inverte, retornando a valores positivos, o que implica na perda de competitividade em 

relação a outros parques de refino na Bacia do Atlântico. 

 Tal condição gera a redução da taxa de utilização dos clusters menos competitivos, 

como o PADD 1. A queda da produção de derivados na Costa leste do país promove o 

crescimento das importações de gasolina da Europa.  

Adicionalmente, a queda da produção de gás natural propicia maior conexão do preço 

do energético nos EUA com os preços nos mercados internacionais, o que significa que 

passam a ser menores as diferenças de preço entre os hubs do Golfo do México, da Inglaterra 

e da Ásia. A elevação no preço do gás natural dos EUA impacta diretamente os custos 

operacionais das refinarias, seja na geração de energia elétrica ou como insumo na geração de 

hidrogênio, para os processos de purificação das cargas e produtos.  

Dessa forma, há uma elevação dos custos operacionais na atividade de refino dos 

EUA, contribuindo para que os fundamentos de mercado não se tornem muito promissores no 

Hemisfério Norte da Bacia do Atlântico. Nesse contexto, abre espaço para expansão da 

atividade de refino em outras regiões, como Europa e Caribe. A diferenciação entre os 

cenários que estão nos quadrantes inferiores também se dá pela ação da União Europeia, 

através da política de restrição às emissões de CO2 das refinarias.  

Os quadrantes à direita do eixo vertical refletem fortes limitações às emissões de CO2 

das refinarias, o que implica no crescimento dos custos operacionais e da perda de 

competitividade do parque de refino europeu. Dessa forma, o cenário SOBREVIDA 

contempla a queda da produção de petróleo dos EUA e uma atuação rigorosa da União 

Europeia (EU) sobre os níveis permitidos das emissões de gases, que contribuem com o 
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efeito estufa. Por outro lado, o cenário RENASCIMENTO (quadrante inferior esquerdo) 

aponta para a recuperação do setor, após vários anos de dificuldades (notadamente a partir de 

2009), caracterizados por fechamentos de unidades, transformação de ativos em terminais, 

falências, etc.  

Podemos assim concluir que, no cenário RENASCIMENTO, o suporte político à 

redução dos custos operacionais das refinarias segue-se à queda da produção de petróleo dos 

EUA, o que cria novas oportunidades de investimentos na expansão da capacidade e na 

complexidade do parque de refino europeu.  

Com base nas etapas de construção metodológica descritas até aqui, o tópico seguinte 

apresenta o enredo dos quatro cenários para o futuro do refino da Europa. 

 

 

3.3 DETALHAMENTO QUALITATIVO DOS CENÁRIOS 

 

3.3.1 Cenário Soberania 

 

No cenário SOBERANIA são implementadas medidas de apoio à atividade de E&P 

dos EUA, o que implica no aumento da produção de tight oil e na queda dos custos 

operacionais do refino norte-americano, enquanto a União Europeia flexibiliza a regulação 

que trata das penalidades ao não atendimento das metas de emissões de GHG (Figura 49).  

 

 
Figura 49- Cenário Soberania 

 

     Fonte: Elaboração Própria 

 

A manutenção de índices insatisfatórios da taxa de desemprego ao longo da década de 

2010, a retomada do crescimento da produção de grandes produtores mundiais de petróleo, 

como o Irã e a Rússia, criaram os condicionantes para um realinhamento dos EUA com a 

segurança energética do país.   

O discurso embasado na necessidade de fortalecer a segurança energética dos EUA 

ganha força e inibe as forças de cunho liberal, que tentam inutilmente mostrar as vantagens 
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políticas e econômicas em promover a diversificação da matriz energética do país, em prol 

das fontes renováveis.   

Na esteira dos incentivos da atividade petrolífera dos EUA, o governo cria linhas de 

crédito para as empresas de petróleo de pequeno porte, com vistas a recuperar a sua 

financiabilidade e, a implementação de uma política tributária favorável, com isenções 

fiscais, com vistas a ampliar os investimentos domésticos da indústria de E&P. 

Os produtores independentes de petróleo respondem com entusiasmo a esta política 

setorial dos EUA, o que contribui para a retomada dos investimentos tanto nos campos 

offshore do Golfo do México, como nos plays de shale gas e tight oil.  Com o crescimento da 

produção de petróleo, ocorre a ocupação integral da rede dutoviária norte-americana, o que 

impulsiona os investimentos em novos projetos de logística.  

O crescimento da produção do LTO supera a capacidade logística de escoamento, o 

que pressiona o preço do petróleo WTI, que passa a sofrer descontos mais significativos em 

relação ao Brent. Com a queda do preço da matéria prima há aumento da rentabilidade da 

atividade de refino, o que resulta no aumento da taxa de utilização das refinarias.  

O excesso de correntes leves advindas da produção de tight oil e os descontos sobre o 

preço de petróleos leves produzidos nos EUA promove o investimento massivo em torres de 

destilação das refinarias, como os splitters, com vistas a aumentar o processamento de 

petróleos de alto grau API, e assim, capturar os ganhos auferidos com a venda de derivados.  

A elevação dos descontos de petróleos leves e de baixo teor de enxofre (BTE), 

produzidos nos EUA, cuja referência é a corrente LLS, faz com que haja um forte aumento na 

produção de derivados, notadamente da gasolina, o que cria barreiras para as importações da 

Europa voltadas para o mercado da Costa Leste dos EUA.  

O LLS passa a ser precificado com paridade de exportação, o que representa uma 

queda no seu valor, com base no óleo marcador do mercado internacional (BRENT). Os 

refinadores retomam as margens de lucro acima da média histórica, através da queda dos 

custos associados ao preço do petróleo norte-americano e da manutenção da paridade do 

preço dos derivados no mercado doméstico com o mercado internacional. A expansão dos 

investimentos no refino, voltados para o processamento de correntes mais leves, é 

acompanhada de elevados patamares da taxa de utilização da capacidade instalada de refino.  

A EU reage à política setorial dos EUA em favor da atividade de E&P, através de 

mudanças na legislação do ETS, com vistas a reduzir os impactos negativos das restrições de 

emissões de CO2 sobre a indústria de refino da Europa.  
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A Comissão Europeia adota medidas compensatórias para o setor de refino, através da 

concessão de allowances livres de custo, apesar de manter as metas estabelecidas para 2050, 

de redução das emissões de CO2 em 85% a 90%, com base nos níveis observados em 1990. 

Como forma de mitigar o aumento das emissões da atividade de refino e conseguir 

atender as metas ambientais de longo prazo, a EU provê um fundo de financiamento para os 

sete países (Alemanha, Inglaterra, França, Holanda, Bélgica Espanha e Itália) que respondem 

por 75% das emissões de CO2 (Johansson, 2012), voltado para investimentos que reduzam as 

emissões das refinarias. Esses países também representam 75% da capacidade de refino da 

região.  

Os recursos são destinados aos projetos que propiciem a redução das emissões de 

CO2, como a construção de equipamentos de captura de carbono (CCS56) e a modernização 

do parque de refino, seja através da implementação de processos baseados em combustíveis 

mais limpos na geração de energia, como o gás natural e a biomassa, ou da introdução de 

novos equipamentos e tecnologias que permitem maior eficiência energética das unidades. 

A flexibilização da União Europeia em relação às medidas de cunho ambiental que 

penalizaria a indústria do refino concede um alívio aos custos operacionais das refinarias. 

Dessa forma, apesar de a região sofrer com a dinâmica da atividade de refino dos EUA, o 

governo busca incentivar a adequação do parque de refino europeu para o atendimento do 

mercado doméstico, que é deficitário em diesel.  

A solução encontrada é a redução da capacidade de destilação e o aumento das 

unidades de conversão, intensivas em energia, que maximizam a produção de destilados 

médios, como as unidades de coque. Por outro lado, ocorre o fechamento de refinarias mais 

simples, baseadas em unidades que maximizam a produção de gasolina. Ao longo do 

horizonte do cenário, há um aumento do grau de complexidade e da taxa de conversão do 

parque de refino da Europa.  

 

 

3.3.2 Cenário Sucateamento 

 

                                                 
56 Existe um potencial relevante de captura de carbono em unidades de geração de hidrogênio e de 

FCC. Estudos destacam estas unidades no parque de refino brasileiro como fontes potenciais de captura de 

carbono. (Rochedo et al, 2016)  
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No cenário SUCATEAMENTO são mantidos os incentivos à produção de petróleo 

dos EUA, enquanto a EU aumenta o rigor da regulação que trata das penalidades ao não 

atendimento das metas de emissões de GHG (Figura 50).  

 

“Sucateamento”
 

 

 

Figura 50 - Cenário Sucateamento 
 

       Fonte: Elaboração Própria 

 

A combinação dos eventos de manutenção das restrições às exportações de petróleo 

dos EUA e do acirramento do rigor às emissões de GHG na Europa, levam a indústria do 

refino europeia ao colapso.  

A elevada taxa de utilização das refinarias norte-americanas mantém o crescimento do 

excedente de gasolina na Bacia do Atlântico, o que contribui para depreciação do preço deste 

derivado na região. A elevada competitividade do parque de refino dos EUA inibe 

investimentos de outras regiões e sufoca as unidades existentes, que se vêem obrigadas a 

baixar carga, por não conseguirem competir em igualdade de condições, principalmente 

devido à alta disponibilidade de gás natural e de correntes leves e pesadas no mercado de 

petróleo americano.  

Na Europa, o sistema ETS é revisitado pela Comissão Europeia. As metas de redução 

de emissões de CO2 tornam-se mais desafiadoras, com vistas a recuperar o preço do carbono 

para patamares mais elevados, na faixa de 30 a 40 euros por tonelada, até o final da fase 3 do 

EU-ETS. Nesse sentido, as metas estabelecidas na fase 3 (2013 – 2020) e fase 4 (2021 – 

2030) são revisadas, e o governo consegue retirar o mercado de carbono da condição de 

sobreoferta.  

Com o crescimento do excedente de gasolina na América do Norte e com a elevação 

dos custos operacionais do refino na Europa, os refinadores não encontram refúgio para 

manter em operação a maior parte das suas unidades. As primeiras que começam a reduzir 

carga de forma significativa são as unidades de craqueamento catalítico (FCC).  
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As refinarias que possuem uma boa margem no crack spread57 do diesel no mercado 

europeu esbarram na queda das margens da gasolina. Dessa forma, quanto maior a 

participação da gasolina no mix de produtos da refinaria, menores as margens, como um todo. 

Além disso, na medida em que há um esforço em aumentar o rendimento do diesel no mix de 

produtos, ocorre a elevação das emissões58 de CO2, o que desencadeia um aumento dos 

custos operacionais, que deterioram as margens líquidas dos destilados médios59.  

O cenário SUCATEAMENTO contempla um ambiente que coloca as refinarias 

europeias em cheque. Por um lado, elas perdem mercado de gasolina e há deterioração do 

crack spread de leves e claros. Por outro, o crack spread atrativo do diesel não se sustenta 

quando são apuradas as margens líquidas, devido aos custos crescentes incorridos pela 

regulação ambiental. 

Nesse contexto, após a redução de carga das unidades que maximizam gasolina, como 

os FCCs, num segundo momento as refinarias se vêem obrigadas a reduzir a taxa de 

utilização dos coques e das unidades de hidrocraqueamento, na medida em que as restrições 

às emissões se tornam mais rigorosas, durante a Fase 4 do EU ETS. 

Mesmo com a existência de um robusto consumo de diesel na Europa, que leva a uma 

condição da região ser a maior importadora líquida de destilados médios do mundo, o parque 

de refino passa a atender cada vez menos a demanda interna, devido a inviabilidade 

econômica da atividade de refino no mercado doméstico.  

Com o fechamento de um grande número de unidades de conversão e de destilação, 

ocorre o crescimento das importações de gasóleo. Muitas refinarias são transformadas em 

terminais para estoque de produtos e aumenta significativamente as operações de trade de 

derivados, em detrimento de petróleo.  

 

 

3.3.3 Cenário Renascimento 

 

No cenário RENASCIMENTO são implementadas medidas de restrição à atividade 

de E&P nos EUA, o que implica na queda da produção de tight oil e no aumento dos custos 

                                                 
57 Crack spread é um indicador típico da indústria do refino que representa, de forma aproximada, a margem 

bruta de determinado produto ou de um mix de produtos. Representa a diferença entre o preço deste produto e 

do petróleo de referência.  
58 De uma forma geral, as unidades que maximizam a produção de diesel são mais intensivas em energia e com 

isso, promovem maiores emissões de CO2.  
59 Os destilados médios são baseados nas correntes de diesel, óleo de aquecimento e querosene de aviação 

(QAV).  
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operacionais do refino norte-americano, enquanto a EU flexibiliza a regulação que trata das 

penalidades ao não atendimento das metas de emissões de GHG (Figura 51).  

“Renascimento”
 

 

Figura 51 - Cenário Renascimento 
 

       Fonte: Elaboração Própria 

 

A atuação de ambientalistas nos EUA consegue mobilizar a sociedade contra a 

atividade petrolífera no país.  Em sintonia com a população, o governo implementa metas 

audaciosas de substituição energética, através de incentivos às fontes renováveis e do 

investimento em infraestrutura para viabilizar a eletrificação da frota de veículos leves.  

Além de promover o crescimento da participação de renováveis na matriz energética, 

o governo implementa uma regulação fortemente restritiva ao licenciamento de novas áreas 

para exploração de petróleo. O licenciamento ambiental torna-se um entrave para atividade 

de E&P, seja para o tight oil, para o shale gas ou mesmo para os campos offshore do Golfo 

do México. Há uma onda que leva ao aumento do número de estados da federação a criarem 

impedimento à exploração da atividade de E&P em seus territórios. 

No Canadá a pegada ambiental é replicada, o que implica na estagnação da produção 

de oil sands e no cancelamento de projetos que visam a interligação continental das reservas 

canadenses com o parque de refino dos EUA.  

A contração da produção de petróleo na América do Norte resulta na ociosidade da 

rede dutoviária. Em decorrência da escassez de oferta ocorre uma equalização do preço das 

correntes de óleo leve no mercado norte-americano, vis à vis a paridade com o óleo marcador 

no mercado internacional, o que retira a vantagem competitiva dos refinadores dos EUA.  

A queda da produção de shale gas e o aumento das exportações, via liquefação, 

também representa uma perda na competitividade do refinador norte-americano, na medida 

em que o aumento do preço do gás (Henri Hub) é rebatido na elevação dos custos 

operacionais do refino.  

A elevada rentabilidade da atividade de refino nos EUA, a qual vinha sendo 

sustentada desde meados de 2011 pela combinação de elementos regulatórios, tecnológicos e 
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geológicos, passa a ser confrontada pelos fundamentos da indústria, que não apontam 

favoravelmente para a atratividade do setor.  

A contração estrutural da demanda por derivados dos EUA, a regulação ambiental 

extremamente rigorosa em vários estados, a substituição energética por fontes renováveis e a 

eletrificação da frota automotiva refletem um ambiente de baixa atratividade para a segmento 

de refino.  

A resposta para o enfrentamento dos condicionantes desfavoráveis da atividade é a 

redução da taxa de utilização do parque de refino, acompanhado do fechamento de algumas 

unidades, especialmente aquelas refinarias com baixa taxa de conversão e complexidade, que 

se encontram em grande medida na Costa Leste do país.  Tal dinâmica favorece a retomada 

do crescimento das importações líquidas de gasolina do país.  

Nesse sentido, a redução da produção de derivados nos EUA promove o renascimento 

da atividade de refino na Europa, que consegue retomar o espaço perdido do mercado de 

gasolina na Bacia do Atlântico. A queda da taxa de utilização do parque de refino norte-

americano abre espaço para a retomada das exportações de gasolina da Europa, não só para a 

Costa Leste dos EUA, como também para América Central e América do Sul.   

Na Europa, o sistema ETS é flexibilizado pela Comissão Europeia. As metas de 

redução de emissões de CO2 tornam-se menos desafiadoras para a indústria de refino, com 

vistas a recuperar a capacidade de investimento do setor. O preço do carbono se mantém em 

patamares relativamente baixos, na faixa de 5 a 10 euros por tonelada, caracterizando a 

condição de oversupply. As metas estabelecidas para o segmento de refino na fase 3 (2013 – 

2020) são postergadas para 2030, e na fase 4, para 2050.  

Como forma de mitigar o aumento das emissões da atividade de refino e conseguir 

atender as metas ambientais de longo prazo, a EU provê um fundo de financiamento para 

países que respondem pela maior parte das emissões de CO2, voltado para investimentos que 

reduzam as emissões das refinarias. 

O apoio da EU para as refinarias europeias impulsiona a taxa de utilização da 

indústria. A postergação das penalidades associadas às emissões de CO2 garante um fôlego 

para a retomada dos investimentos em unidades de elevado conteúdo energético, voltadas 

para a maximização de diesel.  

Gradualmente, a inadequação histórica da configuração da capacidade instalada ao 

perfil de demanda da região vai sendo equacionada. Os investimentos crescentes em unidades 

de coque, hidrotratamento de instáveis e de hidrocraqueamento contribuem para elevar o grau 

de complexidade das refinarias, o que favorece a sua competitividade.  
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A queda da taxa de utilização do parque de refino norte-americano, notadamente da 

Costa Leste dos EUA, leva à redução da oferta de claros na Bacia do Atlântico, o que 

propicia a elevação do crack spread da gasolina. Nesse sentido, observa-se a elevação da 

carga de unidades que maximizam a produção de gasolina, como o FCC. 

Ocorre, assim, o renascimento da atividade de refino europeia, sustentada pelo 

expressivo consumo de diesel, no mercado doméstico. A modernização das refinarias resulta 

no crescimento das importações de petróleo para o Continente Europeu, na redução do déficit 

de diesel da Europa e no crescimento das exportações de gasolina para os EUA e para a 

América Latina. 

 

3.3.4 Cenário Sobrevida 

 

No cenário Sobrevida são mantidas as restrições regulatórias à atividade petrolífera 

dos EUA, o que diminui a oferta de óleo leve no país e, consequentemente, a produção de 

claros, como a gasolina. Por outro lado, a EU aumenta o rigor da regulação que trata das 

penalidades associadas às metas de emissões de GHG (Figura 52).  

“Sobrevida”
 

 

 

Figura 52 - Cenário Sobrevida 
 

    Fonte: Elaboração Própria 

 

A implementação de uma regulação menos favorável à atividade de E&P nos EUA 

provoca uma retração nos investimentos, de forma generalizada na indústria. A escassez de 

petróleo na América do Norte propicia a equalização do preço das correntes de óleo leve no 

mercado americano, vis-à-vis a paridade com o óleo marcador no mercado internacional. 

Esse movimento retira a vantagem competitiva dos refinadores dos EUA, no que tange os 

descontos que vinham sendo observados nos preços dos petróleos norte-americanos, em 

relação ao Brent.  
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A contração da oferta e o aumento das importações de gás natural também 

representam uma perda na competitividade do refinador norte-americano, na medida em que 

o aumento do preço do gás no Golfo do México (Henri Hub) é rebatido na elevação dos 

custos operacionais do refino.  

A elevada rentabilidade da atividade de refino nos EUA, a qual vinha sendo 

sustentada desde meados de 2011 pela combinação de elementos regulatórios, tecnológicos e 

geológicos, passa a ser confrontada pelos fundamentos da indústria, que não apontam 

favoravelmente para a atratividade do setor.  

A contração estrutural da demanda por derivados dos EUA, a regulação ambiental 

extremamente rigorosa em alguns estados e a substituição energética por fontes renováveis no 

segmento automotivo refletem um ambiente de baixa atratividade para a atividade de refino.  

A resposta para o enfrentamento dos condicionantes desfavoráveis da atividade é a 

redução da taxa de utilização do parque de refino norte-americano, acompanhado do 

fechamento de algumas unidades, especialmente aquelas refinarias com baixa taxa de 

conversão e complexidade. Consequentemente, observa-se o crescimento das importações 

líquidas de gasolina.  

A redução da produção de derivados nos EUA promove uma esperança para a 

atividade de refino na Europa. A queda da taxa de utilização do parque de refino norte-

americano abre espaço para a retomada das exportações de gasolina, não só para a Costa 

Leste dos EUA, como também para América Central e América do Sul.   

Na Europa, o sistema ETS é revisitado pela Comissão Europeia. As metas de redução 

de emissões de CO2 tornam-se mais desafiadoras, com vistas a recuperar o preço do carbono 

para patamares mais elevados, na faixa de 30 a 40 euros por tonelada. Nesse sentido, as metas 

estabelecidas na fase 3 e na fase 4 são revisadas e o governo consegue retirar o mercado de 

carbono da condição de sobreoferta.  

A elevação dos custos operacionais decorrente do aumento do rigor nas questões 

ambientais, de acordo com a revisão do sistema EU ETS, inibe os investimentos na 

modernização do parque de refino europeu. A maior parte das refinarias permanece com o 

mix de produção inadequado para o perfil de demanda de combustíveis da região.  

Apesar do aumento do crack spread do diesel, o parque de refino europeu não obtém 

viabilidade econômica na implantação de projetos que visam a maximização dos destilados 

médios, em razão da relevância dos custos ambientais sobre as margens líquidas de refino. 

No entanto, a elevação do crack spread da gasolina, baseada na contração da oferta de claros 
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das refinarias norte-americanas, possibilita a elevação da taxa de utilização das unidades de 

FCC na Europa.  

Dessa forma, a atividade de refino europeia consegue uma sobrevida, mediante a 

elevação das margens da gasolina na Bacia do Atlântico, que sustenta as exportações deste 

combustível para os EUA. Contudo, a incapacidade de adequar a configuração do seu parque 

de refino para o consumo de derivados no mercado interno mantém o setor pressionado, 

dependente de um mercado externo (EUA) que aponta para taxas declinantes de consumo de 

combustíveis fósseis, no longo prazo. Esse contexto faz a Europa reviver o ambiente de 

negócio do início da primeira década do século XXI, quando o parque de refino europeu se 

deparava com um mercado doméstico inadequado para o perfil de oferta de derivados, tendo 

os EUA como válvula de escape da produção de gasolina na Bacia do Atlântico.    

 

 

3.4 IMPACTOS DISTINTOS DOS CENÁRIOS SOBRE AS MARGENS DO REFINO 

EUROPEU 

Cada cenário apresenta uma perspectiva distinta em relação às margens de refino dos 

seus principais derivados (diesel e gasolina). Os condicionantes associados ao excedente de 

gasolina na Bacia do Atlântico e a penalização de unidades intensivas em energia pelo 

expressivo aumento do custo ambiental, promovem uma combinação particular de 

rentabilidade associada a cada produto (Figura 53).  
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Figura 53 – Impactos dos condicionantes dos cenários sobre as margens de refino 
 

     Fonte: Elaboração Própria 

 

 No SOBERANIA, o parque de refino europeu se defronta com um ambiente externo 

desafiador. A política energética dos EUA favorece o crescimento da produção de óleo e gás, 

através de incentivos econômicos e regulatórios, assim como na facilitação da obtenção de 

licenças ambientais para construção de oleodutos e gasodutos. Nesse contexto, há queda do 

crack spread60 da gasolina. Por outro lado, o apoio da EU ao setor de refino promove a 

diluição dos custos ambientais, o que propicia aumento da capacidade do parque de refino 

investir em unidades de maior conversão para atender o mercado doméstico, o que implica no 

aumento do crack spread do diesel.  

No Sobrevida, o parque de refino europeu se defronta com um ambiente externo mais 

favorável. A política energética dos EUA penaliza a produção de petróleo, através da 

restrição para obtenção de licenças ambientais, tanto para construção de logística, como para 

exploração e produção de O&G. As restrições para o descarte de água de processo utilizada 

na ecploração e produção do tight oil limita o rump up de projetos. A queda dos 

investimentos leva ao aumento da capacidade ociosa de dutos, cujo aumento do custo 

operacional implica no fechamento de arcos logísticos.  A restrição de fluxos de petróleo 

reduz a disponibilidade de petróleo para o refino, que volta a aumentar as importações de 

petróleo, elevando a paridade das correntes domésticas e aumentando o preço relativo do 

custo do refino. A queda da produção é mais forte na Costa Leste, que volta a importar 

gasolina da Europa. Nesse contexto há um aumento do crack spread da gasolina. Por outro 

lado, o aumento do rigor ambiental penaliza a operação de unidades intensivas em energia, 

fato que aumenta os custos operacionais para campanhas voltadas para maximização de 

diesel. Nesse contexto há uma queda do crack spread do diesel.   

O movimento análogo dos demais cenários completam a lógica empregada para 

formulação da Figura 53, de forma que No cenário RENASCIMENTO o ambiente externo e 

doméstico da Europa viabiliza o aumento das margens de ambos os derivados (diesel e 

gasolina), enquanto o SUCATEAMENTO revela um quadro que pressiona negativamente, de 

forma generalizada, as margens de refino.  

Com base na dinâmica da indústria do refino europeia, ilustrada em cada uma das 

possibilidades de futuro, apresentadas na visão qualitativa dos cenários, o próximo capítulo 

                                                 
60 Crack Spread é a diferença entre o preço do produto do petróleo e o preço do petróleo bruto. Por exemplo, o 

crack spread da gasolina é a diferença entre o preço da gasolina e um preço específico do petróleo (EIA, 2014). 
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busca quantificar as variáveis resultantes da combinação das principais incertezas críticas 

aqui consideradas. Dessa forma, esse estudo quantitativo visa estimar os impactos dos 

elementos determinantes para o futuro do refino da Europa, sobre o comércio internacional de 

petróleo e derivados e, fundamentalmente, nos indicadores que mensuram a rentabilidade da 

indústria, nos quatro cenários construídos.  
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4 ANÁLISE QUANTITATIVA DOS CENÁRIOS: PREMISSAS, MODELAGEM E 

RESULTADOS 

 

Nesse capítulo, será utilizada uma modelagem de programação linear61, com vistas a 

realizar uma análise quantitativa do futuro do refino da Europa e dos fluxos de petróleo e 

derivados na Bacia do Atlântico, em cada um dos quatro cenários elaborados no capítulo 3: 

Soberania, Sucateamento, Renascimento e Sobrevida. Desta forma, testa-se a consistência das 

avaliações qualitativas antes realizadas, sobre as possíveis trajetórias do refino europeu, tendo 

em vista os dois eixos de incertezas críticas. Em outras palavras, a escolha por essa 

ferramenta permitirá que os quatro cenários sejam construídos de forma independente uns dos 

outros, para que a lógica de cada cenário esteja representada nas suas respectivas variáveis-

chave62. 

Os modelos de programação são utilizados há bastante tempo na avaliação 

prospectiva da indústria do petróleo. Eles possibilitam analisar de maneira ampla os 

potenciais impactos de mudanças na oferta, demanda ou regulação, avaliar perspectivas para 

regiões ou refinarias específicas num contexto global, entre outras aplicações. Instituições 

como Department of Energy (U.S. DOE), OPEP, US Environmental Protection Agency, 

World Bank, International Maritime Organisation, além de grandes empresas de petróleo e 

até mesmo países, utilizam modelos desse tipo como ferramenta analítica.  

Alguns exemplos de modelos utilizados no mercado são: WORLD OIL REFINING 

LOGISTICS DEMAND MODEL (WORLD), utilizado pelo Departamento de Energia dos 

EUA (DOE) (U.S. EIA, 1994), e o OIL IS USED IN REFINERIES TO SUPPLY ENERGY 

(OURSE) (LANTZ, 2012), que é um modelo de refino mundial, projetado para simular o 

suprimento do mercado de derivados no longo prazo (EUROPEAN COMMISSION, 2012).  

O OURSE63 é capaz de simular o impacto sobre a indústria do refino em função de 

mudanças na oferta de petróleo (em custos e qualidades), bem como na demanda de produtos. 

O modelo ainda é capaz de avaliar os efeitos de mudanças na regulação ambiental sobre a 

                                                 
61 Em Programação Matemática, modelos são aplicados na otimização de processos envolvendo a maximização 

ou a minimização de uma função objetivo, que representa grandezas como, por exemplo, lucro, custo, nível de 

utilização da instalação, tempo e confiabilidade. Para tanto, os limites, restrições, características gerais e 

indicadores a se maximizar (ou minimizar) devem ser traduzidos na forma de equações, inequações e relações 

lógicas num modelo matemático (OHARA, 2014). 
62 Os dados que compõem o cenário são aqueles mutáveis no tempo, como produção de uma fábrica e demanda 

de um cliente, e um estado inicial do sistema. Ao compor-se um cenário, estes dados transformam-se nos 

parâmetros de entrada do modelo (WILLIAMS, 1999). 
63  OURSE é um modulo do modelo POLES (Prospective Outlook for the Long-term Energy System), que foi 

desenhado para representar a evolução da indústria mundial de energia. 
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atividade de refino. O OURSE é desenvolvido pelo IFP e utilizado em larga escala pelo 

governo francês e pela União Europeia.  

A Equação 4.1 mostra o balanço de um produto intermediário, denominado P1, que 

está representado através de uma unidade de processo, conforme mostra a Figura 54 

(EUROPEAN COMMISSION, 2012).  

 

 

Figura 54 - Fluxo de uma unidade de processamento 

 

Fonte: IFP, 2012 

 

Equação 4.1 

 

Onde, 

CH0 = quantidade de carga processada 

α 1, α 2=  rendimentos de P1,P2    (yields) 

P1,P2 = produtos intermediários 

Yk = quantidade do produto  

 

As variáveis de decisão representam as incógnitas do modelo, sendo representadas 

pela letra x, onde x = x1, x2, xn. A função objetivo64 a ser otimizada é a expressão que 

calcula o valor do objetivo em função das variáveis de decisão65, na forma z = c1x1 + c2x2 + 

...+ cnxn. As restrições66 são as limitações encontradas na definição do problema e devem ser 

expressas como relações lineares de igualdades e desigualdades, montadas com as variáveis 

de decisão. Assim, um modelo de PL pode ser representado, formalmente, em notação 

matricial, através da seguinte formulação (MURTY, 1985): 

                                                 
64 A função objetivo é uma função linear das variáveis de decisão. Cada variável de decisão tem um coeficiente, 

que corresponde a sua contribuição na função objetivo. Ela fornece um indicador que infere o quanto uma 

solução é eficiente. Uma solução ótima em um modelo de programação linear é aquela cuja seleção de valores 

das variáveis de decisão resulta no melhor valor possível para a função objetivo. (Cowling, 2014)  
65As variáveis de decisão representam todos os aspectos do problema sobre os quais se tem  poder de decisão, 

como, por exemplo, a quantidade de determinado óleo enviado para uma refinaria (Petrobras, 2012). 
66 Essas restrições lineares podem ser relações de desigualdade, determinadas pelos sinais (≥) ou (≤); ou de 

igualdade (=)., formando equações lineares.  
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Equação 4.2 

 

Sujeito a: 

 

 

 

Sendo z(x) a função objetivo de minimização do custo de atendimento da demanda a 

ser otimizada, onde c representa um vetor linha de tamanho n que contém os custos unitários 

e x um vetor coluna de tamanho n com o conjunto das variáveis de decisão, a serem 

determinados pela solução ótima. A é uma matriz m×n com os coeficientes das variáveis, 

sendo b um vetor coluna de tamanho m que representa a quantidade disponível de recurso e ρ 

representa operadores matemáticos de igualdade ou desigualdade (ρ∈{=,≤,≥}).  

 

Equação 4.3 

 

 

Onde, 

i) custo j = custo de aquisição e de refino do petróleo j 

ii) cru j = quantidade de petróleo j processado  

Para um conjunto de restrições não negativas, onde:  

Produção ≥ Demanda 

A equação 4.3 mostra de forma simplificada a função objetivo (FO) do modelo de 

Programação Linear, desenvolvido pelo IFP e utilizado pela União Europeia. A FO é 

minimizar o custo de refino, a oferta de petróleo e os custos de transporte dos produtos para 

as áreas de consumo. Os custos de refino incluem, para cada refinaria, o custo de 

processamento do petróleo e o custo de investimento.  

Este modelo tem como objetivo representar a atividade da indústria mundial do refino, 

onde o equilíbrio de preços do mercado internacional do petróleo é alcançado através da 

igualdade entre o custo marginal dos derivados e o preço do petróleo.  
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Os principais dados de entrada dos modelos são: (i) demanda por derivados, (ii) oferta 

de petróleo, (iii) capacidade mundial instalada de refino agregada em nove regiões (América 

do Norte, América Latina, Europa, Ex-URSS, África, Oriente Médio, China, outros países da 

Ásia e Oceania), iv) emissões de CO2 e tributos.  Os principais dados de saída são: (i) carga 

processada de refino, (ii) a mistura (blend) de correntes, (iii) os fluxos de derivados, (iv) os 

investimentos em tecnologia nos processos de refino, (v) custo marginal do petróleo e (iv) as 

emissões de gases poluentes (EUROPEAN COMMISSION, 2012).  

O modelo de programação linear reduz um sistema real a um conjunto de equações67 

ou inequações, de forma a otimizar uma função objetivo. Importante notar que um modelo é 

uma representação explícita de parte da realidade, com limitações, as quais são tratadas 

através de simplificações do problema.  

Nesta Tese de Doutorado o modelo utilizado é um problema de programação linear, 

aplicado ao mercado internacional de petróleo, cuja função objetivo é minimizar os custos de 

produção e de alocação de derivados para satisfazer a demanda mundial por petróleo. A 

modelagem tem como objetivo responder questões fundamentais do comportamento dos 

agentes, como por exemplo:  

 

✓ Qual petróleo que determinada refinaria deve processar? 

✓ Qual o esquema de refino marginal observado nos principais mercados 

consumidores? 

 

As principais variáveis de decisão são baseadas na demanda final dos derivados, na 

capacidade de refino e na oferta de petróleo. Assim, as restrições são a demanda dos produtos 

em cada região, a disponibilidade de petróleo de cada tipo, as especificações de qualidade dos 

produtos, a capacidade de processamento das unidades, a capacidade de cada rota logística 

disponível e as restrições de cunho ambiental.  

Os principais resultados do modelo são: a utilização da capacidade de refino ou Fator 

de Utilização (FUT) por região, os fluxos de petróleos e derivados para atender a demanda, 

os balanços regionais e os valores marginais para unidades de refino e produtos, por região. É 

                                                 
67 As equações deverão propiciar um número de soluções (viáveis) infinito, enquanto uma solução ótima deverá 

ser encontrada em um ponto extremo (vértice) das soluções viáveis. O algoritmo simplex é o mais utilizado para 

se encontrar a solução de sistemas lineares, adaptável ao cálculo computacional. 
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possível, ainda, estimar a capacidade ociosa da infraestrutura instalada da OPEP68 (Call On 

OPEC), que dá indicações do nível de preços do petróleo nos cenários avaliados. 

 

 

4.1 MODELAGEM DO MERCADO DE PETRÓLEO NO SISTEMA PETROBRAS - 

PLANINV 

 

A modelagem proposta nesta Tese de Doutorado usou como base a estrutura analítica 

do Modelo de Planejamento de Investimentos (PLANINV) da Petrobras, que é um modelo 

matemático de programação linear de grande porte, utilizado para subsidiar estudos de 

Planejamento de Investimentos em Produção, Refino e Transporte de petróleo e derivados do 

Sistema Petrobras. O modelo representa as principais atividades da Petrobras no Brasil, além 

do comércio exterior de petróleos e derivados (Petrobras, 2012). 

O PLANINV69 foi concebido no início da década de 1970 por técnicos da Petrobras, e 

vem sendo constantemente aprimorado a fim de estar sempre próximo da realidade atual e 

futura da Empresa e da Indústria Mundial de Petróleo. O equacionamento do PLANINV 

representa a integração da oferta de petróleo – dos campos de petróleo nacionais e 

possibilidades de importação e de exportação de petróleo e derivados – com o parque de 

refino, com toda a logística de transporte de petróleos e derivados, e sua inter-relação com a 

demanda de derivados do país (PETROBRAS, 2012). 

A otimização do Sistema Petrobras busca a maximização do Resultado da 

Companhia, descrito como a diferença entre as receitas e os custos da empresa. As receitas 

consideradas são associadas à venda de derivados no mercado interno e à exportação de óleo 

e derivados. Os custos envolvidos correspondem à importação de óleo e derivados, ao 

transporte de óleo e derivados, aos custos operacionais de refino e ao custo de investimentos 

(PETROBRAS, 2012). 

As atividades representadas no modelo (Figura 55) tentam cobrir todos os segmentos 

de atuação da Petrobras na cadeia petrolífera, que opera como uma empresa integrada.  

 

                                                 
68 Organização dos Países Exportadores de Petróleo 
69 O PLANINV é um sistema com arquitetura do tipo Cliente-Servidor. O Cliente é o usuário, que executa 

diversas tarefas diretamente em seu computador e submete processos que serão executados no Servidor 

(remoto). Após o processamento, o Servidor retorna informações para o Cliente, que as analisa. O Cliente é 

responsável pelo gerenciamento de corridas e cenários (edição de dados, visualização de resultados, submissão 

de corridas, etc). O Servidor é responsável pelo processo de otimização (geração da matriz, otimização e 

geração de relatórios de saída) (Petrobras, 2012). 
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Figura 55 - Representação esquemática das atividades da Petrobras no PLANINV 

 

Fonte: PETROBRAS, 2012  

 

Não obstante, a necessidade de alcançar uma visão sistêmica e integrada dos fluxos e 

do balanço mundial de petróleo e derivados, assim como dos impactos de mudanças na oferta 

e na demanda de petróleo na atividade de refino, levou a área da Estratégia Corporativa da 

Petrobras a coordenar a implementação de um novo módulo no PLANINV, denominado 

PLANINV Mundo.  

O PLANINV Mundo é um modelo que simula o funcionamento do mercado 

internacional de petróleo e derivados, desde a produção do petróleo até o consumo final do 

derivado. O modelo busca avaliar quais são os direcionadores que influenciam as tendências 

de fluxos de comércio internacional de petróleo e derivados e a dinâmica de utilização do 

refino (Petrobras, 2014). 

O objetivo primário do modelo é prover informações que possam auxiliar o processo 

de construção e monitoração de cenários da Companhia, de médio e longo prazo, dos preços 

e das margens internacionais de petróleo e derivados, que são utilizados no Planejamento 

Estratégico da Petrobras. 

Apesar de a Petrobras utilizar a metodologia de cenários como ferramenta do processo 

de elaboração de premissas do seu Plano Estratégico, os cenários construídos nesta Tese de 

Doutorado não fazem parte do Planejamento da Companhia. No entanto, os mesmos podem 

servir como fonte de consulta, como forma de enriquecer as análises que são elaboradas nas 

diversas áreas de planejamento da Empresa, sobretudo na área da Estratégia Corporativa, que 
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responde, oficialmente, pela construção das premissas de longo prazo do Plano Estratégico da 

Petrobras.   

Os cenários aqui desenvolvidos também contribuem para a pesquisa científica 

brasileira voltada para o abastecimento de derivados de petróleo do Brasil. O refino europeu 

pode ser utilizado como um caso emblemático dos desafios que outros parques de refino no 

mundo poderão, eventualmente, se defrontar no futuro, com a introdução de um sistema de 

precificação de carbono sobre a atividade de refino do país. 

 

 

4.2 DESCRIÇÃO GERAL DO PLANINV MUNDO 

 

Neste capítulo, a aplicação da ferramenta Planinv Mundo busca, fundamentalmente, 

avaliar as perspectivas da atividade de refino da Europa, de acordo com a ocorrência das 

principais incertezas críticas de cada cenário. A dinâmica da indústria é retratada através do 

balanço mundial de petróleo e derivados. Através deste balanço é possível quantificar 

variáveis que explicam o funcionamento dos mercados, como por exemplo: as regiões que 

serão as principais exportadoras de petróleo, a localização onde cada corrente de petróleo é 

refinada, como a demanda por derivados é atendida, o nível de utilização da capacidade 

instalada de refino, os balanços regionais por tipo de derivado e os principais fluxos de 

petróleos e derivados pelo mundo. 

Na construção dos cenários que são implantados no modelo, é necessário fazer uma 

especificação das diversas informações do mercado físico de petróleo. Os dados de entrada 

são construídos através da demanda final por petróleo (com diferenciações de qualidade) e da 

oferta de líquidos para atendimento do consumo (petróleo cru, líquidos de gás natural, 

biocombustíveis, entre outros). A expansão do parque de refino mundial, que é modelado por 

unidades de refino, também constitui uma premissa do modelo, assim como as conexões 

logísticas de produtos e insumos entre as regiões.  

A modelagem busca simular aspectos do funcionamento do mercado internacional de 

petróleo, como, por exemplo, a possibilidade de restrições na oferta, similares aos cortes de 

produção da OPEP, quando o cartel considera necessário realizar cortes na produção.  

A utilização do parque de refino mundial pode variar de acordo com a necessidade de 

atendimento da demanda, especialmente nos grandes centros de refino do mundo. O modelo 

considera como os principais centros de refino do mundo: Golfo do México dos EUA (PADD 

3), o Noroeste da Europa (NWE), o Mediterrâneo (Med) e Cingapura (representando o 
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parque de refino da Ásia).  A ociosidade do refino permite calcular o Fator de Utilização do 

Refino (FUT), variável relacionada ao nível de margem de refino, realizada nos principais 

mercados.  

O modelo pode ser apresentado através de três grandes blocos: dados de entrada, 

estrutura do modelo e resultados do modelo. Os dados de entrada são baseados nas premissas 

de cada cenário, onde são considerados os aspectos do macroambiente, que buscam ilustrar 

os cenários em que as variáveis exógenas são inseridas, como, por exemplo, a oferta de 

petróleo, a capacidade de refino70 e o consumo final por derivados71.  

 

Tabela 6 - Descrição dos dados de entrada 
 

Principais dados de entrada Tipicidade 

Demanda final por derivados  por derivado e localização – M m3 

Qualidade dos derivados por região e evolução anual 

Capacidade instalada de refino e rendimentos 

das unidades 

unidades primárias, secundárias, tratamento, 

conversão, utilidades, por região - M m3 

Oferta de petróleo por qualidade e localização - M m3 

Oferta de outros líquidos (etanol, LGN, óleos 

sintéticos e outros) 
por região - M m3 

Arcos logísticos 

entre regiões (podem ser anulados quando 

considerados inviáveis72, por questões 

geopolíticas ou regulatórias) - M m3 

Limitações físicas de logística (dutos e 

terminais) 

Volume total de petróleo e derivados que 

pode ser movimentado em dutos ou terminais, 

por ano.  - M m3 

Carga mínima de processamento de unidades 

em algumas regiões  

atendimento do mercado local, 

independentemente da solução ótima. - M m3 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

A qualidade dos derivados que são consumidos como produtos finais são decorrentes 

de misturas dos componentes intermediários, gerados nas refinarias ou importados das 

demais regiões. Denomina-se como “Qualidades no PLANINV” as diferentes propriedades 

que as correntes possuem, seja de produtos intermediários ou de produtos finais. 

                                                 
70 A complexidade do refino (capacidade de conversão e de hidrotratamento) deve ser suficiente para permitir a 

adequação do perfil de produção de derivados a partir da destilação do petróleo ao perfil de produtos exigidos 

pelo mercado.  
71 Como regra geral, a oferta de petróleo e a capacidade de refino devem ser superiores à demanda por 

derivados.  

72 A já não existente proibição das exportações de petróleo dos EUA era um exemplo de inviabilidade de um 

arco logístico por questão regulatória, que impedia o modelo de gerar soluções ótimas usando este arco.  
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   Tabela 7 - Descrição dos indicadores de qualidade 
 

Indicadores de Qualidade dos Derivados 

Teor de enxofre 

Densidade 

Teor de naftênicos e aromáticos 

Índice de octanagem 

Indicador Pressão de Vapor 

Teor de aromáticos 

Índice de cetano 

Ponto de Névoa 

Viscosidade 
 

Fonte: Elaboração Própria 

 

No modelo, por simplificação, o primeiro tipo de processamento a que o petróleo é 

submetido, para iniciar a otimização do sistema, é o seu fracionamento na torre de destilação. 

Nessa primeira etapa há produção de doze cortes da carga processada, os quais serão, em 

alguns casos, lançados diretamente ao mercado consumidor, como produtos finais (correntes 

de destilação direta). Entretanto, na maior parte dos casos, as frações necessitam de 

transformações químicas, para que possam atender às especificações dos combustíveis 

(Figura 56).  

 

 
 

Figura 56 - Etapas requeridas para atendimento da qualidade dos produtos 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

As frações do petróleo são convertidas em Bases, que são misturadas para se 

transformar em produtos finais. Na maior parte das vezes, as frações do petróleo passam por 

algum processo de refino antes de se transformarem em bases, seja para melhorar a qualidade 

Processos de 

Refino 

Petróleo 
Frações do 

Petróleo 
Bases Produtos 

finais 

Separação 

pela 

Destilação 

Blending 
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dos combustíveis, com vistas a atender as especificações requeridas pela regulação, seja para 

convertê-las em produtos diferentes, visando atender, em termos quantitativos, o mercado 

consumidor. 

Em linha com as etapas de processo apresentadas na Figura 54, a Tabela 8 mostra 

como a modelagem do PLANINV Mundo trata as correntes produzidas na Torre de 

Destilação, no sentido de incluir variações de qualidade de derivados, de acordo com as 

especificações de qualidade requeridas.  

 

 Tabela 8 - Cortes da Torre de Destilação e Especificação da Qualidade no PLANINV Mundo 
 

Propano uma qualidade

Propeno uma qualidade

Butano Normal uma qualidade

Buteno uma qualidade

Iso-Butano uma qualidade

Nafta Leve Naftênicos/Aromáticos (alto/médio/baixo)

Nafta Pesada Naftênicos/Aromáticos (alto/médio/baixo)

Querosene Enxofre (alto/médio/baixo), Densidade (alto/médio/baixo)

Gasóleo Atmosférico Enxofre (alto/médio/baixo), Densidade (alto/médio/baixo)

Gasóleo Vácuo (VGO) leve Enxofre (alto/médio/baixo), Densidade (alto/médio/baixo)

Gasóleo Vácuo (VGO) pesado Enxofre (alto/médio/baixo), Densidade (alto/médio/baixo)

Resíduo Vácuo (RV) Enxofre (alto/médio/baixo), Densidade (alto/médio/baixo)

Cortes - Destilação Variação - Cortes

 
  

Fonte: Elaboração Própria 

 

Da mesma forma que há modelagem da qualidade para o refino, também há um 

detalhamento da qualidade dos produtos de acordo com o mercado. Nesse contexto, há várias 

propriedades modeladas, onde valores limites são atribuídos aos produtos especificados. As 

propriedades dos intermediários são conhecidas, assim como as regras de misturas que são 

aplicáveis. Assim, o modelo considera blends de produtos, de forma a atender as 

especificações de mercado, sempre atendendo a função objetivo de minimização do custo de 

atendimento. 
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A Tabela 9 mostra um exemplo de como a última etapa do processo é modelada no 

PLANINV Mundo, isto é, as Bases (Produto) e as correspondentes especificações das 

correntes (Blend), para que possam se transformar nos produtos finais.  

 

    Tabela 9 - Especificação de Qualidade dos principais produtos finais 
 

Produto Especificação - Blend  

p_nafta_light limite max. aromáticos 

p_gasolina_boct limite max S, min oct, max RVP, max arom, max etanol 

p_gasolina_aoct limite max S, min oct, max RVP, max arom, max etanol 

p_QAV limite max. S 

p_diesel_ate limite max. S, min cetano, max ponto nevoa 

p_diesel_bte limite max. S, min cetano, max ponto nevoa 

gasóleo industrial limite max. S 

Residuo Vacuo ate limite max S, min viscosidade 

Residuo Vacuo bte limite max S, min viscosidade 
 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Observa-se na Tabela 9 que a gasolina de baixa octanagem (p_gasolina_boct) é uma 

mistura de componentes que respeita um nível máximo de enxofre (máx S), um nível mínimo 

de octanagem (min oct), um nível máximo de vapor de pressão (max RVP), um valor 

máximo de aromáticos e um máximo de etanol (max etanol).  

Os parâmetros referentes aos dados de entrada da qualidade dos derivados são 

cadastrados na tabela: “Qualidades de Produtos”. Eles indicam as exigências dos valores 

mínimos e máximos para as qualidades dos combustíveis, com vistas ao atendimento das 

especificações dos diversos produtos, nos respectivos centros de consumo, como por 

exemplo, a gasolina de alta octanagem (p_gasolina_aoct) e o diesel de baixo teor de enxofre 

(p_diesel_bte).  

As propriedades de qualidade da gasolina foram parametrizadas em cada centro de 

consumo, com um limite mínimo de octanagem e limites máximos de etanol, aromáticos, de 

pressão de vapor e enxofre, de acordo com as regras adotadas em cada região (Tabela 10). 
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Tabela 10 - Qualidade da gasolina alta octanagem nos EUA (USGC), Europa (NWE) e Cingapura 

 

Regiões USGC NWE Cingapura 

Parâmetro Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

Etanol 0 10 0 0 0 0 

Aromáticos 0 50 0 50 0 50 

Octanagem 98 0 98 0 98 0 

Pressão Vapor 0 18,04 0 15,59 0 15,59 

S (ppm) 0 30 0 10 0 10 
 

Fonte: Elaboração Própria  

 

 

Assim como os demais derivados, as propriedades de qualidade do diesel também 

foram modeladas de acordo com a região de consumo, onde são parametrizados um limite 

mínimo de cetano e limites máximos de enxofre e de ponto de névoa73 (Tabela 11).  

 

Tabela 11 - Qualidade do diesel BTE nos EUA (USGC), Europa (NWE) e Cingapura 
 

Regiões USGC NWE Cingapura 

Parâmetro  Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

Cetano 40 0 46 0 46 0 

Ponto nevoa 0 101,71 0 188,93 0 188,93 

S (ppm) 0 15 0 10 0 10 
 

Fonte: Elaboração Própria  

 

 

A oferta de petróleo no modelo é representada por 99 correntes distintas. Toda 

produção mundial é modelada a partir destas correntes representativas, de acordo com sua 

qualidade e localização. A qualidade de uma determinada corrente é baseada no seu grau 

API, no seu teor de enxofre (S) e de acidez (TAN). 

Quando necessário, uma corrente que não é proveniente de uma região pode ser 

utilizada para representar volumes de petróleos produzidos com qualidade semelhantes. Por 

                                                 
73 É definido como a menor temperatura em que se observa a formação de uma turvação numa amostra do 

produto, indicando o início da cristalização de parafinas e outras substâncias de comportamento semelhante que 

estão presentes e tendem a separar-se do diesel, quando este é submetido a baixas temperaturas de resfriamento 

contínuo. Valores do Ponto de Névoa superiores à temperatura ambiente conduzem a maiores dificuldades de 

partida do motor e a perdas de potência do equipamento devido à obstrução, por parafinas, das tubulações e 

filtros do sistema de combustível (Medeiros, 2004) 
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exemplo, a produção global de condensados é modelada a partir de somente três correntes 

distintas: Arun (Indonésia, 54,1°API), Northweast Shelf (Austrália, 53°API) e Sharjar 

(Emirados Árabes, 49,7°API). Toda produção de condensados das demais regiões é 

representada por uma destas três correntes. 

Também devem ser modelados, como dados de entrada, os custos de transporte de 

petróleo e derivados nos diferentes modais (barcaça, trem, dutos, etc.).  

O modelo contempla um tratamento individualizado para os diversos tipos de custo 

que incorrem as unidades de refino (Tabela 12).  

 

Tabela 12 - Descrição dos dados de entrada – Custos 
 

Dados de entrada - Custos Tipicidade 

Custo operacional de transporte 
Por arco e modal de transporte, no ano 

– M US$/m3 

Custo de processamento por unidade de refino – M US$/m3 

Custo de suprimento do barril 

marginal de petróleo 

corrente Arabe Light refere-se à 

produção do swing74producer 

(SaudiAramco) – US$/m3 

Custo ambiental 

custo de emissão de CO2 por tonelada 

de cru processado na unidade de 

Destilação Atmosférica – US$/m3 

 

Fonte: Elaboração Própria  

 

Os custos de processamento das unidades de refino são variáveis dependentes da 

severidade do processo. Por exemplo, as unidades que possuem a necessidade de outros 

produtos (como catalisadores) para realizar a conversão dessas correntes, apresentam custos 

maiores. O poder de transformação química das moléculas está associado aos custos 

operacionais (Tabela 13).  

Os custos operacionais de logística, relacionados ao frete de navios para o transporte 

marítimo de petróleo e derivados, assim como os oleodutos, nos principais arcos logísticos do 

modelo, estão apresentados no ANEXO desta tese.  

 

                                                 
74 Arábia Saudita tem sido o único real produtor de petróleo no mundo que poderia promover variações 

significativas para cima ou para baixo da sua produção, a qualquer momento (swing producer). Isto é devido à 

sua grande capacidade de produção de petróleo, que é geralmente não totalmente utilizada. Em outras palavras, 

a Arábia Saudita tem a capacidade de produzir muito mais petróleo do que em qualquer ano, com uma latente 

"capacidade ociosa" reservada para momentos de necessidade (CUNNINGHAM, 2015). 
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     Tabela 13 - Custos de processamento das unidades de refino (US$/m3) 
 

Unidade
Custo Operacional

 (US$/m3)

Delayed Coker
0,088299997

Crude Distillation
0,170000002

Fluid Catalytic Cracker
0,478300005

VGO Hydrocracker (Distillate Mode)
5,648499965

Resid Hydrocracker
6,376699924

Distillate/Diesel Hydrotreater
0,769400001

Butane Isomerization
0,348699987

Resid Fluid Catalytic Cracker
0,478300005

Visbreaker
0,041000001  

 

Fonte: McKinsey, 2014 

 

O custo de suprimento do barril é definido pelo Arab Light uma vez que para todos os 

petróleos do modelo é dado um custo de fornecimento igual a zero ($ 0,00), exceto para 

aquele que atua com capacidade swing, cuja variação da produção é capaz de balancear o 

mercado global de petróleo, através de cortes na oferta.  

A corrente Árabe Leve (Arab Light) é normalmente assumida na indústria como 

sendo aquela que propicia o equilíbrio do balanço mundial de petróleo (U.S. EIA, 1994).  

Nesse caso, é imputado um custo da corrente Arab Light no modelo, que reflete o seu nível 

de preços FOB, para os cenários construídos. Isto é, o modelo precifica os crus conforme a 

corrente marginal do refino. 

Esta análise se coaduna com a adotada no modelo WORLD do EIA (1994). De fato, o 

modelo de balanço de petróleo e utilização do parque de refino utilizado pelo Departamento 

de Energia dos EUA, o WORLD, destaca na descrição dos dados de entrada, a premissa 

relativa a capacidade ociosa da OPEP, que possibilita o equilíbrio do mercado de petróleo, 
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através da flutuação da oferta do Arab Light, que será a única corrente que terá um preço 

FOB, como variável exógena do modelo:  

 

The WORLD model is a linear programming model which simulates the operation 

of the world-wide petroleum industry based on user-specified assumptions  

regarding  the  time horizon and scenario of interest.  For a complete WORLD case, 

the following are the main input assumptions to be specified and input by the user: 

FOB price of the balancing marker crude whose input is allowed to float (generally 

Saudi Light)”. “…Column QTY contains the (fixed) availability in MMbpd of each 

crude with, generally, the exception of one, usually Saudi Arabian Light. This 

crude is the only one to have an entry in column P, its price in $/bbl (U.S. EIA, 

1994). 

 

A diferença entre o valor cadastrado de oferta máxima do Arab Light e aquele 

utilizado pelo modelo corresponde a uma determinada ociosidade da capacidade de oferta da 

OPEP. Caso haja uma ociosidade muito grande do Arab Light, pode ser necessário distribuir 

a ociosidade entre os demais petróleos provenientes da OPEP, reduzindo a sua oferta máxima 

cadastrada (dado de entrada). A capacidade ociosa da OPEP é dada, portanto, pelo resultado 

de ociosidade (dado de saída) do modelo mais o ajuste de capacidade feito no dado de entrada 

de oferta. A descrição detalhada dos demais custos será apresentada nos próximos tópicos. 

 

 

4.3  ESTRUTURA DO MODELO 

 

A estrutura do modelo é baseada em um problema de programação linear, formado 

por aproximadamente quatrocentas mil (400.000) equações e um milhão de variáveis 

(1.000.000), cuja função objetivo é a minimização do custo de atendimento da demanda por 

combustíveis. 

A função objetivo deste trabalho é composta por: (a) custo de processamento das 

unidades de refino, representada por CREF; (b) custo de transporte de derivados, 

representado por FRETED; (c) custo de aquisição de matéria prima, que mensura o custo de 

suprimento do petróleo (aquisição de matéria prima), representado por OILPRICE; (d) custo 

de transporte do petróleo, representado por FRETEO; (e) custo de emissão de CO2 pela carga 

processada, representado por EMSS. 
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Equação 4.4 

 

 

Onde: 

xi: são as incógnitas que assumirão valores correspondentes às variáveis de decisão; 

a: indica as unidades de processamento que apresentam custos operacionais distintos; 

b: contempla os arcos logísticos mapeados na modelagem, entre os centros de 

consumo e as regiões produtoras dos derivados e os custos dos modais associados; 

c: são as correntes de petróleo disponíveis no modelo (Brent, WTI, Arabe Light, 

Cabinda, etc.); 

d: contempla os arcos logísticos entre as regiões produtoras de petróleo e as unidades 

de processamento de refino, assim como seguro de transporte e os custos associados 

dos modais;  

e: indica a unidade de refino onde é contemplado o custo de emissão de CO2 da carga 

processada. 

 

As restrições do modelo baseiam-se em variáveis financeiras, logísticas, físicas, como 

por exemplo: limites de capacidade de refino, limites de logística, limites de qualidade de 

produtos, limites de alocação de petróleos, etc.  

 

Equação 4.5  
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Isto é, a soma de quantidade consumida (QCON) do produto (PRD) no centro de 

consumo (CEN) no ano é “Menor ou Igual” a diferença entre o mercado máximo do produto 

(MEP) no centro de consumo (CEN) e o mercado atendido por fontes externas (SUB), no 

centro de consumo, no ano.  

Assim como outros modelos de programação linear direcionados para otimização do 

refino de petróleo e decisões de planejamento e programação da produção, a modelagem do 

PLANINV Mundo decide, por exemplo, sobre a carga a ser processada em cada unidade de 

processo, sobre composições do blending de produtos finais e o modo operacional da 

refinaria . 

 

 

4.4 DEFINIÇÃO DE REGIÕES DE E&P E REFINO 

 

O PLANINV Mundo representa o mercado internacional de petróleo e derivados em 

dois conjuntos distintos de regiões geográficas: um primeiro conjunto, que divide o mundo 

em regiões de E&P, que produzem os petróleos e LGNs; e outro conjunto, que divide o 

mundo em regiões de refino, onde ocorre o consumo final dos derivados de petróleo. 

Para modelar a oferta de petróleo e LGNs, o mundo foi dividido em 25 regiões de 

E&P (Tabela 14). Os limites destas regiões visam representar agregações de atividades de 

E&P ao redor de grandes centros de produção. Toda a produção realizada e exportada de uma 

destas regiões é considerada como proveniente de somente uma localidade. 
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     Tabela 14 - Regiões de E&P definidas no modelo 
 

Alaska EcuadorPeru

WCanada SCone

ECanada NorthSea

PADD1 Russia

PADD2 MedNAfrica

WestTexas BlackSeaCasp

PADD3 WAfrica

PADD4 ArabGulf

PADD5 SAsia

MexCAm SEAsiaAust

VenCarib NAsia

Brazil RussiaEast

EAfrica

Regiões de E&P 

 

 

Fonte: PETROBRAS, c2014 

 

Para as regiões de refino foram consideradas 28 regiões, que refletem agregações de 

mercados ao redor de grandes centros de demanda (Figura 57). Algumas destas regiões de 

demanda possuem a mesma representação geográfica que uma região de E&P, mas, em 

grande parte dos casos, os limites geográficos são distintos.  
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Figura 57 - Representação geográfica das 28 regiões de refino 

 
Fonte: (PETROBRAS, c2014) 

 

 

 Tabela 15 - Regiões de Consumo/Refino definidas no modelo 
 

WCanada PADD3 VenCarib Baltic Russia ArabGulf China

ECanada PADD4 SAmericaPac CentralEurope BlackSeaCasp SAsia KoreaTaiwan

PADD1 PADD5 SAmericaAtl MedEurope WAfrica AustNZ Japan

PADD2 MexCAm NWE NAfrica SEAfrica SEAsia Brazil

Regiões de Consumo/Refino

 

 

Fonte: PETROBRAS, c2014 

 

Como a atividade de refino costuma se desenvolver ao redor dos grandes centros 

consumidores, para cada região de refino foi definida a existência de uma refinaria 

representativa, que agrega a capacidade de cada unidade de refino existente nesta região 

(Figura 58). 
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Figura 58 - Ilustração da refinaria representativa de uma região de refino 
 

Fonte: PETROBRAS, c2014 

 

A região de refino representativa do Golfo do México, por exemplo, é baseada na 

consolidação das unidades que compõem o parque de refino da região, que é desdobrado na 

sub-região do PADD 3. Nos tópicos seguintes serão apresentadas as tabelas que contemplam 

as unidades dos principais parques de refino do mundo.  

Assim, cada uma das regiões é representada por uma grande refinaria, que agrupa 

todas as suas unidades em uma única refinaria, contemplada por unidades de Destilação 

(Crude Destilation); de aumento da octanagem: Alquilação (Alkylation), Isomerização 

(Butane Isomerization) e Reforma (Reformer); de Conversão, cujas principais unidades são: 

Visbreaker, Fluid Catalytic Cracker (FCC), Resid Catalytic Cracker (RCC), Coqueamento 

Retardado (Delayed Coker), Hidrocraqueamento de destilados (VGO Hyrocracker), 

Hidrocraqueamento de resíduo (Resid Hydrocracker), dentre outras, e Tratamento, como as 

unidades de hidrotratamento de resíduo (Resid Hydrotreater).  

Dentre as 28 regiões representativas da indústria mundial do refino, quatro sub-

regiões são denominadas hubs (EUA - PADD 3, Europa – NWE / Europa - Mediterrâneo e 

Ásia – Cingapura).  A seleção destas sub-regiões reflete o agrupamento econômico de 

atividade em torno de grandes centros de consumo e de refino, onde o modelo considera que 

há a maior parte do ajuste na utilização de capacidade do refino, em função dos 

condicionantes da demanda mundial de derivados e da regulação da atividade de refino, 

conforme será apresentado no tópico das Premissas de Refino -  Tabelas 16, 17, 18 e 19. 
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Tabela 16 – Capacidade das unidades de destilação, octanagem, conversão e tratamento de uma 

refinaria representativa no USGC (PADD 3 & PADD 3 Hub) – Mbpd 
 

Unidade 2011 2015 2020 2025 2030

Alquilação 543 557 584 614 639

Coqueamento Retardado 1397 1449 1559 1648 1710

Destilação 8071 8119 8193 8260 8262

FCC 2713 2778 2914 3112 3284

HCC Destilados 816 879 1020 1224 1416

HDT Destilados 127 168 179 221 268

HDT Resíduo 2695 2776 2945 3268 3574

HDT Gasolina 954 7299 7865 8429 8867

Isomerização - Butano 229 238 256 286 314

Reforma 1258 1313 1430 1583 1714

Visbreaker 0 0 0 0 0  

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Tabela 17 – Capacidade das unidades de destilação, octanagem, conversão e tratamento de uma 

refinaria representativa no noroeste da Europa (NWE & NWE hub) – Mbpd 
 

Unidade 2011 2015 2020 2025 2030

Alquilação 151 155 162 171 178

Coqueamento Retardado 193 200 215 228 236

Destilação 7778 7438 6969 6875 6895

FCC 1051 1077 1129 1206 1273

HCC Destilados 393 423 491 589 681

HDT Destilados 2751 3640 3880 4782 5801

HDT Resíduo 230 237 251 279 305

HDT Gasolina 77 587 632 678 713

Isomerização - Butano 229 238 256 286 314

Reforma 503 525 572 633 685

Visbreaker 497 515 554 595 628  

Fonte: Elaboração Própria 

 
Tabela 18 – Capacidade das unidades de destilação, octanagem, conversão e tratamento de uma 

refinaria representativa na região do Mediterrâneo da Europa (MedEurope & Med  hub) – Mbpd 
 

Unidade 2011 2015 2020 2025 2030

Alquilação 67 69 72 76 79

Coqueamento Retardado 201 209 224 237 246

Destilação 5757 5506 5159 5089 5104

FCC 671 687 721 770 812

HCC Destilados 332 357 414 497 575

HDT Destilados 1650 2183 2327 2868 3479

HDT Resíduo 365 376 399 443 484

HDT Gasolina 47 356 383 411 432

Isomerização - Butano 219 227 245 273 300

Reforma 292 304 331 367 397

Visbreaker 481 499 537 577 609  

 

Fonte: Elaboração Própria 
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Tabela 19 – Capacidade das unidades de destilação, octanagem, conversão e tratamento de uma 

refinaria representativa no Sudeste da Ásia (Ásia & Ásia  hub) – Mbpd 
 

Unidade 2011 2015 2020 2025 2030

Alquilação 10 10 11 11 12

Coqueamento Retardado 54 56 60 64 66

Destilação 4062 4005 4027 4356 4616

FCC 83 85 89 95 100

HCC Destilados 339 365 424 509 588

HDT Destilados 184 243 259 319 387

HDT Resíduo 0 0 0 0 0

HDT Gasolina 11 84 91 97 103

Isomerização - Butano 88 91 98 109 120

Reforma 392 409 445 493 534

Visbreaker 259 269 289 311 328  

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Nos hubs o parque de refino é considerado como o refino marginal (definição na 

seção 1.4 do capítulo 1), isto é, corresponde à atividade no entorno da indústria, que reúne as 

condições de mercado que propiciam ajustes de mecanismos concorrenciais, resultando na 

igualdade entre a receita obtida com a venda dos derivados e o seu respectivo custo de 

produção.  

Essa condição de equilíbrio reflete a flutuação dos preços dos derivados, que 

convergem para um ponto em que a margem da configuração de refino marginal é igual a 

zero. Nesse ponto, margens em configurações mais complexas serão positivas, enquanto as 

margens em configurações mais simples serão negativas (Figura 59) 

 

 
              Figura 59 - Ilustração dos esquemas de refino marginal 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

A Figura 56 exemplifica um caso em que a margem do refinador marginal será nula 

no esquema Cracking (FCC), enquanto no hydroskimming (HSH) ele opera com margem 

Margem 

Volume 

FCC+COK+HCC 

FCC+COK 

 FCC 

    HSK 

Demanda 
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negativa. No caso de um deslocamento da curva de demanda para esquerda, o refino marginal 

passaria do esquema FCC para FCC+COK. Ou seja, com essa mudança a contração da 

demanda levaria a margens negativas no esquema FCC, o que provoca a redução na 

utilização de refino. Nesse contexto, uma redução de demanda faz com que o refino marginal 

se torne mais complexo, devido a uma diminuição relativa dos preços dos derivados.  

No modelo, a configuração marginal de refino nos hubs é aquela que precisa operar 

para atender o mercado e, consequentemente, possui uma margem de refino nula ao utilizar o 

óleo de referência da região como carga. O preço netback do petróleo é obtido a partir da 

consideração de margem nula no refino marginal. (Ohara A. , 2014)  

 

Equação 4.6 

 

 

Sendo di o rendimento ótimo do derivado i na configuração de refino marginal, Pdi o 

preço do derivado i, e cop os custos operacionais do refino marginal. PNETBACK é o preço do 

petróleo obtido considerando a margem de refino nula (JOHANSSON, 2013). 

 

 

4.5 PREMISSAS DE OFERTA DE PETRÓLEO, CAPACIDADE DE REFINO, E 

DEMANDA POR DERIVADOS 

 

As premissas apresentadas nesse tópico baseiam-se na concepção de um mesmo 

balanço mundial de petróleo, para todos os quatro cenários. Ou seja, em termos consolidados, 

não haverá mudança na oferta, demanda e na capacidade de refino mundial, 

independentemente do cenário analisado.    

A fonte dos cenários acerca das premissas de oferta mundial de petróleo, capacidade 

instalada de refino e a demanda baseia-se na modelagem da IEA e da OPEP.  

O relatório anual elaborado pela IEA é o World Energy Outlook (WEO) e o relatório da 

OPEP é o World Oil Outlook (WOO). O WEO apresenta uma análise mais abrangente do 

setor energético, no qual são contempladas as tendências das principais fontes primárias de 

energia, dentre elas o petróleo. O WOO apresenta uma abordagem mais seletiva do setor 

energético mundial, baseada nos fundamentos que circundam os principais elos da cadeia 
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petrolífera: a oferta e a demanda de líquidos, o refino de petróleo e os desafios associados à 

comercialização e a logística de óleo cru e derivados. 

O fórum onde se estabelece o confronto e o compartilhamento entre as duas visões 

sobre os cenários da indústria do petróleo é o IEA-IEF-OPEC Annual Symposium on Energy 

Outlooks. O evento organizado pelo International Energy Forum (IEF), ocorre anualmente, 

no mês de janeiro, na cidade de Riyadh, na Arábia Saudita.    

Em ambas as visões, os Relatórios mapeiam os cenários num período de 20 a 30 anos, 

enquanto o horizonte analisado dos cenários deste trabalho é 2030. Esta Tese de Doutorado 

utiliza a premissa de oferta mundial de petróleo com base na projeção da Agência 

Internacional da Energia (IEA, 2014).  Os dados de entrada correspondem ao cenário de 

referência75 da IEA (New Policies Scenario), que estão apresentados na edição de 2014 do 

Relatório Anual da Instituição, o World Energy Outlook.   

A premissa de evolução da capacidade instalada de refino e da demanda mundial por 

derivados, para as 28 regiões de refino do modelo, foi baseada nos dados da OPEP. Esta fonte 

de referência está presente no relatório anual da instituição, o World Oil Outlook (WOO, 

2014).  

A decisão pela utilização dessas duas referências como fontes dos dados de entrada, 

foi embasada, inicialmente, na coerência entre as duas visões de mundo, conforme revelado 

anualmente, no evento que ocorre entre as duas instituições, com vistas a buscar um 

alinhamento entre os cenários. Em segundo lugar, foi considerado o detalhamento dos dados, 

no sentido de prover maior aderência com o modelo PLANINV Mundo.  

 

 

4.5.1 Oferta de Petróleo 

 

A IEA, em seu cenário de referência de 2014, considera a produção de óleo bruto 

convencional, líquidos de gás natural (LGN) e óleo não convencional (tight oil), areias 

betuminosas do Canadá (oil sands) e petróleo ultra-pesado da faixa do Orinoco, na 

Venezuela. A Figura 60 mostra a evolução da produção mundial de petróleo no horizonte 

2030, com base na classificação do American Petroleum Institute – API (referência da 

indústria), em relação à densidade volumétrica (grau API) dos óleos comercializados 

globalmente.  

                                                 
75 Os demais cenários quantificados pela IEA, que são apresentados no relatório anual WEO são: Current 

Policies e 450 Scenario. 
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Figura 60 – Produção mundial de petróleo, por grau API, 2011 - 2030 (MM bpd) 
 

Fonte: Elaboração Própria  

 

A projeção da IEA em relação a oferta futura de petróleo considera que haverá uma 

produção incremental de 16 MM BPD, até 2040 (Tabela 20), proveniente de campos ainda 

não descobertos (cerca de 16% da produção mundial). A principal contribuição para o 

crescimento da oferta de líquidos advém de fontes não convencionais (em torno de 10 MM 

bpd), seguida da produção de LGNs (aproximadamente 6 MM bpd). (IEA, 2014) 

 

Tabela 20 – Evolução da oferta mundial de petróleo por fonte, 1990 – 2040 (MMbpd) 
 

Fonte 1990 2013 2020 2040

Óleo Bruto (Crude oil) 59,6 68,6 68,0 66,4

Líquidos de gás natural  (LGNs) 5,6 12,5 14,6 18,2

Óleo não convencional (tight oil, oil sands, óleo ultra-pesado) 0,4 6,1 10,8 16,2  

 

Fonte: World Energy Outlook, New Policies Scenario (IEA, 2014) 

 

Segundo a IEA, a oferta mundial de petróleo pode ser dividida em dois períodos no 

horizonte 2040. O primeiro, até meados da década de 2020, caracteriza-se pelo aumento da 

participação da produção de líquidos dos países não-OPEP na oferta global de petróleo, onde 

se destacam os campos de tight oil nos EUA, as areias betuminosas no Canadá e o pré-sal no 

Brasil.  
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Até 2025, a produção de tight oil e de LGN dita a dinâmica do crescimento da oferta 

mundial de líquidos, seguida das adições de petróleo pesado (notadamente da Venezuela e do 

Canadá). Nesse sentido, o WEO (IEA, 2014) indica que nesse período haverá um aumento da 

participação de correntes leves em relação às pesadas. (Figura 61) 

 

 

 

Figura 61 – Variação da oferta mundial de petróleo, por tipo de corrente, 2013 - 2025 (MM bpd) 
 

Fonte: World Energy Outlook, New Policies Scenario (IEA, 2014) 

 

Atualmente, metade da produção dos EUA é proveniente de dois estados: Dacota do 

Norte e Texas, onde residem os principais campos de óleo não convencional. Segundo o 

WEO (IEA, 2014), a produção de tight oil nos EUA continua sendo predominante (cerca de 

86% da produção mundial em 2013), com destaque para os campos de Bakken, Eagle Ford, 

Permiano e Marcellus (este com foco nos LGN). 

Os demais países com potencial de desenvolvimento da produção de não 

convencionais são: Canadá, Rússia, Argentina, México e China. Junto com os EUA (4,4 MM 

bpd), em 2025, a produção de tight oil desses países alcançará a marca de 6 MM bpd.   

A partir de 2025, nota-se uma contração da oferta de petróleo nos países não-OPEP, 

notadamente Rússia, China, Casaquistão e, em grande medida, do tight oil nos EUA (Figura 

62). Embora seja observado um recuo da produção da Rússia no final do período, o país 

mantém o patamar acima dos 10 MM bpd, em todo horizonte de análise.  
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Figura 62 – Produção de petróleo na Rússia e Cáspio, por grau API, 2011 - 2030 (MM bpd) 

 

Fonte: Elaboração Própria  

 

Após um vigoroso crescimento da produção de tight oil, que levará os EUA a 

ultrapassar o pico de produção, alcançado em 1970 (9,6 MM bpd), o fôlego do recurso não 

convencional começa uma trajetória de queda, após conduzir o país para um novo pico 

histórico de produção, no decorrer da década de 2020.  

A Figura 63 mostra o crescimento da produção impulsionada pelas correntes leves, até 

2025. Na cena 2030, observa-se um recuo da produção de leves, em relação ao patamar 

atingido na primeira na primeira metade da década de 2020.  
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Figura 63 – Produção de petróleo nos EUA, por grau API, 2011 - 2030 (MM bpd) 
 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Ao contrário dos EUA, o Canadá é um dos poucos representantes do grupo não-OPEP 

que mantêm a trajetória de crescimento da produção de petróleo após 2025. A expansão do 

petróleo canadense ocorre por meio do crescimento da produção das areias betuminosas, na 

região de Alberta (Oeste do Canadá), as quais são, predominantemente, correntes pesadas. 

Nesse sentido, os líquidos advindos do Canadá contribuem para o aumento da oferta de 

correntes pesadas no mercado de petróleo (Figura 64), ao contrário da trajetória do tight oil, 

dos EUA.  
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Figura 64 – Produção de petróleo no Canadá, por grau API, 2011 - 2030 (MM bpd) 
 

Fonte: Elaboração Própria  

 

Da mesma forma que o Canadá, a dinâmica da produção de petróleo da América 

Latina também contribui para o crescimento da oferta mundial de líquidos, até o final do 

período.  Contudo, ao contrário do Canadá, a participação de correntes pesadas na produção 

total diminui ao longo das cenas (cai de 46% em 2011, para 32% em 2030), enquanto cresce 

a participação de médios e leves.  

O aumento da produção de pesados na Venezuela não é suficiente para compensar a 

mudança no perfil das correntes produzidas no Brasil, que historicamente apresentava um 

padrão de produção baseado em petróleos pesados. O crescimento da produção brasileira, 

principalmente a partir de 2025 (aproximadamente 3 MM bpd), apresenta uma oferta ditada 

por petróleos médios. (Figura 65) 
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Figura 65 – Produção de petróleo na América Latina, por grau API, 2011 - 2030 (MM bpd) 
 

Fonte: Elaboração Própria  

 

No Oriente Médio, a produção de petróleo do Iraque apresenta a trajetória de mais 

forte crescimento, até o final do horizonte (aumento de pouco mais de 3 MM bpd), seguido 

do Irã (aumento de 1 MM bpd) e da Arábia Saudita (aumento de aproximadamente 1 MM 

bpd). A corrente leve do Oriente Médio é aquela que dita o crescimento da produção de 

líquidos da região, notadamente no final do período (Figura 66). 

 

 

 

 

Figura 66 – Produção de petróleo no Oriente Médio, por grau API, 2011 - 2030 (MM bpd) 
 

Fonte: Elaboração Própria  
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Os países da OPEP (notadamente no Oriente Médio), por outro lado, ampliam seu 

market share na oferta mundial de petróleo, a partir de 2025, em resposta ao declínio da 

oferta de tight oil nos EUA. Em 2030, o market share do Cartel atinge a marca de 44% da 

produção mundial, contra 40%, em 2020.  

Nota-se aqui que a Bacia do Atlântico apresenta variações nas premissas de oferta de 

petróleo dos EUA e de capacidade de refino da Europa, de acordo com a lógica de cada 

cenário. No entanto, como forma de isolar os impactos das características de cada cenário na 

indústria do refino e no balanço de petróleo e derivados, assume-se no modelo de otimização 

que as mudanças ocorridas nas variáveis de oferta de petróleo e na capacidade de refino na 

Bacia do Atlântico, em cada cenário, serão contrabalançadas pela resposta de outros atores da 

indústria petrolífera, em outras regiões, de forma que essas variáveis se mantenham estáveis, 

em termos mundiais, para que se mantenha o equilíbrio do mercado de petróleo. Por 

exemplo, uma eventual redução da oferta de LTO dos EUA é contrabalançada pelo 

incremento da produção de petróleo da OPEP. Por outro lado, uma redução na capacidade de 

refino e conversão na Europa será compensada pelo equivalente aumento na capacidade 

instalada na Ásia e no Norte da África. Este será o procedimento adotado para avaliar os 

quatro cenários descritos no Capítulo 3. 

 

 

4.5.2 Capacidade de Refino 

 

Entre 2011 e 2030, a região responsável pela maior adição de capacidade (Destilação 

Atmosférica) no parque de refino mundial é a Ásia, em torno de 10 MM bpd, sendo China e 

Índia àquelas que respondem pela principal contribuição na região, 9 MM bpd.  

Em segundo lugar, o Oriente Médio apresenta uma expansão de refino de quase 5 

MM bpd.  Em um patamar bem mais abaixo, verifica-se também um crescimento da 

capacidade de refino em outros países emergentes, situados na América do Sul, África e na 

Ex-URSS.  

De acordo com a OPEP (2014), está previsto o fechamento de aproximadamente 5 

MM bpd de capacidade de refino no mundo, até 2020, dos quais 2,9 MM bpd, ocorrerão na 

Europa. Contudo, apesar deste movimento de contração, a expansão da capacidade de refino 
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em outras regiões, promove o crescimento mundial da capacidade instalada (Figura 67), da 

ordem de 10 MM bpd, até 2020 e de 7 MM bpd76, entre 2020 e 2030.  
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Figura 67 - Evolução da capacidade de refino mundial de petróleo 
 

          Fonte: Elaboração Própria  

  

De uma forma geral, os países desenvolvidos apontam uma contração da capacidade 

de refino. O Japão indica uma redução da capacidade nominal de 700 Mbpd, no período 

analisado. Os países da União Europeia, assim como os EUA também indicam um padrão de 

retração da capacidade de refino a partir de 2020, no decorrer do horizonte 2030. 

A redução da demanda por derivados (principalmente por gasolina, diesel e óleo 

combustível), o rigor da legislação ambiental sobre a indústria, que rebate na elevação dos 

custos operacionais, na dificuldade de licenciamento ambiental e na adoção de mecanismos 

de controle das emissões de CO2, são os principais elementos inibidores da expansão da 

capacidade de refino nos países desenvolvidos. 

Até 2020, observa-se uma expansão mundial da capacidade de refino de 

aproximadamente 10 MM bpd, dos quais 40% são destinados à Ásia, 27% para o Oriente 

Médio, 13% para a América Latina e 8%, para a África, enquanto de 2% a 5% são 

direcionados para os outros países, como: EUA, Canadá, Rússia e EU (Figura 68). Grande 

parte deste movimento é decorrente de projetos que foram autorizados antes da recessão de 

                                                 
76 A capacidade de refino modelada corresponde a capacidade operacional, isto é, considera a capacidade real do 

refino operar, tendo em vista interrupções, paradas programadas, etc. Como forma de simplificar a modelagem, 

foi considerado um fator operacional máximo de 90% da capacidade nominal, projetada pela OPEP (2014). 
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2008, além de outros que foram concebidos posteriormente, mediante a dinâmica da 

economia, em cada região. 
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Figura 68 - Evolução da capacidade mundial de refino por região 
 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

De acordo com o WOO (OPEP, 2016), as unidades secundárias (conversão e 

tratamento) possuem papel fundamental para o perfil do parque de refino mundial na próxima 

década. Os investimentos em unidades de conversão e tratamento serão cada vez mais 

relevantes (Tabela 21), em função da necessidade de melhorar continuamente a qualidade dos 

derivados (produtos finais) e possibilitar uma taxa de retorno mais atrativa para a indústria do 

refino.  

A unidade de FCC é tipicamente maximizadora de gasolina. Atualmente, os FCCs 

constituem as unidades de conversão mais difundidas mundialmente, com uma capacidade de 

conversão de 17 MM bpd, representada em 400 unidades espalhadas no planeta, das quais 

pouco mais de cem (100) situam-se nos EUA (OPEP, 2016).  
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Tabela 21 – Capacidade de refino, conversão, tratamento e octanagem requerida 2019 & 2030  

(MMbpd) 
 

Destilação Atmosférica 8,3 9,1

Conversão 4,5 5,4

Coque/Visbreaking 1,4 0,9

FCC 1,2 1,7

HCC 1,9 2,8

Hidrotratamento 6,5 15,8

Gasóleo/Resíduo 0,8 1,6

Destilados 2,6 11,6

Gasolina 3,1 2,7

Octanagem 1,6 2,2

Reforma 1,2 1,5

Alquilação 0,2 0,2

Isomerização 0,3 0,5

Unidades
Projetos Existentes

Até 2019

Novos Projetos Requeridos

Até 2030

 

 

Fonte: WOO (OPEP, 2016) 

 

Contudo, diante do comportamento futuro da demanda (maior relevância do diesel em 

relação à gasolina) e da necessidade de atender uma regulação cada vez mais rigorosa, do 

ponto de vista global, em relação à qualidade dos combustíveis, com baixo teor de 

contaminantes, as unidades de hidrocraqueamento (tipicamente maximizadoras de diesel), 

devem tornar-se cada vez mais importantes (OPEP, 2016). 

Em janeiro de 2014, a capacidade mundial instalada de HCC alcançou a marca de 7,6 

MM bpd, dos quais 20% estão localizados nos EUA e 21%, na União Europeia (OPEP, 

2016). Conforme pode ser observado na Tabela 21, a unidade de HCC será aquela com a 

maior taxa de crescimento, dentre as unidades de conversão, o que também é ilustrado na 

Figura 66. Em termos de unidades de tratamento, o HDT Destilados obtém os maiores 

investimentos, notadamente na Europa. (Figura 69) 
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Figura 69 - Evolução da capacidade de conversão e tratamento nos EUA (Mbpd) 

 
Fonte: Elaboração Própria  
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Figura 70 - Evolução da capacidade de conversão e tratamento na Europa (Mbpd) 

 
Fonte: Elaboração Própria  

 

A opção pela unidade de coque baseia-se na disponibilidade de óleo pesado e ultra-

pesado, como estratégia de agregação de valor da refinaria. Nos casos em que o acesso a 

correntes desse tipo é importante, como por exemplo, as refinarias da América do Norte, que 

contam com logística para processar oil sands do Canadá, esse tipo de unidade é o mais 

indicado. Entretanto, o investimento nesse tipo de unidade é mais restritivo, considerando os 
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elementos de custo e perfil da carga processada, o que resulta em uma expansão mais tímida 

no horizonte 2030, do que o FCC e o HCC.   

Na Ásia, os investimentos são voltados, predominantemente, para o atendimento do 

mercado doméstico, em vista do crescimento esperado da demanda por derivados nesses 

países. Entre 2015 e 2030, o crescimento da demanda por derivados na China e na Índia 

totaliza 9,3 MM bpd, fato que impulsiona as adições de unidades de refino na região - Figuras 

71 e 72. 
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Figura 71 - Evolução da capacidade de conversão e tratamento na China (Mbpd) 

 
Fonte: Elaboração Própria  

 

 

No Golfo Árabe (Figura 73), apesar de uma parte representativa da expansão da 

capacidade apresentar um direcionamento para o atendimento do mercado externo, como a 

Europa, a dinâmica da demanda por derivados (crescimento de 2,9 MM bpd entre 2015 e 

2030) também explica a expansão do parque de refino (OPEP, 2016).   
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Figura 72 - Evolução da capacidade de conversão e tratamento na Índia (Mbpd) 

 
Fonte: Elaboração Própria  
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Figura 73 - Evolução da capacidade de conversão e tratamento no Oriente Médio (Mbpd) 

 
Fonte: Elaboração Própria  
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O processo de visbreaking é um dos mais antigos da indústria, remonta à década de 

1930. O principal objetivo desta unidade é reduzir a viscosidade do óleo combustível e 

aumentar o rendimento da carga de correntes intermediárias para produção de destilados. O 

baixo custo desse empreendimento não compensa o seu retorno esperado, uma vez que tal 

relação custo-benefício em outras unidades, que possuem maior poder de conversão e se 

aproximam mais do atendimento das especificações do mercado internacional de 

combustíveis, é mais vantajosa. Em suma, não é esperado a ampliação desse tipo de unidade 

no horizonte 2030. 

 

 

4.5.3 Demanda por Derivados 

 

O principal direcionador da expansão da capacidade de refino é a demanda por 

derivados. O direcionamento dos investimentos no parque de refino é calibrado, 

principalmente, pela demanda de dois produtos: gasolina e diesel. O consumo destes 

combustíveis no setor de transporte é a mola propulsora da demanda por petróleo. Em 2011, 

o setor de transporte respondeu por 59% da demanda total de petróleo.  

De acordo com o cenário de referência da OPEP (2014), esta participação tende a 

crescer para 63%, em 2040 – Figuras 74 e 75.  
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Figura 74 - Demanda de petróleo por setor em 2011 
 

Fonte: WOO, 2014  
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Figura 75 - Demanda de petróleo por setor em 2040 
 

Fonte: WOO, 2014 

 

No setor de transporte, destaca-se a demanda no segmento rodoviário. Entre 2011 e 

2030, a OPEP (2014) projeta um crescimento de aproximadamente 9 MM boe/d (de 35,8 para 

44,9 MM boe/d), o qual será ditado pelo crescimento do consumo de combustível dos países 

emergentes. Enquanto os países OCDE reduzirão a demanda de 21 para 17,4 MM boed/d 

entre 2011 e 2030, os países emergentes indicam aumento da demanda de 13,1 para 24,6 MM 

boe/d.     

Por meio do impulso da demanda por derivados dos países emergentes, a demanda 

mundial cresce de forma constante, a uma taxa média de 1% ao ano, no horizonte 2030 

(Figura 76).  
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Figura 76 - Evolução da demanda mundial por petróleo 
 

Fonte: WOO, 2014 

 

 

Por sua vez, a demanda por diesel e gasolina no setor automotivo sofre uma restrição 

cada vez mais importante das emissões de enxofre, na queima do combustível. Em todas as 

regiões observa-se uma tendência de redução do limite de concentração do poluente, para 

ambos os combustíveis (Tabelas 22 e 23).  

 

 
Tabela 22  – Limite de concentração de enxofre da gasolina, por região até 2030 – ppm 

 

Região 2014 2015 2020 2025 2030 

EUA e Canadá 30 30 10 10 10 

América latina 365 230 145 50 25 

Europa 12 12 10 10 10 

Oriente Médio 500 370 100 45 15 

Russia e Cáspio 80 60 35 20 12 

África 670 515 290 165 75 

Ásia-Pacífico 190 160 70 40 20 
 

Fonte: WOO (OPEP, 2016) 
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Tabela 23  – Limite de concentração de enxofre do diesel, por região até 2030 – ppm 
 

Região 2014 2015 2020 2025 2030 

EUA e Canadá 15 15 15 10 10 

América latina 630 450 195 40 35 

Europa 20 18 12 10 10 

Oriente Médio 900 470 125 45 20 

Russia e Cáspio 90 70 55 40 25 

África 2800 2000 850 390 155 

Ásia-Pacífico 245 185 105 45 25 
 

Fonte: WOO (OPEP, 2016) 

 

A regulação mais restritiva sobre as emissões de enxofre no transporte automotivo 

implica na necessidade de investimentos crescentes no parque de refino mundial, 

notadamente em unidades de tratamento, como os HDTs.  

O aumento da participação de veículos de passeio nos países emergentes é um 

elemento chave para explicar o crescimento da demanda por derivados. Em 2011, existiam 

940 milhões de veículos leves no mundo, dos quais dois terços pertenciam aos países OCDE. 

Contudo, em 1970, apenas 6% desses automóveis estavam localizados nos países emergentes 

OPEP (2014). 

Dentre os países em desenvolvimento, destaca-se a China, cujo número de veículos de 

passeio aumentou mais de 60 milhões, entre 2000 e 2011, enquanto o segundo e terceiro 

colocados foram a Rússia e o Brasil, que apresentaram aumento de aproximadamente 18 

milhões de unidades nesse período. De acordo com a OPEP, essa tendência continuará 

presente nas próximas décadas e inverterá essa relação entre os países OCDE e não-OCDE. 

Em 2030, haverá cerca de 1,7 bilhão de automóveis, dos quais 42% (700 milhões) 

corresponderão aos países OCDE (OPEP, 2016). 

No horizonte 2030, a OPEP projeta a continuidade desse padrão de consumo nos 

países em desenvolvimento, o que impacta diretamente a demanda por petróleo. A demanda 

por combustível no setor de transporte chinês, em 2011, foi de 3,2 MM boe/d, enquanto em 

2030, a projeção é de 7,4 MM boe/d.  

Por outro lado, a Figura 77 mostra que os países/regiões desenvolvidos, como EUA, 

Europa e Japão, indicam retração da demanda por derivados, em resposta aos fatores 

levantados no capítulo 2 deste trabalho.  
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Figura 77 - Evolução da demanda por petróleo por país/região MM boe/d 

 
Fonte: WOO, 2014  

 

A demanda global por gasolina é impulsionada pelos países emergentes, porém ela é 

compensada negativamente pela contração da demanda nos países desenvolvidos. Como 

resultado, a demanda global por diesel aumenta mais do que a projeção da demanda por 

gasolina, que cresce a taxas menores - Figura 78 (OPEP, 2014).    
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Figura 78 - Evolução da demanda mundial dos principais derivados MM boe/d 
 

Fonte: WOO, 2014  
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A OPEP (2014) projeta um aumento gradual desse indicador, em função da expansão 

das frotas de ônibus e caminhões, que serão movidos, predominantemente, por este 

combustível. Além dos veículos pesados, é esperado um aumento importante dos veículos 

leves com motores diesel.  

O aumento da participação do diesel na matriz energética mundial é retratado na 

Tabela 24. Em 2013, a demanda por diesel/gasóleo é de cerca de 3 MM bpd superior à 

demanda por gasolina. Em 2030, essa diferença mais do que dobra (7,4 MM bpd).  

 

Tabela 24 – Demanda mundial por derivados, por cena, até 2030 ( MM bpd) 

 

Ano 2013 2020 2025 2030

Leves 39,0 42,2 44,1 45,6

Etano 10,0 11,0 11,6 12,1

Nafta 6,0 6,6 7,1 7,6

Gasolina 23,0 24,6 25,4 25,9

Destilados Médios 32,7 37,0 39,5 41,5

QAV/Querosene 6,6 7,3 7,8 8,2

Diesel/Gasóleo 26,1 29,7 31,7 33,3

Pesados 18,4 17,7 17,8 17,8

Óleo Combustível 8,0 7,1 6,9 6,6

Outros 10,4 10,6 10,9 11,2

Total 90 97 101 105

Demanda Mundial por DerivadosDerivados

 

 

Fonte: WOO, 2014 

 

Além do transporte automotivo, o transporte marítimo também é responsável pelo 

aumento da participação do diesel/gasóleo na demanda global por derivados. De acordo com 

a OPEP (2016), atualmente, 18% das frações de gasóleo são destinadas ao consumo de 

bunker (combustível utilizado navios). Devido às mudanças na regulação, que reduzirão a 

participação do óleo combustível como insumo do bunker, projeta-se um aumento da 

participação do gasóleo para 40%.   

De fato, um dos aspectos que mais afetarão a demanda de óleo combustível nas 

próximas décadas é a regulação internacional do bunker77. Em 2008, a International 

Maritime Organization (IMO) determinou as metas globais a serem atendidas nas áreas de 

                                                 
77 Bunker é o combustível utilizado no transporte marítimo, que responde por grande parte da demanda por óleo 

combustível. A demanda deste combustível está associada, em grande medida, ao comércio internacional de 

petróleo. Os três maiores portos de bunker do mundo estão localizados em Cingapura, Fujairah (Emirados 

Árabes) e em Rotterdam (Holanda). Juntos, eles respondem por um terço do consumo mundial de bunker. Em 

2012, 42 milhões de toneladas de bunker foram vendidas no porto de Cingapura, (OPEP, 2016). 
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controle ambiental, denominada Emissions Control Areas (ECA), acerca das reduções das 

emissões de enxofre. A 1ª zona da ECA78 foi no Mar Báltico, em 2006, seguida pelo Mar do 

Norte, em 2007. A área de cobertura das ECAs tem extensão de 200 milhas náuticas da costa. 

A motivação da criação das ECAs surgiu da preocupação da comunidade internacional em 

mitigar a poluição advinda da queima do combustível dos navios, na atividade do transporte 

marítimo de petróleo e derivados. A regulação proposta pela IMO determinou que o bunker 

utilizado em embarcações não poderia conter mais de 1,0% de enxofre (10.000 ppm) a partir 

de 2010, quando queimado nas regiões contidas nas ECAs.  A partir de 2015, a queima não 

poderá exceder o limite de 0,1% de enxofre (1.000 ppm).  

A dificuldade em especificar o bunker na qualidade requerida pela nova legislação 

destruiu grande parte do mercado de óleo combustível de alto teor de enxofre na Europa, o 

que levou a uma queda importante nas vendas de bunker no porto de Rotterdam, que caíram 

de 13,6 MM toneladas, em 2006, para 10,9 MM toneladas, em 2012.  A partir de 2014, 

Rotterdam se tornou o primeiro porto da Europa a ofertar bunker com base em líquidos de 

gás natural (LGN), com vistas a adequar os limites de emissões de enxofre proveniente da 

queima do combustível, na região.  

  

 

4.6 OUTRAS PREMISSAS DO MODELO 

 

A maioria das cargas está disponível para o modelo sem custo. Todos os petróleos 

possuem preço zero, com exceção dos petróleos que são tratados como swing79 no mercado 

mundial. Como antes destacado, o Arab Light é considerado o petróleo swing e o seu custo 

reflete o preço histórico ou a meta de preços para anos futuros. Desta forma, o modelo 

buscará otimizar seu resultado, primeiro, com todos os demais petróleos, ofertados sem custo, 

e utilizará somente um volume mínimo necessário do Arab Light.  

O preço do petróleo marcador (Arab Light) representa o custo de suprimento 

imputado no modelo, ao longo do horizonte 2030. O preço de longo prazo do petróleo no 

modelo alcança a marca de US$ 120/bbl (US$ 2016) no final do período. Essa projeção foi 

baseada na própria visão de mundo da IEA, a qual está retratada no Relatório Anual da 

Instituição – World Energy Outlook (WEO) de 2016 (IEA, 2016).  

                                                 
78 A América do Norte incorporou a ECA em 2012. 
79 São tipos de petróleos que podem sofrer variações de oferta, de acordo com a decisão do agente, vis a vis a 

sua percepção de equilíbrio acerca do mercado internacional de petróleo. 
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Os preços apontados pela IEA no WEO 2016 (Figura 79) refletem um cenário que 

contempla preços altos do petróleo, fato este que representa um aspecto conservador desse 

estudo em relação ao futuro do refino europeu. Historicamente, preços altos do petróleo estão 

associados a margens elevadas de refino, principalmente devido a abertura do diferencial 

entre correntes leves e pesadas. Dessa forma, em cenários cujo preço do petróleo marcador 

apresentam valores mais baixos, a indústria do refino europeu estaria, provavelmente, sujeita 

a desafios ainda maiores. Não obstante, recomenda-se que a modelagem desenvolvida nesse 

estudo seja revisitada, à luz de trajetórias de preço do petróleo mais moderadas, no longo 

prazo.      
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Figura 79 - Evolução do preço de referência do petróleo BRENT entre 2011 e 2030 

 
Fonte: WEO, 2016 

   

Outro aspecto importante a ser ressaltado é o alinhamento da trajetória de preço do 

petróleo projetado pela IEA com os dados extraídos da OPEP, de demanda por derivados e de 

capacidade de refino no horizonte 2030. De acordo com o WOO 2014, a média do preço do 

petróleo marcador no período 2020 a 2030 é de US$ 124,5/bbl.  

O gás natural utilizado como insumo na refinaria (IEA, 2014) é modelado de acordo 

com a sua disponibilidade dos mercados (Tabela 25). Quanto maior a oferta deste energético 

em determinada região, maior será o volume disponível para o refino nessa localização, 

comparativamente a outras regiões onde oferta é mais restrita. Contudo, toda a oferta de gás 

natural é modelada podendo ser comprada pela refinaria a um custo igual a zero. 
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Tabela 25 - Disponibilidade de gás natural 

País/Região
Disponibilidade GN

(MM pés cúbicos/dia)

Canadá 125

EUA 2.197

México & América Central 507

América Sul 255

Europa - NWE 345

Europa - Mediterrâneo 188

Europa - Central 194

África - Norte 77

África Sul e Meridional 5

Rússia 87

Golfo Árabe 590

Sul Ásia 5

Sudeste Asiático 97

China 573

Japão 8

Coréia Sul 82

Oceania 56

Brasil 270  

 

        Fonte: IEA, 2014  

 

As diferenças de disponibilidade de gás natural como insumo de refinarias entre as 

regiões, observadas na Tabela 25, representam as variações regionais na dinâmica deste 

energético entre os mercados, as quais estão associadas aos diferentes níveis de preços 

praticados nestes mercados. A menor disponibilidade de gás natural na Ásia do que nos EUA 

implica em um consumo relativamente maior de gás natural pela atividade de refino nos 

EUA.   

 

 

4.7 UNIDADES DE DESTILAÇÃO 

 

Embora haja variação entre as refinarias, uma torre de destilação apresenta, de uma 

forma geral, cinco cortes diante da carga processada, com base nas respectivas faixas de 

temperatura (IFP TRAINING, 2014): 

I. Gás & Nafta (150 a 180oC); 

II. QAV (220 a 240oC); 
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III. Gasóleo Leve (320oC); 

IV. Gasóleo Médio (330 a 350oC); 

V. Resíduo Atmosférico (até o ponto de ebulição). 

 

Os produtos da unidade de destilação são identificados em 87 correntes 

intermediárias, sendo que cada uma possui uma qualidade fixa. Estas correntes cobrem todos 

os tipos típicos de cortes, incluindo cortes intermediários.  Para a maioria dos cortes existem 

diversas possibilidades de qualidade, que refletem o intervalo de qualidade encontrado entre 

diferentes petróleos.  

De acordo com Ohara (2014), o objetivo da aplicação dos modelos no mercado de 

petróleo é obter, para cada petróleo, os rendimentos em derivados que maximizam o lucro 

(margem) do refinador, em cada uma das configurações de refino avaliadas. A ideia é que o 

diferencial de preços entre dois petróleos está diretamente relacionado com o diferencial entre 

suas margens ótimas numa determinada configuração de refino.  

Na modelagem proposta nesta Tese, a capacidade de destilação em cada refinaria é 

representada como uma única unidade de destilação, que inclui a destilação atmosférica, a 

destilação a vácuo e as unidades de tratamento e fracionamento de gases que antecedem a 

entrada do petróleo na torre de destilação (pré-flash). A carga para as unidades de destilação 

são petróleos e condensados. 

As frações obtidas por meio da destilação representam a constituição “natural” de um 

petróleo em derivados, ou seja, quanto das faixas de hidrocarbonetos correspondentes aos 

derivados se pode obter a partir da mistura de hidrocarbonetos que compõe aquele petróleo 

específico. Outros processos de refino, porém, utilizando como carga os cortes de baixo 

interesse comercial, conseguem obter intermediários adequados para compor a mistura de 

derivados de maior valor agregado, viabilizando a obtenção de um perfil de produtos de 

maior valor de mercado. (Ohara, 2014) 

O consumo de energia pelos processos de refino foi representado na modelagem 

através de uma corrente de óleo combustível equivalente, consumida pela unidade. A tabela 

26 apresenta alguns exemplos de consumo em unidade de óleo combustível equivalente, que 

representam o consumo energético de unidades (Hidrocarbon Process, 2008). 
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Tabela 26 - Autoconsumo de energia das unidades de refino 
 

Unidade 
Refino 

Carga 
Unidade 

Consumo Energético 
(bbl OC / bbl carga) 

FCC Nafta Pesada -0,006650 

Alquilação Propeno -0,129400 

Reforma VGO -0,008370 

Coque RV -0,024600 
 

Fonte: Elaboração Própria  

 

A elaboração dos parâmetros do consumo energético e dos custos operacionais de 

cada unidade foi construída, nesta modelagem, através da análise de dados de diversas 

consultorias, que são consideradas referência em estudos acadêmicos da indústria do petróleo 

(GARY, HANDWERK; KAISER, 2007; HIDROCARBON PROCESSING, 2008; MAPLES, 

2000; PETROBRAS, 2006). 

A principal inovação da modelagem proposta nesta Tese refere-se à introdução de um 

custo ambiental associado às emissões de CO2. A perspectiva de cenários possíveis que 

implicam no acirramento do rigor ambiental associado às emissões de CO2 na atividade de 

refino, requer um tratamento mais cuidadoso desta variável na função objetivo da otimização 

do modelo.  

De fato, o impacto da regulação do sistema ETS no parque de refino europeu ocorre 

por meio de duas vias, pela configuração do refino (Tabela 27) e pelo preço do carbono, 

conforme descrito no Capítulo 2. Nesse sentido, a Tabela 27 apresenta uma faixa de 

intensidade de carbono (Mertens, 2012), de acordo com a configuração típica da refinaria, ou 

do parque de refino em questão. A modelagem proposta neste trabalho considera que o refino 

típico da Europa é o Cracking, baseado em unidades de FCC e/ou Visbreaking. Em todos os 

cenários, o parque de refino europeu caminha no sentido de aumentar o seu grau de 

complexidade, seja através do fechamento de refinarias relativamente simples, ou pelo 

investimento em unidades de alto grau de conversão, voltadas para a maximização de diesel. 
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Tabela 27 - Configuração de Refino e emissões de CO2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mertens, 2012 

 

Do ponto de vista do impacto do preço do carbono nos custos operacionais das 

refinarias, quanto maior o preço do carbono, maiores os custos associados às emissões de 

CO2 nas refinarias, mediante as regras da União Europeia para a indústria (apresentado no 

capítulo 2).  

Existe uma incerteza considerável associada à previsão do preço do carbono no 

horizonte 2030, explicada, em grande parte, pela dificuldade de antecipar o caminho que será 

traçado pelos países na condução da regulação das emissões de CO2. Assim, as instituições 

apontam numa faixa ampla de variação. Para 2030, a Synapse Enery Economics projeta uma 

faixa de preço de US$ 21-43 t/CO2 nos EUA, de acordo com os cenários Low Case e High 

Case (Synapse, 2017).  A Climate Strategies prevê a faixa de €20-50 t/CO2 no EU - ETS, 

durante o período de 2021 a 2030 (Climate Strategies, 2017). 

Os cenários RENASCIMENTO e SOBERANIA, que se encontram à esquerda do 

eixo de Restrições de Emissões de CO2 das Refinarias Europeias, apresentam um padrão de 

manutenção do nível do preço do carbono, no horizonte 2030, condizente com a perspectiva 

de atenuação do rigor das emissões. Por outro lado, os cenários SUCATEAMENTO e 

SOBREVIDA mostram uma trajetória ascendente, que inicia em 2020 e se mantém crescente 

até o final do período.  

Assim, os preços de carbono associados aos cenários SOBERANIA e 

RENASCIMENTO foram balizados de acordo com a visão de mundo do cenário da Agência 

Internacional de Energia, denominado CURRENT POLICIES SCENARIO (IEA-WEO, 

2016). Por outro lado, os preços de carbono presentes nos cenários SUCATEAMENTO e 

SOBREVIDA foram baseados na visão de mundo do cenário 450 da Agência Internacional 

de Energia (IEA-WEO, 2016).  A Figura 80 resume esta projeção. 

 

Configuração Refino t CO2/t petróleo

hidroskimming 0,08 - 0,15

FCC / Visbreaking 0,20

HCC  + Coque 0,20 - 0,35

RFCC + HDT 0,30 - 0,40
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Figura 78 - Projeção de preço do carbono nos cenários no horizonte 2030 em US$/tCO2 
 

Fonte: WEO, 2016  

 

A associação dos preços do carbono dos cenários da IEA com os preços dos cenários 

presentes nesta Tese se justifica na aderência entre os mesmos, no que tange a visão de 

mundo relativamente à evolução da regulação ambiental. Os cenários SOBERANIA e 

RENASCIMENTO indicam uma incapacidade do governo de implementar metas e propostas 

que promovam mudanças significativas nos preços relativos dos combustíveis, em favor dos 

renováveis, em um contexto que a soberania energética se sobrepõe aos objetivos da política 

climática da União Europeia. 

No mesmo sentido, o CURRENT POLICIES SCENARIO, da IEA, aponta na 

continuidade do arcabouço regulatório vigente, como a manutenção de subsídios em favor 

dos combustíveis fósseis, o que impede mudanças significativas no preço do mercado de 

carbono e na matriz energética mundial, nas cenas futuras.  

Os cenários SUCATEAMENTO e SOBREVIDA refletem um ambiente de mudança 

disruptiva no posicionamento do governo em relação a regulação ambiental, ao impor custos 

crescentes às indústrias energo-intensivas, com objetivo de avançar na realização de metas 

que visam a substituição dos combustíveis fósseis na matriz energética mundial.  

No mesmo sentido, o cenário 450 da IEA contempla uma gama de ações 

governamentais, como uma severa precificação de carbono (via sistema cap na trade e 

taxação de carbono), avanços significativos de eficiência energética e a promoção de 

combustíveis alternativos para os veículos, com objetivo de evitar o aquecimento global do 
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planeta para níveis superiores, em 2100, a 2 graus Celsos, em relação aos níveis observados 

na era pré-industrial.   

Vale destacar que nesse trabalho não foi considerada a possibilidade de abatimento 

das emissões de GHG nas refinarias, conforme oscilação dos preços do CO2. Essa alternativa 

metodológica, presente no artigo BRANCO, et al (2011), mostra que é possível uma redução 

das emissões de CO2 de uma refinaria, na medida em que o preço do carbono atinge 

patamares elevados:  

 

The 100 US$/tCO2 is the carbon price that leads to the modification of the original 

refining scheme (at 15% p.a. discount rate and useful life of 30 years). Actually, the 

two proposed refineries (focused on diesel or basic petrochemicals) significantly 

reduce their emissions starting at a price of US$ 100/tCO2. At prices under 100 

US$/tCO2, the proposed refineries reduced their operational margins, but did not 

alter their schemes (BRANCO ET AL, 2011). 

 

 

Há um grande número de metodologias que buscam mensurar os impactos do preço 

do carbono e do esquema de refino nos custos operacionais das refinarias, mediante a 

implantação da Fase 3 (2013 – 2020) do sistema ETS. De acordo com Lacombe (2009), por 

exemplo, uma refinaria tipo cracking localizada no Noroeste da Europa (NWE) sofreria um 

incremento de custo direto da ordem de US$ 3,7/tonelada CO2, ao preço de carbono de € 20/ 

tonelada equivalente de CO2. A CONCAWE (2013) estimou que a indústria sofrerá um 

incremento de custo da ordem de US$ 2,5 – US$ 4,0/bbl, em 2020, em função de uma 

eventual trajetória ascendente dos preços do carbono, diante da política ambiental imposta ao 

setor de refino europeu. 

O impacto da precificação de carbono sobre as margens de refino da Europa, 

mensurado nos cenários modelados no PLANINV Mundo (Tabela 28), utilizou como 

referência o modelo utilizado pela empresa KBC Process Technology LTD, elaborado pelo 

consultor sênior Joris Mertens.   O custo ambiental atende a seguinte equação: 

 

Equação 4.7 

 

 

Em que é o custo do carbono por tonelada de CO2,  é o impacto da 

precificação do carbono sobre as margens de refino,   é a intensidade do 
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carbono  por barril de petróleo processado, e d é um parâmetro80 calculado pela multiplicação 

da densidade do petróleo, pela taxa de câmbio dólar/euro e pelo fator de conversão m3/bbl. 

A Figura 81 mostra que, de acordo com a variabilidade do custo do carbono e da 

configuração do parque de refino, o impacto sobre as margens de refino nos cenários 

analisados (Tabela 28) pode variar de US$ 0,2/bbl (ao preço de 3 €/tCO2) até US$ 3,5/bbl (ao 

preço de 75 €/tCO2). 
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  Figura 81 – Impacto do custo ambiental sobre as margens de refino em US$/bbl 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Essa metodologia assume como premissa que o impacto da precificação do carbono 

sobre a rentabilidade da refinaria considera que todas as emissões devem ser efetivamente 

pagas junto ao Órgão Regulador. Nesse contexto, deve-se notar que embora os sistemas de 

precificação de carbono baseados no comércio de emissões contemplem alguma 

compensação parcial para as empresas poluidoras, como por exemplo através do 

fornecimento gratuito de allowances, essa metodologia baseia-se, por simplificação, no 

pagamento integral associado às suas emissões (Mertens, 2012).   

                                                 
80 A taxa de câmbio euro/dólar foi definida como um valor igual a 1,3. O indicador de densidade de petróleo 

(Specific Gravity) foi determinado como 0,83. O fator de conversão m3/bbl foi definido como 0,15898. 
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O impacto do custo ambiental das emissões de CO2 na atividade de refino da Europa 

varia de acordo com o cenário utilizado e, também, ao longo de períodos: 2018 – 2020; 2021 

– 2025; 2026 – 2030 (Tabela 28). A quantificação desta variável no modelo ocorre na 

unidade de Destilação Atmosférica, com objetivo de representar o formato da regulação do 

sistema EU ETS, o qual concede à refinaria um limite de emissão de CO2, por tonelada de 

petróleo processado. 

 

Tabela 28 – Custo operacional da precificação de CO2, por períodos e cenários em US$/bbl  
 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Entre 2011 e 2014 não foi incorporado nenhum tipo de custo relativo às emissões de 

CO2 das refinarias europeias no modelo, com objetivo de ilustrar a fase inicial de implantação 

das penalidades81, para aquelas que ultrapassassem os novos limites de emissões 

estabelecidos. Esse período compreende a passagem da Fase 2 (2008 – 2012) para a Fase 3 

(2013 – 2020) do programa EU ETS, quando é implantado um mecanismo de redução 

gradual82 nos limites de emissões de CO2 para a atividade de refino europeu.  

 

 

4.7.1 Limitações da unidade de destilação 

 

A Torre Pré-Flash é uma unidade de destilação que pode ser adicionada a uma 

refinaria já existente, com objetivo de separar as correntes leves de hidrocarbonetos (como 

nafta e outras correntes leves). Dessa forma, a torre de Destilação Atmosférica pode 

processar cortes mais pesados de um determinado petróleo e, assim, aumentar não só a carga 

                                                 
81 Em 2013, a multa estabelecida para as refinarias  foi de € 100 euros por tonelada de CO2 (ou equivalente 

quantidade de outros GHG). A penalidade aumenta anualmente, de acordo com a taxa de inflação da Zona do 

Euro.  
82 É proposta uma nova regra que determina uma redução anual de 1,74% nos limites de emissões.  

Períodos Soberania Sucateamento Renascimento Sobrevida 

2015 - 2017 0,20 0,20 0,20 0,20 

2018 - 2020 0,50 0,75 0,50 0,75 

2021 - 2025 0,75 1,50 0,75 1,50 

2026 - 2030 1,00 3,50 1,00 3,50 
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processada, como também a rentabilidade da refinaria, através da maximização da produção 

de destilados médios, na Torre de Destilação.  

A necessidade de adequar a capacidade de refino instalada ao crescimento da 

produção de óleo leve dos EUA leva o refinador a fazer investimentos em unidades 

complementares, como as torres Pre-Flash (splitters), no sentido de acomodar o excesso de 

produção de correntes leves, advindas do processamento do LTO.  

As refinarias podem apresentar configurações distintas da unidade de Destilação 

Atmosférica, seja com um, dois ou três estágios. A Figura 82 mostra um exemplo hipotético 

de uma refinaria com uma Unidade de Destilação com 3 estágios.  

 

 
 

Figura 82 - Unidade de Destilação Atmosférica em três estágios 
 

Fonte: HELRIGHEL (2010) 

 

Em 2014, os investimentos em splitters resultaram em um incremento de 445 Mbpd 

na capacidade de refino do Golfo do México, equivalente a um aumento de 5% na capacidade 

total da região. (Crooks, 2014) 

A modelagem proposta nesta tese de doutorado assume como premissa a limitação da 

capacidade de destilação em processar correntes leves. Ou seja, considera que a torre de 

destilação possui limites físicos para o processamento de volumes com elevado grau API 

(Tabela 29).  
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        Tabela 29 - Correntes leves de petróleo dos EUA e rendimentos de Nafta 
 

Tipo de Petróleo
Nafta e outros leves

(%)
Blend (%)

WTI 32,80 46

Bakken 35,70 27

Eagle Ford 43,60 27

 
 

Fonte: U.S. EIA, 2014 

 

Tal restrição foi definida no modelo através de uma estimativa dos rendimentos de 

Nafta e outras frações leves com base no API das principais correntes de petróleos produzidas 

no mundo. A existência de uma relação linear entre as duas variáveis (rendimento de Nafta 

retirado na Torre de Destilação e API da carga processada) mostra que, quanto mais alto o 

API, maior é o rendimento em Nafta (Figura 83).  

 

 
 

Figura 83 - Rendimento de Nafta na Torre de Destilação como função do API dos petróleos 
 

Fonte: (PETROBRAS, c2014) 

 

O API médio da carga processada do parque de refino dos EUA gira em torno de 30º - 

35º API (U.S. EIA, 2014). Considerando que as refinarias americanas foram construídas para 

processar um petróleo do tipo leve a médio, com posteriores investimentos em conversão, 
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adotou-se uma premissa de um limite máximo de 25%, que mostra coerência com o 

rendimento em nafta de petróleo na faixa de 30 a 35°API, observado na Figura 80.  

A premissa de restrição de produção de Nafta e outros leves em 25% indica que os 

investimentos em unidades complementares à Torre de Destilação não são suficientes para 

ultrapassar a faixa do API médio (30º a 35º API) da carga processada nos EUA, apesar de um 

número significativo de refinarias informar o lançamento de novos projetos de splitters.  

Dessa forma, o modelo busca retratar os desafios em que se encontram os refinadores 

norte-americanos em utilizar toda oferta disponível de tight oil em um parque de refino que 

foi construído com vistas a maximizar o processamento de correntes médias e pesadas.  

De acordo com Baker & O’Brien (2014), as refinarias possuem limites de 

processamento de correntes leves, como por exemplo o LTO, conforme apontado em 

relatório produzido em setembro de 2014: 

 

LTO processing constraints vary by refinery, and the nature of such constraints are 

generally not publically available. Such constraints may include the amount of 

traffic that the crude atmospheric distillation unit (CDU) can handle, refinery light 

ends handling capacity, CDU-fired heater capacity, the CDU pre-heat train 

configuration, and various other factors (BAKER & O’BRIEN, 2014).  

 

De acordo com o estudo referenciado acima, a base do LTO é formada pela mistura 

(blend) de três tipos de correntes produzidas nos EUA: 46% WTI, 27% Bakken e 27% Eagle 

Ford. O blend formado por essas correntes apresentam elevado rendimento de nafta e de 

outras frações leves. 

 

 

4.8 UNIDADES INTERMEDIÁRIAS E INFORMAÇÕES AUXILIARES DO MODELO 

 

Além da unidade de destilação, são modeladas mais 21 unidades intermediárias e 

auxiliares.  As cargas para cada unidade intermediária são cortes de destilação provenientes 

da unidade de destilação ou cortes intermediários provenientes de outras unidades 

intermediárias. Para cada unidade intermediária estão modelados rendimentos de cada 

possível carga.  

Os produtos dessa unidade são intermediários com qualidades fixas. Similar à unidade 

de destilação, cada corrente intermediária gerada por uma unidade intermediária pode ter 

múltiplas variações de qualidade, cobrindo o intervalo médio de qualidade produzido. 
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 Para cada unidade intermediária estão modelados rendimentos de cada possível carga. 

Não há uma mistura de cargas para a unidade intermediária, mas o modelo permite que a 

unidade processe diversas cargas simultaneamente (desde que a capacidade total não seja 

ultrapassada), o que simula a dinâmica de mistura. 

A demanda final é representada por 17 tipos de produtos nos mercados. Como forma 

de modelar a mudança da especificação de determinado produto ao longo do tempo é preciso 

cadastrar mais de um tipo de produto, por exemplo: diesel BTE e diesel ATE. Dessa forma, 

para estes casos (notadamente o diesel e gasolina), existe um produto específico83 para cada 

região (Tabela 30).  

 

Tabela 30 - Propriedades de qualidade do diesel BTE nas regiões 
 

Produto Região Limite Máx S (PPM) Limite Min Cetano Limite Máx Ponto Nevoa

diesel BTE EUA (PADD 3) 15 40 101,7

diesel BTE Europa (NWE) 10 46 188,9

diesel BTE Brasil 50 42 188,9

diesel BTE Ásia 10 46 188,9

diesel BTE África 500 46 188,9
 

 

Fonte: McKinsey, 2014 

 

Com objetivo de otimizar a solução do modelo, é permitido o transporte de produtos84 

entre os mercados, regiões produtores de petróleo e refinarias. Desta forma, estão modeladas 

capacidades máximas de diversos tipos de transportes, em diferentes rotas, para viabilizar tais 

fluxos. 

Entre as opções de transportes incluídas no modelo estão: barcaça, dutos, trem , 

navios e caminhões.  Além destes transportes, há também um tipo de transporte “Local” para 

modelar fluxos de produtos entre mercados e refinarias e entre regiões produtoras e refinarias 

de uma mesma localidade geográfica (usualmente uma capacidade ilimitada e sem custo). 

                                                 
83 Os produtos incluem dois tipos de gasolina (alta e baixa octanagem), dois tipos de diesel (alto e baixo teor de 

enxofre), e dois tipos de óleo combustível (alto e baixo teor de enxofre). 
84 Em geral, todos os produtos possuem um preço zero em seu mercado, com exceção de certos derivados, 

considerados coprodutos no processo de refino, que apresentam, em alguns mercados, um preço e não 

apresentam limites máximos de consumo. Esta dinâmica representa a capacidade de certos mercados de 

absorverem o excesso de oferta do mercado a um preço baixo, o que possibilita o modelo produzir mais destes 

coprodutos, caso seja necessário para atender o restante da demanda final de derivados. Por exemplo, o modelo 

possui um preço para o óleo combustível de baixo teor de enxofre no Japão, de GLP e nafta no PADD 3, e de 

coque em cada um dos mercados. 



162 

 

(Petrobras, 2015). Assim, pode-se modelar, por exemplo, o custo do frete de exportação de 

gasolina com origem em um porto no Noroeste da Europa e destino na Costa Leste dos EUA 

(Tabela 31), ao longo do horizonte 2030.  

 

Tabela 31 - Projeção do custo de frete de gasolina com origem na Europa e destino nos EUA – 

US$/m3 

 
 

Fonte: Petrobras, 2014 

 

Além dos tipos de transporte, o modelo contempla alguns terminais com vistas a 

representar determinados fluxos existentes no mercado. Por exemplo, oleodutos de 

exportação que levam o petróleo de uma região produtora para um terminal na costa e, 

posteriormente, para o mercado consumidor através de um navio petroleiro. Esses casos 

foram modelados através da combinação de uma rota (ou arco) de oleoduto entre a região 

produtora e um terminal e, ainda, um arco do terminal para a refinaria na localidade 

consumidora (PETROBRAS, c2014) – Figura 84. 
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Figura 84 - Representação dos arcos logísticos (marítimos, dutoviários e ferroviários) nos EUA entre 

as regiões produtoras (E&P) e de consumo de petróleo (RF). 
 

Fonte: Petrobras, 2014 
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4.9 RESULTADOS  

 

Nesse tópico serão realizadas análises de indicadores que representem, de alguma 

forma, as perspectivas para o refino europeu, nas diferentes possibilidades de futuro, com 

base na combinação das incertezas críticas elencadas. Serão apresentados gráficos e tabelas 

com objetivo de revelar as principais diferenças entre os cenários, para uma mesma variável, 

assim como os impactos gerados em diferentes regiões, em uma visão de futuro específica.  

Os resultados do modelo aqui apresentados revelam, por exemplo, o consumo 

energético do parque de refino em regiões distintas, para um cenário desafiador, a alocação 

de petróleo no parque de refino europeu para os diferentes cenários, os fluxos de derivados 

entre a Europa e o resto do mundo, os valores sombra de derivados, dentre outros.    

 

4.9.1 Consumo Energético - Cenário Sucateamento 

 

Como forma de apresentar o comportamento dos cenários em relação à evolução do 

consumo de energia, um primeiro exercício remete a trajetória desta variável nos EUA e na 

Europa, na visão de futuro do SUCATEAMENTO. Este cenário reúne os condicionantes 

fundamentais para contração da capacidade de refino na Europa. Além da questão ambiental, 

os condicionantes favoráveis para o crescimento da produção de petróleo não convencional 

na América do Norte propiciam ganhos econômicos e o fortalecimento do parque de refino 

dos EUA, em detrimento do europeu. Nesse sentido, espera-se uma redução do autoconsumo 

de energia no parque de refino da Europa, enquanto cresce o consumo energético das 

refinarias dos EUA, ao longo do horizonte 2030, conforme observa-se na Figura 85.  
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Figura 85 - Cenário Sucateamento: Consumo de energia (Mbpd) do parque de refino dos EUA e da 

Europa 2015 – 2030 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

4.9.2 Carga Processada 

 

A carga processada do parque de refino europeu é um indicador que espelha o nível 

de atividade da indústria, na medida em que determina a ociosidade da capacidade instalada. 

Nos cenários apresentados, o rumo da indústria se desdobra em caminhos distintos, 

balanceados pela atuação da Comissão Europeia na regulação das emissões de CO2 e pela 

política de promoção da atividade petrolífera da América do Norte. 

Os resultados mostram uma queda acentuada da atividade de refino na Europa nos 

cenários SUCATEAMENTO e SOBREVIDA (Figura 83), o que evidencia o impacto da 

elevação do custo ambiental sobre a rentabilidade do setor. Por outro lado, o relaxamento do 

rigor ambiental propicia uma recuperação da indústria no longo prazo, notadamente nos 

cenários RENASCIMENTO e SOBERANIA.  

Entre 2020 e 2025, observa-se uma suave variação entre os cenários SOBERANIA e 

RENASCIMENTO, promovida pela dinâmica da oferta de petróleo dos EUA. Tal variação 

deve-se ao enfraquecimento da atividade de exploração e produção (E&P) no cenário 

RENASCIMENTO, que ocorre em um contexto de aumento dos custos logísticos das 

refinarias norte-americanas, o que beneficiaria as refinarias europeias.  

Esse movimento apresenta-se ainda mais proeminente na comparação entre os 

cenários SUCATEAMENTO e SOBREVIDA. A resposta do segmento de E&P dos EUA aos 
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incentivos regulatórios e tributários, presentes no SUCATEAMENTO, revela-se na 

aceleração do crescimento da produção no início da década de 2020, o que resulta em uma 

queda dos custos operacionais das refinarias, tornando-as mais competitivas do que seriam na 

perspectiva do SOBREVIDA, onde os condicionantes regulatórios são contrários à atividade 

de E&P e prejudicam a competitividade das refinarias norte-americanas.  

No período 2021 – 2030, o cenário SOBREVIDA apresenta um nível de carga 

processada de aproximadamente 100 Mbpd acima do SUCATEAMENTO, na Europa. Essa 

diferença pode ser entendida como a quantificação do impacto do crescimento da produção 

de petróleo na América do Norte sobre a atividade de refino da Europa – Figura 86.  

A incerteza crítica associada à dinâmica da oferta de petróleo dos EUA indica ser esta, 

uma variável que assume um papel menos relevante nos resultados encontrados, apesar de 

revelar uma diferenciação importante entre os cenários SUCATEAMENTO e SOBREVIDA.  
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Figura 86 - Evolução da carga processada de petróleo na Europa, por cenário, período 2015 – 2030 

(Mbpd) 
 

Fonte: Elaboração Própria 

 

A Figura 86 mostra, ainda, uma ruptura na trajetória dos cenários, a partir de 2020, o 

que revela o início da diferenciação do custo de emissão de CO2 entre os cenários. Nesse 
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sentido, pode-se afirmar que essa é a incerteza crítica mais relevante para alterar o futuro da 

atividade de refino da Europa. De fato, a quantificação mostra que o custo de emissão de CO2 

é a variável determinante para a retomada ou deterioração da atividade de refino na Europa.  

A elevação do custo ambiental a partir de 2020, combinada com o aumento da 

produção de petróleo na América do Norte, promove uma queda de até 1 MM bpd da carga 

processada na Europa, no cenário SUCATEAMENTO, em relação aos níveis de 2015. Sob a 

perspectiva do alívio do sistema ETS, observa-se uma recuperação da indústria nos cenários 

RENASCIMENTO e SOBERANIA, que se aproximam do nível de atividade de 2015, no 

final do período.  

 

4.9.3 Importação de Petróleo 

 

Assim como ocorre na carga processada, a Figura 87 mostra que há uma queda das 

importações de petróleo em todos os cenários, entre os anos de 2015 e 2030. Contudo, à 

medida em que ocorre a recuperação da atividade de refino nos cenários RENASCIMENTO 

e SOBERANIA, o fluxo de petróleo da região responde com aumento das importações. Nesse 

sentido, observa-se uma recuperação consistente das importações no cenário 

RENASCIMENTO, a partir de 2021, até o final do horizonte, sobretudo na primeira metade 

da década de 2020, quando há maior desaceleração do crescimento da produção de tight oil 

nos EUA.   

Da mesma forma que ocorre com a carga processada, o balanço de petróleo é 

impactado de forma mais relevante pela política climática, por meio da legislação ambiental. 

Os cenários que se baseiam no fortalecimento do sistema ETS sobre as metas estabelecidas 

de redução das emissões de CO2 levam a Europa para uma trajetória de forte redução das 

importações de petróleo. A queda das importações nos cenários SUCATEAMENTO e 

SOBREVIDA evidencia o movimento de substituição da importação de petróleo por 

derivados, com vistas ao atendimento da demanda regional.  
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Figura 87 – Importação de petróleo da Europa, por cenário, no período 2015 – 2030 (Mbpd) 
 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Nos cenários SUCATEAMENTO e SOBREVIDA, há uma queda abrupta das 

importações de petróleo em 2021, em razão dos incrementos do custo ambiental, em 

magnitude superior aos valores imputados para os cenários RENASCIMENTO e 

SOBERANIA. A forte dinâmica da demanda por petróleo propicia a retomada das 

importações pelo parque de refino europeu, até que ocorre um novo aumento do custo 

ambiental em 2026, ainda mais rigoroso (de US$ 1,5/bbl para US$ 3,50/bbl), nos cenários à 

direita do eixo vertical.  

Dessa forma, o fluxo de importações apresenta um comportamento volátil nos anos 

subsequentes aqueles em que ocorrem incrementos do custo ambiental, notadamente nos 

cenários SUCATEAMENTO e SOBREVIDA. No ano de 2026, por exemplo, o cenário 

SUCATEAMENTO registra uma queda de mais de 1,5 MM bpd das importações de petróleo 

na Europa, em relação a 2015. 

No período 2021 – 2030, o cenário SOBREVIDA apresenta um nível de importação 

de petróleo de aproximadamente 200 Mbpd acima do SUCATEAMENTO, na Europa. Essa 

diferença pode ser entendida pela magnitude do impacto da incerteza crítica associada a 

produção de petróleo dos EUA, que atenua o efeito da política climática sobre a atividade de 
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refino, mediante a melhora do ambiente externo para o refino europeu, no SOBREVIDA - 

Figura 84. 

A dinâmica dos fluxos de petróleo e derivados evidenciada nesses cenários remete a 

uma questão geopolítica: Nos cenários SUCATEAMENTO e no SOBREVIDA, o Estado 

abre mão do petróleo como valor estratégico, abstendo-se da sua agregação de valor na 

cadeia produtiva e no que tange a busca pela autonomia da região no abastecimento da 

indústria bélica, caminhando na direção do aumento da dependência externa por derivados. 

Durante o século XX o petróleo era fortemente associado como reserva de valor, 

determinante para o aumento da competitividade da indústria e para o crescimento econômico 

dos países. Não menos relevante do ponto de vista estratégico, o acesso às reservas de 

recursos fósseis tornava-se um diferencial para movimentação das tropas, o que implicava na 

sua valorização pelas forças armadas. Nas palavras de um oficial do governo britânico 

durante a década de 1960:  

 

Oil become the lifeblood of the economy, as of all other industrialized countries, 

and it affects every part of it (YERGIN, c2008).  

   

Nesse contexto, quando a política ambiental se sobrepõe ao posicionamento 

geopolítico da região, ocorre uma imposição de desafios sobre a atividade industrial, que 

implica a perda de autonomia do abastecimento do mercado doméstico, assim como para os 

equipamentos da indústria bélica, como resultante da substituição da carga processada nas 

refinarias europeias pela importação de derivados.  

  Cabe assim, a sugestão do aprofundamento dessa questão geopolítica, no que tange o 

papel do petróleo como ativo estratégico da Europa no século XXI, em estudos futuros que 

tenham como pano de fundo uma fundamentação acadêmica relacionada a outras linhas de 

pesquisa, como Ciências Políticas, Relações Internacionais e outros.  

Sob a ótica da demanda de petróleo, importante destacar uma incerteza crítica que não 

foi contemplada nos cenários elaborados nesta tese, a qual se refere à eletrificação da frota 

veicular. De fato, uma das alternativas mais eficazes de se buscar a redução das emissões de 

gases de efeito estufa é através da substituição dos automóveis equipados com motores a 

combustão interna por veículos elétricos, notadamente quando a geração de energia for 

baseada por fontes renováveis (Costa, 2009).  

Dessa forma, a metodologia aplicada nesse estudo poderia ser revisitada, com objetivo 

de incorporar uma sensibilidade da demanda por petróleo, baseada na aceleração da 
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eletrificação da frota mundial de veículos, principalmente porque o cenário de referência da 

OPEP não contempla essa hipótese, nas suas premissas de demanda por derivados (WOO 

2014), no horizonte 2030. Essa hipótese vem ganhando materialidade ainda no horizonte 

2030. Do ponto de vista das montadoras de automóveis, uma gigante do setor, a VW, 

declarou que, a partir de 2025, 25% da sua produção anual mundial será de carros elétricos 

(New York Times, 2017). 

Não obstante, mesmo na hipótese de um avanço significativo da expansão da 

eletrificação do transporte, no horizonte de análise 2030, o veículo de combustão interna 

ainda é relevante, e em qualquer horizonte previsto, a demanda por derivados com uso 

energético para transporte de carga ainda é importante. 

 

 

4.9.4 Exportações líquidas de Gasolina 

 

O desdobramento da atividade de refino e do balanço de petróleo na Europa é 

retratado nos fluxos de derivados da região com o resto do mundo. Pode-se elencar como 

uma das principais consequências da deterioração da atividade de refino na Europa, a 

diminuição dos volumes de exportação de gasolina. Historicamente, a região caracterizava-se 

por enviar fluxos expressivos de gasolina para os países situados na Bacia do Atlântico, 

notadamente para os EUA.  

A Figura 88 mostra que todos os cenários apontam para uma queda das exportações 

de gasolina no curto prazo, mas ocorre uma recuperação no médio e longo prazo. Os 

resultados do modelo apontam para trajetórias semelhantes entre os cenários, mas com 

diferenças associadas à magnitude do volume exportado. A análise e comparação entre os 

casos construídos permite chegar a algumas conclusões. Por exemplo, o cenário 

SUCATEAMENTO é aquele que mostra o pior desempenho. 

Nesse contexto, destaca-se o enfraquecimento da indústria do refino da Europa, 

evidenciado de forma mais extrema no cenário SUCATEAMENTO, que implica a redução 

dos excedentes de gasolina até meados da década de 2020. Nesse cenário, a queda das 

exportações começa a descolar dos demais cenários em 2021. No ano de 2027, as exportações 

de gasolina do SUCATEAMENTO registram patamar 113 Mbpd abaixo do 

RENASCIMENTO, na Europa. No período 2021 – 2030, a média do volume exportado de 

gasolina no SUCATEAMENTO é aproximadamente 80 Mbpd inferior ao volume observado 

no RENASCIMENTO.  
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Figura 88 – Exportações líquidas de gasolina da Europa, por Cenário, 2015 – 2030 (Mbpd) 
 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Assim como ocorre no cenário RENASCIMENTO, no SOBERANIA também fica 

evidenciada uma recuperação mais acentuada das exportações de gasolina, que leva o setor a 

retomar para níveis consideravelmente acima daqueles observados no início do período.  

No entanto, de forma interessante, na comparação do cenário SOBERANIA com o 

SOBREVIDA, pode-se constatar que no ano 2025, a incerteza crítica associada a dinâmica da 

produção de petróleo na América do Norte implica um impacto de magnitude superior do que 

o custo ambiental. Isto porque, mesmo com forte elevação do preço do carbono no cenário 

SOBREVIDA, a redução da produção de petróleo nos EUA resultou em um impacto mais 

favorável para o parque de refino europeu do que aquele observado no SOBERANIA, no que 

se refere ao fluxo de gasolina da Europa com o resto do mundo.  

Dito de outra forma, o efeito da queda da produção de petróleo na América do Norte 

se sobrepõe ao efeito da elevação do custo ambiental, ao se verificar que as exportações de 

gasolina do cenário SOBREVIDA são maiores do que as do SOBERANIA, no ano 2025. Ou 

seja, a queda da competitividade da indústria do refino dos EUA verificada no cenário 

SOBREVIDA propicia um aumento significativo das exportações de gasolina da Europa, 
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mesmo com a penalização de uma precificação de carbono mais rigorosa. Contudo, o 

acirramento da regulação do sistema ETS nos anos subsequentes leva a um aumento das 

exportações do SOBERANIA frente ao SOBREVIDA.  

 

 

4.9.5 Importações líquidas de Diesel 

 

O fluxo de diesel da Europa com o resto do mundo mostra que a região permanecerá 

deficitária, independente do cenário analisado. Contudo, há variações significativas, que 

apontam para trajetórias distintas. Por exemplo, os cenários RENASCIMENTO e 

SOBERANIA indicam uma trajetória de redução contínua das importações, a partir do início 

da década de 2020. Por outro lado, os cenários SOBREVIDA e SUCATEAMENTO retratam 

uma forte volatilidade do déficit, que oscila dentro de uma faixa de patamares elevados, 

atingindo o final do horizonte com um volume de importação superior ao verificado em 2015 

- Figura 89. 

Os resultados são consistentes com a lógica dos processos de refino. As unidades que 

maximizam a produção de diesel são intensivas em energia, como acontece com o HCC e 

com o coque. Nesse sentido, a elevação do custo ambiental tem um peso considerável na 

produção doméstica deste combustível. Nos anos em que ocorre o aumento do custo 

ambiental (2020, 2025) há uma penalização sobre a atividade de refino, que é submetida a 

reduzir a taxa de utilização dessas unidades, sobretudo nos cenários SUCATEAMENTO e 

SOBREVIDA. Nos períodos subsequentes, há uma acomodação do aumento dos custos 

operacionais, os quais são absorvidos pelas refinarias, o que possibilita uma retomada da 

produção dos destilados médios, embora sempre em patamares inferiores aos do início do 

período. 
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Figura 89 - Importações líquidas de diesel/gasóleo da Europa, por Cenário, 2015 – 2030 (Mbpd) 
 

Fonte: Elaboração Própria 

 

De fato, há uma importante diferença do déficit de diesel da Europa entre os cenários. 

O RENASCIMENTO indica um volume médio de importação de gasóleo inferior em 380 

Mbpd ao observado no SUCATEAMENTO, no período 2021- 2030. O cenário 

SOBREVIDA também registra um nível menor de importação de gasóleo (120 Mbpd) em 

relação ao SUCATEAMENTO, no mesmo período analisado, o que revela uma compensação 

em favor do parque de refino europeu, pela piora da competitividade das refinarias dos EUA.  

A Tabela 32 mostra a trajetória da dependência externa da Europa pelo diesel e QAV, 

desde 1994, quando a região apresentava equilíbrio do balanço de destilados médios (IEA, 

2016). O cenário SUCATEAMENTO aponta para um aprofundamento do déficit na década 

de 2020, o que resultaria na necessidade dos parques de refino de outras regiões do mundo se 

adequarem às especificações dos combustíveis da Europa. 

Nesse cenário, o transporte de cargas e de passageiros aumenta a dependência pelo 

setor externo, o qual aumentará sua participação como supridor do mercado de derivados 

europeu. Nesse sentido, a soberania energética da região se torna mais vulnerável, tendo em 

vista as diferenças de especificação de combustíveis da Europa com o resto do mundo, além 

dos riscos associados a disponibilidade da oferta de produtos em outros parques de refino, 
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que estão sujeitos a questões climáticas e regulatórias pertinentes aos seus próprios mercados 

locais.  

 

Tabela 32 – Déficit de destilados médios da Europa (histórico e cenário Sucateamento) – MM bpd 

 

1994 2000 2005 2010 2015 2016-2020 2021 - 2025 2026 - 2030

0,0 0,4 0,9 1,4 1,3 1,7 1,9 1,8

Déficit de diesel/QAV na Europa 

Histórico

Déficit de diesel/QAV na Europa 

Cenário Sucateamento

Déficit

MMbpd  

Fonte: Elaboração Própria  

 

O aumento da dependência externa por derivados resulta num aumento de risco não 

gerenciável de suprimento, o que pode resultar em impactos negativos para a atividade 

econômica e no funcionamento adequado da indústria bélica europeia. Enquanto o setor de 

transporte continuar baseado, grosso modo, em combustíveis fósseis, a perda da 

competitividade do parque de refino europeu em favor de mecanismos de precificação de 

carbono implicará na admissão de perda de soberania da região no que tange a garantia do 

abastecimento da frota de veículos e dos equipamentos militares.  

 

 

4.9.6 Exportações líquidas de Nafta 

 

O fluxo de nafta mostra que todos os cenários invertem a posição do balanço na 

Europa, na segunda metade da década de 2020. O cenário RENASCIMENTO se mantém 

superavitário em quase todo o período, desde 2018, o que indica atratividade do derivado no 

mercado externo, como por exemplo, nos EUA, cuja produção doméstica de nafta é reduzida 

com a trajetória declinante do tight oil.  

Por outro lado, o cenário SOBERANIA, após se tornar superavitário nos anos 2018 e 

2019, volta a apresentar balanço deficitário de nafta nos anos de 2020 e 2021, quando se 

equipara ao balanço do SOBREVIDA. Esse movimento pode ser explicado pelo forte 

aumento da produção de tight oil nos EUA, presente no cenário SOBERANIA, que propicia o 

aumento da competitividade do parque de refino norte-americano e a expansão da produção 

de líquidos de gás natural (LGN), que são transformadas, em parte, em correntes de nafta. Ou 

seja, mesmo com baixo custo associado à precificação de carbono, o aumento da produção de 

tight oil derrubou as exportações de nafta do cenário SOBERANIA, no início da década de 

2020.  
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O cenário SUCATEAMENTO apresenta a trajetória mais deficitária entre todos os 

cenários. A forte penalização do carbono sobre a atividade de refino europeu no decorrer do 

horizonte, associada ao aumento da competitividade do parque de refino dos EUA, leva a um 

aumento das importações em mais de 50 Mbpd da Europa, comparativamente ao 

SOBREVIDA, e mais de 100 Mbpd, em relação ao RENASCIMENTO, nos primeiros anos 

da década de 2020 (Figura 90). 
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Figura 90 – Exportações líquidas de Nafta da Europa, por Cenário, 2015 – 2030 (Mbpd) 
 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Uma das alternativas para alocação da nafta é o setor petroquímico85. Em 2016, a 

Europa respondeu por cerca de 15% da produção mundial de produtos petroquímicos básicos 

(eteno, propeno, benzeno, metanol, para-xileno e cloro) (ERAMO, 2016). Quando se 

considera apenas a capacidade da produção de eteno e propeno, a Figura 91 mostra que a 

Europa OCDE ocupa o terceiro lugar no ranking mundial, encontra-se atrás apenas dos EUA 

(19%) e do Oriente Médio (16%), à frente da China, com 13% (IEA, 2014).  

 

                                                 
85 A nafta caracteriza-se por ser um insumo utilizado como carga nas unidades de steam cracker, onde ocorre 

sua transformação em olefinas, que são intituladas de petroquímicos básicos: eteno (C2H4), buteno (C4H8) e o 

propeno (C3H6) (LEFFLER, 2008). 
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Figura 91 – Participação da produção mundial de eteno e propeno por país e/ou região em 2014 (%) 
 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Na União Europeia, o insumo principal da indústria petroquímica é a nafta (81%), 

enquanto o gás natural tem papel secundário (DEPEC, 2017). Nesse sentido, uma eventual 

restrição da produção de nafta proveniente do parque de refino europeu implicaria em perda 

de competitividade da indústria petroquímica, na medida em que aumentaria a dependência 

externa deste insumo.  

O risco cambial e de suprimento se tornariam um agravante para as unidades 

petroquímicas europeias, tendo em vista a elevada a competição com plantas de outros países, 

que contam com vantagens comparativas relacionadas ao custo de produção. A América do 

Norte, por exemplo, impulsionou sua indústria petroquímica com a revolução energética do 

shale gas, enquanto o Oriente Médio vem ampliando a construção de novas plantas, com 

objetivo de agregar valor ao petróleo, o qual apresenta custo de extração significativamente 

baixo.  

O aumento do comércio de polímeros, a partir da construção e da ampliação de 

plantas petroquímicas nessas duas regiões (Figura 92), nos últimos cinco anos (ERAMO, 

2016), mostra que a indústria petroquímica europeia está sob risco, especialmente em um 

cenário adverso, com elevação dos custos operacionais.  
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Figura 92 – Comércio de eteno equivalente líquido na América do Norte e no Oriente Médio (MM 

ton./ano) 
 

Fonte: Elaboração Própria  

 

Nesse contexto, os cenários cujas políticas climáticas forçam um estrangulamento da 

atividade industrial na Europa podem implicar em impactos negativos nos diversos 

segmentos da cadeia produtiva, o que pode representar um custo político adicional, associado 

a deterioração de indicadores macroeconômicos, como a queda de renda da população, do 

nível de emprego e do risco cambial sobre a inflação.   

Dessa forma, apesar de não fazer parte do escopo desta tese, cabe apontar uma 

proposta de estudo futuro que investigue o efeito do encadeamento industrial da petroquímica 

europeia dependente de nafta. Ou seja, em razão do elevado grau de dependência da 

petroquímica europeia com a atividade de refino, em que medida a queda da capacidade de 

destilação da Europa impactaria sua petroquímica e, por extensão, sua indústria (geração de 

renda, emprego e produto). 

 

 

4.9.7 Importações líquidas de Óleo Combustível 

 

O balanço de óleo combustível da Europa apresenta, nos últimos anos, uma tendência 

de estagnação. Da mesma forma com que o consumo vem sendo reduzido, em função das 

restrições ambientais, que penalizam as emissões de combustíveis com alto teor de 

contaminantes, a oferta também mostra uma redução contínua, em resposta aos investimentos 

Projeção 
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em unidades de conversão no parque de refino europeu (capítulo 2), que destroem a produção 

de resíduo.  

A perda de mercado do óleo combustível no transporte marítimo86, a partir de 2015, 

resultou no aumento do excedente do combustível em todos os cenários, até o início da 

década de 2020 e, no final do período. Entretanto, a queda da atividade de refino nos cenários 

SOBREVIDA e SUCATEAMENTO, promovida pelo aumento do custo ambiental de 

processamento, a partir de 2020, levou a uma redução expressiva da produção deste 

combustível, o que implicou na inversão do balanço, tornando-o deficitário entre 2021 e 

2028. (Figura 93) 
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Figura 93 – Exportações líquidas de Óleo Combustível da Europa, por Cenário, 2015 – 2030 (Mbpd) 
 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Os cenários SOBERANIA e RENASCIMENTO também indicam uma contração das 

exportações de óleo combustível até o final da década de 2020, em função do aumento da 

                                                 
86 A dificuldade em especificar o bunker na qualidade requerida pela International Maritime Organization 

(IMO), que determinou as metas de qualidade (emissões de enxofre) a serem atendidas nas áreas de controle 

ambiental, que foram  implementadas de forma mais incisiva a partir de 2010 nas ECAs (a partir de 2020 serão 

adotadas em todo o mundo), destruiu grande parte do mercado de óleo combustível de alto teor de enxofre na 

Europa, o que levou a uma queda importante nas vendas de bunker no porto de Rotterdam, que caíram de 13,6 

MM toneladas, em 2006, para 10,9 MM toneladas, em 2012. Dados mais detalhados da IMO foram descritos na 

sessão 4.4.2.  



179 

 

complexidade do parque de refino da Europa, que leva a uma inversão do balanço nos anos 

de 2023 a 2027. Contudo, a regulação mais restritiva para as emissões de carbono no decorrer 

da década de 2020, tendo em vista o alto teor de poluentes do óleo combustível, acaba por 

promover uma retomada das exportações no final do período. 

 O crescimento do superávit de óleo combustível, a partir de 2028, está em linha com 

a perda de mercado do óleo combustível para outras correntes (como os destilados médios e 

os lgn) no mercado europeu. Estes combustíveis alternativos, destinados ao mercado de 

bunker, deslocam o óleo combustível, que passa a ser exportado para regiões com menores 

exigências ambientais, por exemplo em países emergentes. Nessas regiões, espera-se um 

menor grau de compliance acerca da nova regulação da IMO, que visa reduzir as emissões de 

poluentes do combustível marítimo, para a faixa de 5.000 ppm, em todo o mundo.  
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CONCLUSÕES 

 

Esta Tese teve como proposta avaliar as possibilidades de futuro do refino europeu, 

tendo em vista o desdobramento das principais incertezas da indústria, que foram levantadas 

com base no ambiente externo e no contexto regulatório da União Europeia.  

As questões mais relevantes que emergiram deste estudo, no que tange o ambiente 

externo, estão associadas à competitividade do parque de refino da Europa. Diante dos 

desafios pelo qual esta indústria foi obrigada a ultrapassar nos últimos dez anos em relação 

aos fundamentos do mercado de petróleo, sobretudo do ponto de vista da demanda, foi 

imposto ao refinador europeu uma fragilização dos condicionantes de mercado, retratadas na 

queda das exportações de gasolina para os EUA e no crescimento das importações de diesel, 

mesmo em um contexto de contração da demanda por derivados no mercado doméstico.  

Sob a ótica da competitividade, no ambiente externo, o fortalecimento da indústria do 

refino norte-americana se apresenta como a contrapartida do enfraquecimento do parque de 

refino europeu. A segunda metade da década de 2000 mostrava que a indústria do refino dos 

EUA enfrentava uma atividade em declínio, cujas taxas de utilização da capacidade instalada 

indicavam oscilação, com viés de baixa, mediante a perspectiva otimista do mercado de 

combustíveis renováveis, dos ganhos de eficiência energética, das mudanças no 

comportamento da população sobre a aquisição e rodagem de veículos e do pessimismo em 

relação aos combustíveis fósseis.  

No início da década de 2010, a revolução nas técnicas de explotação das reservas de 

óleo não convencional nos EUA levou o país a se tornar, novamente, um dos principais 

produtores mundiais de petróleo, próximo de atingir o pico histórico de produção, alcançado 

em 1970. O choque de oferta provocado pelo crescimento expressivo da produção de tight oil 

transformou a rentabilidade da indústria do refino a partir de 2011. Um novo ambiente de 

prosperidade emergiu, cuja magnitude das margens superou aquelas observadas durante a 

chamada Era de Ouro do Refino, entre 2004 e 2007.  

Um dos elementos que contribuiu para a retomada da indústria do refino norte-

americana foi a manutenção das restrições das exportações de petróleo dos EUA nos anos de 

2011 a 2014, quando crescia de forma expressiva a produção de petróleo não convencional 

no país. Apesar das pressões das empresas produtoras de petróleo junto ao governo federal, 

tais restrições inviabilizaram o escoamento do volume crescente de produção para fora do 

país, que em grande medida, não era adequado para os dois maiores parques de refino dos 

EUA: o Golfo do México (PADD III) e o Meio Oeste (PADD II).  
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No dia 18 de dezembro de 2015, o Congresso dos EUA aprovou a liberação das 

exportações de petróleo, após 40 anos de restrições ao comércio externo da commodity. O 

debate sobre a liberação das exportações americanas foi motivado pelo aumento da produção 

de petróleo no país e o respectivo impacto sobre os preços dos óleos domésticos. Contudo, o 

aumento da disponibilidade de petróleo doméstico para o refino norte-americano propiciou 

uma vantagem competitiva que se estendeu mesmo após a liberação das exportações de 

petróleo.  

A queda do preço relativo do petróleo produzido nos EUA propiciou uma diminuição 

dos custos logísticos e operacionais da atividade de refino do país, tendo em vista a elevada 

participação da carga processada no custo total operacional de uma refinaria. De forma 

complementar, o parque de refino norte-americano também se beneficiou da queda dos custos 

energéticos, balizados pelo baixo preço do gás natural nos EUA, como consequência do 

sucesso da explotação dos recursos não convencionais (shale gas), que antecedeu o 

crescimento da produção do tight oil.  

Nesse contexto, as refinarias do Golfo do México passaram a exportar volumes 

crescentes de derivados para os países na Bacia do Atlântico, o que penalizou as exportações 

de gasolina da Europa, assim como iniciou uma competição sobre o mercado doméstico de 

diesel naquela região.  

No ambiente doméstico, a indústria do refino da Europa enfrenta, assim como na 

maior parte dos países desenvolvidos, uma queda estrutural da demanda por petróleo, que 

vem ocorrendo, em magnitude mais importante, desde a crise econômica mundial, deflagrada 

em meados de 2008.  

A deterioração dos fundamentos de mercado foi motivada, em grande medida, pelos 

programas de substituição energética, pelos ganhos de eficiência dos motores automotivos, 

pela questão demográfica na figura do envelhecimento da população e na mudança de hábito 

em prol do transporte público, em detrimento do veículo particular. 

Além da contração da demanda, os refinadores europeus não contam com as 

vantagens operacionais em relação aos custos energéticos. Ao contrário, a Europa se depara 

com custos elevados de gás natural, que são balizados pelas exportações da Rússia, via 

gasodutos, ou pelas exportações de GNL, cujo preço contempla os custos de liquefação, 

transporte e gaseificação. 

Somando-se as questões de mercado e dos custos energéticos, existe uma outra 

variável de âmbito doméstico, que se tornou a principal incerteza em relação ao futuro da 

atividade de refino na Europa: os custos ambientais associados às emissões de CO2, 
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observados no sistema mais avançado do mundo no controle das emissões de gases de efeito 

estufa - Emissions Trading System (EU - ETS).   

Diante do elevado grau de incerteza acerca da dinâmica do mercado de carbono no 

médio e longo prazo e do impacto potencial sobre o desempenho operacional das refinarias 

no Continente Europeu, tornou-se necessário recorrer à uma ferramenta metodológica capaz 

de incorporar as diversas alternativas que podem alterar o rumo da atividade de refino da 

Europa. A metodologia empregada nesse trabalho buscou analisar os possíveis rumos da 

atividade do refino europeu mediante a técnica de cenários, que se apresenta como uma 

ferramenta capaz de explorar mais de um futuro possível.  

O macroambiente do refino europeu discutido nos capítulos 1 e 2 revelou um conjunto 

de elementos na análise acerca das possibilidades de futuro desta indústria. Nesses tópicos 

foram discutidos as variáveis mais relevantes e os seus possíveis desdobramentos no longo 

prazo. De acordo com as perspectivas apontadas, foram definidos o nível de impacto e o grau 

de previsibilidade sobre a questão principal, no sentido de identificar as tendências 

consolidadas e as incertezas críticas dos cenários. 

O estudo apontou que as duas principais forças motrizes que emergem sobre o futuro 

do refino da Europa seriam: a evolução da dinâmica da oferta de petróleo dos EUA e o 

processo de descarbonização do setor energético europeu. O caráter regulatório das incertezas 

críticas permitiu, então, a criação de caminhos distintos para o futuro do refino da Europa, 

relacionados à incorporação de variáveis baseadas em políticas energéticas, formuladas no 

âmbito da União Europeia e dos EUA.  

A combinação das duas incertezas críticas, nos eixos, propiciou o desdobramento de 

quatro cenários distintos: SOBERANIA, SUCATEAMENTO, RENASCIMENTO e 

SOBREVIDA.  

Os casos em que o refinador norte-americano se mantém com elevada 

competitividade são aqueles que se encontram acima do eixo horizontal da Figura 90: 

SOBERANIA & SUCATEAMENTO, os quais baseiam-se numa trajetória de forte 

crescimento da produção de tight oil dos EUA, sendo que a diferenciação entre eles se dá 

pela ação da União Europeia, através da política de restrição às emissões de CO2 das 

refinarias.  

Os quadrantes à direita do eixo vertical refletem fortes limitações às emissões de CO2, 

o que implica em um expressivo aumento dos custos operacionais das refinarias europeias, 

nos cenários SUCATEAMENTO e SOBREVIDA – Figura 94.  
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Figura 94 – Eixos e nomes dos cenários 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Os resultados deste estudo mostraram que o custo de CO2 sobre as emissões do 

refinador europeu revelaram ser a incerteza de maior impacto sobre o futuro da atividade de 

refino na Europa. De fato, a modelagem de programação linear apresentada no Capítulo 4 

indicou que os fluxos de petróleo para a Europa se reduzirão consideravelmente no horizonte 

2030, nos cenários, SUCATEAMENTO e SOBREVIDA. Nesse sentido, a ocorrência desses 

cenários implica o fechamento de inúmeras refinarias na região, transformando-a em um polo 

de distribuição de derivados.  

Por outro lado, os cenários SOBERANIA e RENASCIMENTO apontam para a 

retomada da atividade de refino na Europa, mensurado pelo aumento da carga processada de 

petróleo do seu parque de refino.  

A análise e comparação entre os casos construídos permite chegar a algumas 

conclusões acerca do fluxo de derivados na Bacia do Atlântico. Por exemplo, o 

enfraquecimento da indústria do refino da Europa, evidenciado de forma mais extrema no 

cenário SUCATEAMENTO, implica a redução substancial dos excedentes de gasolina.  
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Do ponto de vista do balanço de gasolina na Europa, o efeito do crescimento da 

produção de petróleo dos EUA se sobrepõe ao efeito do custo ambiental no ano de 2025, ao 

se verificar que as exportações de gasolina do cenário SOBREVIDA são maiores do que as 

do SOBERANIA naquele ano. Ou seja, a queda da competitividade da indústria do refino dos 

EUA propicia uma retomada das exportações de gasolina da Europa, mesmo sob forte 

pressão de custos ambientais.  

Contudo, o acirramento da regulação do programa EU-ETS no decorrer dos últimos 

anos do horizonte, promove a reversão do fluxo entre os dois cenários. Assim é que, uma 

ligeira melhora das margens do refino europeu em 2025, diante da inversão do crescimento 

da produção de gasolina nos Estados Unidos, é rapidamente revertida pela imposição dos 

custos de CO2 ao refinador europeu. 

Com relação ao diesel, os resultados são consistentes com a lógica qualitativa dos 

cenários. Nos anos de 2020 e 2025, há uma penalização sobre a atividade de refino, a qual é 

submetida a reduzir sua produção de destilados médios, que se baseiam em processos muito 

intensivos em energia. Nesse sentido, os cenários SUCATEAMENTO e SOBREVIDA 

caracterizam-se por tornar a Europa uma região ainda mais dependente das importações de 

derivados, durante todo o horizonte de análise, ao contrário do SOBERANIA e 

RENASCIMENTO, que propiciam uma diminuição do déficit de diesel da região no final do 

período. Nesse sentido, o sucateamento do parque de refino europeu passa a ser determinado 

pela condução da política ambiental, enquanto a sua sobrevida dependeria do comportamento 

aleatório de variáveis do ambiente externo, como por exemplo, a dinâmica da oferta de 

petróleo dos EUA. 

No que tange o impacto da política ambiental sobre a indústria do refino europeia, 

este estudo apontou a factibilidade de estados futuros que representam uma decisão 

geopolítica de desvalorização do petróleo como ativo estratégico. O abandono da estratégia 

de abastecimento da indústria bélica, através da substituição do processamento de petróleo 

das refinarias europeias pelas importações de derivados, é uma questão que pode ser 

explorada no âmbito geopolítico.  

O petróleo se apresentou como fator decisivo para a Europa durante a segunda metade 

do século XX e, notadamente, nas duas grandes guerras mundiais. Além da confiabilidade de 

suprimento para garantir a mobilidade das frotas, a disponibilidade do recurso fóssil garantia 

maior competitividade às noções, especialmente no segmento industrial, fator que contribuía 

diretamente para o crescimento econômico (Yergin, c2008).  
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Nesse contexto, ressalta-se a utilização elevada de insumos oriundos da atividade de 

refino de petróleo, destinados à indústria petroquímica da Europa, como por exemplo, a nafta. 

Nesse sentido, em razão do elevado grau de dependência da petroquímica europeia com a 

atividade de refino, caberia inferir em que medida a queda da capacidade de destilação da 

Europa impactaria sua petroquímica e, por extensão, sua indústria (geração de renda, 

emprego e produto). 

Dessa forma, emerge uma questão baseada na hipótese do petróleo ainda ser visto 

como um ativo estratégico pela Europa no século XXI. Em contraponto, a rejeição dessa 

hipótese baseia-se na presunção de que a política ambiental se tornará preponderante nos dias 

atuais, em detrimento da busca pelo acesso aos recursos fósseis e da sua utilização na matriz 

energética europeia. Essa matéria poderia servir de base para o aprofundamento de novos 

trabalhos, baseados em outras linhas de pesquisa, como Ciências Políticas e Relações 

Internacionais.   

Outro aspecto não menos importante, que pode ser explorado por outros estudos 

vinculados à Ciências Políticas é a influência da Rússia no suprimento de energia da Europa. 

Enquanto observou-se no decorrer do século XXI um enfraquecimento da atividade de refino 

da Europa, com o fechamento de refinarias independentes e de grandes empresas 

internacionais de petróleo, as petroleiras estatais russas aumentaram sua participação na 

capacidade instalada de refino da região. A estrutura dessas NOCs na cadeia de valor do 

petróleo permitiu que elas avançassem na integração vertical, através da expansão do seu 

parque de refino em solo europeu. Nesse sentido, caso a EU opte por fortalecer os 

mecanismos de política climática, em detrimento da autonomia no suprimento de derivados, a 

região aumentará sua dependência energética pela Rússia.  

Este estudo abre uma gama de possibilidades para simulações em outros cenários, 

com objetivo de se buscar analisar como o mercado de petróleo mundial se comportaria, com 

visões de mundo distintas. De um lado poderia se investigar os resultados à luz de uma 

trajetória de preços baixos do petróleo. Por outro, no caso do cenário 450 ppm da Agência 

Internacional de Energia, a adoção de medidas corretivas em relação a demanda por energia 

fóssil resultaria em uma matriz energética mais balanceada, em favor de combustíveis 

renováveis, tanto na geração elétrica, como nos segmentos residenciais e no transporte 

rodoviário. 

Nesse sentido, uma das principais limitações do modelo baseia-se no conjunto de 

variáveis exógenas que precisam ser incorporadas, na construção dos cenários. Além do 

preço do petróleo, os dados de entrada relacionados à demanda de petróleo foram extraídos 
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da OPEP, cuja visão de futuro está condicionada à uma indústria tradicional, com raízes no 

poder de mercado sobre países importadores. Nesse sentido, não estão contempladas nos 

cenários, possíveis mudanças disruptivas, associadas ao consumo de combustíveis. Uma 

outra limitação refere-se à utilização de duas fontes distintas para os dados de entrada: a 

OPEP e a Agência Internacional de Energia. Apesar dos encontros anuais entre as duas 

instituições, no esforço de alinhar a estruturação do banco de dados, as visões de futuro, os 

impactos de mudanças regulatórias sobre o consumo de energia, dentre outros assuntos, 

existem fragilidades que podem ser apontadas nessa opção metodológica.       

Cabe aqui, a sugestão de outros estudos futuros que repliquem essa metodologia de 

cenários para outros parques de refino, como por exemplo, o do Brasil. Nesse contexto, uma 

abordagem mais ampla, poderia ser baseada na consideração de uma política de precificação 

de carbono de âmbito mundial, para as 28 regiões de refino. Ou seja, o modelo contemplaria 

uma análise simultânea do custo ambiental diferenciado para todas as regiões.     

Uma outra análise pertinente que poderia ser implementada como incerteza crítica dos 

cenários, futuramente, seria uma premissa de forte contração na demanda mundial por 

derivados, em resposta a uma hipótese de aceleração da eletrificação da frota mundial de 

veículos, tendo em vista a queda dos custos das baterias e o aumento da autonomia dos 

veículos elétricos, em consequência da alocação de investimentos de indústrias em 

plataformas disruptivas, que alterem as condições de mobilidade, principalmente nos grandes 

centros urbanos.   

No contexto macroeconômico, novos estudos poderiam investigar os impactos da 

contração do parque de refino europeu sobre os indicadores econômicos da região, como por 

exemplo na balança comercial, na taxa de desemprego, na taxa cambial, no déficit público, na 

receita tributária, etc..  De fato, o sucateamento da tradicional indústria do refino da Europa 

implicaria a transferência de renda para outros países, que assumiriam o papel de supridor do 

mercado de derivados da Europa.  

Em suma, tendo em vista o recorte desta tese de doutorado, a precificação do carbono 

através de um sistema cap and trade demonstrou ser a principal variável capaz de determinar 

os novos rumos da atividade de refino na Europa, no horizonte 2030. Sob a hipótese de 

prevalecer a política ambiental em detrimento da soberania energética, a tradicional indústria 

do refino poderá sucumbir e, assim, transformar a região num grande polo de 

comercialização de derivados.  Nesse contexto, observa-se que a assimetria entre os países na 

aplicação de politicas climáticas, com vistas ao atendimento das metas de emissões, pode se 

revelar na oportunidade da atividade de refino em regiões periféricas, que eventualmente 
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serão chamadas para atender o mercado de derivados daqueles países, que abandonaram o 

petróleo como ativo estratégico. Por outro lado, ao perseguir a opção pela soberania 

energética como estratégia de garantir a autonomia de suprimento do setor de transporte e da 

sua indústria bélica, além do fortalecimento de outros segmentos industriais da cadeia 

produtiva, a União Europeia possibilitará o renascimento da indústria do refino, 

principalmente se contar com aspectos favoráveis do ambiente externo, como o declínio da 

oferta de petróleo norte-americana e o consequente enfraquecimento do parque de refino dos 

EUA.  
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ANEXO A   

INFORMAÇÕES SOBRE OS RENDIMENTOS DE REFINO MODELADOS 

 

O presente anexo apresenta os rendimentos de refino modelados. São apresentados, para cada 

unidade de processamento: as correntes de carga, as correntes de produtos e os rendimentos. 

 A descrição do funcionamento, os propósitos e as tecnologias envolvidas nestas unidades são 

assuntos conhecidos e amplamente discutidos em referências da área de refino de petróleo. Para 

maiores detalhes, consultar (GARY e HANDWERK, 2001; GOMES, 2011). 

 

Figura Configuração Carga 

A-1 Reforma Nafta Pesada 

A-2 FCC VGO Alto S 

B-2 FCC VGO Baixo S 

A-3 HCC Dest. VGO Alto S 

A-4 Coque RV Alto S 

B-4 Coque Slurry Alto S  

Fonte das figuras: Elaboração Própria 

 

A Tabela A-1 contempla as 99 correntes de petróleo e condensados, que são 

modeladas no PLANINV Mundo, como objetivo de representar todos os tipos de petróleo 

comercializados no mundo.  

A Tabela 2 apresenta o custo operacional do transporte de petróleo entre os principais 

arcos logísticos do modelo.  

A Tabela 3 apresenta o custo operacional do transporte de claros entre os principais 

arcos logísticos do modelo. 

A Tabela 4 mostra o custo operacional do transporte de petróleo por dutos, nos 

principais arcos logísticos do modelo.  

 

 

 

 

 

 

 



199 

 

Reforma Catalítica 

 

Figura A-1: Rendimentos Volumétrico - carga Nafta Pesada 
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FCC 

 

Figura A-2: Rendimento Volumétrico - carga VGO Alto S 
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FCC 

 
Figura B-2: Rendimento Volumétrico - carga VGO Baixo S 
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HCC 

 

Figura A-3: Rendimento Volumétrico - carga VGO Alto S 
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Coqueamento Retardado 

 

Figura A-4: Rendimento Volumétrico - carga RV Alto S 
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Coqueamento Retardado 

 

Figura B-4: Rendimento Volumétrico - carga Slurry Alto S 
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TABELA A-1 - Tipos de petróleos e grupos de classificação 

Nº Correntes Cabeça de Chave Classificação da corrente 

1 Alaska North Slope c1. Heavy crude (<28 API) 

2 Alba c1. Heavy crude (<28 API) 

3 Arab Heavy c1. Heavy crude (<28 API) 

4 Arab Medium c2. Med heavy crude (28-34 API) 

5 Arab Light c2. Med heavy crude (28-34 API) 

6 Arab Extra Light c3. Med light crude (34-40 API) 

7 Arab Super Light c4. Light crude (>40 API) 

8 Condensate c4. Light crude (>40 API) 

9 Azeri Light c3. Med light crude (34-40 API) 

10 Bachaquero c1. Heavy crude (<28 API) 

11 Bach Ho c3. Med light crude (34-40 API) 

12 Basrah Heavy c1. Heavy crude (<28 API) 

13 Basrah Medium c2. Med heavy crude (28-34 API) 

14 Basrah Light c2. Med heavy crude (28-34 API) 

15 Belayim Blend c1. Heavy crude (<28 API) 

16 Beryl c3. Med light crude (34-40 API) 

17 Bintulu c2. Med heavy crude (28-34 API) 

18 Bombay High c3. Med light crude (34-40 API) 

19 Bonny Light c2. Med heavy crude (28-34 API) 

20 Boscan c1. Heavy crude (<28 API) 

21 Brass River c4. Light crude (>40 API) 

22 Brent Blend c3. Med light crude (34-40 API) 

23 Buri c1. Heavy crude (<28 API) 

24 Cabinda c2. Med heavy crude (28-34 API) 

25 Canadian Sweet c3. Med light crude (34-40 API) 

26 Canadon Seco c1. Heavy crude (<28 API) 

27 Cano Limon c2. Med heavy crude (28-34 API) 

28 Cinta c2. Med heavy crude (28-34 API) 

29 Cold Lake Blend c1. Heavy crude (<28 API) 

30 Condensate c4. Light crude (>40 API) 

31 CPC Blend c4. Light crude (>40 API) 

32 Cusiana c4. Light crude (>40 API) 

33 Daqing c2. Med heavy crude (28-34 API) 

34 Djeno c1. Heavy crude (<28 API) 

35 Draugen c4. Light crude (>40 API) 

36 Dukhan c4. Light crude (>40 API) 

37 Duri c1. Heavy crude (<28 API) 

38 Ekofisk Blend c3. Med light crude (34-40 API) 

39   c3. Med light crude (34-40 API) 

40 Eocene c1. Heavy crude (<28 API) 

41 Es Sider c3. Med light crude (34-40 API) 
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42 Fateh c2. Med heavy crude (28-34 API) 

43 Flotta c3. Med light crude (34-40 API) 

44 Forcados c2. Med heavy crude (28-34 API) 

45 Forties Blend c4. Light crude (>40 API) 

46 Galeota Mix c2. Med heavy crude (28-34 API) 

47 Albacora c2. Med heavy crude (28-34 API) 

48 Garoupa c2. Med heavy crude (28-34 API) 

49 Gippsland c4. Light crude (>40 API) 

50 Gulf of Suez c2. Med heavy crude (28-34 API) 

51 Gullfaks Blend c3. Med light crude (34-40 API) 

52 Hibernia c3. Med light crude (34-40 API) 

53 Iran Heavy c2. Med heavy crude (28-34 API) 

54 Iran Light c2. Med heavy crude (28-34 API) 

55 Isthmus c2. Med heavy crude (28-34 API) 

56 Kirkuk c3. Med light crude (34-40 API) 

57 Kuwait c2. Med heavy crude (28-34 API) 

58 Lalang c3. Med light crude (34-40 API) 

59 Leona c1. Heavy crude (<28 API) 

60 Lokele c1. Heavy crude (<28 API) 

61 Loreto c2. Med heavy crude (28-34 API) 

62 Mandji c2. Med heavy crude (28-34 API) 

63 Marlim c1. Heavy crude (<28 API) 

64 Mars Blend c2. Med heavy crude (28-34 API) 

65 Masila c2. Med heavy crude (28-34 API) 

66 Maya c1. Heavy crude (<28 API) 

67 Merey-16 c1. Heavy crude (<28 API) 

68 Mesa-30 c2. Med heavy crude (28-34 API) 

69 Minas c3. Med light crude (34-40 API) 

70 Murban c4. Light crude (>40 API) 

71 Napo c1. Heavy crude (<28 API) 

72 Norne c2. Med heavy crude (28-34 API) 

73 Northwest Shelf Condensate c4. Light crude (>40 API) 

74 Olmeca c3. Med light crude (34-40 API) 

75 Oman c3. Med light crude (34-40 API) 

76 Oriente c1. Heavy crude (<28 API) 

77 Palanca Blend c4. Light crude (>40 API) 

78 Qua Iboe c3. Med light crude (34-40 API) 

79 Saharan Blend c4. Light crude (>40 API) 

80   c1. Heavy crude (<28 API) 

81 Schiehallion c1. Heavy crude (<28 API) 

82 Sergipano c3. Med light crude (34-40 API) 

83 Sergipano Terra c1. Heavy crude (<28 API) 

84 Sharjah Condensate c4. Light crude (>40 API) 

85 Shengli c1. Heavy crude (<28 API) 

86 Siberian Light c3. Med light crude (34-40 API) 

87 Sirtica c4. Light crude (>40 API) 
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88 Statfjord Blend c3. Med light crude (34-40 API) 

89 Syn'00 Sweet Blend c3. Med light crude (34-40 API) 

90 Syrian Light c3. Med light crude (34-40 API) 

91 Tapis c4. Light crude (>40 API) 

92 Troll c2. Med heavy crude (28-34 API) 

93 Umm Shaif c3. Med light crude (34-40 API) 

94 Urals c2. Med heavy crude (28-34 API) 

95 West Texas Intermediate c4. Light crude (>40 API) 

96 West Texas Sour c3. Med light crude (34-40 API) 

97 Espo Blend c2. Med heavy crude (28-34 API) 

98 Light Tight Oil c4. Light crude (>40 API) 

99 Golfinho c4. Light crude (>40 API) 
Fonte: McKinsey, 2014 


