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Existe uma preocupação mundial quanto à incerteza da oferta de 

biocombustíveis. Esta incerteza envolve não apenas a possibilidade de expansão de 

culturas bioenergéticas no médio para longo prazo, mas também riscos de quebra de 

oferta no curto prazo. Particularmente, as quebras de oferta de biocombustíveis no curto 

prazo podem advir de fatores como condições climáticas, manejo do solo, doenças e 

pragas, estratégia dos produtores, entre outros. A incerteza da oferta de etanol pode 

levar a uma incerteza da demanda por gasolina. Por exemplo, no curto prazo, um 

cenário de choque de demanda por gasolina decorrente de déficit imprevisto de oferta 

de etanol pode levar o setor de refino de petróleo a ter de se adequar para dispor de 

mais gasolina ou resultar no aumento de importações de combustíveis líquidos. Uma 

interseção das duas alternativas também pode ser uma solução. Este estudo 

desenvolve e aplica uma metodologia de avaliação da capacidade de um parque de 

refino para lidar com situações de choques de demanda por gasolina no curto prazo. A 

ferramenta utilizada foi um modelo de programação linear inteira mista (PLIM). A 

metodologia foi aplicada para o sistema de refinarias brasileiras. Os resultados mostram 

que construir unidades de reforma catalítica para produzir volume de gasolina adicional 

em situações de choques de demanda por gasolina não é atrativo economicamente. No 

entanto, estes investimentos podem ser justificados quando a probabilidade de 

ocorrência de choques de demanda por gasolina torna-se alta.     
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Biofuels’ potential supply is uncertain. This uncertainty involves not only the 

possibility of expanding bio-energetic cultures in the medium to long term but also the 

risks of supply disruptions in the short term. These supply disruptions may be mainly 

caused by climatic conditions, soil management, plagues and diseases, producers’ 

strategies and other factors. The uncertainty in the ethanol supply may cause an 

uncertainty in the demand for gasoline. For instance, in the short term, a scenario of the 

gasoline demand shock caused by unforeseen ethanol supply deficits may force the 

petroleum refining industry to increase its gasoline output or result in an increase in liquid 

fuel imports. An intersection of both alternatives may also be a solution. This study 

developed and applied a methodology to evaluate the capacity of petroleum refineries to 

address gasoline demand shocks in the short term. The tool utilized was a mixed-integer 

linear programming (MILP) model. The methodology was applied to Brazilian refineries 

system. Findings show that to build catalytic reforming units to produced additional 

gasoline volumes in situations of gasoline demand shocks is not economically attractive. 

However, these investments can be justified when the probability of gasoline demand 
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1. INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, os biocombustíveis líquidos etanol e biodiesel ganharam 

importância na oferta de combustíveis líquidos no mundo, impulsionados principalmente 

por políticas governamentais visando a redução da dependência de petróleo importado 

(segurança energética), bem como preocupações com mitigação de gases do efeito 

estufa (GEE) (DEMIRBAS, 2009; SORDA et al., 2010; SZKLO et al., 2007).  Segundo a 

IEA (2013), os biocombustíveis deverão aumentar cada vez mais sua participação no 

setor de transportes até 2035. O Brasil deverá permanecer com a maior participação na 

demanda energética de transportes, subindo do patamar de 19% em 2011 para 30% 

em 2035. Nos Estados Unidos, a participação deverá aumentar de 5% para 15% no 

mesmo período. Na União Europeia, os biocombustíveis deverão atender 15% da 

demanda em 2035, saindo de 5% em 2011. O consumo de biocombustíveis nessas três 

regiões respondeu por cerca de 85% da demanda mundial em 2011, equivalentes a 98 

Mm³/ano. Contudo, novos mercados deverão surgir até 2035, como China e Índia, onde 

os biocombustíveis deverão ser responsáveis por aproximadamente 5% da demanda 

local de transportes. O etanol é o principal biocombustível, em termos de volume 

consumido, e deverá manter o seu papel de destaque. O consumo de etanol deverá 

aumentar de 98 Mm³/ano em 2011 para 284 Mm³/ano em 2035 (IEA, 2013). Isso 

corresponde a uma participação de 78% na demanda por biocombustíveis em 2035, 

registrando queda de 5% em relação a 2011 devido ao aumento esperado do consumo 

de biodiesel (IEA, 2013). O setor de transporte foi responsável por 22% das emissões 

de dióxido de carbono (CO2) no mundo em 2010 (IEA, 2012a). 

Estudos que focam na crescente demanda por etanol combustível no mundo 

são recorrentes na literatura. Os trabalhos mostram o crescimento da demanda 

suportado principalmente por políticas governamentais com a adoção de misturas 

mandatórias de etanol na gasolina para o transporte de passageiros de veículos leves. 

Walter et al. (2008) avaliaram o mercado de etanol combustível até 2030, juntamente 

com o potencial de comércio internacional, com base em previsões de consumo de 

gasolina e em metas e mandatos do uso do etanol combustível. A análise considera o 

consumo de combustível de etanol e produção nos EUA, UE, Japão, China, Brasil e 

resto do mundo.  Anderson (2011) desenvolveu um modelo que estima a demanda por 

etanol decorrente da substituição de gasolina E10 por E85 nos EUA1. O trabalho de Puri 

                                                           
1 E10 e E85 correspondem à gasolina com adição de 10% e 85% em volume de etanol 

respectivamente. 
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et al. (2012) mostra que o combustível comumente comercializado na Austrália é o E10, 

mas o país caminha para o aumento da produção e do consumo de etanol. De acordo 

com García et al. (2011), uma regulamentação no Chile permite a substituição facultativa 

de 2% de gasolina por etanol. Tao et al. (2011) estudaram a expansão do etanol na 

China a partir de perspectivas do potencial de produção, projeções de demanda, e o 

custo-benefício do sistema de distribuição de etanol. O trabalho de Qiu et al. (2012) 

fornece uma visão geral do uso de biocombustíveis na China, das políticas 

governamentais, das oportunidades potenciais e dos desafios para sua expansão. 

Ravindranath et al. (2011) tratam da produção de biocombustíveis na Índia e suas 

implicações sobre o uso da terra, a produção de alimentos e o meio ambiente. A Índia 

anunciou uma meta de substituição de 20% de combustível fóssil por etanol até 2017. 

Segundo Ghobadian (2012), o potencial de produção de etanol do Irã permitirá a adição 

de até 10% desse biocombustível na gasolina comercializada no país em 2026. Osei et 

al. (2013) quantificaram o potencial de produção de bioetanol para atender às metas de 

uso de biocombustíveis estabelecidas no Plano Nacional de Energia de Gana. 

O advento dos veículos flex fuel2 (VFF) no mundo contribuiu para a propagação 

o uso do etanol como combustível. No Brasil, os VFF foram introduzidos em 2003 

(ANFAVEA, 2013), onde a mistura mandatória de etanol anidro na gasolina pode variar 

de 18-25% em volume (BRASIL, 1993)3 e o etanol puro é amplamente comercializado 

(FREITAS; KANEKO, 2011; SZKLO et al., 2007). Atualmente, os VFF representam 

cerca de 52% da frota de veículos leves do país (MME/EPE, 2012). Na Suécia, os VFF, 

lançados em 2005, podem ser alimentados por gasolina (contendo 5% de etanol em 

volume) e/ou etanol E85 (mistura de 85% de etanol e 15% de gasolina em volume)4 

(PACINI; SILVEIRA, 2011). A expansão da infraestrutura sueca de distribuição de etanol 

E85, observada principalmente no período de 2006-2010 (LINDBLOM, 2011; PACINI; 

SILVEIRA, 2011; SPI, 2007), contribuiu para o aumento do consumo do biocombustível, 

mas o principal combustível para veículos leves de ciclo Otto comercializado no país 

ainda é o derivado de petróleo5 (SEA, 2014). De acordo com Moriarty et al. (2009), o 

número de modelos de VFF oferecidos pelas montadoras nos EUA cresceu 50% no 

                                                           
2 Veículos movidos a proporções diversas de etanol e gasolina. 

3 Atualmente, o percentual está em 25% (MAPA, 2013a). 

4 Podendo ser 75% de etanol e 25% de gasolina nos períodos de temperaturas mais 
baixas (inverno). 

5 Aproximadamente 6% da frota circulante de veículos leves são alimentados por 
combustíveis renováveis como etanol, biogás e eletricidade. 
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período 2005-2009. Esse crescimento acompanhou o desenvolvimento da infraestrutura 

de distribuição de E85 e a adoção de misturas intermediárias de etanol na gasolina em 

proporções superiores a 10%. Nesse contexto, os consumidores podem escolher entre 

o uso do etanol e da gasolina em função de suas ofertas, de seus preços relativos ou 

até mesmo de outras preferências como preocupação ambiental, hábito e conveniência 

(COLLANTES, 2010; EPE, 2013a; PACINI; SILVEIRA, 2011). 

Uma linha de pesquisa relacionada alerta que, apesar do interesse crescente 

pelo uso do etanol como combustível no mundo, o mercado global de etanol ainda é 

incipiente por causa do pequeno número de países produtores, da falta de normalização 

técnica e da existência de barreiras tarifárias e não tarifárias ao comércio. O artigo de 

Lamers et al. (2011) mostra que as políticas locais de incentivo à produção e de adoção 

de misturas mandatórias de etanol na gasolina conduziram a evolução do mercado 

global nos últimos anos. No entanto, Pacini e Silveira (2011) destacam que a 

competividade e a penetração do etanol por todo o mundo dependerão do surgimento 

de novos produtores, estimulados inicialmente por meios de políticas governamentais 

de eficiência produtiva em termos de custo, de formação de mercados e de precificação 

de externalidades negativas para os combustíveis não renováveis. Souza et al. (2011) 

examinaram os obstáculos técnicos colocados pelas novas leis que entraram em vigor 

em 2010 nos EUA e UE. O trabalho de Junginger et al. (2011) revela que os impostos 

de importação para os biocombustíveis poderiam ser reduzidos ou suprimidos, 

vinculados a acordos de comércio internacional e disposições de normalização técnica. 

Existe, todavia, uma preocupação mundial quanto à incerteza da oferta de 

biocombustíveis (AWUDU; ZHANG, 2012; MEYER, 2007). Esta incerteza envolve não 

apenas a possibilidade de expansão de culturas bioenergéticas no médio para longo 

prazo6 (ISHOLA et al., 2013; NOGUEIRA; CAPAZ, 2013; NOGUEIRA et al., 2013; 

RATHMANN et al., 2010; WU et al., 2012), mas, sobretudo, riscos de quebra de oferta 

no curto prazo. Particularmente, as quebras de oferta de biocombustíveis no curto prazo 

podem advir de fatores como condições climáticas (temperatura, precipitação, geada, 

etc.), manejo do solo (calagem, adubações, etc.), doenças e pragas, estratégia dos 

produtores (em função da demanda e dos preços do açúcar no mercado internacional), 

entre outros. (GOLDEMBERG et al., 2013; PINTO; ASSAD, 2008). 

                                                           
6 A disponibilidade de terra para a expansão da agricultura nos próximos anos 

dependerá basicamente do uso racional e eficiente da terra nas diversas atividades 
agropecuárias, incluindo o cultivo de culturas bioenergéticas (NOGUEIRA et al., 2013). 
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A variabilidade climática é um dos principais determinantes de incerteza na 

produção de etanol. As culturas necessitam de determinadas condições de clima para 

expressarem todo o seu potencial de produção (RAMALHO FILHO; MOTTA, 2010; 

MANZATTO et al., 2009). Portanto, as safras agrícolas estão sujeita às condições 

climáticas que podem variar no curto prazo. Segundo Schaeffer et al. (2012), os 

biocombustíveis são vulneráveis aos efeitos de mudanças nas variáveis climáticas 

sobre as culturas usadas como matérias-primas na sua produção. Esse processo afeta 

diretamente os principais fatores agrícolas como rendimento das culturas, zoneamento 

agrícola, disponibilidade de terras suscetíveis ao cultivo e incidência de pragas 

(FALLOON; BETTS, 2010; PINTO; ASSAD, 2008; SCHAEFFER et al., 2012). Tuck et 

al. (2006) determinaram o impacto das mudanças climáticas na distribuição de diversas 

culturas para produção de biocombustíveis na Europa, com base nas condições 

climáticas previstas em diferentes cenários de emissão de CO2 do Intergovernmental 

Panel on Climate Change (IPCC). Lucena et al. (2009) investigaram as vulnerabilidades 

da produção de biocombustíveis líquidos no Brasil, considerando as projeções 

climáticas de longo prazo para os cenários de emissões A2 e B2 do IPCC. Os autores 

analisaram os impactos climáticos na produção de etanol da cana-de-açúcar e na 

produção de biodiesel de soja, palma (dendê), mamona e girassol.  

A oferta de etanol também pode ser influenciada pela estratégia dos produtores 

quando o etanol é coproduto da fabricação do açúcar (GOLDEMBERG et al., 2013). 

Nesse caso, o etanol é produzido em uma destilaria anexa a uma usina de açúcar. 

Aproximadamente 25% da produção mundial de etanol é de cana-de-açúcar e de 

beterraba açucareira, principalmente a primeira (OECD/FAO, 2013). A decisão de 

produzir etanol geralmente baseia-se nos preços relativos do açúcar e do etanol, bem 

como seus respectivos volumes no mercado. Os preços do açúcar e do etanol no 

mercado interno são influenciados pelo comportamento dos preços internacionais do 

açúcar (VALENTE; SATOLO, 2010). Logo, dentro de uma certa faixa de capacidade 

instalada, os produtores podem arbitrar entre a produção de açúcar e etanol, o que for 

economicamente mais atrativo.  Portanto, a produção de etanol pode ser menos 

previsível, face às incertezas dos preços de açúcar no mercado internacional. Valente 

e Satolo (2010) analisaram o impacto potencial de um choque de 160% no preço 

internacional do açúcar sobre a economia brasileira e seus desdobramentos sobre o 

setor sucroalcooleiro, por meio de um modelo de equilíbrio geral. A simulação foi 

realizada para efeitos de choques de curto prazo e mostra o deslocamento da produção 

para açúcar. Kostin et al. (2012) propuseram um modelo de programação linear inteira 
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mista (PLIM) aplicado à indústria sucroalcooleira da Argentina que busca a configuração 

ótima para a produção de açúcar e de etanol, considerando diferentes processos, face 

à incerteza das demandas desses produtos. Bastian-Pinto et al. (2009) desenvolveram 

um modelo matemático para mensurar o valor da flexibilidade de uma planta de 

produção de açúcar e etanol a partir de cana-de-açúcar operando durante cinco anos 

sob a incerteza de preços de ambos os produtos.  

Por outro lado, cabe também destacar que mercados de etanol com preços de 

combustível em paridade internacional são mais sensíveis a oscilações de preços da 

gasolina no mercado internacional7. Por exemplo, Pacini e Silveira (2011) mostram que 

variações de preços no mercado internacional de derivados de petróleo podem refletir 

rapidamente nas bombas do mercado sueco, podendo tornar o etanol mais ou menos 

atrativo quando o preço é o principal parâmetro na escolha do consumidor8. Neste 

contexto, caberia ao governo desenvolver políticas públicas para estimular o consumo 

do biocombustível, por exemplo, internalizando sobre o etanol suas externalidades 

sociais positivas e, sobre a gasolina, as externalidades ambientais negativas 

(CAVALCANTI, 2011).  

De outro modo, o etanol pode tornar-se menos competitivo em ambientes com 

preços controlados como no Brasil, onde o governo intervém nos preços da gasolina 

que é comercializada nas refinarias. Por exemplo, desde o início de 2011, o preço da 

gasolina praticado pelas refinarias brasileiras apresenta defasagem em relação ao 

preço de paridade de importação, de 17% em média no período de março de 2011 a 

dezembro de 2012 (ANP, 2013a; EIA, 2013a). No final de 2013, a defasagem era de 

cerca de 23% (ANP, 2013a; EIA, 2013a). O controle de preços da gasolina tem afetado 

a rentabilidade do etanol, uma vez que torna o biocombustível pouco atrativo para o 

consumidor em relação ao derivado de petróleo, e constitui-se uma das causas da 

recente estagnação do setor no Brasil, somada aos problemas de condições climáticas 

desfavoráveis encontrados nas últimas safras, aumento de custos de produção e queda 

de produtividade em função do aumento da colheita mecanizada (NOGUEIRA; CAPAZ, 

2013).  

                                                           
7 Considerando gasolina e etanol substitutos perfeitos para um consumidor que vai 

abastecer o seu veículo. 

8 O consumidor sueco escolhe o etanol quando seu preço em relação ao da gasolina é 
mais vantajoso no limite de até 74%.  
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Em 2012/2013, o governo adotou algumas medidas de incentivo à produção de 

etanol, dentre as quais estão o aumento da mistura de etanol anidro na gasolina de 20% 

para 25% (MAPA, 2013a), a desoneração do etanol das contribuições de PIS e Cofins 

(BRASIL, 2013) e a liberação de recursos para renovação e implantação de novos 

canaviais (BNDES, 2014a). E mais recentemente, financiamento para pesquisa, 

desenvolvimento e inovação tecnológica em linhas temáticas especialmente voltadas 

para a produção de cana-de-açúcar (BNDES, 2014b), mostrando a relevância do 

desenvolvimento de políticas públicas para o etanol também no ambiente de preços 

controlados. 

Considerando um sistema de abastecimento de combustíveis líquidos baseado 

em derivados de petróleo e biocombustíveis, a demanda por combustíveis da frota de 

veículos leves do ciclo Otto é atendida por gasolina e etanol.  No caso de uma frota de 

veículos leves flex fuel, os consumidores podem arbitrar entre os dois combustíveis9.  

Portanto, como a produção de etanol responde por uma parcela da demanda por 

matérias-primas agrícolas, as incertezas da política energética associada aos 

combustíveis líquidos e possíveis impactos de queda de safra de cana de açúcar podem 

transmitir-se à indústria de petróleo. A incerteza da oferta de etanol pode levar a uma 

incerteza da demanda por gasolina. No curto prazo, choques de demanda por gasolina 

podem levar o setor de refino a ter de se adequar para dispor de mais gasolina ou 

resultar no aumento de importações de combustíveis líquidos10. Uma interseção das 

duas alternativas também pode ser uma solução. Soluções de longo prazo são 

interessantes, mas fogem ao escopo do problema em questão, que enfatiza choques de 

demanda por gasolina no curto prazo. De fato, no médio prazo, por exemplo, o governo 

pode ter de lançar mão de instrumentos de política energética que garantam uma 

reserva de gasolina e/ou de etanol. Por exemplo, no longo prazo, políticas de eficiência 

energética de sucesso resultariam na redução do consumo de combustíveis. Destarte, 

dado um choque de demanda por gasolina provocada por um déficit imprevisto de oferta 

de etanol, por exemplo, como um sistema de abastecimento baseado em refinarias pode 

lidar com esta demanda adicional por derivados de petróleo? 

Problemas correlacionando a gasolina e o etanol na operação ou no 

planejamento de refinarias podem ser encontrados na literatura. Croezen (2007) et al. 

                                                           
9 Em alguns países/regiões, a demanda também pode ser suprida complementarmente 

por gás natural veicular (GNV) (COLLANTES; MEILANA, 2011; SOUZA et al., 2013). 

10 Incluem-se gasolina especificada, correntes para formulação de gasolina e etanol. 
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analisaram como um sistema de refinarias na UE opera para produzir gasolina 

considerando dois cenários de substituição de éter metil terc-butílico (MTBE) da 

gasolina base por etanol e por éter etil terc-butílico (ETBE). Os autores utilizaram um 

modelo em planilha eletrônica para representar simplificadamente o setor de refino da 

UE e compararam os resultados de emissões de GEE do parque de refino decorrentes 

das alterações operacionais para produzir as novas gasolinas. O trabalho de Du e Hayes 

(2009) foca no impacto da produção de etanol nos preços de gasolina e na rentabilidade 

das refinarias nos EUA.  Thompson et al. (2011) mostram o impacto de alterações nas 

políticas de biocombustíveis (etanol e biodiesel) no mercado norte-americano utilizando 

um modelo econômico integrado do mercado de derivados de petróleo com o mercado 

de biocombustíveis. O modelo representa o refino de petróleo e a produção de etanol e 

biodiesel. 

Embora todas as discussões apresentadas em tela sejam relevantes, as 

abordagens per se são insuficientes para responder à questão da vulnerabilidade e 

resiliência do refino face aos riscos de choque de demanda por gasolina. É uma lacuna 

a ser preenchida como resposta ao planejamento energético de um país cujo 

abastecimento baseia-se em derivados de petróleo e biocombustíveis, o que torna o 

tema deste estudo original. Diante desta necessidade, foi desenvolvida a presente tese, 

cujos objetivos, escopo e estrutura são apresentados a seguir. 

1.1. Objetivo e escopo da Tese 

Esta tese tem por objetivo desenvolver e aplicar uma metodologia de avaliação 

da flexibilidade e do custo de um parque de refino de petróleo para lidar com situações 

de choques de demanda por gasolina decorrentes de déficits imprevistos de oferta de 

etanol no curto prazo11. A metodologia é aplicada ao estudo de caso do sistema de 

refinarias do Brasil. A ferramenta utilizada é um modelo de programação linear inteira 

mista (PLIM)12. São considerados quatro cenários, com e sem investimento em refino, 

                                                           
11 Soluções de médio e longo prazos são interessantes, mas fogem ao escopo do 

problema em questão que enfatiza o curto prazo, conforme destacado na introdução desta tese, 

12 Vale destacar que os investimentos em refino testados neste estudo foram definidos 
a priori (parâmetros), não sendo, portanto, variáveis de escolha do modelo (variável discreta). 
Isso significa dizer que o problema analisado é puramente de programação linear (PL), pois as 
demais variáveis do problema são contínuas, O modelo de PLIM foi utilizado, pois ele permite 
realizar igualmente estudos de expansão com investimentos livres (variável de escolha) e/ou 
previstos (parâmetro), mostrando-se adequado para o problema analisado, conforme será 
explicado no item 3.1. 
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a partir de um cenário de referência de demanda por gasolina submetido a dois choques. 

Os choques de demanda por gasolina têm como premissas diferentes níveis de oferta 

de etanol. Busca-se a configuração de um sistema de abastecimento flexível que 

garanta a segurança energética, ao mínimo custo, portanto. O problema é interessante 

enquanto uma discussão metodológica para analisar uma questão desta natureza. 

Ressalte-se ainda o caráter original da metodologia desenvolvida neste estudo que 

figura como a principal contribuição desta tese. 

1.2. Estrutura da Tese 

A estrutura desta tese está organizada em seis capítulos, incluindo esta 

introdução. O capítulo 2 apresenta um panorama geral da oferta e demanda brasileiras 

por combustíveis líquidos, em especial por gasolina e etanol, e descreve a indústria de 

refino de petróleo e sucroalcooleira no Brasil, a fim de contextualizar este trabalho. 

Inicialmente, apresenta a evolução do mercado de veículo com motor ciclo Otto quanto 

ao aspecto do crescimento de sua frota e do advento dos veículos flex fuel, bem como 

da demanda por combustíveis líquidos. Além disso, apresenta a estrutura da indústria 

de refino de petróleo, incluindo a caracterização do parque de refino brasileiro e a 

evolução do perfil de refino que está caminhando no sentido de produzir mais destilados 

médios (querosene de aviação - QAV e diesel). A estrutura da indústria sucroalcooleira 

é apresentada a seguir, com ênfase para a caracterização do sistema produtivo de 

etanol, evidenciando a sua interface com a agricultura, e para o histórico de quebras de 

safras de cana-de-açúcar, sendo este último subsídio para a construção de cenários de 

choques de demanda por gasolina. Por fim, este capítulo destaca a evolução do balanço 

de oferta e demanda do ciclo Otto. 

O capítulo 3 descreve a metodologia utilizada para avaliar a flexibilidade e o 

custo do parque de refino para lidar com situações de choques de demanda por 

gasolina. Este capítulo inicia-se com uma revisão bibliográfica sobre o emprego de 

modelos de programação linear (PL) na indústria de petróleo, incluindo a apresentação 

do modelo matemático utilizado no desenvolvimento desta tese. O modelo representa 

um sistema de abastecimento de derivados de petróleo que é definido logo em seguida. 

A descrição do modelo e de sua formulação matemática também são objetos deste 

capítulo que é encerrado com a apresentação dos recursos computacionais utilizados e 

do procedimento metodológico desenvolvido e aplicado neste trabalho.    
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O problema de abastecimento de derivados de petróleo é aplicado ao caso do 

sistema de refinarias brasileiras apresentado no capítulo 4. Este capítulo divide-se em 

três partes. A primeira trata do esquema típico de produção de gasolina no Brasil. As 

respostas do sistema de abastecimento brasileiro a choques de demanda por gasolina 

são testadas para quatro cenários que são construídos na segunda parte deste capítulo. 

A base de dados empregada é apresentada na terceira parte.       

As respostas do sistema de refinarias brasileiras aos cenários testados são 

apresentadas no capítulo 5. Neste capítulo, além dos resultados, são discutidas 

questões adicionais atreladas ao abastecimento de gasolina no Brasil. Os seguintes 

pontos são abordados: a infraestrutura para importação de gasolina; a oferta de gasolina 

no mercado internacional; o risco de volatilidade de preços; e a formação de estoques 

estratégicos de gasolina e/ou etanol.  

Finalmente, o capítulo 6 traz as conclusões e considerações finais, avaliando 

os resultados deste trabalho. 
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2.  PANORAMA DA DEMANDA E OFERTA DE GASOLINA E 

ETANOL NO BRASIL 

A metodologia de avaliação da capacidade e do custo de um parque de refino 

para lidar com situações de choques imprevistos de demanda por gasolina desenvolvida 

nesta tese foi aplicada ao estudo de caso do sistema de refinarias brasileiras. Este 

capítulo apresenta, portanto, um panorama geral da oferta e demanda brasileiras por 

combustíveis líquidos, em especial por gasolina e etanol, e descreve a indústria de refino 

de petróleo e sucroalcooleira no Brasil, a fim de contextualizar este trabalho. Busca-se 

subsidiar os capítulos a jusante com os principais conceitos e características associados 

à oferta e demanda por estes combustíveis líquidos, por meio da apresentação dos 

seguintes tópicos: a evolução da frota de veículos com motor ciclo Otto e o advento dos 

veículos flex fuel; a caracterização do parque de refino brasileiro e a evolução do perfil 

de refino que está caminhando no sentido de produzir mais destilados médios 

(querosene de aviação - QAV e diesel); e a estrutura da indústria sucroalcooleira, com 

ênfase para a caracterização do sistema produtivo de etanol e para o histórico de 

quebras de safras de cana-de-açúcar. Por fim, este capítulo destaca a evolução do 

balanço de oferta e demanda do ciclo Otto. 

2.1. Evolução do mercado de veículos com motor ciclo Otto  

A frota brasileira de veículos automotores pode ser dividida em automóveis, 

veículos comerciais leves, motocicletas, caminhões e ônibus (ANFAVEA, 2013; INCT, 

2013). Os automóveis, motocicletas e uma parcela dos veículos comerciais leves são 

veículos com motores a combustão interna de ignição por centelha que operam segundo 

o ciclo Otto13, podendo ser movidos a gasolina C14, a etanol hidratado e/ou a gás natural 

veicular (GNV), à exceção das motocicletas para o GNV e para o etanol hidratado (INCT, 

2013). Podem ainda ser do tipo flex fuel, ou seja, movidos a proporções diversas de 

etanol hidratado e gasolina C, qualquer uma das três categorias que operam segundo 

o ciclo Otto. 

                                                           
13 Farah (2012) explica detalhadamente o funcionamento do motor automotivo de ciclo 

Otto.  

14 A gasolina C comercializada é formada por gasolina A e etanol anidro (ANP, 2013b), 
onde a mistura mandatória de etanol anidro na gasolina pode variar de 18-25% em volume 
(BRASIL, 1993). Atualmente, o percentual está em 25% (MAPA, 2013a). 
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2.1.1. Crescimento da frota e advento dos veículos flex fuel 

Inicialmente, até a década de 1970, os veículos eram essencialmente movidos 

a gasolina. Segundo Penido Filho (1980), na década de 1930 a mistura de 5% de etanol 

anidro à gasolina importada já era obrigatória. No entanto, o uso de etanol intensificou-

se no Brasil com o desenvolvimento do Programa Nacional do Álcool (PNA) nas suas 

duas fases, de 1975 a 1979, estimulado pelos choques do petróleo da década de 1970.  

Em 1984, os automóveis a etanol correspondiam a 94% da produção das 

montadoras que iniciou seu declínio a partir de 1986 (ANFAVEA, 2013). Na época, a 

crise do petróleo afastou-se e, em complemento, o etanol teve sua atratividade reduzida 

por parte dos produtores tendo em vista que o açúcar apresentava-se mais rentável, 

causando uma crise de abastecimento do biocombustível (BARROS, 2007). A partir de 

1990, o processo de queda da produção de veículos a etanol foi acelerado com o 

desaquecimento da economia (BARROS, 2007). O uso de etanol como combustível foi 

retomado com a entrada dos veículos flex fuel a partir de 2003 e sua participação na 

frota é crescente desde então (ANFAVEA, 2013). Ao contrário do carro a etanol, a 

tecnologia flex fuel proporcionou arbitrariedade ao consumidor, pois permite a troca de 

combustível em qualquer proporção, seja por motivação econômica15, em razão de 

escassez ou até mesmo pela sua preferência. São recorrentes na literatura os trabalhos 

que detalham a evolução do uso de etanol como combustível no Brasil (BARROS, 2007; 

CNPq, 1980; MILANEZ et al., 2008; MILANEZ; NYKO, 2012; PENIDO FILHO, 1980; 

RODRIGUES, 2012; VIEIRA et al., 2007). 

A frota de veículos flex fuel vem crescendo significativamente. Em 2012, os 

carros flex fuel representaram 87,0% do total de 3,6 milhões de veículos leves 

licenciados naquele ano (ANFAVEA, 2012), conforme mostrado na Figura 2.1. Segundo 

MME/EPE (2012), a frota circulante de veículos leves deverá crescer de 33,3 milhões 

em 2013 para 56,3 milhões em 2021; e a participação dos carros flex fuel deverá subir 

de 53% para 75%, totalizando 42,3 milhões de veículos em 2021. Estas previsões 

consideram que os veículos híbridos estarão disponíveis no mercado a partir de 2015, 

representando 3% da frota circulante em 2015. Não há, todavia, previsão de penetração 

de tecnologias híbrida plug-in e elétrica no mercado brasileiro neste horizonte. Segundo 

a IEA (2012b), a frota de automóveis (exceto comerciais) no Brasil poderá atingir o 

                                                           
15 Segundo Marjotta-Maistro e Asai (2006), é economicamente viável utilizar o etanol 

sempre que o seu preço for inferior a 60%/70% do preço da gasolina, dado o menor poder 
calorífico do etanol e o diferencial de rendimento técnico de cada veículo. 
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patamar de 45 milhões de unidades em 2021 (cenário New Policies). Os cenários 

apresentados, fundamentados em diferentes premissas, convergem no sentido de 

indicar que a frota circulante de veículos leves no Brasil poderá crescer e, 

consequentemente, a demanda por energia desta parcela do setor de transportes. 

 

Figura 2.1 - Evolução do licenciamento de veículos leves flex fuel 

Fonte: Elaboração própria com base em ANFAVEA (2012). 

 

2.1.2. Demanda por combustíveis líquidos: gasolina e etanol 

Em 2012, o consumo de gasolina A foi de 30,7 milhões de m³ e o consumo de 

etanol anidro e hidratado foi de 19,0 milhões de m³, totalizando um consumo 46,3 

milhões de m³ de combustíveis líquidos em termos de gasolina equivalente, exceto GNV 

(MME, 2013a; MME, 2013b). A Figura 2.2 mostra a evolução da demanda de 

combustíveis de veículo de ciclo Otto, que vai ao encontro dos dados apresentado em 

MME (2013a) e MME (2013b). A Figura 2.3 mostra que, não obstante o fato de o 

consumo ter aumentado significativamente nos últimos quatro anos, observa-se queda 

no consumo de etanol hidratado devido à queda na oferta, que caiu de 17,9 milhões de 

m³ em 2009 para 11,3 milhões de m³ em 2012. Tal redução é consequência da 

estagnação vivida recentemente pelo setor sucroalcooleiro, resultado de uma 

conjuntura de fatores como problemas de condições climáticas desfavoráveis 

encontrados nas últimas safras, aumento de custos de produção, bem como baixa 
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rentabilidade do etanol nos momentos em que o preço da gasolina no mercado interno 

esteve abaixo do preço de paridade internacional, conforme explicado anteriormente no 

item 1. 

 

Figura 2.2 - Evolução da demanda por combustíveis da frota de veículos de ciclo Otto: 
2000-2012 

Fonte: EPE (2013a). 

 

 

Figura 2.3 - Demanda por etanol hidratado e gasolina C (milhões de m³): 2000-2012 

Fonte: EPE (2013a). 
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Segundo MME/EPE (2012), a demanda do ciclo Otto16 poderá crescer de 52 

milhões de m³ para 80 milhões de m³ de gasolina equivalente no período de 2013 a 

2021. As previsões de demanda são consoantes ao crescimento de frota projetado. O 

planejamento da expansão de oferta de gasolina e etanol deve estar adequado ao 

crescimento da demanda indicado. Um cenário de demanda crescente versus a 

imprevisibilidade de ocorrência de choques de demanda por gasolina evidencia a 

necessidade de tratamento desta questão no contexto de um sistema de abastecimento 

baseado em biocombustíveis e derivados de petróleo. 

2.2. Estrutura da indústria de refino de petróleo 

2.2.1. Caracterização do parque de refino brasileiro 

O parque de refino brasileiro é formado por 16 refinarias, sendo quatro 

privadas17 e 12 de propriedade da empresa Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras)18, 

totalizando 335,1 mil m³/d ou 2.094 mil b/d de capacidade nominal19 instalada de 

processamento de petróleo, dos quais a Petrobras é detentora de 98% do total (ANP, 

2013c). Trata-se de refinarias que estão em operação desde a década de 1930, a sua 

maioria, desde a década de 1950, sendo a Refinaria Henrique Lage (REVAP) a mais 

nova do sistema Petrobras cuja operação teve início em 1980 (ANP, 2013c). A Tabela 

2.1 apresenta as refinarias brasileiras atualmente em operação20. 

 

                                                           
16 Inclui o GNV que representa cerca de 5% da demanda de ciclo Otto em termos de 

gasolina equivalente. 

17 As refinarias privadas são Riograndense, Manguinhos, Univen e Dax Oil. 

18 A Petrobras é uma sociedade de economia mista, ou seja, uma empresa com 
personalidade jurídica de direito privado formada por capital público e privado, em que o capital 
público é majoritário. 

19 Capacidade nominal é capacidade máxima de petróleo ou de carga, definida pelo 
projeto, processável pelas unidades de uma refinaria de petróleo, expressa em dia-operação 
(ANP, 2013c). Salvo observação em contrário, toda capacidade citada no texto será capacidade 
nominal em dia-operação. 

20 A Refinaria de Manguinhos suspendeu a atividade de refino de petróleo em agosto 
de 2005, voltando a processar petróleo em 2009 (ANP, 2014). Durante a suspensão da atividade 
de refino, a empresa processou naftas para produzir gasolina automotiva, além de solventes para 
fins industriais (MME/EPE, 2012). A Refinaria Riograndense, após interrupção parcial do seu 
processamento em 2005 e 2006, vem operando desde outubro de 2006 (ANP, 2014). Em março 
de 2007, a aquisição de participação societária da Refinaria Riograndense pela Petrobras 
permitiu a sustentação da operação da refinaria. (MME/EPE, 2012). 
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Tabela 2.1 - Parque de refino brasileiro em 2013 

Refinarias Localização 
Destilação 

atmosférica 
(m³/d)  

REPLAN – Refinaria de Paulínia Paulínia – SP 66.000  

RLAM – Refinaria Landulpho Alves São Francisco do Conde – BA 44.500  

REVAP – Refinaria Henrique Lage São José dos Campos – SP 40.000  

REDUC – Refinaria Duque de Caxias Duque de Caxias – RJ 38.500  

REPAR – Refinaria Presidente Getúlio 
Vargas Araucária – PR 33.000  

REFAP – Refinaria Alberto Pasqualini Canoas – RS 32.000  

RPBC – Refinaria Presidente Bernardes Cubatão – SP 27.000  

REGAP – Refinaria Gabriel Passos Betim – MG 24.000  

RECAP – Refinaria de Capuava Mauá – SP 8.500  

REMAN – Refinaria Isaac Sabbá Manaus – AM 7.600  

RPCC – Refinaria Potiguar Clara Camarão Guamaré – RN 6.000  

RIOGRANDENSE – Refinaria de Petróleo 
Riograndense Rio Grande – RS 2.700  

MANGUINHOS – Refinaria de Petróleos de 
Manguinhos Rio de Janeiro – RJ 2.200  

UNIVEN – Univen Petróleo Itupeva – SP 1.456  

LUBNOR – Lubrificantes e Derivados de 
Petróleos do Nordeste Fortaleza – CE 1.300  

DAX OIL – Dax Oil Refino Camaçari – BA  330  

Total 335.086  

Fonte: Elaboração própria com base em ANP (2013c).  

 

O parque brasileiro de refino foi concebido para processar petróleo importado 

leve (SZKLO et al., 2012) e produzir basicamente gasolina21 (TOLMASQUIM; 

SCHAEFFER, 2000), com esquemas típicos de refino baseados em unidades de 

craqueamento catalítico (Fluid Catalytic Cracking - FCC) e de craqueamento catalítico 

de resíduo (Residue Fluid Catalytic Cracking - RFCC), que geram nafta craqueada 

destinada à produção de gasolina. A relação entre a capacidade instalada de 

FCC/RFCC e a capacidade de destilação atmosférica é de aproximadamente 30%.  

As unidades de refino foram adaptadas para processar as correntes de petróleo 

da Bacia de Campos que começaram a ser produzidas e processadas em grande 

medida em meados da década de 1980, com acidez e corrosividade características mais 

elevadas do que do elenco que vinham sendo processado (MORAIS, 2013). O aumento 

                                                           
21 As refinarias RLAM e REDUC apresentam unidades para produção de óleos básicos 

parafínicos. A LUBNOR é uma refinaria voltada para a produção de óleos básicos naftênicos. 
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da demanda por diesel também provocou mudanças no parque. Nos últimos anos, foram 

construídas unidades de coqueamento retardado visando aumentar a conversão de 

frações pesadas em destilados médios. Além disso, com os limites máximos mais 

rígidos para emissões de poluentes e o recrudescimento das especificações dos 

combustíveis22 (ANP, 2013b; ANP, 2013d; MMA, 2002; BRASIL, 2008), as refinarias 

receberam investimentos ao longo dos últimos anos em unidades de hidrotratamento 

para gasolina e para diesel (MPOG, 2012; PETROBRAS, 2013a), Para aumentar a 

produção de gasolina também foram construídas novas unidades de reforma catalítica. 

Estas unidades também podem compensar a perda de octanagem esperada da gasolina 

após o hidrotratamento (PERISSÉ et al., 2012). 

Segundo ANP (2014), as refinarias em operação ofertaram juntas 117,3 

milhões de m³ de derivados de petróleo23, entre energéticos e não energéticos, no ano 

de 2012. Outros produtores responderam por 1,5 milhões de m³ de derivados no mesmo 

ano. A Figura 2.4 mostra o perfil de produção do parque brasileiro de refino. 

 

Figura 2.4 - Evolução do perfil de refino no Brasil: 2000-2012 

Fonte: Elaboração própria com base em ANP (2014). 

                                                           
22 O teor de enxofre máximo da gasolina C comercializada no Brasil é de 50 mg/kg ou 

50 partes por milhão (ppm) (ANP, 2013b). O teor de enxofre máximo do diesel B comercializado 
para uso rodoviário no território brasileiro é de 500 ppm, exceto para frotas cativas de ônibus 
urbanos dos municípios e regiões metropolitanas definidos pela Agência Nacional do Petróleo, 
Gás natural e Biocombustíveis (ANP) onde o teor de enxofre máximo é de 10 ppm (ANP, 2013d). 

23 Inclui o gás liquefeito de petróleo (GLP) produzido pelas Unidades de Processamento 
de Gás Natural (UPGN) localizadas dentro das refinarias LUBNOR, REDUC e RLAM (ANP, 
2014). 
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De acordo com a Figura 2.4, o diesel vem ganhando participação ao longo do 

período de 2000 a 2012, aumentando de 33% para 40%. A gasolina que vinha perdendo 

espaço, chegou a representar 19% da produção em 2009, mas subiu para o patamar de 

23% em 2012. Contrabalanceando, o perfil de nafta petroquímica caiu de 8% para 5%. 

O óleo combustível respondia por 17%, mas em 2012 representou 12% da produção de 

derivados em função do aumento de capacidade de conversão do parque brasileiro de 

refino. 

O fator de utilização (FUT) das refinarias aumentou significativamente de 2011 

para 2012, saindo de 92,8% para 96,3% (ANP, 2013c). A Figura 2.5 mostra que a 

capacidade instalada permanece praticamente constante desde 2009, porém, o 

processamento das unidades de destilação está aumentando. A produção de diesel 

também cresceu, mas o crescimento da produção de gasolina foi mais acelerado.  

 

 Figura 2.5 - Evolução da capacidade, carga processada, produção de diesel e de 
gasolina nas refinarias brasileiras: 2003-2012 

Fonte: Elaboração própria com base em ANP (2013c) e ANP (2014). 

 

2.2.2. Evolução do perfil de refino: da gasolina para o diesel 

Segundo MME/EPE (2012), a expansão do parque de refino considera uma 

adição de capacidade de 1.597 mil b/d no horizonte de 2013 a 2021. Atualmente, o perfil 

de refino é da ordem de 5% de nafta, 23% de gasolina e de 40% de diesel (ANP, 2014). 
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Os novos projetos de refino não consideram a produção de gasolina (MME/EPE, 2012). 

O perfil de refino médio das novas refinarias é de cerca de 65% de médios, dos quais 

15% de QAV e 50% de diesel, enquanto que a participação da nafta é a ordem de 15% 

(PETROBRAS, 2012). 

2.3. Estrutura da indústria sucroalcooleira 

2.3.1. Caracterização do sistema produtivo de etanol carburante 

O complexo industrial sucroalcooleiro do país é formado por unidades 

industriais classificadas como produtoras de açúcar (usinas de açúcar); produtoras de 

etanol (destilarias autônomas); e unidades mistas (destilarias anexas), que produzem 

açúcar e/ou etanol a partir de cana-de-açúcar. Segundo MAPA (2013b), há 389 plantas 

produtoras de açúcar e etanol no Brasil, das quais 117 produzem somente etanol 

(destilarias) e 250 são unidades mistas (usinas), produzindo etanol e açúcar. Há 11 

usinas de açúcar.  O processo de fabricação de etanol a partir da cana-de-açúcar é 

baseado na tecnologia de fermentação alcoólica industrial24. 

As unidades produtivas são distribuídas em duas principais regiões produtoras: 

região Norte-Nordeste (N-NE) e região Centro-Sul (C-S)25, que possuem características 

climáticas distintas. Em geral, o período de safra na região N-NE vai do mês de 

novembro até março, enquanto que na região C-S, compreende o período entre o mês 

de abril e outubro26. A região C-S responde por mais de 90% da produção de cana-de-

açúcar e etanol (MAPA, 2013c). 

Segundo EPE (2013a), foram produzidos 23,5 milhões de m³ de etanol em 

2012, sendo 9,7 milhões de m³ de anidro e 13,9 milhões de m³ de hidratado. A Figura 

2.6 mostra uma queda de produção de etanol hidratado de 2009 a 2012, em razão de 

fatores climáticos e de restrição de recursos financeiros (CONAB, 2013). Cabe destacar 

que a restrição de recursos financeiros, na verdade, foi provocada pela pressão negativa 

                                                           
24 Fermentação alcoólica é a ação de leveduras sobre açúcares fermentáveis contidos 

em uma solução ou suspensão (LIMA, MARCONDES, 2002). 

25 A região Norte-Nordeste compreende os estados do Amazonas, Pará, Tocantins, 
Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia 
enquanto que a região Centro-Sul compreende os estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio 
de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. 

26 O período de safra pode variar dependendo de condições climáticas, políticas 
governamentais de antecipação de safra e outros. 
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das margens do etanol nos períodos em que o preço da gasolina praticado no mercado 

interno esteve defasado em relação ao preço de paridade internacional (ANP, 2013a; 

EIA, 2013a), conforme explicado anteriormente no item 1. No curto prazo, a expansão 

da produção de cana-de-açúcar e a utilização da capacidade ociosa das usinas 

existentes poderão mitigar os problemas atuais da oferta (EPE, 2013). No entanto, no 

médio e longo prazos, torna-se necessária a retomada dos investimentos em novas 

usinas, para acompanhar o aumento de demanda potencial deste segmento (EPE, 

2013). A conjuntura atual mostra condições para recuperação do setor. Recentes ações 

governamentais de incentivo à produção de etanol foram adotadas, conforme mostrado 

anteriormente no item 1. No entanto, a manutenção do crescimento do setor e a 

consequente retomada de sua capacidade de investimentos em novas unidades fabris 

também dependerão da convergência entre os preços nacionais e internacionais da 

gasolina nos médios e longo prazos. 

 

 Figura 2.6 - Evolução da produção brasileira de etanol (milhões de m³): 2001-2012 

Fonte: EPE (2013a). 

 

2.3.2. Histórico de quebras de safra de cana-de-açúcar 

Foram registradas quebras importantes nas últimas safras de 2009/2010 a 

2011/2012, decorrentes de consequências de condições climáticas imprevistas e 

desfavoráveis para o cultivo de cana-de-açúcar, além de restrição de recursos 

financeiros (MAPA, 2013c). Na realidade, a restrição dos recursos financeiros foi 
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consequência da perda de rentabilidade do etanol nos períodos em que o preço da 

gasolina no mercado interno esteve defasado em relação ao preço internacional (ANP, 

2013a; EIA, 2013a), resultado do controle de preços dos combustíveis adotado pelo 

governo, conforme explicado anteriormente no item 1. Estas quebras contribuíram para 

a redução da produção de etanol apontada anteriormente (vide item 2.3.1). 

Outro fator que impacta diretamente na produção de etanol é a proporção de 

destinação da cana para a produção de açúcar e etanol. Por exemplo, nos dados 

apurados na safra 2009/2010, observa-se maior destinação proporcional da cana para 

a fabricação de açúcar, em detrimento de etanol. Esta decisão, que pode ser tomada 

pelas unidades de produção mistas e capazes de produzir açúcar e/ou etanol, está 

associada à melhor remuneração que o açúcar pode proporcionar (CONAB, 2009a). A 

safra 2009/2010 foi marcada pela volta das atenções à produção de açúcar em que o 

mix de produção foi de 45% para o açúcar, um pouco maior do obtido na safra anterior 

(43%), em face da preferência das usinas na produção de açúcar, que estava sendo 

mais bem remunerado (CONAB, 2008c; CONAB, 2009a). Houve quebra de safra nos 

principais países produtores de açúcar. A Índia passou de exportador para importador 

o que abriu oportunidade de novos negócios para o Brasil que exporta cerca de 65% da 

sua produção (CONAB, 2009c). 

No capítulo 4, as variações de produção de cana-de-açúcar e de etanol 

observadas nas safras de 2005/2006 a 2012/2013 serão analisadas, para fim de 

construção dos cenários a serem testados no estudo de caso. 

2.4. Balanço de oferta e demanda por gasolina 

O aumento da demanda por combustíveis líquidos dos veículos de ciclo Otto 

resultou na necessidade de importação de gasolina no período de 2010 a 2013 (ANP, 

2014), Conforme abordado nos itens 2.2.1 e 2.3.1, o balanço de gasolina dependerá de 

como a estrutura de oferta de etanol e do próprio derivado vai se estabelecer. Pelo lado 

da oferta de gasolina, não há previsão de expansão de refino visando a sua produção. 

A oferta de etanol, por sua vez, nos médio e longo prazos, depende da retomada de sua 

estrutura produtiva para atingir níveis compatíveis com o crescimento da demanda, 

tendo relação imediata com as políticas governamentais de incentivo à produção de 

etanol e com a convergência entre os preços nacionais e internacionais da gasolina. 
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Na sequência deste estudo, o problema do sistema de abastecimento baseado 

em biocombustíveis e derivados de petróleo para lidar com choques imprevistos de 

demanda por gasolina será analisando à luz de uma abordagem metodológica, 

particularmente com enfoque no estudo da capacidade de flexibilidade do parque de 

refino brasileiro. Trata-se de desenvolver e aplicar uma metodologia a um problema 

prático.  
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3. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA FLEXIBILIDADE DO 

REFINO PARA LIDAR COM CHOQUES DE DEMANDA POR 

GASOLINA 

No capítulo anterior, buscou-se contextualizar o panorama da oferta de 

combustíveis líquidos para atendimento da demanda por veículos com motor ciclo Otto 

no Brasil. A frota de veículos leves é abastecida essencialmente por gasolina e etanol. 

Conforme foi discutido na introdução desta tese, nestes casos, as incertezas da oferta 

de bicombustíveis podem transmitir-se à indústria de petróleo na medida em que o 

sistema de abastecimento tem que dispor de mais gasolina nas situações de choques 

de demanda por gasolina provocados por déficits imprevistos de oferta de etanol. As 

refinarias podem ser levadas a produzir mais gasolina e/ou podem ocorrer importações 

para atender à essa demanda incremental temporária. 

A flexibilidade e o custo do sistema de refinarias brasileiras para lidar com 

situações de choques de demanda por gasolina são avaliados por meio da metodologia 

desenvolvida neste capítulo. O problema é interessante enquanto uma discussão 

metodológica para analisar uma questão desta natureza. A ferramenta utilizada é um 

modelo matemático de PLIM27 existente e com equacionamento matemático adequado 

para este fim. Neste capítulo, inicialmente, faz-se uma revisão bibliográfica de modelos 

de PL encontrados na indústria de petróleo e suas respectivas aplicações. O modelo 

escolhido para desenvolver esta tese representa um sistema de abastecimento de 

derivados de petróleo cujas características são descritas também no presente capítulo. 

Apresenta-se, ainda, a formulação matemática do modelo e os recursos computacionais 

empregados. Finalmente, descreve-se o procedimento metodológico desenvolvido que 

é o cerne e a principal contribuição deste estudo. 

                                                           
27 Ressalte-se que que os investimentos em refino testados neste estudo foram 

definidos a priori (parâmetros), não sendo, portanto, variáveis de escolha do modelo (variável 
discreta). Isso significa dizer que o problema analisado é puramente de programação linear (PL), 
pois as demais variáveis do problema são contínuas, O modelo de PLIM foi utilizado, pois ele 
permite realizar igualmente estudos de expansão como investimentos livres (variável de escolha) 
e/ou previstos (parâmetro), mostrando-se adequado para o problema analisado, conforme será 
explicado no item 3.1. 
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3.1. Modelos de Programação Linear (PL) na indústria do petróleo  

Decisões de curto e longo prazo do refinador afetam o desempenho econômico 

global de uma refinaria: escolher as cargas de petróleo, determinar as condições 

operacionais das unidades, especificar os derivados de petróleo, entregar o produto em 

determinado local e realizar investimentos. A utilização de modelos de PL como 

ferramentas de decisão para o planejamento da atividade de refino de petróleo permite 

otimizar a alocação de recursos desde a programação de produção de refinarias até os 

níveis de planejamento de médio e longo prazos (BABUSIAUX et al., 1983; 

BABUSIAUX; PIERRU, 2007; GOMES et al., 2009; TEHRANI NEJAD M.; SAINT-

ANTOIN, 2008; TEHRANI NEJAD M., 2007) 

A PL é capaz de resolver problemas lineares contínuos, discretos ou mistos, 

através de algoritmos existentes de programação matemática, adequados a cada 

situação. Um problema é não linear quando ao menos uma das restrições ou a função 

objetivo é não linear. Não há um método exato para resolução deste último caso. Joly 

et al. (2002), Moro et al. (1998) e Pinto e Moro (2000) desenvolveram modelos de 

programação matemática para resolver problemas não lineares em refinarias de 

petróleo. 

Garvin et al. (1957), Bodington e Baker (1990) e Cooper (2002) descrevem 

aplicações de modelos de PL no âmbito da indústria do petróleo desde a década de 

1950. Os modelos de mistura de gasolina e de alocação de petróleo estão entre as 

primeiras aplicações de PL nas refinarias. O aprimoramento da técnica e a evolução dos 

recursos computacionais permitiram o desenvolvimento de modelos mais complexos 

que representam todo o sistema de abastecimento de derivados de petróleo formado 

pelas refinarias e suas unidades de processo, rede logística de distribuição de petróleo 

e derivados, mercado a ser atendido, oferta de matéria-prima, possibilidade de 

investimentos em refino e logística e outros fatores. 

Diversas instituições internacionais também utilizam modelos de PL para 

elaborar estudos sobre refinarias de petróleo. O Energy Information Administration 

(EIA), o Institut Français Du Pétrole (IFP) e o Energy Research Center of the 

Netherlands (ECN) avaliam os impactos das mudanças na demanda por derivados de 

petróleo, na capacidade das unidades de processamento, na qualidade da matéria-

prima, nos custos de refino e transporte, nas regulamentações governamentais e outros. 

(EIA, 1984; BABUSIAUX; VALAIS, 1981; BABUSIAUX et al., 1983; STIENSTRA, 2006). 
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Além disso, o EIA utiliza um modelo de refino agregado que otimiza o refino mundial 

(EIA, 1994). No Brasil, a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) utiliza um modelo 

matemático multi-período (anual) denominado Modelo de Planejamento do 

Abastecimento de Derivados de Petróleo (PLANDEPE) desenvolvido pela empresa para 

desenvolver estudos de expansão do parque de refino no longo prazo, sejam 

investimentos livres ou previstos, a fim de subsidiar o planejamento do setor energético 

brasileiro realizado pelo Ministério de Minas e Energia (MME) (MME/EPE, 2009; REIS 

et al., 2010). 

As recentes políticas ambientais voltadas para a redução de emissões de GEE 

impulsionaram também o desenvolvimento e aplicação de modelos de PL para alocação 

das emissões de CO2. Diversos modelos otimizam simultaneamente a produção de 

derivados de petróleo nas refinarias e a alocação de CO2 (BABUSIAUX; PIERRU, 2007; 

GOMES et al., 2009; LANTZ et al., 2005; TEHRANI NEJAD M., 2007; TEHRANI NEJAD 

M.; SAINT-ANTOIN, 2008). 

Esta tese considera o problema de um sistema de abastecimento de derivados 

de petróleo que envolve testar investimentos previstos em refino. Assim, decidiu-se por 

utilizar como ferramenta para o desenvolvimento desta tese o PLANDEPE, modelo 

utilizado pela EPE para realizar seus estudos de expansão do parque de refino28. Para 

desenvolver este trabalho, o modelo foi parametrizado para o estudo de caso do sistema 

de abastecimento do Brasil, utilizando uma base de dados construída nesta tese para 

esta finalidade, conforme será detalhado no capítulo 4. O objetivo e o escopo do modelo 

serão descritos a seguir. 

3.1.1. Modelo de Planejamento do Abastecimento de Derivados de 

Petróleo (PLANDEPE) 

O objetivo do modelo é minimizar o custo global de abastecimento para todo o 

horizonte de estudo, garantindo o pleno atendimento da demanda por derivados de 

petróleo. O uso deste modelo permite a realização de estudos sobre a oferta de 

derivados de petróleo, avaliando alternativas de projetos para expansão do parque de 

refino e da infraestrutura logística. Assim, o modelo determina o elenco de petróleos 

                                                           
28 A autora participou do projeto de construção e implantação do modelo na EPE, onde 

ela exerce a função de Consultora Técnica da Superintendência de Derivados de Petróleo e 
Biocombustíveis (SDB) da Diretoria de Estudos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. 
Durante o período de sua pesquisa de doutorado, a autora teve acesso ao modelo matemático 
bem como aos recursos computacionais necessários para desenvolver esta tese, mediante 
prévia autorização da empresa. 
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para cada refinaria, a produção de cada unidade de processamento e o ano para 

expansão da capacidade de unidades já em operação ou, ainda, para a construção de 

novas unidades. O modelo também define os fluxos de menor custo para distribuição 

de petróleo e derivados e pode indicar o período para investimento em infraestrutura 

logística. 

Neste estudo, diante de uma perturbação relacionada a um choque de 

demanda por gasolina decorrente de um déficit imprevisto de oferta de etanol, a 

ferramenta fornece a solução ótima de operação no nível de detalhamento da produção 

das diferentes unidades de processamento existentes em cada refinaria. Por exemplo, 

a variação do rendimento de uma única unidade pode impactar significativamente no 

perfil de produção de uma refinaria. Isto permite uma análise de sensibilidade mais 

consistente, se comparada à da utilização de modelos agregados onde um parque de 

refino complexo é tratado como um único processo por simplificação. 

O item a seguir define um sistema de abastecimento de derivados de petróleo 

a fim de introduzir neste trabalho os conceitos utilizados na modelagem do problema e, 

por conseguinte, na descrição e na formulação matemática do modelo que são 

apresentadas nesta sequência. 

3.2. Definição de um sistema de abastecimento de derivados de petróleo  

Esta tese considera o problema de um sistema de abastecimento de derivados 

de petróleo conforme mostrado na Figura 3.1. 
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Figura 3.1 - Esquema simplificado de um sistema de abastecimento 

Fonte: Adaptação da ANP (2013e). 

 

O parque de refino é formado por um conjunto de refinarias. O petróleo 

processado nas refinarias é oriundo de diferentes campos produtores locais ou de 

terminais internacionais, no caso de petróleo importado. As refinarias podem receber 

gás natural e nafta de UPGN local. O GLP de UPGN é destinado ao abastecimento do 

mercado local. As refinarias podem ainda transferir produtos intermediários entre elas, 

como GLP e gasóleos. Nas refinarias, o petróleo é transformado em derivados pelas 

unidades de processamento (separação, conversão e tratamento). 
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O produto final é produzido em um pool29 com qualidade especificada. A 

qualidade do produto final depende das características das correntes intermediárias 

oriundas das unidades de destilação e das demais unidades de processamento. Há 

requisitos do produto final relacionados com suas características a que deve atender 

um determinado derivado para garantir um desempenho satisfatório na sua aplicação. 

É o caso da qualidade antidetonante da gasolina relacionada com seu número de octano 

(NO) e seu índice antidetonante (IAD)30, por exemplo. Em geral, cada país possui seus 

regulamentos técnicos, porém as especificações entre eles se aproximam, o que 

permite a realização de trocas internacionais e ajuste do produto final no país de destino 

por meio de misturas em terminais e/ou reprocessamentos em refinarias para atingir a 

qualidade desejada. 

Finalmente, as bases de distribuição constituem o destino final da cadeia 

logística de derivados e são responsáveis pelo atendimento do mercado. Assim, as 

possíveis fontes de suprimento das bases são as refinarias, as UPGNs e o mercado 

internacional. Os derivados produzidos nas refinarias são normalmente transportados 

por modo dutoviário para os terminais (terrestres ou aquaviários), e, então, podem ser 

transportados por diferentes modais (dutoviário, ferroviário, rodoviário e aquaviário) até 

as bases. Os eventuais excedentes de petróleo dos campos produtores locais e de 

derivados produzido nas refinarias podem ser exportados por meio dos terminais.  

No próximo item serão descritos os elementos utilizados na modelagem para 

representar o sistema de abastecimento definido até aqui. 

                                                           
29 Um pool representa a mistura de correntes intermediárias de uma refinaria em 

determinadas proporções para compor um produto final que atende às especificações vigentes. 

30 Segundo Farah (2012), a qualidade antidetonante de um combustível indica a sua 
capacidade em resistir à detonação durante sua queima em um motor ciclo Otto. O NO de um 
combustível representa a sua qualidade de combustão medida pela sua resistência à detonação. 
O NO pode ser determinado por meio de dois métodos, Pesquisa e Motor, sendo conhecidos 
respectivamente por RON (Research Octane Number) e MON (Motor Octane Number). O método 
Pesquisa é realizado em condições mais brandas e o método Motor, ao contrário, é 
representativo de condições mais severas, relativas a maiores rotações do motor. Em geral, a 
qualidade antidetonante é especificada pelo RON e MON e/ou pelo IAD que é igual à média 
aritmética destes dois ensaios. 
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3.3. Descrição do modelo matemático 

As refinarias podem ter configurações de refino e complexidade31 variadas 

(FAVENNEC, 2001; SZKLO et al., 2012). As unidades de separação, conversão e 

tratamento do sistema de refinarias, incluindo unidade de destilação e outras unidades 

de processamento, são representadas no modelo, com informação de capacidade 

máxima e mínima, fator de utilização (FUT)32, rendimento e consumo próprio33. Essa 

informação permite calcular as cargas de entrada e a produção das unidades.  As 

refinarias podem processar petróleo doméstico e/ou importado. As unidades de 

destilação podem operar em campanhas, ou seja, em diferentes modos de operação, 

onde o rendimento da unidade varia em função da campanha. O petróleo excedente 

pode ser exportado. 

A produção final de gasolina e óleo diesel deve satisfazer restrições de teor de 

enxofre máximo e a produção de óleo combustível, de viscosidade mínima. O teor de 

enxofre, a densidade e o fator de mistura34 das correntes oriundas das unidades são 

dados de entrada do modelo para calcular a qualidade do produto final. As 

especificações de MON e IAD da gasolina e de densidade e número de cetano do diesel 

são garantidas, por simplificação, por meio da restrição de proporção das correntes que 

compõem e que conferem a qualidade destes derivados. Por exemplo, o pool de 

gasolina deve conter uma proporção mínima de nafta craqueada tratada, de reformado 

e de alquilado, dependendo da disponibilidade de cada fração, em relação à proporção 

                                                           
31 A complexidade de uma refinaria indica basicamente a sua capacidade de conversão 

em relação à sua capacidade de destilação atmosférica. Apesar das suas imperfeições, o Índice 
de Complexidade de Nelson é um indicador historicamente utilizado para medir a complexidade 
de uma refinaria (COSTA; FILHO, 1982; FAVENNEC, 2001; GARY, 2007; MAPLES, 2000; 
SZKLO et al., 2012). 

32 Representa a relação percentual entre a carga processada num período e a carga 
de referência (capacidade nominal) de uma unidade. Em outras palavras, é o nível percentual 
em que opera uma unidade, em um determinado período de tempo, em relação ao máximo 
técnico permitido. 

33 Representa a parcela de petróleo sob a forma de óleo combustível padrão 
equivalente (OCPE) que é consumido internamente nas refinarias para produção de calor e 
geração de energia elétrica. Para tanto, as refinarias podem consumir gás combustível, coque 
da unidade de craqueamento catalítico (FCC/RFCC), óleo combustível, gás natural e coque 
verde de petróleo, dependendo da disponibilidade do combustível e da sua restrição de consumo 
(ENERGETICS, 2007; SZKLO; SCHAEFFER, 2007). Por exemplo, refinarias com restrição de 
emissões podem privilegiar o consumo de gás natural em detrimento de óleo combustível. 

34 A viscosidade não é uma característica linear em base volumétrica, todavia, é 
possível tornar o cálculo desta característica linear em certo intervalo utilizando o método de fator 
de mistura. O fator de mistura é aditivo em base volumétrica, desde que obtidos a partir de 
viscosidades a uma mesma temperatura (GARCIA, 2013). 
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de nafta de destilação (e outras de baixa octanagem) para garantir as características de 

MON e o IAD mínimos. 

A demanda por derivados de petróleo é alocada nas bases. As bases 

representam centros de consumo (regiões geográficas) onde há pelo menos uma base 

de distribuição que recebe derivados de petróleo diretamente da refinaria. O 

atendimento da demanda é obrigatório. 

A demanda pode ser atendida pela produção das refinarias e/ou por 

importação. Os excedentes de derivados produzidos pelas refinarias podem ser 

exportados. Os preços de importação e exportação de petróleo e derivados também são 

dados de entrada do modelo, portanto, para fim de cálculo dos gastos com as 

importações e das receitas com exportações. 

A rede logística de petróleo e derivados é representada no modelo por um 

conjunto de nós e arcos de transporte. Os nós compreendem refinarias, campos de 

petróleo, UPGNs, mercados internacionais, terminais e bases. Os arcos de transporte 

são conexões entre dois nós (origem e destino). O modo de transporte, a capacidade e 

o custo de cada arco de transporte são conhecidos para fim de cálculo do custo de 

transporte. 

O modelo permite a realização de estudos de expansão do parque de refino e 

da infraestrutura logística de petróleo e derivados (ver item 3.1.1). Assim, os 

investimentos em refino incluem o aumento da capacidade de unidades já em operação, 

a instalação de novas unidades de processamento e até mesmo de refinarias inteiras. 

Os investimentos em infraestrutura logística consideram a ampliação da capacidade dos 

dutos e a construção de novos dutos para o escoamento de petróleo e derivados. Custos 

operacionais e de investimentos são associados aos novos empreendimentos. O tempo 

de vida útil, o horizonte de estudo e a taxa de desconto do investimento são dados de 

entrada do modelo. Estes parâmetros são utilizados no cálculo dos custos de operação 

e de investimentos da solução do problema. 

Conforme mostrado no item 3.1.1, a função objetivo (FO) do modelo 

empregado no desenvolvimento deste trabalho é minimizar o custo global de 

abastecimento no horizonte de estudo buscando o atendimento pleno da demanda por 

derivados de petróleo. Assim, buscando atingir esta FO, as decisões do modelo incluem 

determinar o elenco de petróleos para cada refinaria, a capacidade, o fator de utilização 

(FUT) e a produção de cada unidade de processo; a qualidade dos produtos finais e 
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outros. Além disso, no âmbito da logística e comercialização, o modelo define os fluxos 

de menor custo para fornecimento das refinarias e distribuição dos derivados, bem como 

os níveis de importação e de exportação. A FO é calculada com base em parâmetros, 

variáveis e restrições, segundo a formulação matemática descrita no item a seguir. 

3.4. Formulação matemática do modelo 

A função objetivo (FO) do modelo é minimizar o custo total de abastecimento 

(de operação e de investimento) sujeito a restrições de balanço material, de capacidade 

e de qualidade de produtos, conforme será detalhado adiante. A descrição do 

equacionamento matemático está dividida em entidades (utilizadas para indexar os 

parâmetros e as variáveis), parâmetros (dados de entrada), variáveis de decisão 

(contínuas e inteiras), restrições e, finalmente, função objetivo. 

3.4.1. Entidades 

Na modelagem, uma entidade é um conjunto de elementos com significado 

semelhante identificada por um índice, conforme mostrado na Tabela 3.1. 
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Tabela 3.1 - Relação das principais entidades do modelo matemático 

Entidade Descrição  Índice 

Período (P) conjunto de períodos (ano) n 

Unidade de processo (U) 
conjunto de unidades de processo, p.e., 
destilação atmosférica na refinaria "r" u 

Campanha (C) 

conjunto de modos de operação, corresponde 
ao modo de operação da unidade de 
processamento, 
o rendimento da unidade varia em função da 
campanha c 

Produto de entrada (P) 

conjunto de produtos de entrada, qualquer 
produto que sirva como carga numa unidade 
de processamento, exceto petróleo pe 

Produto de saída (P) 

conjunto de produtos de saída, qualquer 
produto que seja produzido numa unidade de 
processamento ps 

Petróleo (O) conjunto de petróleos o 

Modo (M) 
conjunto de modais de transporte, p.e., 
dutoviário m 

Classe de produtos (CL) 
conjunto de classes de produto, p.e., "claros" 
no caso da gasolina cl 

Nó (NO) conjunto de nós da rede logística no1, no2 

Refinaria (R) 

conjunto de refinarias, subconjunto de nós,  R 

 NO r 

Base (B) 
conjunto de bases, subconjunto de nós, B  
NO b 

Terminal (TER) 

conjunto de terminais, subconjunto de nós,  

TER  NO ter 

Campo (CA) 

conjunto de campos de petróleo, subconjunto 

de nós, C  NO ca 

Nó internacional (NOI) 

conjunto nós internacionais, subconjunto de 

nós, NOI  NO noi 

PGN (PGN) 

conjunto de produtores de gás natural, 

subconjunto de nós, PGN  NO pg 

Unidade de transporte 
(UT) conjunto de unidades de transporte, ut  UT ut 

Fonte: Elaboração própria com base no equacionamento matemático do modelo. 

3.4.2. Parâmetros 

Os parâmetros, por sua vez, são os dados de entrada do modelo, conforme 

mostrado na Tabela 3.2. 
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Tabela 3.2 - Relação dos principais parâmetros do modelo matemático 

Parâmetro 

Carga fixa de entrada (refino) CFEr,u,n Produção de petróleo nacional CAOca,o,n 

Carga fixa de saída (refino) CFSr,u,n Produção de gás natural  PGNno1,os,n 

Capacidade inicial máx. (refino)  CIMr,u Oferta de petróleo externa máx. OOeMno1,o,n 

Capacidade inicial mín. (refino)  CImr,u Oferta de petróleo externa mín. OOemno1,o,n 

Capacidade adicional máx. (refino) CAMr,u Oferta de produto externa máx. OPeMno1,ps,n 

Capacidade adicional mín. (refino) CAmr,u Oferta de produto externa mín. OPemno1,ps,n 

Consumo próprio CPr,u,ps Demanda de petróleo externa máx. DOeMno1,o,n 

Rendimento de unidade de destilação  RDr,u,c,o,ps  Demanda de petróleo externa mín. DOemno1,o,n 

Rendimento de unidade de 
processamento RUr,u,c,pe,ps  Demanda de produto externa máx. DPeMno1,ps,n 

Proporção  Pr,u,c,o,pe,n  Demanda de produto externa mín. DPemno1,ps,n 

Proporção máx.  PMr,u,c,o,pe,n  Preço de petróleo de exportação POeno1,o,n  

Proporção mín. Pmr,u,c,o,pe,n  Preço de petróleo de importação POino1,o,n  

Teor de enxofre de produto de entrada  Sepe,n Preço de produto de exportação PPeno1,ps,n  

Teor de enxofre máx. de produto final Ssps,n Preço de produto de importação PPino1,ps,n  

Densidade de derivado Depe; Deps Disponibilidade de arco de transporte ATut,no1,no2,m,cl 

Viscosidade mín. Vsps,n Capacidade de transporte inicial  CITut 

Fator de mistura  Fmpo,n Capacidade de transporte adicional  CATut 

Investimento previsto em unidade de 
processamento IPRr,u,n 

Investimento previsto em arco de 
transporte IPTut,n 

Custo de investimento em unidade de 
processamento CIRr,u 

Custo de investimento em arco de 
transporte CITut 

Custo operacional de unidade de 
processamento CORr,u Custo de transporte COTut 

Custo operacional adicional de 
unidade de processamento COARr,u Custo de transporte adicional COATut 

Vida útil de unidade de processamento VURr,u Vida útil de arco de transporte VUTut 

Demanda de produto  DPb,ps,n Taxa de desconto TD 

Fonte: Elaboração própria com base no equacionamento matemático do modelo. 

3.4.3. Variáveis de decisão 

As variáveis de decisão compõem a FO e as restrições e são determinadas 

pelo algoritmo utilizado na otimização do problema, indicando, no caso do modelo 

utilizado neste estudo, a decisão de investimento35, a produção de derivados, a carga 

das unidades, o fluxo de derivados transportados, entre outras respostas. As variáveis 

de decisão de investimentos são discretas (inteiras) e as demais são contínuas, 

podendo estar explícitas na FO (um custo ou quantidade associada a um custo) ou ainda 

relacionadas à FO e entre elas através das restrições (vide Tabela 3.3). 

                                                           
35 Os cenários propostos para avaliar a metodologia desenvolvida neste trabalho 

consideraram investimentos definidos a priori (parâmetro). 
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Tabela 3.3 - Relação das principais variáveis de decisão do modelo matemático 

Variáveis de Decisão 

Variáveis de decisão explicitadas na FO 

Decisão de investimento em unidade de processamento IRr,u,n 

Custo operacional atual de unidade de processamento CORAr,u,n 

Custo total de unidade de processamento CTUr,u,n 

Custo atual de transporte CTATut,n 

Custo atual de investimento em transporte CITAut,n 

Custo total de transporte CTTn 

Exportação de petróleo EOno1,o,n 

Importação de petróleo IOno1,o,n 

Exportação de derivado EPno1,ps,n 

Importação de derivado IPno1,ps,n 

Custo de importação e exportação CIEno1,n 

Fluxo de petróleo transportado FOTut,o,n 

Fluxo de derivado transportado FPTut,ps,n 

Variáveis de decisão relacionadas com a FO através das restrições 

Capacidade atual máxima (refino) CMr,u,n 

Capacidade atual mínima (refino) Cmr,u,n 

Degradação de produto de entrada em produto de saída(1) Der,pe,ps,n 

Carga de alimentação de unidade de destilação  CDr,u,c,o,n 

Carga de alimentação de unidade de processamento CURr,u,c,pe,n 

Produção final de derivado PTr,ps,n 

Capacidade atual de arco de transporte CATut,n 

Saída de refinaria SRno1,ps,n 

Nota: 

(1) Degradar consiste em adicionar um produto à corrente de outro produto 
com o objetivo de melhorar a qualidade ou aumentar o volume de 
produção do primeiro. 

Fonte: Elaboração própria com base no equacionamento matemático do modelo. 

3.4.4. Função objetivo (FO) 

A FO do modelo visa minimizar o custo global de abastecimento pela soma 

dos custos de refino e logística em todos os períodos do horizonte de estudo. A parcela 

referente ao refino é formada pelos custos de operação36 e de investimento37. A parcela 

                                                           
36 O custo de operação corresponde às despesas decorrentes da operação da unidade. 

Aqui são considerados os custos fixos (manutenção, energia elétrica, etc.), ou seja, os que 
independem da carga processada pela unidade. Os custos variáveis (combustíveis), aqueles 
proporcionais ao nível de operação da unidade, são representados através do consumo próprio 
da unidade. 

37 O custo de investimento em capital fixo corresponde à soma das despesas com o 
projeto, equipamentos e instalações. 
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referente à logística é composta dos custos de transporte de petróleo e derivados, 

custos de investimento em transporte, gastos com importação e receitas com 

exportação. O valor dos investimentos é anualizado e considerado no ano em que 

ocorre o início de operação do empreendimento. O tempo de vida útil e tempo de 

operação do investimento no horizonte de estudo são considerados. O modelo é multi-

período (anual) e as parcelas da FO de refino e de logística são trazidas a valor presente 

líquido (VPL) na data do início do horizonte de estudo considerando uma taxa de 

desconto (TD). A FO global, expressa em dólares americanos (US$), é a soma da FO 

de refino e de logística, conforme as equações (3.1) a (3.3). As parcelas que compõem 

a FO global são detalhadas a seguir. 

 

𝐹𝑂𝑟𝑒𝑓𝑖𝑛𝑜 = 𝑉𝑃𝐿(𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠 +  𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜) 

𝐹𝑂𝑙𝑜𝑔í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 𝑉𝑃𝐿(𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒

+ 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑚 𝑎𝑟𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 

+ 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎çã𝑜 + 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎çã𝑜 ) 

𝐹𝑂𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 = 𝐹𝑂𝑟𝑒𝑓𝑖𝑛𝑜 + 𝐹𝑂𝑙𝑜𝑔í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎  

(3.1) 

 

(3.2) 

 

 

(3.3) 

  

O custo total de uma unidade, expresso em US$/ano, é igual à soma de seu 

custo operacional (CORAr,u,n) e seu custo de investimento anualizado, conforme 

mostrado em (3.4). O custo operacional da unidade é função do parâmetro de custo 

operacional da unidade (CORr,u; COARr,u) e da sua capacidade máxima (CMr,u,n). O 

custo de investimento atual é função do parâmetro de custo de investimento da unidade 

(CIRr,u) e do investimento realizado, seja um investimento previsto (IPRr,u,n) ou em 

função de decisão do modelo (IRr,u,n). O custo total do refino é a soma do custo de todas 

as unidades (u), em cada refinaria (r) e em cada período (n). O custo total do refino em 

cada período (n) é trazido a VLP em n=1 resultando na FO de refino, expressa em US$, 

conforme mostrado anteriormente em (3.1). 
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𝐶𝑇𝑈𝑟,𝑢,𝑛 = 𝐶𝑂𝑅𝐴𝑟,𝑢,𝑛. 365 +
𝐶𝐼𝑅𝑟,𝑢. (𝐼𝑅𝑟.𝑢.𝑛 + 𝐼𝑃𝑅𝑟,𝑢,𝑛). (𝑖.

(1 + 𝑖)𝑁−1

((1 + 𝑖)𝑁) − 1
)

𝑖.
(1 + 𝑖)𝑇−𝑡+1−1

((1 + 𝑖)𝑇−𝑡+1) − 1

,  

∀𝑟 ∈ 𝑅, ∀𝑢 ∈ 𝑈, ∀𝑛 ∈ 𝑁, 

𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑁 =  𝑉𝑈𝑅𝑟,𝑢 ;  𝑖 =  𝑇𝐴 ;  𝑇 =  ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑛 ;  𝑡 =  𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 

(3.4) 

 

 

O custo atual de transporte, expresso em US$/dia, depende do fluxo de 

petróleo (FOTut,o,n) ou derivado (FPTut,os,n) transportado e dos parâmetros de custo de 

transporte (COTut) e custo de transporte adicional (COATut) decorrente de um 

investimento previsto em arco de transporte para petróleo ou derivado (IPTut,n), conforme 

mostrado em (3.5). O custo total é a soma do custo atual de transporte de cada arco de 

transporte (ut) em cada período (n). 

 

𝐶𝑇𝐴𝑇𝑢𝑡,𝑛 = ∑ ∑ ∑ ∑ 𝐹𝑂𝑇𝑢𝑡,𝑜,𝑛. 𝐶𝑂𝑇𝑢𝑡

𝑐𝑙∈𝐶𝐿𝑚∈𝑀𝑛𝑜2∈𝑁𝑂𝑢𝑡∈𝑈𝑇

+ ∑ ∑ ∑ ∑ 𝐹𝑃𝑇𝑢𝑡,𝑝𝑠,𝑛. 𝐶𝑂𝑇𝑢𝑡

𝑐𝑙∈𝐶𝐿𝑚∈𝑀𝑛𝑜2∈𝑁𝑂𝑢𝑡∈𝑈𝑇

+ ∑ ∑ ∑ ∑ 𝐹𝑂𝑇𝑢𝑡,𝑜,𝑛. 𝐼𝑃𝑇𝑢𝑡,𝑛. 𝐶𝑂𝐴𝑇𝑢𝑡

𝑐𝑙∈𝐶𝐿𝑚∈𝑀𝑛𝑜2∈𝑁𝑂𝑢𝑡∈𝑈𝑇

+ ∑ ∑ ∑ ∑ 𝐹𝑃𝑇𝑢𝑡,𝑝𝑠,𝑛. 𝐼𝑃𝑇𝑢𝑡,𝑛. 𝐶𝑂𝐴𝑇𝑢𝑡

𝑐𝑙∈𝐶𝐿𝑚∈𝑀𝑛𝑜2∈𝑁𝑂𝑢𝑡∈𝑈𝑇

 , 

(3.5) 

∀𝑜 ∈ 𝑂, ∀𝑝𝑠 ∈ 𝑃, ∀𝑛 ∈ 𝑁 

 

O custo de investimento em transporte para cada arco de transporte (ut) em 

cada período (n), expressa em US$/ano, é função dos parâmetros de custo de 

transporte (CITut) e de investimento previsto em arco de transporte para petróleo ou 

derivado (IPTut,n), conforme mostrado em (3.6). O custo total é a soma do custo de 

investimento em transporte de cada arco de transporte (ut) em cada período (n). 
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𝐶𝐼𝑇𝐴𝑢𝑡,𝑛 =
𝐶𝐼𝑇𝑢𝑡 . 𝐼𝑃𝑇𝑢𝑡,𝑛. (𝑖.

(1 + 𝑖)𝑁−1

((1 + 𝑖)𝑁) − 1
)

𝑖.
(1 + 𝑖)𝑇−𝑡+1−1

((1 + 𝑖)𝑇−𝑡+1) − 1

, 

(3.6) 

 

∀𝑢𝑡 ∈ 𝑈𝑇, ∀𝑛 ∈ 𝑁, 

𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑁 =  𝑉𝑈𝑇𝑢𝑡 ;  𝑖 =  𝑇𝐴 ;  𝑇 =  ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑛 ;  𝑡 =  𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜  

 

O total dos custos decorrentes de importação de petróleo e derivados e das 

receitas geradas com exportação de petróleo e derivados, expresso em US$/dia, em 

cada nó (no1) e em cada período (n) está representado em (3.7)38. O custo total é a 

soma dos custos e receitas de todos os petróleos (o) e derivados (ps) em cada nó (no1) 

e em cada período (n). 

 

𝐶𝐼𝐸𝑛𝑜1,𝑛 = ∑ 𝐼𝑂𝑛𝑜1,𝑜,𝑛

𝑜∈𝑂

. 𝑃𝑂𝑖𝑛𝑜1,𝑜,𝑛  +  ∑ 𝐼𝑃𝑛𝑜1,𝑝𝑠,𝑛

𝑝𝑠∈𝑃

. 𝑃𝑃𝑖𝑛𝑜1,𝑝𝑠,𝑛

− ∑ 𝐸𝑂𝑛𝑜1,𝑜,𝑛

𝑜∈𝑂

. 𝑃𝑂𝑒𝑛𝑜1,𝑜,𝑛 − ∑ 𝐸𝑃𝑛𝑜1,𝑝𝑠,𝑛

𝑝𝑠∈𝑃

. 𝑃𝑃𝑒𝑛𝑜1,𝑝𝑠,𝑛 , 

(3.7) 

 

∀𝑛𝑜1 ∈ 𝑁𝑂, ∀𝑛 ∈ 𝑁 

 

O custo total de logística é formado pela soma das parcelas de custo de 

transporte, custo de investimento em transporte, custos com importação e receitas com 

exportação, mostradas anteriormente. O custo total da logística em cada período (n) é 

trazido a VLP em n=1 resultando na FO de logística, expressa em US$, conforme 

mostrado anteriormente em (3.2).  

                                                           
38 No modelo de minimização de custos, os custos são representados por parcelas 

positivas e receitas por parcelas negativas. Assim, uma FO negativa significa que as receitas 
são maiores do que os custos. 
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3.4.5. Restrições 

As restrições são as relações expressas na forma de equações e inequações 

que limitam o valor das variáveis. As principais restrições do modelo são mostradas a 

seguir. 

A equação (3.8) representa o balanço de refino. De acordo com esta equação, 

o total de fluxos de entrada de derivados deve ser igual ao total de fluxos de saída, por 

produto de saída (ps), em cada refinaria (r) e em cada período (n). Os fluxos de entrada 

representam o total de produtos de saída oriundos de unidades de destilação e demais 

unidades de processamento, em função de suas respectivas cargas processadas 

(CDr,u,c,o,n; CURr,u,c,pe,n) e rendimentos (RDr,u,c,o,ps; RUr,u,c,pe,os), somado ao total de 

produtos degradados em produtos de saída (Der,pe,ps,n) e ao total de derivados que 

entram na refinaria como carga fixa (CFEr,ps,n). Os fluxos de saída representam o total 

de produtos de saída degradados para outros produtos (Der,ps,pe,n) somado ao total de 

produtos de saída consumidos internamente nas refinaria, em função da carga 

processada (CDr,u,c,o,n; CURr,u,c,pe,n) e do consumo próprio de cada unidade (CPr,u,os)39, 

ao total de derivados que são consumidos na refinaria como carga fixa (CFSr,ps,n) e ao 

total de derivados que saem da refinaria (SRno1,ps,n). 

 

∑ ∑ ∑ 𝐶𝐷𝑟,𝑢,𝑐,𝑜,𝑛.𝑅𝐷𝑟,𝑢,𝑐,𝑜,𝑝𝑠

𝑜∈𝑂𝑐∈𝐶𝑢∈𝑈

+ ∑ ∑ ∑ 𝐶𝑈𝑅𝑟,𝑢,𝑐,𝑝𝑒,𝑛.𝑅𝑈𝑟,𝑢,𝑐,𝑝𝑒,𝑝𝑠

𝑝𝑒∈𝑃𝑐∈𝐶𝑢∈𝑈

+ ∑ 𝐷𝑒𝑟,𝑝𝑒,𝑝𝑠,𝑛 + ∑ 𝐶𝐹𝐸𝑟,𝑝𝑠,𝑛

𝑝𝑠∈𝑃𝑝𝑒∈𝑃

= ∑ ∑ ∑ 𝐶𝑈𝑅𝑟,𝑢,𝑐,𝑝𝑒,𝑛

𝑝𝑒∈𝑃𝑐∈𝐶𝑢∈𝑈

+ ∑ 𝐷𝑒𝑟,𝑝𝑠,𝑝𝑒,𝑛

𝑝𝑠∈𝑃

+ ∑ 𝐶𝐹𝑆𝑟,𝑝𝑠,𝑛

𝑝𝑠∈𝑃

+ ∑ ∑ ∑ 𝐶𝐷𝑟,𝑢,𝑐,𝑜,𝑛.𝐶𝑃𝑟,𝑢,𝑝𝑠

𝑜∈𝑂𝑐∈𝐶𝑢∈𝑈

+ ∑ ∑ ∑ 𝐶𝑈𝑅𝑟,𝑢,𝑝𝑒,𝑐,𝑛.𝐶𝑃𝑟,𝑢,𝑝𝑠

𝑝𝑒∈𝑃𝑐∈𝐶𝑢∈𝑈

 + ∑ 𝑆𝑅𝑛𝑜1,𝑝𝑠,𝑛

𝑝𝑠∈𝑃

 , 

(3.8) 

 

∀𝑟 ∈ 𝑅, ∀𝑛 ∈ 𝑁 

                                                           
39 A autora aperfeiçoou o equacionamento matemático original do PLANDEPE 

((MME/EPE, 2009; REIS et al., 2010) durante a fase de desenvolvimento desta tese por meio da 
inclusão do consumo próprio das unidades de destilação atmosférica na restrição do balanço de 
refino. 
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A carga de uma unidade de destilação (CDr,u,c,o,n) ou de uma unidade de 

processamento (CURr,u,c,pe,n) é limitada por (3.9) e (3.10), que deve ser igual ou maior 

do que a capacidade atual mínima (Cmr,u,n) e/ou menor do que a capacidade atual 

máxima (CMr,u,n). A capacidade atual depende da capacidade no período anterior 

(Cmr,u,n-1; CMr,u,n-1) e da capacidade adicional (CAmr,u; CAMr,u) em função dos 

investimentos realizados, sejam eles previstos (IPRr,u,n) ou em função de decisão do 

modelo (IRr,u,n). 

 

∑ ∑ 𝐶𝐷𝑟,𝑢,𝑐,𝑜,𝑛

𝑐∈𝐶𝑜∈𝑂

+ ∑ ∑ 𝐶𝑈𝑅𝑟,𝑢,𝑐,𝑝𝑒,,𝑛

𝑐∈𝐶𝑝𝑒∈𝑃

≥ 𝐶𝑚𝑟,𝑢,𝑛 
(3.9) 

 

𝑜𝑛𝑑𝑒 𝐶𝑚𝑟,𝑢,𝑛 = 𝐶𝑚𝑟,𝑢,𝑛−1 + 𝐶𝐴𝑚𝑟,𝑢. (𝐼𝑅𝑟.𝑢.𝑛 + 𝐼𝑃𝑅𝑟,𝑢,𝑛) 

∑ ∑ 𝐶𝐷𝑟,𝑢,𝑐,𝑜,𝑛

𝑐∈𝐶𝑜∈𝑂

+ ∑ ∑ 𝐶𝑈𝑅𝑟,𝑢,𝑐,𝑝𝑒,,𝑛

𝑐∈𝐶𝑝𝑒∈𝑃

≤ 𝐶𝑀𝑟,𝑢,𝑛 (3.10) 

 

𝑜𝑛𝑑𝑒 𝐶𝑀𝑟,𝑢,𝑛 = 𝐶𝑀𝑟,𝑢,𝑛−1 + 𝐶𝐴𝑀𝑟,𝑢. (𝐼𝑅𝑟.𝑢.𝑛 + 𝐼𝑃𝑅𝑟,𝑢,𝑛) , 

∀𝑟 ∈ 𝑅, ∀𝑢 ∈ 𝑈, ∀𝑛 ∈ 𝑁 

 

As equações (3.11) e (3.12) representam respectivamente os balanços de 

petróleo e derivados na logística. O total de fluxos de entrada de petróleo ou derivado 

em um nó é igual ao total de fluxos de saída, por petróleo (o) ou produto de saída (ps), 

em cada nó (no1) e em cada período (n). No balanço de petróleos, os fluxos de entrada 

representam o total de petróleo transportado no arco de transporte (FOTut,o,n) entrando 

em cada nó (no1) somado ao total de petróleo produzido no campo (CAOca,o,n). Os fluxos 

de saída representam o total de petróleo processado nas unidades de destilação 

(CDr,u,c,o) e somado ao total de petróleo transportado no arco de transporte (FOTut,o,n) 

saindo de cada nó (no1). No balanço de derivados, os fluxos de entrada representam o 

total de derivados transportados no arco de transporte (FPTut,os,n) entrando em cada nó 

(no1) somado ao total de derivados produzidos nas UPGNs (PGNno1,ps,n) e ao total de 

derivados que saem das refinarias (SRno1,ps,n). Os fluxos de saída representam a 

demanda em cada nó (no1) somada ao total de derivados transportados no arco de 

transporte (FPTut,os,n) saindo de cada nó (no1). 
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∑ ∑ ∑ ∑ 𝐹𝑂𝑇𝑢𝑡,𝑜,𝑛. 𝐴𝑇𝑢𝑡,𝑛𝑜2,𝑛𝑜1,𝑚,𝑐𝑙

𝑐𝑙∈𝐶𝐿𝑚∈𝑀𝑛𝑜2∈𝑁𝑂𝑢𝑡∈𝑈𝑇

+ 𝐶𝐴𝑂𝑐𝑎,𝑜,𝑛

= 𝐶𝐷𝑟,𝑢,𝑐,𝑜 + ∑ ∑ ∑ ∑ 𝐹𝑂𝑇𝑢𝑡,𝑜,𝑛. 𝐴𝑇𝑢𝑡,𝑛𝑜1,𝑛𝑜2,𝑚,𝑐𝑙

𝑐𝑙∈𝐶𝐿𝑚∈𝑀𝑛𝑜2∈𝑁𝑂𝑢𝑡∈𝑈𝑇

 

(3.11) 

 

∑ ∑ ∑ ∑ 𝐹𝑃𝑇𝑢𝑡,𝑝𝑠,𝑛. 𝐴𝑇𝑢𝑡,𝑛𝑜2,𝑛𝑜1,𝑚,𝑐𝑙

𝑐𝑙∈𝐶𝐿𝑚∈𝑀𝑛𝑜2∈𝑁𝑂𝑢𝑡∈𝑈𝑇

+ 𝑃𝐺𝑁𝑛𝑜1,𝑝𝑠,𝑛 + 𝑆𝑅𝑛𝑜1,𝑝𝑠,𝑛

= 𝐷𝑃𝑏,𝑝𝑠,𝑛 + ∑ ∑ ∑ ∑ 𝐹𝑃𝑇𝑢𝑡,𝑝𝑠,𝑛. 𝐴𝑇𝑢𝑡,𝑛𝑜1,𝑛𝑜2,𝑚,𝑐𝑙

𝑐𝑙∈𝐶𝐿𝑚∈𝑀𝑛𝑜2∈𝑁𝑂𝑢𝑡∈𝑈𝑇

 , 

(3.12) 

 

∀𝑜 ∈ 𝑂, ∀𝑝𝑠 ∈ 𝑃, ∀𝑐𝑎 ∈ 𝐶𝐴, 𝑛𝑜1 ∈ 𝑁𝑂, ∀𝑛 ∈ 𝑁 

 

A restrição (3.13) limita o fluxo de petróleo e derivados em função da 

capacidade de transporte do arco de transporte (CATut,n). 

 

∑ 𝐹𝑂𝑇𝑢𝑡,𝑜,𝑛𝑜∈𝑂 + ∑ 𝐹𝑃𝑇𝑢𝑡,𝑝𝑠,𝑛𝑝𝑠∈𝑃 ≤ 𝐶𝐴𝑇𝑢𝑡,𝑛 , (3.13) 

 

∀𝑢𝑡 ∈ 𝑈𝑇, ∀𝑛 ∈ 𝑁 

 

A restrição (3.14) limita a quantidade de enxofre do produto de saída (ps) em 

função do teor de enxofre (Sepe,n) e da densidade (Depe) do(s) produto(s) de entrada (pe) 

em cada unidade (u) com controle de qualidade. O teor de enxofre máximo do produto 

de saída (ps) é especificado (Ssps,n). Esta restrição garante que a especificação técnica 

de um produto final é atendida, por exemplo, teor de enxofre para gasolina e diesel. 

 

∑ ∑ ∑ 𝐶𝑈𝑅𝑟,𝑢,𝑝𝑒,𝑐,𝑛. 𝑆𝑒𝑝𝑒,𝑛. 𝐷𝑒𝑝𝑒. 𝑅𝑈𝑟,𝑢,𝑐,𝑝𝑒,𝑝𝑠

𝑐∈𝐶𝑝𝑒∈𝑃𝑢∈𝑈

≤ ∑ 𝑃𝑇𝑟,𝑝𝑠,𝑛. 𝐷𝑒𝑝𝑠 . 𝑆𝑠𝑝𝑠,𝑛

𝑝𝑠∈𝑃

 

(3.14) 

 

∀𝑟 ∈ 𝑅, ∀𝑛 ∈ 𝑁 
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3.5. Recursos computacionais utilizados 

O modelo matemático de PL descrito no item 3.4 foi desenvolvido em AIMMS 

(Advanced Integrated Multidimensional Modeling Software)40. O solver utilizado foi o 

CPLEX41. Os resultados desta tese foram obtidos usando o AIMMS 3.11 e o CPLEX 

12.2 em uma plataforma com processador Intel Xeon 2.0 GHz 6.0 GB RAM. A entrada 

e saída de dados no modelo são realizadas através do software Access (banco de 

dados). Os resultados do modelo são analisados através de relatórios em planilhas 

eletrônicas construídas no software Excel.  

3.6. Procedimento metodológico empregado 

O procedimento metodológico desenvolvido neste trabalho busca testar as 

respostas de um sistema de abastecimento de derivados de petróleo para lidar com 

choques de demanda por gasolina provocados por déficits inesperados de oferta de 

etanol. A presente discussão metodológica para analisar o problema apresentado é a 

espinha dorsal e principal contribuição deste trabalho.  

Inicialmente, são propostos e construídos quatro cenários (A, B, B1 e B1(0)) 

obtidos a partir de um cenário de referência, considerando premissas de diferentes 

níveis de profundidade de déficit de oferta de etanol42, para simular os choques de 

demanda por gasolina, e de investimento em refino para produzir gasolina: 

 no cenário de referência não ocorre choque de demanda por gasolina  

e o parque de refino não é alterado; 

 no cenário A, há choque de demanda por gasolina (1º nível de déficit de 

oferta de etanol, pois os investimentos planejados em novas plantas de 

                                                           
40 AIMMS®, registrada pela Paragon Decision Technology B.V., é uma plataforma para 

desenvolvimento de sistemas de decisão baseados em modelos de otimização. Disponível em: 
<http://www.aimms.com/other-languages/portugues-portuguese/>. Acesso em: 17 jul. 2013. 

41 IBM® ILOG® CPLEX® é uma ferramenta utilizada para resolver problemas de 
otimização linear. Disponível em: <http://www-
<01.ibm.com/software/commerce/optimization/cplex-optimizer/>. Acesso em: 17 jul. 2013. 

42 Trata-se aqui de quebras de oferta de etanol com diferentes de volume de perda. 
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produção de etanol não ocorrem comparado ao cenário de referência), 

mas mantendo-se o mesmo parque de refino; 

 no cenário B, há choque de demanda por gasolina (2º nível de déficit de 

oferta de etanol, pois ocorre uma hipotética quebra de safra que afeta a 

oferta de etanol comparado com o cenário A), mas mantendo-se o 

mesmo parque de refino; 

 o cenário B1 é derivado do cenário B (com choque de demanda de 

gasolina correspondente ao 2º nível de déficit de oferta de etanol), mas 

considera investimento em novas unidades de refino voltadas para 

produção de gasolina; 

 o cenário B1(0) é derivado do cenário de referência (sem choque de 

demanda por gasolina),  considera os mesmos investimentos realizados 

no cenário B1, porém estas unidades não operam. O cenário B1(0) serve 

para avaliar o custo do parque de refino operar com novas unidades em 

períodos em que não ocorrem choques de demanda por gasolina, ou 

seja, períodos em que estas unidades são desnecessárias. 

Após a construção dos cenários, o custo da flexibilidade do sistema de 

abastecimento para atender à demanda adicional por gasolina é calculado utilizando 

como ferramenta o modelo matemático apresentado no item 3.4. 

Primeiramente, nos cenários A e B, não é considerado investimento no parque 

de refino para lidar com a necessidade temporária de aumento da produção de gasolina. 

Nestes casos, o sistema de abastecimento deve atender uma eventual demanda 

adicional por gasolina por meio do acréscimo das importações e/ou mudando o modo 

de operação das refinarias43. 

Em segundo lugar, o cenário B1, derivado do cenário B, considera a construção 

de novas unidades de processamento nas refinarias voltadas para a produção de 

gasolina. Elas operarão somente no evento de choque não esperado de demanda por 

                                                           
43 Modo de operação dos esquemas de refino atuais, incluindo alteração dos cortes das 

correntes nas unidades de destilação atmosférica, mudança na temperatura de operação de 
unidades, troca de catalisadores e outros, visado à maximização da produção de gasolina. 
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gasolina para atender à demanda adicional44. Em outras palavras, elas operarão com 

alto fator de utilização (FUT) nos anos com choque de demanda por gasolina e não 

operarão nos anos em que não ocorrer choque de demanda do derivado. Vale destacar 

que os investimentos em refino testados são definidos a priori no modelo matemático 

(parâmetros). 

Isto significa afirmar que podem existir investimentos no cenário B1 cuja 

remuneração ocorra somente nos anos com choques de demanda por gasolina. Desta 

forma, o custo marginal de produção de gasolina é calculado de acordo com diferentes 

probabilidades ocorrência de anos com choques de demanda45. Durante estes anos, as 

novas unidades de processamento operarão com um FUT de 96%46 (cenário B1), 

enquanto nos outros anos (sem choque de demanda), elas não operarão (cenário B1(0)). 

Assim, o cenário B1(0) representa o parque de refino com investimento em novas 

unidades para lidar com choques de demanda por gasolina, mas abastecendo o 

mercado da mesma forma que o parque de refino no cenário de referência, ou seja, o 

parque de refino expandido com novas unidades em anos em que estas são 

desnecessárias, porque não houve choque de demanda. 

São consideradas probabilidades de ocorrência de choques de demanda por 

gasolina de 10 (quando as novas unidades operam somente em 1/10 de seu tempo de 

vida útil) a 100% (quando as novas unidades de processamento operam em todos os 

anos de seu tempo de vida útil). A probabilidade de 10% indica que as novas unidades 

de processamento testadas no sistema de abastecimento operam abaixo de sua 

capacidade nominal, com baixo FUT, em situações de choques de demanda por 

gasolina amenos, enquanto que a probabilidade de 100% indica que as novas unidades 

de processamento restadas operam a plena capacidade, com alto FUT, em casos de 

choques expressivos de demanda. Assim, o custo decorrente do acréscimo de produção 

de gasolina para cada probabilidade de choque de demanda foi apurado de acordo com 

a equação (3.15): 

                                                           
44 Trata-se de unidades de processamento de back-up para lidar com risco como uma 

alternativa a ser testada. 

45 Foge ao escopo deste estudo projetar a probabilidade de ocorrência de choque de 
demanda por gasolina. Seria necessário obter uma série temporal de dados adequada e uma 
análise apropriada da evolução e do comportamento do clima. 

46 Adotou-se como premissa que uma unidade nova opera cerca de 350 dias no ano, 
que corresponde a 96% de FUT (PETROBRAS, 2014). 
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𝐶𝑀𝑝(𝑥) 
=  

[(𝑡𝐵1
× 𝐶𝐵1

+ 𝑡𝐵1(0)
× 𝐶𝐵1(0)

) − (𝑡𝐵1
+ 𝑡𝐵1(0)

) × 𝐶𝑟𝑒𝑓]

[(𝑡𝐵1
× 𝑉𝐵1

+ 𝑡𝐵1(0)
× 𝑉𝐵1(0)

) − (𝑡𝐵1
+ 𝑡𝐵1(0)

) × 𝑉𝑟𝑒𝑓]
, 

(3.15) 

 

onde: 

𝐶𝑀𝑝(𝑥) 
=  𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑝(𝑥) 

𝑥 = 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% 𝑒 100% 

𝑡𝐵1
= 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑎 (𝑐𝑒𝑛á𝑟𝑖𝑜 𝐵1) 

𝐶𝐵1
= 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑖𝑛𝑜 𝑑𝑜 𝑐𝑒𝑛á𝑟𝑖𝑜 𝐵1  

𝑉𝐵1
= 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑒𝑛á𝑟𝑖𝑜 𝐵1  

𝑡𝐵1(0)
= 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑚 𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑎 (𝑐𝑒𝑛á𝑟𝑖𝑜 𝐵1(0)) 

𝐶𝐵1(0)
= 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑖𝑛𝑜 𝑑𝑜 𝑐𝑒𝑛á𝑟𝑖𝑜 𝐵1(0)  

𝑉𝐵1(0)
= 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑒𝑛á𝑟𝑖𝑜 𝐵1(0)  

𝐶𝑟𝑒𝑓 = 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑖𝑛𝑜 𝑑𝑜 𝑐𝑒𝑛á𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎  

𝑉𝑟𝑒𝑓 = 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑒𝑛á𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎  

 

A Figura 3.2 apresenta o fluxograma do procedimento metodológico descrito 

anteriormente. Esta metodologia será aplicada no estudo de caso do sistema de 

refinarias brasileiras, conforme será mostrado no próximo capítulo. 
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Figura 3.2 - Fluxograma do procedimento metodológico de análise da flexibilidade e 
custo do refino de petróleo para lidar com choques de demanda por gasolina 

Fonte: Elaboração própria 
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4. ESTUDO DE CASO: O SISTEMA DE REFINARIAS 

BRASILEIRAS 

No Brasil, o mercado de combustíveis de ciclo Otto está dividido principalmente 

entre gasolina e etanol, que respondem por cerca de 93% da demanda por veículos 

ciclo Otto (MME/EPE, 2012). Aproximadamente 37% da atual demanda por 

combustíveis do ciclo Otto corresponde a etanol, mas prevê-se que já em 2020 ele 

assuma cerca de 60% desta demanda (MME/EPE, 2012). Pode-se dizer, portanto, que 

o abastecimento de combustíveis líquidos no Brasil é baseado em derivados e 

bicombustíveis, sendo que a produção deste este último depende essencialmente de 

um insumo agrícola. Assim, a oferta de etanol depende da produtividade da cultura 

utilizada como matéria-prima na sua fabricação e das condições climáticas durante sua 

safra, por exemplo. Ela depende também da demanda e do nível dos preços do açúcar 

no mercado internacional (que pode impactar no mix de produção açúcar/etanol) e, 

sobretudo, do nível de exportação do biocombustível. 

O Brasil é o segundo maior produtor de etanol e responde por cerca de 20% 

da produção mundial, atrás somente dos EUA (RFA, 2013). A produção brasileira de 

etanol referente à safra 2011/2012 foi de 22,7 bilhões de litros (MAPA, 2013c). 

Entretanto, de acordo com o MAPA (2013c) e o MDIC (2013), o Brasil importou 1,1 

milhões de litros em 2011, o maior volume registrado desde 1996. Com relação à 

gasolina, o parque brasileiro de refino alcançou seu limite máximo de produção, 

segundo a ANP (2014), e os novos investimentos em refino nos próximos dez anos são 

voltados integralmente para a produção de diesel (MME/EPE, 2012; PETROBRAS, 

2013a), o que é crucial para o transporte de cargas (SANTANGELO et al., 2011). 

Contudo, o crescimento médio das importações de gasolina registrado entre 2010-2012 

foi de 174%, segundo a ANP (2014). Até o mês de julho/2013 foram importados 

aproximadamente 4,2 bilhões de litros desse derivado. 

Assim, este capítulo tem por objetivo aplicar a metodologia desenvolvida no 

capítulo anterior no estudo de caso das refinarias brasileiras para testar a flexibilidade 

do refino para diferentes choques de demanda por gasolina. Este capítulo é dividido em 

três itens. Primeiramente, mostra-se como é produzida a gasolina no Brasil a fim de 

introduzir os conceitos utilizados na construção dos cenários que é desenvolvida no 

segundo item. Este capítulo é finalizado com a apresentação da base de dados 

empregada nas simulações que foram realizadas seguindo a metodologia criada para 
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este fim e utilizando como ferramenta o modelo matemático e os recursos 

computacionais, descritos no capítulo anterior.  

4.1. Como a gasolina é produzida no Brasil? 

Atualmente, o parque de refino brasileiro é formado por 16 refinarias, 

totalizando cerca de 2,1 milhões de b/d de capacidade de processamento de petróleo 

(ANP, 2013c). A Tabela 4.1 mostra as capacidades de processamento de petróleo das 

18 refinarias brasileiras em 202047 e as capacidades das unidades dedicadas à 

produção de componentes do pool de gasolina. 

  

                                                           
47 Trata-se do ano em que toda a expansão prevista do parque de refino estará 

consolidada. Em 2020, duas novas refinarias estarão em operação no Brasil. 
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Tabela 4.1 - Parque de refino brasileiro e unidades de produção de gasolina em 2020 

Refinarias 
Destilação 

atmosférica 
(m³/d)  

Unidades de processamento p/ produção de gasolina 
(m³/d) 

 FCC(1) RFCC(1)  CT(1) RC(1) 
 

ALQ(

1) 
HDS(1) HDT(1) 

REPLAN 66.000  16.000  - - 3.000 -  8.000  6.000 

RLAM 44.500  5.000  10.000  - - - 16.000  - 

REVAP 40.000  14.000  - - 1.500 -  7.000  3.000 

REDUC 38.500  7.500  - - 1.900 -  5.000  2.000 

REPAR 33.000  9.200  - - 1.000 -  5.000  3.300 

REFAP 32.000  3.100  7.000  - - - 5.000  - 

RPBC 27.000  10.000  - - 2.300 1.000  5.000  2.200 

REGAP 24.000   6.800  - - - - 4.000  3.000 

RECAP 8.500  -    3.100  - - - 2.000  - 

REMAN 7.600  600  - 1.500 800 -    - 1.500 

RPCC 6.000  -    - - - - - - 

RIOGRANDENSE 2.700  -    - - - - - - 

MANGUINHOS 2.200  -    - - - - - - 

UNIVEN 1.456  -    - - - - - - 

LUBNOR 1.300  -    - - - - - - 

DAX OIL 330  -    - - - - - - 

COMPERJ 26.235  -    - - - - - 6.000 

RNEST 36.570  -    - - - - - 5.500 

Total 397.891  72.200  20.100  1.500  10.500  662  57.000  32.500  

Notas: 

(1) FCC = craqueamento catalítico fluido (fluid catalytic cracking); RFCC = craqueamento 
catalítico fluido de resíduo (residue fluid catalytic cracking); CT = craqueamento térmico; RC = 
reforma catalítica; ALQ = alquilação; HDS = hidrodessulfurização de nafta craqueada; HDT = 
hidrotratamento de nafta de coque.  

Fonte: Elaboração própria com base em ANP (2013c), MME/EPE (2012), Perissé et al. (2012) e 

Petrobras (2013a).  

 

A gasolina produzida nas refinarias brasileiras (gasolina A) é basicamente uma 

mistura de frações de nafta de destilação direta, nafta de craqueamento catalítico ou 

térmico (nafta craqueada), nafta craqueada hidrodessulfurizada, nafta hidrotratada, 

reformado e alquilado que são produzidas em diferentes proporções de acordo com o 

esquema de produção e a configuração de cada refinaria (CRUZ, 2003; DAUZACKER; 

PALOMBO, 2003; PERISSÉ et al., 2012). Esses componentes são produzidos 

respectivamente em unidades de destilação atmosférica (DA), craqueamento catalítico 

fluido (FCC) ou craqueamento catalítico fluido de resíduo (RFCC) ou craqueamento 

térmico (CT), hidrodessulfurização de nafta craqueada (HDS), hidrotratamento de nafta 
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de coque (HDT), reforma catalítica (RC) e alquilação (ALQ)48. A gasolina C 

comercializada é formada por gasolina A com adição de 18-25% em volume de etanol 

anidro, conforme a legislação vigente (BRASIL, 1993). A Figura 4.1 representa o 

esquema geral de produção de gasolina nas refinarias brasileiras que varia em função 

das unidades presentes em cada esquema de refino. 

 

Notas: 

(1) Todas as refinarias que produzem gasolina, exceto a REMAN, possuem unidade de 
hidrodessulfurização de nafta craqueada em seu esquema de refino. Para atender a 
especificação de teor de enxofre na REMAN, é necessária a adição de correntes externas de 
baixo teor de enxofre para diluir a quantidade de enxofre da nafta craqueada. 

(2) DA = unidade de destilação atmosférica; DV = unidade de destilação a vácuo; CR = 
coqueamento retardado; RAT = resíduo atmosférico; GO = gasóleo de vácuo; RV = resíduo de 
vácuo. 

Figura 4.1 - Esquema geral de produção de gasolina A nas refinarias brasileiras 

Fonte: Elaboração própria 

 

A Tabela 4.2 tabela mostra algumas das principais características49 de 

diferentes frações que podem ser utilizadas na formulação de uma gasolina em função 

do binômio disponibilidade/necessidade. A especificação da gasolina C comercializada 

também consta da referida tabela. Os valores apresentados são típicos e podem variar 

significativamente dependendo do petróleo processado e das condições de operação 

                                                           
48 A única unidade de ALQ existente tem sua produção voltada especialmente para a 

produção de gasolina de aviação e gasolina automotiva premium. Atualmente, não há unidades 
de isomerização no parque de refino brasileiro e não há previsão de construção deste tipo de 
unidade nos próximos anos. Com início de operação do COMPERJ, o parque de refino passará 
a ter sua primeira unidade de hidrocraqueamento (HCC), mas a produção de gasolina não está 
prevista no seu projeto atual (PERISSÉ et al., 2012; PETROBRAS, 2013a). 

49 As principais características são: densidade, pressão de vapor Reid (PVR), faixa de 
destilação, MON, RON, IAD e teor de parafínicos, olefínicos, naftênicos e aromáticos. De fato, 
as refinarias dão maior atenção para o controle da PVR, de forma a reduzir o risco de emissões 
de hidrocarbonetos leves inflamáveis, e do MON, RON e IAD (GUIBET, 1999).  
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das unidades de processamento da sua refinaria de origem. O objetivo, todavia, é 

evidenciar o complexo processo de produzir um derivado especificado a partir da 

mistura de correntes com qualidades diversas. 

Tabela 4.2 - Características típicas das frações usadas na formulação da gasolina 
brasileira 

Característica 
N

a
ft

a
 d

e
 

d
e

s
ti

la
ç

ã
o

 

N
a
ft

a
 c

ra
q

u
e
a

d
a
 

N
a
ft

a
 c

ra
q

u
e
a

d
a

 

h
id

ro
tr

a
ta

d
a
 

N
a
ft

a
 d

e
 c

o
q

u
e
 

h
id

ro
tr

a
ta

d
a
 

R
e
fo

rm
a

d
o

 

A
lq

u
il

a
d

o
 

E
ta

n
o

l 

Especificação  
Gasolina C 

Teor de enxofre (mg/kg) 230 1.210 50 0 0 0 0 máx. 50 

Olefínicos (% vol.) 0 32 29 0 0 0 0 máx. 25 

Aromáticos (% vol.) 12 34 29 8 60 0 0 máx. 35 

RON  40,0 92,9 92,4 n/d 100,0 98,0 121,0 - 

MON 50,7 81,7 81,9 n/d 90,0 92,0 97,0 mín. 82,0 

IAD 45,4 87,3 87,2 n/d 95,0 95,0 109,0 mín. 87,0 

Fonte: Elaboração própria com base em ANP (2013b), Dauzacker e Palombo (2003), Farah 

(2012) e Perissé et al. (2012).  

 

A nafta craqueada representava cerca de 70% da composição da gasolina A 

(PERISSÉ et al. 2012). Entretanto, a proporção de nafta craqueada hidrodessulfurizada 

vem aumentando gradativamente com a entrada de novas unidades de HDS no parque 

de refino nos últimos anos, visando preparar o parque de refino para atender à grande 

redução de teor de enxofre de 800 ppm para 50 ppm na especificação da gasolina C 

prevista a partir de 2014 (ANP, 2013b). A adição de reformado ao pool de gasolina A 

contribui para compensar a perda de octanagem esperada com a saturação das olefinas 

da nafta craqueada após o processo de hidrodessulfurização e, ao mesmo tempo, para 

diluir os olefínicos da fração craqueada (PERISSÉ et al., 2012). O reformado é 

produzido por unidades de RC que já se encontram em operação, e será produzido 

volume de reformado adicional por novas unidades (MME/EPE, 2012). 

Este estudo considerará o ano de 2020 como o ano base para testar os 

impactos de choques de demanda por gasolina no sistema de refinarias brasileiras, 

porque é o ano em que toda a expansão do parque de refino já estará consolidada 

(MME/EPE, 2012; PETROBRAS, 2013a).  
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4.2. Construção dos cenários estudados 

As respostas do sistema de refinarias foram testadas para quatro cenários50 

obtidos a partir do cenário de referência de demanda por gasolina A dado pelo cenário 

oficial do governo brasileiro (MME/EPE, 2012). A premissa de oferta de etanol para o 

cenário de referência, entre outras, indica que a oferta deverá crescer cerca 5% em 

2014 comparado ao ano anterior, o que enseja certo otimismo considerando a atual 

estagnação do setor produtivo. Todavia, a conjuntura mais recente indica possibilidade 

de recuperação e retomada do crescimento do biocombustível no mercado nos 

próximos anos. Assim, o cenário de demanda mostrado a seguir será empregado 

exclusivamente como forma de avaliar a metodologia desenvolvida para testar a 

flexibilidade do refino a diferentes choques de demanda por gasolina. Não é uma 

premissa deste estudo que o cenário adotado ocorrerá necessariamente, portanto. 

Trata-se de uma aplicação da metodologia desenvolvida.  

A demanda por gasolina A do cenário de referência consta da Tabela 4.3, a 

seguir, e o parque de refino considerado constou da Tabela 4.1, apresentada 

anteriormente. 

Tabela 4.3 - Cenário de referência (ref.) para demanda por gasolina A (m³/d) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022(1) 

 72.755    69.596    69.175    69.472    71.792    73.702    78.575    78.838   79.175   76.954  

Nota: 

(1) Estimativa da autora, considerando a taxa de crescimento médio do período 2013-2021. O 
cenário de referência adota como premissa uma forte penetração do etanol. Assim, o 
crescimento considerado para a demanda do ciclo Otto o crescimento é de 5% a.a. enquanto 
que para o etanol é de 12% a.a., resultando no decréscimo na demanda por gasolina no último 
período. 

Fonte: MME/EPE (2012). 

 

Para construir os quatro cenários possíveis, foram adotadas premissas de 

diferentes choques de demanda por gasolina e de realização de investimentos em 

refino, seguindo o procedimento metodológico descrito no item 3.6. 

                                                           
50 As premissas de investimento em refino adotadas nos cenários possíveis para o 

estudo de caso de sistema de refinarias brasileiras refletem a visão da própria autora com base 
na sua pesquisa, limitada pelo objetivo e escopo desta tese. Além disso, não são exaustivas, 
podendo existir diferentes alternativas às apresentadas. 
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Inicialmente, a demanda por gasolina foi analisada quanto ao aspecto das 

premissas adotadas para a expansão da capacidade industrial de produção de etanol 

no Brasil. Segundo o MME/EPE (2012), no período 2013-2014, estima-se a implantação 

de novas usinas com razoável precisão. Além desse horizonte, incertezas do mercado 

de etanol e de açúcar impedem uma quantificação precisa da expansão da capacidade 

industrial do setor através de unidades greenfield51.  

Assim, para o cenário possível A, adotou-se a premissa de que não há 

investimentos em novas plantas de produção de etanol de 2015 a 2016, comparado ao 

cenário de referência (MME/EPE, 2012). Isto significa que a oferta de etanol não segue 

a previsão oficial do Brasil neste período. Assim, o primeiro nível de choque de demanda 

por gasolina é decorrente do déficit de oferta de etanol em função da não realização dos 

investimentos previstos em 2015 e 2016. Segundo a CONAB (2013), a situação vivida 

hoje pelo setor sucroalcooleiro está calcada não apenas no fator clima, mas a falta de 

investimentos no setor corrobora de maneira crucial para que a oferta dos seus 

subprodutos esteja limitada. Na verdade, a falta de investimento foi consequência da 

baixa rentabilidade do etanol que teve suas margens pressionadas nos períodos em 

que foi registrada defasagem do preço da gasolina no mercado doméstico em relação 

ao seu preço de paridade internacional, conforme explicado anteriormente no item 1. 

Nos últimos anos, grandes grupos internacionais fizeram aquisições de plantas 

brasileiras, em sua maioria gerida por grupos familiares. No entanto, estas aquisições 

não implicaram na instalação de novas usinas, mas sim na expansão das já existentes. 

A Tabela 4.4 mostra a demanda por gasolina do cenário de referência e do 

cenário possível A estimado. A demanda por gasolina do cenário A foi estimada a partir 

da demanda total do ciclo Otto52, em m³ de gasolina C equivalente, dada pelo cenário 

oficial do governo brasileiro (MME/EPE, 2012). O volume de gasolina C equivalente 

demandada com a perda de volume de etanol hipotética foi estimado, utilizando a 

relação que estabelece o rendimento (em quilômetros rodados) entre o consumo de 

etanol hidratado e gasolina C igual a 0,7 (EPE, 2013b). Considerou-se o teor de etanol 

anidro da gasolina C, % em volume, compatível com aquele adotado nas projeções do 

cenário de referência (MME/EPE, 2012), ou seja, 22,5% em 2013 (correspondendo a 

                                                           
51 Plantas novas concebidas desde a avaliação, projeto conceitual e projeto básico, 

passando pela construção até o início de operação. 

52 Inclui os combustíveis líquidos gasolina C e etanol hidratado, sendo que a gasolina 
C é formada por gasolina A e etanol anidro (ANP, 2013b). O total de etanol é igual ao etanol 
hidratado mais o etanol anidro. 
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20% no primeiro semestre e 25% no segundo) e 25,0% para o restante do período 

decenal. O modelo de cálculo e a estimativa da demanda por gasolina A do cenário A 

encontram-se no APÊNDICE A. Observa-se que no cenário A, a partir de 2015, 

comparado ao cenário de referência, há um aumento da demanda por gasolina A em 

função da restrição de oferta causada pelo fato de as plantas previstas de etanol não 

terem entrado em operação.  

Tabela 4.4 - Cenário de referência e A para demanda por gasolina (m³/d) 

Cenário 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022(1) 

Ref.  72.755    69.596    69.175    69.472    71.792    73.702    78.575    78.838   79.175   76.954  

A 72.755   69.596   76.291   82.968   85.288   87.198   92.071   92.335   92.671   90.450  

Nota: 

(1) Estimativa da autora, considerando a taxa de crescimento médio do período 2013-2021.  

Fonte: Elaboração própria com base em MME/EPE (2012). 

 

Para o cenário A, decidiu-se também como premissa que não ocorrerá 

investimento em refino, ou seja, considerou-se o mesmo parque de refino do cenário de 

referência para realizar a simulação com o modelo. Em outras palavras, o sistema de 

abastecimento terá de lidar com o choque imprevisto de demanda por gasolina mudando 

a operação das refinarias53 e/ou importando gasolina para atender à demanda 

incremental por este derivado. O Quadro 4.1 resume as premissas do cenário A para o 

primeiro nível de choque de demanda. 

Quadro 4.1 - Premissas adotadas no cenário A 

 Não há investimentos em plantas de etanol no período de 2015-2016 (1º nível de 
déficit de etanol). 

 Não há investimento no parque de refino para produzir gasolina A. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

No cenário possível B, adotou-se como premissa que ocorre uma hipotética 

quebra de safra de cana-de-açúcar em 2020, decorrente de um fator climático, uma 

geada, por exemplo, que afetaria 10% da oferta de etanol comparado com o cenário A. 

                                                           
53 Modo de operação dos esquemas de refino atuais, incluindo alteração dos cortes das 

correntes nas unidades de destilação atmosférica, mudança na temperatura de operação de 
unidades, troca de catalisadores e outros, visando à maximização da produção de gasolina. 
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Este déficit imprevisto de etanol corresponde ao segundo nível de choque de demanda 

por gasolina. Na verdade, o clima tem sido um grande fator crítico para o setor produtor 

de cana-de-açúcar. Na safra 2009/2010 as principais regiões produtoras tiveram uma 

safra bastante chuvosa, o que prejudicou a qualidade da matéria-prima e atrapalhou os 

trabalhos de colheita. Como consequência, parte da cana teve que ser colhida na safra 

seguinte. Em 2010/2011 ocorreu o inverso, ou seja, o período muito seco durante a 

colheita prejudicou a rebrota da cana-de-açúcar e trouxe queda de rendimento, o que 

se repetiu no ano seguinte. Além disso, o clima seco impediu que os tratos culturais e a 

renovação dos canaviais fossem realizados (CONAB, 2013). 

A demanda por gasolina A para o cenário B (Tabela 4.5) foi estimada 

seguindo o mesmo modelo de cálculo utilizado na estimativa da demanda para o 

cenário A (vide APÊNDICE A). Verifica-se que, no cenário B, em 2020, em relação ao 

cenário A, há um incremento de demanda por gasolina devido à escassez de etanol 

decorrente de uma hipotética quebra de safra de cana-de-açúcar. 

Tabela 4.5 - Cenário de referência, A e B para demanda por gasolina (m³/d) 

Cenário 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022(1) 

Ref.  72.755    69.596    69.175    69.472    71.792    73.702    78.575    78.838   79.175   76.954  

A 72.755   69.596   76.291   82.968   85.288   87.198   92.071   92.335   92.671   90.450  

B 72.755   69.596   76.291   82.968   85.288   87.198   92.071  100.854   92.671   90.450  

Nota: 

(1) Estimativa da autora, considerando a taxa de crescimento médio do período 2013-2021.  

Fonte: Elaboração própria com base em MME/EPE (2012). 

 

Adotou-se o percentual de 10% para calcular a perda de volume de etanol em 

2020 com base na observação das variações de previsão de safras, decorrentes de 

condições climáticas imprevistas e desfavoráveis para o cultivo de cana-de-açúcar, 

registradas pela CONAB nas safras de 2005/2006 a 2012/2013 (2006a, 2006b, 2006c, 

2007a, 2007b, 2007c, 2008a, 2008b, 2008c, 2009a, 2009b, 2009c, 2010a, 2010b, 

2011a, 2011b, 2011c, 2011d, 2012a, 2012b, 2012c). Buscou-se representar uma perda 

em torno do pior caso de perda de produção de etanol observado para a região Centro-

Sul, principal região produtora do Brasil. Com efeito, as estimativas de safra mostram 

que, dependendo da região e do período de análise, são verificadas probabilidades de 

déficit de oferta de etanol bem variadas.  
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A Tabela 4.6 e a Tabela 4.7 mostram respectivamente as variações entre as 

estimativas de produção de cana-de-açúcar e de etanol para a indústria 

sucroalcooleira54 realizadas pela Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB55) 

para as safras de 2005/2006 a 2012/2013 (CONAB, 2006a, 2006b, 2006c, 2007a, 

2007b, 2007c, 2008a, 2008b, 2008c, 2009a, 2009b, 2009c, 2010a, 2010b, 2011a, 

2011b, 2011c, 2011d, 2012a, 2012b, 2012c). Ressalte-se que se trata apenas de uma 

informação que indica a possibilidade de desvios na percepção do agente, não sendo 

objetivo averiguar as causas destes desvios. Assumiu-se como hipótese que um agente 

ao planejar o abastecimento de combustíveis líquidos poderia ser levado a erros na 

ordem dos desvios aqui apresentados. 

São apresentadas três estimativas para cada safra. Segundo a CONAB 

(2010a), a primeira estimativa tem a finalidade de levantar dados como: área plantada, 

área de expansão, área de renovação, produtividade, produção, capacidade industrial, 

energia produzida e consumida, tipo de colheita e outros fatores. Estes elementos 

poderiam levar um agente a estimar a produção total de cana-de-açúcar, açúcar e 

etanol. Nas segundas e terceiras estimativas, a primeira é revisada de acordo com a 

evolução da situação da lavoura, da produtividade da cultura, das influências climáticas 

e outros fatores durante o andamento da safra. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54 Não inclui a cana-de-açúcar destinada à fabricação de cachaça, alimentação animal, 

sementes, fabricação de rapadura, açúcar mascavo e outros fins. 

55 A DATAGRO e a CANAPLAN, empresas de consultoria voltadas para o setor 
agroindustrial da cana-de-açúcar, também fazem o acompanhamento da safra de cana. 
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Tabela 4.6 - Variações entre as estimativas de produção brasileira de cana-de-açúcar 
para as safras 2005/2006 a 2012/2013 

Produção de cana-de-açúcar para a indústria sucroalcooleira (mil t) 

Safra Ano Região 

Primeiro 
levantamento 

Segundo 
levantamento 

Terceiro 
levantamento  (%) 

1º - 2º 
 (%) 
1º - 3º 

abr./mai. ago./set. nov./dez. 

2005/2006 2005 

Norte-Nordeste 59.745 54.550 53.364 -8,7% -10,7% 

Centro-Sul 341.782 342.556 341.047 0,2% -0,2% 

Brasil 401.527 397.106 394.411 -1,1% -1,8% 

2006/2007 2006 

Norte-Nordeste 53.153 55.125 57.289 3,7% 7,8% 

Centro-Sul 370.228 368.242 368.700 -0,5% -0,4% 

Brasil 423.381 423.368 425.989 0,0% 0,6% 

2007/2008 2007 

Norte-Nordeste 56.065 60.702 61.614 8,3% 9,9% 

Centro-Sul 412.087 412.456 413.460 0,1% 0,3% 

Brasil 468.152 473.158 475.074 1,1% 1,5% 

2008/2009 2008 

Norte-Nordeste 69.960 71.333 69.217 2,0% -1,1% 

Centro-Sul 498.994 487.385 502.154 -2,3% 0,6% 

Brasil 568.954 558.718 571.371 -1,8% 0,4% 

2009/2010 2009 

Norte-Nordeste 64.520 63.460 63.400 -1,6% -1,7% 

Centro-Sul 563.359 565.565 548.811 0,4% -2,6% 

Brasil 627.879 629.024 612.211 0,2% -2,5% 

2010/2011(1) 2010 

Norte-Nordeste 68.124 67.912 64.290 -0,3% -5,6% 

Centro-Sul 596.210 583.602 560.701 -2,1% -6,0% 

Brasil 664.333 651.514 624.991 -1,9% -5,9% 

2011/2012 2011 

Norte-Nordeste 68.850 69.597 70.091 1,1% 1,8% 

Centro-Sul 573.132 519.318 501.380 -9,4% -12,5% 

Brasil 641.982 588.915 571.471 -8,3% -11,0% 

2012/2013 2012 

Norte-Nordeste 70.167 66.095 59.694 -5,8% -14,9% 

Centro-Sul 532.011 530.535 535.432 -0,3% 0,6% 

Brasil 602.179 596.630 595.127 -0,9% -1,2% 

Nota: 

(1) O terceiro levantamento foi realizado em janeiro de 2011. 

Fonte: Elaboração própria com base em CONAB (2006a, 2006b, 2006c, 2007a, 2007b, 2007c, 
2008a, 2008b, 2008c, 2009a, 2009b, 2009c, 2010a, 2010b, 2011a, 2011b, 2011c, 2011d, 2012a, 
2012b, 2012c). 
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Tabela 4.7 - Estimativas de produção brasileira de etanol para as safras 2005/2006 a 
2012/2013 

Produção de etanol (mil litros) 

Safra Ano Região 

Primeiro 
levantamento 

Segundo 
levantamento 

Terceiro 
levantamento  (%) 

1º - 2º 
 (%) 
1º - 3º 

abr./mai. ago./set. nov./dez. 

2005/2006 2005 

Norte-Nordeste 2.307.683 1.873.447 1.703.276 -18,8% -26,2% 

Centro-Sul 15.156.147 15.154.566 15.294.158 0,0% 0,9% 

Brasil 17.463.830 17.028.012 16.997.434 -2,5% -2,7% 

2006/2007 2006 

Norte-Nordeste 1.583.377 1.660.719 1.834.493 4,9% 15,9% 

Centro-Sul 16.192.578 16.154.708 15.801.667 -0,2% -2,4% 

Brasil 17.775.955 17.815.427 17.636.160 0,2% -0,8% 

2007/2008 2007 

Norte-Nordeste 1.760.981 1.979.577 2.004.995 12,4% 13,9% 

Centro-Sul 18.250.651 19.318.594 18.878.960 5,9% 3,4% 

Brasil 20.011.633 21.298.171 20.883.955 6,4% 4,4% 

2008/2009 2008 

Norte-Nordeste 2.412.136 2.605.923 2.278.818 8,0% -5,5% 

Centro-Sul 24.536.656 24.480.059 24.327.479 -0,2% -0,9% 

Brasil 26.948.792 27.085.982 26.606.297 0,5% -1,3% 

2009/2010 2009 

Norte-Nordeste 2.161.161 2.139.866 2.143.990 -1,0% -0,8% 

Centro-Sul 26.028.420 25.668.784 23.722.071 -1,4% -8,9% 

Brasil 28.189.581 27.808.650 25.866.061 -1,4% -8,2% 

2010/2011(1) 2010 

Norte-Nordeste 2.207.099 2.270.334 2.018.710 2,9% -8,5% 

Centro-Sul 26.292.888 26.146.536 25.680.844 -0,6% -2,3% 

Brasil 28.499.987 28.416.869 27.699.554 -0,3% -2,8% 

2011/2012 2011 

Norte-Nordeste 2.188.798 2.164.274 2.155.525 -1,1% -1,5% 

Centro-Sul 24.902.118 21.522.207 20.702.064 -13,6% -16,9% 

Brasil 27.090.916 23.686.481 22.857.589 -12,6% -15,6% 

2012/2013 2012 

Norte-Nordeste 2.223.328 2.124.470 1.885.945 -4,4% -15,2% 

Centro-Sul 21.733.053 21.366.713 21.738.184 -1,7% 0,0% 

Brasil 23.956.382 23.491.183 23.624.129 -1,9% -1,4% 

Nota: 

(1) O terceiro levantamento foi realizado em janeiro de 2011. 

Fonte: Elaboração própria com base em CONAB (2006a, 2006b, 2006c, 2007a, 2007b, 2007c, 
2008a, 2008b, 2008c, 2009a, 2009b, 2009c, 2010a, 2010b, 2011a, 2011b, 2011c, 2011d, 2012a, 
2012b, 2012c). 
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As variações negativas da primeira para as últimas estimativas de produção de 

cana-de-açúcar da CONAB observadas no período de 2005 a 2012 são atribuídas 

geralmente a eventos climáticos desfavoráveis ao cultivo das lavouras e impactaram 

diretamente as estimativas de produção de etanol. No entanto, a produção de etanol 

também pode variar em função da decisão do mix de produção de açúcar e de etanol, 

na qual a cana pode ser destinada proporcionalmente para a fabricação de açúcar em 

detrimento do etanol ou vice-versa. Na safra 2009/2010, o mix de açúcar aumentou 

cerca de 2% comparado ao da safra anterior em face da preferência das usinas pela 

produção de açúcar que estava sendo melhor remunerado. Todavia, a maior parte da 

cana foi destinada à produção de etanol (CONAB, 2009c). 

Na safra 2005/2006 da região Norte-Nordeste, observa-se uma variação de 

quase menos 11% na produção de cana-de-açúcar, da primeira estimativa de safra em 

relação à terceira (Tabela 4.6), e de aproximadamente menos 26% na produção de 

etanol (Tabela 4.7). Segundo a CONAB (2005c), o clima não favoreceu a safra 

2005/2006 na região Nordeste em função de chuvas esparsas e mesmo ausência de 

precipitação por longo período. Na região Sudeste, o clima foi mais favorável. No estado 

do Paraná, a estiagem foi responsável pela quebra de 15% da produção de cana-de-

açúcar em relação à safra anterior.  

De acordo com os levantamentos da CONAB, para a safra de 2009/2010, 

houve uma variação de cerca de menos 2,5% na produção de cana-de-açúcar na região 

Centro-Sul, da primeira estimativa em relação à terceira, que se refletiu 

preponderantemente no resultado do Brasil (Tabela 4.6). Houve uma variação de quase 

menos 9% na produção de etanol, observando as mesmas estimativas (Tabela 4.7). A 

ocorrência de chuvas acima da média prejudicou os trabalhos de colheita, além de 

influenciar na qualidade da cultura principalmente no teor de sacarose, acarretando em 

perdas de produção de cana-de-açúcar e de etanol na safra 2009/2010 (CONAB, 

2009c). 

Na safra 2010/2011, o clima seco favoreceu a maturação da cana-de-açúcar e 

os trabalhos de colheita, mas ocasionou quebras na produtividade final da safra 

(CONAB, 2011a). Os levantamentos da CONAB registraram uma variação de 

aproximadamente menos 6% na produção de cana-de-açúcar, da primeira estimativa 

de safra para a terceira, em todas as regiões do Brasil (Tabela 4.6).   Com relação à 

produção de etanol, observa-se uma variação de cerca de menos 3% no Brasil, da 

primeira para a terceira estimativa de safra (Tabela 4.7). 



58 
 

A safra 2011/212 registrou o pior resultado em termos de previsão de produção 

de cana-de-açúcar do horizonte de análise. Comparando a primeira e a terceira 

estimativa, houve uma variação de menos 11% no Brasil, que foi puxado pela região 

Centro-Sul com uma variação de menos 12,5% (Tabela 4.6). A expectativa de produção 

de etanol na terceira estimativa de safra foi aproximadamente 16% menor do que a 

produção apontada na primeira (Tabela 4.7). A quebra de safra atribuiu-se 

essencialmente às consequências das condições climáticas desfavoráveis, tendo em 

vista que a destinação da cana-de-açúcar para etanol permaneceu praticamente 

inalterada em relação à safra anterior (CONAB, 2011d). De acordo com a CONAB 

(2011d), além dos efeitos da seca da safra anterior que atingiu as principais regiões 

produtoras do Centro-Sul, na safra 2011/2012, além de ocorrerem geadas, a 

luminosidade e as diferenças de temperatura durante o inverno estimularam o 

florescimento das lavouras. 

Segundo a CONAB (2012c), enquanto o clima foi favorável ao desenvolvimento 

da cana-de-açúcar em 2011 na região Nordeste, a seca prejudicou os canaviais em 

2012. A estimativa de produção de cana-de-açúcar variou quase menos 15% do 

primeiro para o terceiro levantamento de safra da região Norte-Nordeste (Tabela 4.6), 

aproximadamente a mesma variação observada entre a primeira e terceira estimativa 

de produção de etanol na mesma região (Tabela 4.7). 

Assim, com base nas variações de previsão de safra de 2005/2006 a 

2012/2013 decorrentes de consequências de condições climáticas imprevistas e 

desfavoráveis para o cultivo de cana-de-açúcar, adotou-se o percentual de 10% de 

déficit de etanol para simular o choque de demanda por gasolina correspondente ao 

cenário possível B. Buscou-se representar uma perda de produção de etanol em torno 

do pior caso registrado entre duas estimativas realizadas num intervalo de nove meses 

para a região Centro-Sul, principal região produtora do Brasil56 que resultasse no 

segundo nível de choque de demanda por gasolina. 

Para o cenário B, também optou-se por manter o mesmo parque de refino do 

cenário de referência, quando não há investimento adicional nas refinarias em unidades 

do pool de gasolina. O Quadro 4.2 resume as premissas do cenário B para o segundo 

nível de choque de demanda. 

                                                           
56 Adotou-se um critério conservador com base na variação entre a última estimativa e 

a primeira estimativa de uma safra. 
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Quadro 4.2 - Premissas adotadas no cenário B 

 Não há investimentos em plantas de etanol no período de 2015-2016 (1º nível de 
déficit de etanol). 

 Ocorre quebra de safra de cana-de-açúcar em 2020 (2º nível de déficit de etanol). 

 Não há investimento no parque de refino para produzir gasolina A. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O custo da flexibilidade do sistema de abastecimento do Brasil para atender à 

demanda adicional por gasolina será calculado para os cenários A e B, considerando 

os déficits imprevistos de etanol no curto prazo descritos anteriormente, quando não se 

considerou investimento no parque de refino para lidar com a necessidade temporária 

de aumento da produção de gasolina. Nestes casos, o sistema de abastecimento deverá 

atender uma eventual demanda adicional por gasolina por meio do acréscimo das 

importações e/ou mudando o modo de operação das refinarias. 

Por outro lado, o cenário B1 considerou que a demanda estimada para o cenário 

B poderá ser atendida também por gasolina adicional produzida a partir de novas 

unidades de processamento que irão operar nos anos de ocorrência de choques de 

demanda por gasolina. Assim, adotou-se a construção de novas unidades de RC nas 

refinarias RLAM, REFAP, RNEST e COMPERJ como premissa de investimento para o 

parque de refino brasileiro57. As capacidades das unidades de RC são 1.500 m³/d para 

as refinarias REFAP e RNEST e 2.700 m³/d para as demais refinarias. Ressalte-se que 

os investimentos em refino testados foram definidos a priori no modelo matemático 

(parâmetros). 

Optou-se por construir unidades de RC nestas refinarias e chegou-se ao 

dimensionamento destas capacidades com base nas respostas do sistema de 

abastecimento ao cenário de referência, testado no modelo. Os resultados58 foram 

analisados, em particular relativamente aos aspectos dos esquemas de refino, das 

                                                           
57 Estas refinarias não possuem unidades de RC nos seus respectivos esquemas de 

refino atuais. Além disso, o balanço de nafta destas refinarias indica excedentes de nafta que 
pode ser usada como carga das novas unidades de RC.  

58 Trata-se de resultados e análises usados apenas para estabelecer premissas para 
os cenários possíveis a serem testados. Os resultados das simulações referentes às respostas 
do sistema de abastecimento para lidar com quebras de oferta de etanol constam 
respectivamente dos capítulos 5 e 6. 
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produções de produtos intermediários de cada refinaria do sistema e dos balanços de 

derivados.  

Os processos de refino que podem contribuir adicionalmente com a oferta de 

gasolina considerados nesta análise são: craqueamento catalítico fluido (FCC), reforma 

catalítica (RC), alquilação (ALQ) e isomerização (ISO).  

O FCC é o processo mais utilizado para converter frações pesadas em 

derivados mais nobres, como a gasolina e o GLP (BRASIL et al., 2012; SZKLO et al., 

2012). A nafta craqueada oriunda da unidade de FCC necessita ser hidrotratada a fim 

de reduzir seus contaminantes, especialmente o enxofre, antes de ser enviada ao pool 

de gasolina (vide Figura 4.1). A carga típica da unidade de FCC é o gasóleo de vácuo, 

mas outras correntes também podem ser processadas como óleo desasfaltado (ODES), 

resíduo atmosférico (RAT), gasóleo pesado do coqueamento retardado (GOPK), nafta 

pesada do coqueamento retardado (NPK) e gasóleos de vácuo das plantas de óleos 

básicos (BRASIL et al., 2012). 

Para o cenário de referência, os resultados apresentados na Tabela 4.8 

mostram que há volumes não processados pouco expressivos destas frações a partir 

de 202059, que são destinadas à produção de óleo combustível. Verifica-se que as 

maiores refinarias em termos de capacidade de unidade de destilação, que representam 

cerca de 81% do total de capacidade instalada em 2020, apresentam uma unidade de 

FCC e/ou RFCC em sua configuração. A relação entre a capacidade instalada de 

unidades de FCC e RFCC e a capacidade de processamento de petróleo das refinarias 

varia de 8%, na REMAN, a 37%, na RPBC, em que RLAM, REVAP e RECAP 

apresentam os maiores índices de cerca de 35% (vide Tabela 4.1). Portanto, é de se 

esperar que haja pouca oferta de frações intermediárias que sirvam de carga para estas 

unidades. 

 

 

 

                                                           
59 Adotou-se o ano de 2020 como período de entrada das novas unidades de 

processamento. Em geral, uma unidade de processamento leva cerca de três anos para ser 
construída, contados a partir da decisão pela realização do investimento (PROMINP, 2005). 
Assim, admite-se que a construção das unidades iniciar-se-ia em 2017, o que é factível. 
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Tabela 4.8 - Cargas típicas para unidades de FCC/RFCC, cenário de referência (m³/d) 

Refinaria Fração 2020 2021 2022 

REVAP RAT 340 733 689 

REDUC RAT 3.045 3.045 3.045 

REPAR GOPK 475 469 511 

  RAT 573 904 923 

REFAP RAT 2.459 2.544 2.544 

RECAP RAT 482 482 482 

RNEST GOPK 722 722 722 

Total   8.453 9.107 9.107 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Em primeira análise, nas refinarias REVAP, REDUC, REPAR, REFAP e 

RNEST, pode-se aventar a construção60 de unidades de FCC/RFCC com capacidades 

de 700 a 3.000 m³/d61 alimentadas com GOPK/RAT em detrimento da produção de óleo 

combustível. Considerando um rendimento típico de nafta craqueada de 55% em 

volume para o FCC e de 48% em volume para o RFCC (vide Tabela 4.17) e um fator de 

utilização da unidade de 96%, o volume potencial de nafta craqueada é da ordem de 

4.100 m³/d. A nafta craqueada, após tratamento, compõe o pool de gasolina na 

proporção de cerca de 70% (PERRISÉ, 2007), necessitando de 1.700 m³/d de outras 

naftas para otimizar a mistura. Por exemplo, a adição de reformado ao pool de gasolina 

contribui para compensar a perda de número de octano da nafta craqueada após o 

hidrotratamento e, simultaneamente, para diluir os olefínicos da nafta craqueada, 

conforme explicado anteriormente no item 4.1. 

                                                           
60 Cabe ressaltar que a legislação brasileira, em níveis federal, estadual e municipal, é 

restritiva ao desenvolvimento de investimentos em função do impacto ambiental sobre a área de 
influência dos projetos. Contudo, esta abordagem não faz parte do escopo deste trabalho.  

61 No parque de refino brasileiro há uma unidade de FCC de 600 m³/d, na REMAN, e 
duas unidades de 3.100 m³/d, sendo uma de FCC na REFAP e uma de RFCC na RECAP, 
evidenciando que são tamanhos de unidades factíveis. Contudo, a relação entre a capacidade 
das unidades de FCC e RFCC existentes em relação à capacidade da DA é principalmente da 
ordem de 20% a 35%. Segundo o Center for Global Energy Studies (2002) apud Tavares (2005), 
no caso das unidades de FCC, por exemplo, é necessária uma capacidade básica de DA de 
270.000 b/d para manter operando, a plena capacidade, uma unidade de FCC com capacidade 
de processamento de 70.000 b/d. Uma alternativa é estudar a realização de pequenas revamps 
(ampliações e modernizações) nas unidades de DA a fim de aumentar a oferta de carga para 
craquear e, ao mesmo tempo, nas unidades de FCC/RFCC existentes visando aumentar sua 
capacidade de processamento. 
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A Tabela 4.7 mostra que, dentre as refinarias apontadas, na REPAR, não há 

frações de naftas62 para otimizar a operação de mistura no sentido de produzir o máximo 

de gasolina atendendo o mínimo de MON e RON e o máximo de teor de olefínicos 

necessários. Neste caso, a gasolina ficará com give-away (folga ou sobre-

especificação). Segundo Boizan e Raizera (2002), muitas vezes, dar give-away nos 

produtos significa ter prejuízo, porém, isso nem sempre é verdadeiro. Durante muitos 

anos, a Petrobras ofereceu ao mercado uma gasolina com o MON e o RON superior ao 

mínimo necessário e, com isso, ganhava dinheiro (maximizava-se a produção de nafta 

petroquímica, que possuía um valor marginal maior que a gasolina, e, em consequência, 

a gasolina produzida ficava com o MON e o RON maiores). Todavia, o foco desta análise 

privilegia a maximização da produção. Assim, o volume potencial de gasolina 

incremental fica reduzido à ordem de 4.900 m³/d. 

Cabe destacar que se buscou estimar o volume potencial de gasolina 

adicionada ao sistema a partir do processamento de frações pesadas do refino. A 

construção ou adição de capacidade de unidades de FCC/RFCC implica na 

necessidade de tratamento das correntes de nafta craqueada para o pool de gasolina e 

de óleo leve de reciclo (light cycle oil - LCO) para o pool de diesel. O esquema de refino 

da RNEST não contempla unidades de FCC/RFCC, conforme seu projeto atual, 

demandando, portanto, de análise adicional sobre este aspecto. 

Tabela 4.9 - Potencial de gasolina adicional a partir do craqueamento de frações 
pesadas, cenário de referência (m³/d) 

Refinaria 

Potencial de 
nafta 

craqueada 
tratada 

Nafta 
disponível Necessidade 

de outras 
naftas 

Potencial de 
gasolina 
adicional 

2020 2021 2022 

REVAP 352 1.160 809 839 151 503 

REDUC 1.462 1.667 1.688 1.688 626 2.088 

REPAR 688 0 0 0 295 0 

REFAP 1.221 2.815 2.788 2.779 523 1.744 

RNEST 397 3.205 3.205 3.205 170 567 

Total 4.120 8.846 8.490 8.511 1.765 4.902 

Fonte: Elaboração própria. 

 

                                                           
62 Nafta de destilação direta destinada à produção de nafta petroquímica. 
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Os processos de ALQ e ISO são empregados especialmente para produzir 

nafta ricas em hidrocarbonetos parafínicos ramificados com alto MON e IAD visando 

melhorar a qualidade da gasolina (BRASIL et al., 2012; SZKLO et al., 2012).  

A ALQ se baseia na reação de isobutanos com olefinas para formar uma 

mistura de alcanos ramificados, denominada alquilado. As olefinas são provenientes de 

correntes de GLP formadas em unidades de FCC e de CR. A corrente de isobutanos é 

oriunda de unidades de destilação atmosférica ou obtida por fracionamento do GLP de 

unidades de FCC e de CR, em torres deisobutanizadoras (BRASIL et al., 2012). O 

alquilado é uma fração base de gasolina de grande interesse, pois apresenta elevados 

MON e RON e baixo teor de aromáticos e olefínicos (LEPRINCE, 2001). O rendimento 

varia de 150 a 180% em volume de isomerizado por carga de olefina, dependendo da 

razão entre isobutano e olefinas, do catalisador e das condições operacionais63. 

Para o cenário de referência, os resultados mostram que há frações formadas 

nas unidades de DA, FCC e CR do parque de refino para carga de unidade de ALQ, que 

atualmente compõe a oferta de GLP. No entanto, o Brasil é deficitário em GLP e 

permanecerá nesta condição até 2022. O uso de GLP como matéria-prima para produzir 

gasolina implica em aumentar as importações de GLP64 que corresponderam a cerca 

de 22% da demanda no 1º semestre de 2013 (EPE, 2013c; EPE, 2013d).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
63 A unidade de ALQ gera nafta pesada, propano e n-butano em menor quantidade. 

64 No Brasil, o setor residencial é responsável por cerca de 80% do consumo de GLP 
(MME/EPE, 2012), que é importado ao preço do mercado internacional e comercializado no 
mercado interno (botijão residencial) abaixo da paridade de exportação (ALVES et al., 2013; 
MME/EPE, 2012). Além disso, a importação de GLP exige navios e tancagem especiais, o que 
torna a operação mais onerosa para os agentes importadores. 
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Tabela 4.10 - Produção de GLP das unidades de DA, cenário de referência (m³/d) 

Refinaria 2020 2021 2022 

REPLAN 698 714 717 

RLAM 873 997 987 

REVAP 530 503 501 

REDUC 499 499 499 

REPAR 459 421 419 

REFAP 341 331 331 

RPBC 200 200 200 

REGAP 327 327 327 

RECAP 156 156 156 

REMAN 343 400 407 

RNEST 142 142 142 

COMPERJ 171 171 171 

Total Geral 4.818 4.942 4.937 

Fonte: Elaboração própria. 

Tabela 4.11 - Produção de GLP das unidades de FCC/RFFC/CR, cenário de referência 
(m³/d) 

Refinaria 2020 2021 2022 

REPLAN 3.588 3.588 3.588 

RLAM 2.508 2.292 2.323 

REVAP 3.058 3.060 3.059 

REDUC 1.627 1.627 1.627 

REPAR 1.686 1.686 1.690 

REFAP 1.797 1.797 1.797 

RPBC 1.682 1.682 1.682 

REGAP 1.425 1.425 1.425 

RECAP 393 393 393 

REMAN 193 193 193 

RNEST 1.388 1.388 1.388 

COMPERJ 377 377 377 

Total Geral 19.722 19.508 19.542 

Nota: Não inclui a parcela destinada às unidades separadoras de propeno (USP). 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Segundo Brasil et al. (2012), a ISO é um processo que consiste em converter 

cadeias parafínicas normais em cadeias ramificadas, mantendo o mesmo número de 

átomos de carbono, sendo adequada para melhorar a qualidade antidetonante da nafta 
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de destilação direta65, gerando uma nafta com alto número de octano e praticamente 

isenta de contaminantes e de hidrocarbonetos aromáticos e olefínicos (isomerizado). A 

conversão é de 98% em massa de isomerizado (LEPRINCE, 2001) e o MON do produto 

pode chegar até 70 e o RON até 84, dependendo da composição da carga, do 

catalisador e das condições operacionais (BRASIL et al., 2012). Isso significa que 

adicionar isomerizado ao pool de gasolina especificado resulta no incremento de volume 

de produto, mas também na perda de número de octano, o que não é desejado.  Assim, 

o pool de gasolina precisa ser ajustado, com a adição de corrente(s) com maior número 

de octano, como nafta craqueada hidrotratada, reformado e alquilado, observando o 

atendimento das demais especificações da gasolina (vide item 4.1). 

Já o processo de RC gera uma corrente de nafta com elevado teor de 

hidrocarbonetos aromáticos com elevados MON e RON, denominada nafta reformada 

ou reformado, a partir de uma carga de nafta com baixos MON e RON (BRASIL et al., 

2012; SZKLO et al., 2012). A conversão típica da unidade de RC é de 83% em volume 

de reformado (vide Tabela 4.17), com RON e MON em torno de 100 e 90, 

respectivamente, podendo, portanto, ser misturado a outras frações de nafta com menor 

número de octano para formular gasolina66. Além disso, a corrente de reformado é isenta 

de enxofre e olefínicos, o que permite a diluição destes contaminantes presentes em 

outras correntes do pool. Ao contrário das unidades de FCC/RFCC, o produto destinado 

ao pool gerado na unidade de RC não demanda por tratamento67. 

A Figura 4.2 mostra que, para o cenário de referência, há volumes de nafta não 

processados em praticamente todo o parque de refino, que são destinados à produção 

de nafta petroquímica. Parte desta nafta pode ser convertida em reformado, mas parte 

deve ser reservada para ser adicionada ao pool, com a finalidade de maximizar a 

produção de gasolina68. Assim, dentre as refinarias indicadas na Figura 4.2, RLAM, 

COMPERJ, RNEST, REFAP e REDUC apresentam volume de nafta para ser convertida 

                                                           
65 Frações de reformado com cinco a seis átomos de carbono também podem ser 

utilizados como carga da unidade de ISO (LEPRINCE, 2001). O processo de ISO também pode 
ser empregado para converter n-butano a isobutano, para uso com carga na unidade de ALQ 
(BRASIL et al. 2012). 

66 O reformando pode seguir para processos de separação de compostos aromáticos, 
visando à produção de benzeno, tolueno e xilenos para a indústria petroquímica (BRASIL et al., 
2012).  

67 A carga sofre um pré-tratamento na seção inicial que faz parte da unidade de RC, 
utilizando hidrogênio gerado no próprio processo (BRASIL et al., 2012). 

68 Nafta de destilação direta destinada à produção de nafta petroquímica. 
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em reformado69 e adicionada ao pool de gasolina, conforme detalhado na Tabela 4.12. 

Incluir unidades de RC nestas refinarias traduz-se em aumentar sua complexidade 

(aumento de conversão), já que, com exceção da REDUC, estas refinarias não são 

dotadas de unidades de RC em seus esquemas de refino.  A relação entre a capacidade 

instalada de unidades de RC e a capacidade de processamento de petróleo das 

refinarias varia de 3% a 6% em volume, com exceção da REMAN, com 11%, e da RPBC, 

com 9% (vide Tabela 4.1), em função de suas peculiaridades70. 

 

Figura 4.2 - Produção de nafta petroquímica, cenário de referência (m³/d) 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 

 

                                                           
69 Considerando a capacidade nominal mínima factível de 800 m³/d que equivale a 

menor unidade de RC prevista para o parque de refino brasileiro (vide Tabela 4.1). 

70 A REMAN é uma refinaria pequena, que processa petróleo predominantemente leve, 
com perfil de produção de derivados leves e demanda por reformado para especificar a gasolina 
para atendimento da demanda local. O reformado da RPBC é voltado para o mercado de 
combustíveis e de petroquímicos. 
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Tabela 4.12 - Carga para unidades de RC e para o pool de gasolina, cenário de referência 
(m³/d) 

Refinaria 
2020 2021 2022 

RC pool RC pool RC pool 

RLAM 3.007 2.460 3.268 2.674 3.196 2.615 

COMPERJ 2.557 2.092 2.557 2.092 2.557 2.092 

RNEST 1.763 1.442 1.763 1.442 1.763 1.442 

REFAP 1.548 1.267 1.533 1.255 1.529 1.251 

REDUC 917 750 928 760 928 760 

Total 9.792 8.012 10.050 8.223 9.973 8.160 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Considerando um rendimento típico de reformado de 83% em volume (vide 

Tabela 4.12), a produção potencial de reformado é da ordem de 8.300 m³/d, que 

misturado a outras naftas na proporção 50% em volume gera uma produção de gasolina 

de 16.300 m³/d a ser adicionada ao sistema. Abandonando-se a REDUC pelo fato de 

esta refinaria já possui uma unidade de RC, a produção potencial de gasolina cai para 

cerca de 15.000 m³/d, volume ainda superior ao potencial de produção estimada a partir 

de conversão de frações pesadas em unidades de FCC/RFCC. Cabe ressaltar que a 

produção de gasolina a partir de nafta ocorre em detrimento da produção de nafta 

petroquímica cuja oferta tem de ser complementada por meio de importações71.  

 Assim, optou-se em testar a operação de novas unidades de RC nas refinarias 

RLAM, REFAP, RNEST E COMPERJ, adotando-se capacidades de 1.500 m³/d para 

refinarias REFAP e RNEST e de 2.700 m³/d para as refinarias RLAM e COMPERJ72. A 

relação entre as capacidades das unidades de RC propostas e das unidades de 

destilação de cada refinaria é de 5% na REFAP, 4% na RNEST, 6% na RLAM e 10% 

no COMPERJ, consoantes os índices existentes no parque de refino brasileiro.   

                                                           
71 Ao contrário do GLP, o preço da nafta petroquímica no mercado interno segue o 

preço do mercado internacional (MME/EPE, 2012), não havendo ônus para o 
produtor/importador decorrente de defasagem entre o preço nacional e internacional. Contudo, 
é uma questão que necessita ser cuidadosamente estudada, pois a maior parte do parque 
petroquímico brasileiro é suprido por nafta petroquímica cujo balanço entre oferta e demanda é 
atualmente deficitário (ANP, 2014). Note-se, porém, aqui, que se trata de uma medida para lidar 
com choques de demanda de gasolina. Logo, a conversão de nafta petroquímica em gasolina 
seria realizada apenas diante de um choque não previsto.   

72 A maior unidade de RC existente no parque de refino encontra-se na REPLAN, com 
3.000 m³/d de capacidade nominal (vide Tabela 4.1). 
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O Quadro 4.3 resume as premissas do cenário B1. 

Quadro 4.3 - Premissas adotadas no cenário B1 

 Não há investimentos em plantas de etanol no período de 2015-2016 (1º nível de 
déficit de etanol). 

 Ocorre quebra de safra de cana-de-açúcar em 2020 (2º nível de déficit de etanol). 

 Há investimento no parque de refino em unidades de RC. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Por fim, o cenário B1(0) representa o parque de refino expandido com as 

mesmas unidades de RC consideradas no cenário B1, todavia, operando nos anos em 

que não ocorrerá quebra de oferta de etanol, isto é, anos em que a operação destas 

unidades é desnecessária, porque não há quebra de oferta de etanol. As premissas do 

cenário B1(0) constam do Quadro 4.4. 

Quadro 4.4 - Premissas adotadas no cenário B1(0) 

 Não há quebra de oferta de etanol (demanda por gasolina A do cenário de referência). 

 Há, contudo, investimento no parque de refino em unidades de RC para lidar com o 
risco de quebra de oferta de etanol. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Desta forma, o custo marginal de produção de gasolina será calculado de 

acordo com diferentes probabilidades de anos com quebras de oferta de etanol, 

seguindo a equação (3.15) apresentada no procedimento metodológico descrito no item 

3.6. Para tal, as respostas do sistema de abastecimento aos cenários B1 e B1(0) serão 

testadas utilizando o modelo e os resultados das simulações, portanto, aplicados no 

cálculo.   

O Quadro 4.5 apresenta a síntese das premissas adotadas para cada cenário. 
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Quadro 4.5 - Síntese das premissas adotadas para cada cenário 

Cenário A 

 Não há investimentos em plantas de etanol no período de 2015-2016 (1º nível de 
déficit de etanol). 

 Não há investimento no parque de refino para produzir gasolina A. 

Cenário B 

 Não há investimentos em plantas de etanol no período de 2015-2016 (1º nível de 
déficit de etanol). 

 Ocorre quebra de safra de cana-de-açúcar em 2020 (2º nível de déficit de etanol). 

 Não há investimento no parque de refino para produzir gasolina A. 

Cenário B1 

 Não há investimentos em plantas de etanol no período de 2015-2016 (1º nível de 
déficit de etanol). 

 Ocorre quebra de safra de cana-de-açúcar em 2020 (2º nível de déficit de etanol). 

 Há investimento no parque de refino em unidades de RC. 

Cenário B1(0) 

 Não há quebra de oferta de etanol (demanda por gasolina A do cenário de referência). 

 Há, contudo, investimento no parque de refino em unidades de RC para lidar com o 
risco de quebra de oferta de etanol. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

4.3. Base de dados 

A base de dados foi construída a partir de dados públicos. Na ausência de 

informação, optou-se por realizar estimativas e simplificações, a fim de viabilizar a 

aplicação da metodologia desenvolvida, objetivo principal desta tese, sem causar 

prejuízos aos resultados e, consequentemente, comprometer as conclusões.  

A Tabela 4.13 mostra a produção brasileira de petróleo e a demanda doméstica 

por derivados de petróleo considerados neste trabalho, exceto a demanda por gasolina 

A. Optou-se em desconsiderar os derivados não energéticos onde se incluem os 

lubrificantes, solventes, asfaltos e outros energéticos73, pois representam cerca de 5% 

                                                           
73 Parafinas, n-parafinas e outros.   
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da demanda total de derivados. Considerar estes derivados significa aumentar o grau 

de complexidade da parametrização do modelo sem refletir em ganhos de precisão nos 

resultados que o justifique. Assim como o cenário de referência para demanda por 

gasolina A, o cenário de produção de petróleo e demanda por derivados serão 

empregados como forma de avaliar a metodologia desenvolvida para testar a 

flexibilidade do refino a diferentes choques de demanda por gasolina. Não é uma 

premissa deste estudo que o cenário adotado, que corresponde ao cenário de referência 

desenvolvido pelo governo brasileiro, ocorrerá necessariamente, portanto. 

Tabela 4.13 - Produção brasileira de petróleo e demanda doméstica de derivados (m³/d) 

Ano Petróleo GLP(1) Nafta QAV(1) Diesel OC(1) Coque 

2013 357.036 37.878 35.624 20.776 154.613 25.444 20.099 

2014 419.869 38.944 35.624 22.193 162.938 26.482 21.050 

2015 478.968 39.959 35.624 22.780 170.856 27.483 22.015 

2016 547.010 41.004 35.624 24.323 178.235 28.793 23.066 

2017 644.501 42.058 35.624 25.109 185.069 30.080 24.193 

2018 749.480 43.127 35.624 26.433 191.616 31.390 25.342 

2019 804.839 44.220 35.624 27.820 198.380 32.881 26.645 

2020 843.265 45.299 35.624 29.273 204.919 34.434 27.776 

2021 863.851 46.386 35.624 30.793 211.737 36.120 28.947 

  2022(2) 863.851 47.601 35.624 32.291 220.826 37.545 30.253 

Notas: 

(1) GLP = gás liquefeito de petróleo; QAV = querosene de aviação; OC = óleo combustível. 
(2) Estimativa da autora, considerando a taxa de crescimento médio do período 2013-2021 para 
a demanda por derivados e assumindo que a produção de petróleo em 2022 será igual a 2021.  

Fonte: MME/EPE (2012). 
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O modelo foi parametrizado com seis grupos de petróleos, sendo dois 

importados e quatro brasileiros. Os petróleos importados são o Árabe Leve (CHO, 2013; 

STRATIEV et al., 2010) e o Bonny Light (CHEVRON, 2013; ENI, 2013; TOTSA, 2013). 

Foi adotado como premissa que a oferta destes petróleos é ilimitada no mercado 

internacional. A REDUC importa Árabe Leve compulsoriamente, visando à produção de 

óleos básicos. A função do Bonny Light será de ajustar a qualidade da carga das 

refinarias com petróleo leve com o objetivo de otimizar a produção de derivados leves e 

médios, especialmente diesel cuja demanda é crescente74. 

A produção de petróleo brasileiro foi dividida em quatro grupos de petróleos: a) 

leve (reservas totais); b) mediano (reservas totais); c) mediano adicional (reservas 

contingentes, recursos não descobertos e recursos da união); d) pesado (reservas 

totais)75. Primeiramente, a produção foi dividida simplesmente em três grupos: leve, 

mediano e pesado, segundo o MME/EPE (2012). Em seguida, do grupo mediano, 

destacou-se o volume de produção correspondente à soma dos recursos contingentes, 

recursos não descobertos e recursos da união que foi denominada de mediano adicional 

(MME/EPE, 2012), resultando na Tabela 4.14. 

 

 

 

 

 

                                                           
74 Segundo a ANP (2013f) e a ANP (2013g), a produção de petróleo no Brasil é 

majoritariamente de petróleos medianos. Contudo, o grau API é em torno de 25,0. O grau API 
dos campos de Marlim Sul e de Roncador, maiores campos em produção, é de 23,1 e 22,8 
respectivamente. No entanto, as projeções mostram que a participação de leves e medianos na 
produção de petróleo aumentará (MME/EPE, 2012). Somado a isto, a tendência é de que o grau 
API médio aumente com o início de produção dos petróleos medianos do pré-sal com grau API 
em torno de 30,0. Assim, espera-se que a necessidade de importação de petróleo leve para 
adequação de carga seja reduzida no médio e longo prazos.     

75 De acordo com a ANP (2000), quanto à densidade, o petróleo pode ser classificado 
em: a) petróleo leve - todo petróleo com densidade igual ou inferior a 0,87 (ou grau API igual ou 
superior a 31°); b) petróleo mediano - todo petróleo com densidade superior a 0,87 e igual ou 
inferior a 0,92 (ou grau API igual ou superior a 22° e inferior a 31°); c) petróleo pesado - todo 
petróleo com densidade superior a 0,92 e igual ou inferior a 1,00 (ou grau API igual ou superior 
a 10° e inferior a 22°); d) petróleo extrapesado - todo petróleo com densidade superior a 1,00 (ou 
grau API inferior a 10°). 
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Tabela 4.14 - Produção brasileira de petróleo por tipo (m³/d) 

Ano Leve Mediano 
Mediano 
Adicional 

(RC+RND+U)(1) 

Pesado Total 

2013 32.604 165.939 5.246 153.285 357.074 

2014 42.110 185.790 28.935 163.038 419.873 

2015 60.994 205.841 76.153 136.028 479.016 

2016 66.763 215.709 150.238 114.347 547.057 

2017 71.185 261.310 205.087 106.933 644.515 

2018 73.114 280.641 307.312 88.535 749.602 

2019 75.818 277.028 378.378 73.704 804.928 

2020 77.066 285.092 416.216 64.869 843.243 

2021 77.447 272.043 459.777 54.803 864.070 

2022(2) 77.447 272.043 459.777 54.803 864.070 

Notas: 

(1) RC = recursos contingentes; RND = recursos não descobertos; U = recursos da União. 

(2) Estimativa da autora, assumindo que os preços em 2022 serão iguais aos de 2021. 

Fonte: MME/EPE (2012). 

 

Atribuiu-se a cada grupo de petróleos da Tabela 4.14 um grau API76 médio de 

acordo com a qualidade dos petróleos em produção no Brasil (ANP, 2013f; ANP, 2013g). 

O grau API médio dos petróleos produzidos no mês de janeiro de 2013 foi 40,8 para os 

leves, 25,0 para os medianos e 19,3 para os pesados. Adotou-se que o mediano 

adicional terá grau API em torno de 3077.  

Cada grupo de petróleo foi representado por um petróleo com grau API, teor 

de enxofre e rendimentos conhecidos. Optou-se pelo critério de escolha por similaridade 

entre o grau API atribuído ao grupo de petróleo e do petróleo conhecido. Desta forma, 

o grupo de petróleos medianos (reservas totais) será representado pelo petróleo 

brasileiro Barracuda, com 24,8ºAPI, teor de enxofre de 0,61% e rendimentos segundo 

ANP (2013g) e Cruz (2007), e o grupo de petróleos pesados, pelo petróleo brasileiro 

Marlim, com 19,6ºAPI, teor de enxofre de 0,67% em massa e rendimentos segundo ANP 

(2013g), Cruz (2007) e Gomes (2011). Para representar o grupo mediano adicional, será 

utilizado o petróleo brasileiro Lula, com 29,3ºAPI, teor de enxofre de 0,36% em massa 

e rendimentos segundo ANP (2013g) e BG (2013). O grupo de petróleos leves poderia 

                                                           
76 Escala criada pelo American Petroleum Institute (API) utilizada para medir a 

densidade de petróleo e derivados. 

77 Na Bacia de Santos, por exemplo, o óleo já identificado no pré-sal tem uma 
densidade de 28,5º API, baixa acidez e baixo teor de enxofre (PETROBRAS, 2013b). 
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ser representado por petróleos brasileiros em produção como Uruguá, Piranema e 

outros (ANP, 2013f; ANP, 2013g). As avaliações destes petróleos, todavia, não são de 

domínio público. Diante da dificuldade apontada, buscou-se por avaliações de petróleos 

estrangeiros com características de grau API, teor de enxofre e rendimentos 

assemelhadas às dos petróleos brasileiros (ANP, 2013g). Para representar o grupo de 

petróleos leves, será utilizado o petróleo africano Brass River, com 40,1ºAPI, teor de 

enxofre de 0,18% em massa e rendimentos semelhantes (TOTSA, 2013) ao do petróleo 

brasileiro Piranema (ANP, 2013g).  

Os rendimentos adotados para as unidades de destilação atmosférica do 

parque de refino constam da Tabela 4.15. Conforme detalhado no item 3.3, as unidades 

de refino podem operar em campanhas. As unidades de destilação atmosférica 

operarão com três campanhas, portanto, com três rendimentos – “máximo nafta”, 

“máximo querosene” e “máximo diesel”. Isto confere flexibilidade a estas unidades para 

operarem de modo a ajustar melhor o perfil de produção da refinaria ao mercado. As 

demais unidades de processamento operarão apenas com uma campanha78. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
78 Na verdade, estas unidades também são flexíveis em alguma medida. No entanto, 

por simplificação, adotou-se apenas um rendimento para fim de parametrização do modelo, o 
que não causará prejuízos à aplicação da metodologia ora desenvolvida nesta tese. 
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Tabela 4.15 - Rendimentos das unidades de destilação atmosférica, por tipo de petróleo 
(% em volume) 

C
a
m

p
a

n
h

a
 

Produto 

Petróleo 

Árabe 
Leve 

Bonny 
Light 

Leve 
Mediano 
(reservas 

totais) 
Pesado 

Mediano 
Adicional 

(RC+RDN+U) 

N
a
ft

a
 

GC 
(m³OCPE/m³carga)(1) 

0,01 0,05 0,04 0,05 0,03 0,06 

GLP(1) 1,34 1,66 2,81 0,50 0,27 1,83 

Nafta 23,11 27,70 37,70 11,35 7,15 15,55 

Querosene 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gasóleo 41,37 49,37 45,38 42,18 41,85 37,08 

RAT(1) 35,52 22,93 16,93 47,90 50,73 45,77 

Q
u

e
ro

s
e

n
e
 

GC 
(m³OCPE/m³carga) 

0,01 0,05 0,04 0,05 0,03 0,06 

GLP 1,34 1,66 2,81 0,50 0,27 1,83 

Nafta 17,67 22,06 30,15 8,26 5,11 11,62 

Querosene 11,16 11,96 12,71 7,46 5,97 9,75 

Gasóleo 35,66 43,05 40,22 37,80 37,92 31,27 

RAT 35,52 22,93 16,93 47,90 50,73 45,77 

D
ie

s
e

l 

GC 
(m³OCPE/m³carga) 

0,01 0,05 0,04 0,05 0,03 0,06 

GLP 1,34 1,66 2,81 0,50 0,27 1,83 

Nafta 17,67 22,06 30,15 8,26 5,11 11,62 

Querosene 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gasóleo 46,81 55,01 52,92 45,26 43,89 41,01 

RAT 35,52 22,93 16,93 47,90 50,73 45,77 

Nota: 

(1) GC = gás combustível; OCPE = óleo combustível padrão equivalente; GLP = gás liquefeito 

de petróleo; RAT = resíduo atmosférico. 

Fonte: Elaboração própria com base em ANP (2013g), BG (2013), Chevron (2013), Cho (2013), 

Cruz (2007), ENI (2013), Estratiev et al. (2010), Gomes (2011) e TOTSA (2013). 

  

A Tabela 4.16 apresenta os rendimentos das unidades de destilação a vácuo. 
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Tabela 4.16 - Rendimentos das unidades de destilação a vácuo, por origem do resíduo de 
vácuo (% em volume) 

Produto 

Resíduo atmosférico 

Árabe 
Leve 

Bonny 
Light 

Leve 
Mediano 
(reservas 

totais) 
Pesado 

Mediano 
(RC+RDN+U) 

GO(1) 55,49 77,71 77,97 53,91 48,32 50,60 

RV(1) 44,50 22,59 22,03 46,09 51,68 49,40 

Nota: 

(1) GO = gasóleo de vácuo; RV = resíduo de vácuo. 

Fonte: Elaboração própria com base em ANP (2013g), BG (2013), Chevron (2013), Cho (2013), 

Cruz (2007), ENI (2013), Estratiev et al. (2010), Gomes (2011) e TOTSA (2013). 

 

A parametrização das demais unidades de processamento consistiu na etapa 

mais laboriosa deste trabalho em termos de levantamento de dados e calibração do 

modelo. As primeiras simulações com o cenário de referência foram realizadas com 

rendimentos obtidos a partir de dados típicos pesquisados em artigos, teses de 

doutorado, dissertações de mestrado, livros, apostilas e apresentações (ABADIE, 2011; 

AITANI et al., 2000; ANCHEYTA-JUÁREZ, 1999; BRASIL, 2012; COSTA, 2011; 

BAPTISTA; PINHO, 1997; BEJ, 2004; BELATO et al., 2010; FAVENNEC, 2001; GARY, 

2007; LEPRINCE, 2001; MAPIOUR, 2010; MARCILLA et al., 2008; MEYERS, 2003; 

PETROBRAS, 2011; POIAN, 1966; ROBINSON; DOLBEAR, 2006; SONG, 2003; 

SONNEMANS, 1995; TASKAR, 1996; VIRDI et al., 2010). 

 Para as unidades de FCC, por exemplo, encontrou-se uma ampla faixa 

de rendimento de nafta craqueada na literatura, que varia em função do objetivo da 

unidade e de suas condições de operação (temperaturas, catalisador e outros). Isto 

significa que produzir no início ou no final desta faixa implica em produzir mais ou menos 

gasolina. Assim, buscou-se convergência entre os perfis de produção das refinarias 

obtidos nas simulações com os dados estatísticos de produção das refinarias 

registrados em ANP (2014)79. A Tabela 4.17 sintetiza os rendimentos das unidades de 

processamento utilizados no modelo. 

                                                           
79 Cabe destacar que a calibração do modelo não ficou restrita às mudanças dos 

rendimentos das unidades de processamento. Transferências importantes de produtos 
intermediários entre as refinarias foram consideradas. Por exemplo, a transferência de 
querosene intermediário da REPLAN para a REVAP, que ocorre porque a capacidade de 
tratamento daquela é inferior à sua capacidade de produção. Isto impacta na elevação do 
percentual de QAV (produto final) em relação à carga de petróleo processada na REVAP (SILVA, 
2003; OSHIRO, 2008). 
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Tabela 4.17 - Rendimentos das unidades de processamento (% em volume) 

Produto RC(1) ALQ(1) FCC(1) RFCC(1) CR(1) 
CR de 
RAT(1) HCC(1) DSF(1) 

UGH(1) 
(nafta) 

UGH(1) 
(gás 

natural) 

H2 (Nm³/m³carga) 274               2.264 2,8 

GC 
(m³OCPE/m³carga) 3,4   5,0 5,0 5,5 6,6 0,4       

Coque 
(m³OCPE/m³carga)     5,3 4,7             

GLP 2,6 17,0 26,0 19,3 5,2 6,1 3,8       

Nafta     55,2 48,0 9,0 11,4 26,2       

Alquilado   83,0                 

Reformado 83,0                   

Querosene             33,3       

Diesel             41,8       

LCO     18,7 18,7             

OD     13,6 15,1             

GOLK         48,0 53,9         

GOPK         14,5 3,2         

Coque         31,1 34,2         

UCO             15,8       

ODES               50,0     

RASF               50,0     

Notas: 

(1) RC = reforma catalítica; ALQ = alquilação; FCC = craqueamento catalítico fluido (fluid catalytic 

cracking); RFCC = craqueamento catalítico fluido de resíduo (residue fluid catalytic cracking); CR 

= coqueamento retardado CR de RAT = coqueamento retardado de resíduo atmosférico; HCC = 

hidrocraqueamento; DSF = desasfaltação; UGH = unidade de geração de hidrogênio.   

(2) GC = gás combustível; OCPE = óleo combustível padrão equivalente; GLP = gás liquefeito 

de petróleo; LCO = óleo leve de reciclo; OD = óleo decantado; GOLK  = gasóleo leve de coque; 

GOPK = gasóleo pesado de coque; UCO = óleo não convertido (unconverted oil); ODES = óleo 

desasfaltado; RASF = resíduo asfáltico. 

Fonte: Elaboração própria com base em Abadie (2011), Aitani et al. (2000), Ancheyta-Juárez 

(1999), Costa (2011), Baptista e Pinho (1997), Bej (2004), Belato et al. (2010), Favennec (2001), 

Gary (2007), Leprince (2001), Mapiour (2010), Marcilla et al. (2008), Meyers (2003), Petrobras 

(2011), Poian (1966), Robinson e Dolbear (2006), Szklo et al. (2012), Song (2003), Sonnemans 

(1995), Taskar (1996) e Virdi et al. (2010). 
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As capacidades das unidades de processamento do parque de refino brasileiro, 

no início do período e em 2020, constam respectivamente da Tabela 4.18 e Tabela 4.19. 

A capacidade mínima de operação das unidades foi definida em 60%. Adotou-se fator 

de operação igual a 96%. As refinarias RPCC, Riograndese, Manguinhos, Univen, 

Lubnor, Dax Oil e os conjuntos de lubrificantes das refinarias RLAM e REDUC foram 

modelados como carga fixa, ou seja, a cada uma foi atribuída uma produção fixa, de 

acordo com ANP (2014). Assumiu-se que não haverá expansão destas refinarias e 

plantas até 2022. 
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Tabela 4.18 - Capacidade nominal das unidades de processamento do parque de refino brasileiro em 2013 (m³/d) 

Refinaria  DA   DV   DSF   FCC   RFCC   CT   RC   ALQ   CR   HCC   HDS G   HDT K   HDT Q   HDT D   HDT I  

REPLAN    66.000     31.000          -     16.000          -          -       3.000        -     12.500        -       8.800     6.600          -            -       22.000  

RLAM    44.500     20.042          -       6.000   14.000        -            -          -            -          -     10.200          -            -            -       11.000  

REVAP    40.000     20.000     6.800   14.000          -          -       1.500        -       5.000        -       7.000     3.000     6.000     6.500       6.000  

REDUC    38.500     18.200     6.800     7.500          -          -       1.900        -       5.000        -       5.000     2.000     1.833     3.000     12.000  

REPAR    33.000     15.000     5.100   10.500          -          -       1.000        -       5.000        -       5.000     3.000          -       6.000       6.000  

REFAP    32.000       6.000          -       3.400     7.400        -            -          -       2.600        -       5.000          -            -       6.000       5.200  

RPBC    27.000     12.900          -     10.000          -          -       2.500   1.000     4.200        -       6.000     2.600          -            -         6.000  

REGAP    24.000     14.000          -       6.800          -          -            -          -       3.800        -       4.400     3.300     3.600     2.600       8.300  

RECAP      8.500            -            -            -       3.100        -            -          -            -          -       2.000          -            -            -         4.000  

REMAN      7.600       1.055          -          600          -          -            -          -            -          -            -            -            -            -              -    

RPCC      6.000            -            -            -            -          -            -          -            -          -            -            -            -            -              -    

RIOGRANDENSE      2.700          795          -          540          -          -            -          -            -          -            -            -            -            -              -    

MANGUINHOS      2.200            -            -            -            -          -            -          -            -          -            -            -            -            -              -    

UNIVEN      1.456          500          -            -            -          -            -          -            -          -            -            -            -            -              -    

LUBNOR      1.300       1.300          -            -            -          -            -          -            -          -            -            -            -            -              -    

DAX OIL         330            -            -            -            -          -            -          -            -          -            -            -            -            -              -    

COMPERJ           -              -            -            -            -          -            -          -            -          -            -            -            -            -              -    

RNEST           -              -            -            -            -          -            -          -            -          -            -            -            -            -              -    

Total  335.086   140.792   18.700   75.340   24.500        -       9.900   1.000   38.100        -     53.400   20.500   11.433   24.100     80.500  

Nota: DA = destilação atmosférica, DV = destilação a vácuo, DSF = desasfaltação, FCC = craqueamento catalítico, RFCC = craqueamento catalítico de resíduo, 
CT = craqueamento térmico, RC = reforma catalítica, ALQ = alquilação, CR = coqueamento retardado, HCC = hidrocraqueamento catalítico, HDS G = 
hidrodessulfurização de gasolina, HDT K = hidrotratamento de nafta de coque, HDT Q = hidrotratatamento de querosene, HDT D = hidrodessulfurização de 
diesel, HDT I = hidrotratamento de instáveis. 

Fonte: Elaboração própria com base em ANP (2013c), MME/EPE (2012), Perissé et al. (2012), Petrobras (2013a) e Szklo et al. (2012). 
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Tabela 4.19 - Capacidade nominal das unidades de processamento do parque de refino brasileiro em 2020 (m³/d) 

Refinaria  DA   DV   DSF   FCC   RFCC   CT   RC   ALQ   CR   HCC   HDS G   HDT K   HDT Q   HDT D   HDT I  

REPLAN    66.000     31.000          -     16.000          -          -       3.000        -     12.500        -       8.800     6.600          -            -       32.000  

RLAM    44.500     20.042          -       6.000   14.000        -            -          -            -          -     10.200          -            -            -       19.500  

REVAP    40.000     20.000     6.800   14.000          -          -       1.500        -       5.000        -       7.000     3.000     6.000     6.500       6.000  

REDUC    38.500     18.200     6.800     7.500          -          -       1.900        -       5.000        -       5.000     2.000     1.833     3.000     19.500  

REPAR    33.000     15.000     5.100   10.500          -          -       1.000        -       5.000        -       5.000     3.000          -       6.000     12.000  

REFAP    32.000       6.000          -       3.400     7.400        -            -          -       2.600        -       5.000          -            -       6.000       9.200  

RPBC    27.000     12.900          -     10.000          -          -       2.500   1.000     4.200        -       6.000     2.600          -            -       16.000  

REGAP    24.000     14.000          -       6.800          -          -            -          -       3.800        -       4.400     3.300     3.600     2.600       8.300  

RECAP      8.500            -            -            -       3.100        -            -          -            -          -       2.000          -            -            -         4.000  

REMAN      7.600       1.055          -          600          -     1.500        800        -            -          -       1.500          -            -            -         2.500  

RPCC      6.000            -            -            -            -          -            -          -            -          -            -            -            -            -              -    

RIOGRANDENSE      2.700          795          -          540          -          -            -          -            -          -            -            -            -            -              -    

MANGUINHOS      2.200            -            -            -            -          -            -          -            -          -            -            -            -            -              -    

UNIVEN      1.456          500          -            -            -          -            -          -            -          -            -            -            -            -              -    

LUBNOR      1.300       1.300          -            -            -          -            -          -            -          -            -            -            -            -              -    

DAX OIL         330            -            -            -            -          -            -          -            -          -            -            -            -            -              -    

COMPERJ    26.235     15.700          -            -            -          -            -          -       8.200   9.400          -       5.400     2.100          -         8.800  

RNEST    36.570            -            -            -            -          -            -          -     23.800        -            -       6.000          -            -       26.000  

Total  397.891   156.492   18.700   75.340   24.500   1.500   10.700   1.000   70.100   9.400   54.900   31.900   13.533   24.100   163.800  

Nota: DA = destilação atmosférica, DV = destilação a vácuo, DSF = desasfaltação, FCC = craqueamento catalítico, RFCC = craqueamento catalítico de resíduo, 
CT = craqueamento térmico, RC = reforma catalítica, ALQ = alquilação, CR = coqueamento retardado, HCC = hidrocraqueamento catalítico, HDS G = 
hidrodessulfurização de gasolina, HDT K = hidrotratamento de nafta de coque, HDT Q = hidrotratatamento de querosene, HDT D = hidrodessulfurização de 
diesel, HDT I = hidrotratamento de instáveis. 

Fonte: Elaboração própria com base em ANP (2013c), MME/EPE (2012), Perissé et al. (2012), Petrobras (2013a) e Szklo et al. (2012). 
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Os cenários de demanda por gasolina foram mostrados na Tabela 4.5, 

apresentada anteriormente. O cenário de referência corresponde ao cenário oficial do 

governo brasileiro (MME/EPE, 2012). No cenário A, não há investimento em plantas 

para produção de etanol de 2015 a 2016 comparado ao cenário de referência. No 

cenário B, ocorre uma hipotética quebra de safra de cana-de-açúcar em 2020 que reduz 

a oferta de etanol em 10% comparada ao cenário A. 

A Tabela 4.20 e a Tabela 4.21 mostram respectivamente os preços 

internacionais de petróleo e derivados de petróleo Free on Board (FOB)80 nos seus 

respectivos mercados de referência (origem) que correspondem aos preços de 

importação e exportação usados no modelo. Os mercados de referência utilizados nas 

projeções foram: Costa do Golfo dos EUA (United States Gulf Coast – USGC) para 

gasolina, óleo diesel e óleo combustível, Mont Belvieu para o GLP, e ARA (Amsterdam-

Rotterdam-Antwerp) para a nafta (MME/EPE, 2012). Para os petróleos, assumiu-se 

Terminal de Ras Tanura para Árabe Leve, Terminal de Bonny para Bonny Light, São 

Sebastião para Marlim (PLATTS, 2013a; PLATTS, 2013b).  

Tal como os cenários de produção de petróleo e de demanda por derivados, o 

cenário de preços faz parte do conjunto de dados necessário para parametrização do 

modelo matemático, todavia, não necessariamente o cenário aqui testado ocorrerá. Ele 

foi empregado como forma de avaliar a metodologia desenvolvida para testar a 

flexibilidade do refino a diferentes choques de demanda por gasolina. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
80 Termo internacional de comércio – Incoterms (International Commercial Terms), que 

indica a modalidade de divisão de direitos e responsabilidades entre compradores e vendedores 
no comércio de mercadorias. Na modalidade FOB, em resumo, o vendedor deve entregar a 
mercadoria no porto de embarque cabendo ao comprador as despesas de seguro e frete a partir 
deste ponto. 
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Tabela 4.20 - Preços internacionais de petróleos (FOB origem US$/m³, mai. 2011) 

Ano 
Árabe 
Leve 

Bonny 
Light 

Marlim Kissanje(1) 

2013 664,80 701,43 612,49 696,37 

2014 653,23 688,78 601,54 685,42 

2015 626,12 659,19 578,90 673,34 

2016 579,68 608,61 535,85 645,10 

2017 552,76 579,35 511,26 596,86 

2018 526,02 550,35 486,83 568,87 

2019 507,37 530,14 470,02 541,07 

2020 501,68 523,99 465,06 521,69 

2021 502,08 524,42 465,87 515,78 

2022(3) 502,08 524,42 465,87 516,22 

Nota: 

(1) Petróleo de Angola utilizado como uma proxy para o valor de mercado do petróleo do campo 

de Lula, assim como dos demais campos do pré-sal. 

(2) Mercados de referência (origem): Terminal de Ras Tanura para Árabe Leve, Terminal de 

Bonny para Bonny Light, São Sebastião para Marlim. 

(2) Estimativa da autora, assumindo que os preços em 2022 serão iguais aos de 2021. 

Fonte: MME/EPE (2012). 

 

Tabela 4.21 - Preços internacionais de derivados de petróleo (FOB origem US$/m³, mai. 
2011) 

Ano GLP(1) Nafta Gasolina QAV(1) Diesel OC(1) 

2013 507,53 682,50 754,46 809,31 799,73 600,32 

2014 500,25 671,37 742,37 803,45 793,86 576,14 

2015 483,10 645,25 713,98 777,80 768,32 545,51 

2016 453,42 600,34 678,01 736,63 727,32 505,43 

2017 436,02 574,20 641,72 697,18 688,17 480,51 

2018 418,59 548,17 606,24 658,49 649,80 455,97 

2019 406,34 529,95 579,87 630,47 622,01 441,79 

2020 402,59 524,39 567,46 618,97 610,63 437,46 

2021 402,85 524,78 561,52 615,14 606,84 437,76 

2022(3) 402,85 524,78 561,52 615,14 606,84 437,76 

Notas: 

(1) GLP = gás liquefeito de petróleo; QAV = querosene de aviação; OC = óleo combustível 

(2) Mercados de referência (origem): Costa do Golfo dos EUA (United States Gulf Coast – USGC) 

para gasolina, óleo diesel e óleo combustível, Mont Belvieu para o GLP, e ARA (Amsterdam-

Rotterdam-Antwerp) para a nafta. 

(3) Estimativa da autora, assumindo que os preços em 2022 serão iguais aos de 2021. 

Fonte: MME/EPE (2012). 
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A Tabela 4.22 mostra os rendimentos e a Tabela 4.23 mostra os valores dos 

custos operacionais e de investimento das novas unidades de RC. Os custos foram 

estimados com base em Favennec (2001), Gary (2007) e Meyers (2003) e atualizados 

para o ano de 2011 por meio do índice de Nelson-Farrar publicado em Farrar (2013). O 

tempo de vida útil considerado foi de 20 anos e a taxa de desconto de 10% a.a. como 

parâmetros de investimento para o projeto. 

Tabela 4.22 - Rendimentos das unidades de RC 

Produtos   Rendimento 

Gás combustível (m³OCPE/m³carga)(1) 0,0336 

GLP (% volume de carga) 2,6 

Reformado (% volume de carga) 83,0 

Hidrogênio (Nm³/m³ de carga) 274 

Nota: 

(1) OCPE = óleo combustível padrão equivalente. 

Fonte: Elaboração própria com base em Favennec (2001), Gary (2007) e Leprince (2001). 

 

Tabela 4.23 - Custo de investimento e de operação das unidades de RC 

Capacidade 
(m³/d) 

Custo de 
investimento 

(milhões de US$) 

Custo de 
operação 

US$/(m³/d) 

Consumo próprio 
(m³OCPE/m³carga) (1) 

1.500 329,4 18,05 0,041 

2.700 485,5 14,78 0,041 

Nota: 

(1) OCPE = óleo combustível padrão equivalente. 

Fonte: Elaboração própria com base em Favennec (2001), Gary (2007), Meyers (2003) e Farrar 
(2013). 

 

As respostas do sistema de abastecimento brasileiro aos cenários de choques 

de demanda por gasolina apresentados no item 4.2 utilizando a presente base de dados 

foram testadas no modelo de refino e os resultados foram apresentados e discutidos no 

próximo capítulo. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O sistema de abastecimento respondeu de diversas maneiras às situações de 

choques de demanda a ele impostas. A Tabela 5.1 mostra os resultados agregados de 

produção, demanda e importação de gasolina para o período de 2013 a 2022 das 

simulações realizadas com o modelo, que serão detalhados e discutidos ao longo deste 

capítulo. O tempo de execução de uma rodada para cada cenário foi de 

aproximadamente dois minutos, e resultou em aproximadamente 1,07 milhões de 

variáveis e 1,15 milhões de restrições, após mais de 26.000 iterações do modelo, 

evidenciando a complexidade do problema.  

Tabela 5.1 - Resultados de produção e importação de gasolina e das FOs de refino, de 
logística e total: 2013-2022 

Nota: A diferença entre a produção e a demanda é igual ao saldo líquido de exportação. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Os resultados serão analisados em dois blocos. O primeiro tratará dos cenários 

A e B (sem investimento em refino) e o segundo tratará dos cenários B1 e B1(0) (com 

investimento em refino). 

5.1. Resultados dos cenários A e B 

Nos cenários A e B, o sistema atual de refinarias brasileiras foi submetido a 

situações de choques de demandas por gasolina provocados por diferentes níveis de 

profundidade de déficit de etanol, conforme resumido no Quadro 5.1. 

 

Cenários 

Gasolina (milhões de m³) FO (milhões de US$) 

Demanda Produção Importação Refino Logística Total 

Ref. 270,1 270,5 1,7 19.847 -295.778 -275.932 

A 307,2 280,1 29,1 19.847 -281.882 -262.035 

B 310,3 280,0 32,3 19.847 -280.898  -261.052 

B1 310,3 295,4 16,8 20.192 -280.926 -260.735 

B1(0) 270,1 270,5 1,7 20.192 -295.778  -275.587 
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Quadro 5.1 - Síntese das premissas adotadas para os cenários A e B 

Cenário A 

 Não há investimentos em plantas de etanol no período de 2015-2016 (1º nível de 
déficit de etanol). 

 Não há investimento no parque de refino para produzir gasolina A. 

Cenário B 

 Não há investimentos em plantas de etanol no período de 2015-2016 (1º nível de 
déficit de etanol). 

 Ocorre quebra de safra de cana-de-açúcar em 2020 (2º nível de déficit de etanol). 

 Não há investimento no parque de refino para produzir gasolina A. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A Tabela 5.2 mostra a estimativa do custo de abastecimento decorrente do 

acréscimo da demanda por gasolina nos cenários A e B, sem investimentos em refino, 

de 2013 a 2022, oscilando em torno de US$ 370/m³. Este resultado deve-se 

principalmente às importações de gasolina. As respostas do sistema de abastecimento 

para lidar com choques de demanda por gasolina produziram diferentes impactos sobre 

a FO, conforme será detalhado a seguir. 

Tabela 5.2 - Custo marginal de gasolina para os cenários A e B comparados ao cenário 
de referência: 2013-2022 

  
(A - Referência) (B - Referência) 

 FO (milhões US$) 13.897 14.880 

 Demanda (milhões m³) 37,1 40,2 

Custo marginal de gasolina (US$/m³) 375 370 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A Figura 5.1 mostra a produção e a demanda por gasolina em cada ano nos 

cenários A e B, sem investimentos em refino, comparado ao cenário de referência. Há 

anos em que as refinarias produziram volume adicional de gasolina para atender à 

demanda incremental decorrente do choque de demanda por gasolina. Há anos, porém, 

em que a produção de gasolina final é aproximadamente igual àquela encontrada no 

cenário de referência. Isto significa que, dadas as condições de contorno do parque de 

refino (configuração as refinarias, capacidade e rendimentos das unidades, oferta de 
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petróleo e outros), as refinarias podem operar de modo diferente para aumentar a 

produção de gasolina até um limite em que mudanças significativas na operação das 

refinarias brasileiras, para aumentar a produção de gasolina, são dificilmente 

realizáveis, sendo respeitadas as restrições do modelo e a FO de minimizar o custo de 

abastecimento. Assim, as importações de gasolina garantem a condição de equilíbrio 

entre oferta e demanda.  Os anos de 2015, 2016 para o cenário A e de 2020 para o 

cenário B, em que ocorreram déficits de etanol, serão analisados81. 

 

Figura 5.1 - Produção e demanda por gasolina,  cenários de referência, A e B: 2013-2022 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A Tabela 5.3 resume os resultados para o cenário A nos anos de 2015 e 2016 

comparado ao cenário de referência.  

 

 

                                                           
81 Os anos seguintes apresentam comportamentos semelhantes aos apresentados em 

2015, 2016 e 2020 (atendimento da demanda adicional por gasolina majoritariamente por 
importação), sendo, portanto, exaustivo reproduzir a análise realizada para estes anos, sem 
agregar real benefício ao resultado desta tese que visa desenvolver e aplicar uma metodologia 
de avaliação da flexibilidade e do custo de um parque de refino para lidar com situações de 
choques de demanda por gasolina no curto prazo. 
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Tabela 5.3 - Resumo dos resultados dos cenários de referência e A: 2015-2016 

  
Cenário 

2015 2016 

Ref. A  Ref. A 

Demanda por gasolina (milhões m³) 25,3 27,9 2,6 25,3 30,3 5,0 

Produção (milhões m³)             

Gasolina 25,5 27,9 2,4 25,7 28,4 2,7 

Nafta 9,4 7,4 -2,0 11,2 8,9 -2,3 

Importação (milhões m³)             

Gasolina 0 0 0 0 2,1 2,1 

Nafta 3,6 5,7 2,1 1,8 4,1 2,3 

Margem de contribuição (US$/m³)             

Gasolina   -569    -525    

Nafta   -550    -465    

Custo marginal de 
abastecimento (US$/m³) 567    502    

VPL de refino (milhões de US$) 4.766 4.766 0 2.240 2.240 0 

VPL de logística (milhões de US$) -23.021 -21.547 -1.526 -35.613 -33.141 2.472 

VPL total (milhões de US$) -18.255 -16.781 1.474 -33.373 -30.901 2.472 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Em 2015, no cenário A, a produção de gasolina foi cerca de 27,9 milhões de 

m³, ou seja, aproximadamente 10% acima da produção indicada no cenário de 

referência. A gasolina adicional foi produzida basicamente por meio da adição de 

correntes de nafta aos pools de gasolina de praticamente todas as refinarias, em 

detrimento da produção doméstica de nafta petroquímica. As importações de nafta 

petroquímica, por sua vez, cresceram na ordem de 2,0 milhões de m³, em relação ao 

cenário de referência. No cenário A, as unidades de DA operaram em 13% na campanha 

nafta contra 4% no cenário de referência. A produção de médios (QAV e diesel), 

permaneceu praticamente inalterada. 

O custo marginal de abastecimento associado ao atendimento da demanda 

incremental por gasolina em 2015 foi aproximadamente de US$ 567/m³, que equivalem 

à diferença entre os valores presentes dos custos totais de refino e logística do cenário 

A e do cenário de referência, parcelas que compõem a FO. Em particular, o parâmetro 

demanda é indexado por nó (no1), produto de saída (ps) e período (n) (vide Tabela 3.1 

e Tabela 3.2). Assim, tem-se um preço sombra (preço dual)82 associado à restrição de 

                                                           
82 Para FO de mínimo custo, o preço sombra ou preço dual representa o impacto sobre 

o custo devido ao incremento de uma unidade na demanda ou em função da produção de uma 
unidade de produto (LANZER, 1988). 
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demanda por gasolina, para cada base e para cada período, que quantifica a variação 

da FO, caso a demanda aumente em 1 m³/d. No cenário A, atender a demanda por 1 

m³ de gasolina adicional custa, em média, US$ 578, que varia de US$ 540 na região 

nordeste a US$ 782 na região norte. Na simulação realizada para testar as respostas 

do sistema de abastecimento ao cenário A, a demanda adicional por gasolina foi alocada 

proporcionalmente entre as bases do modelo localizadas nas diferentes regiões do 

Brasil, provocando impactos na FO proporcionais aos volumes distribuídos.  

O custo de abastecimento no valor de US$ 567/m³ para o cenário A, 

mencionado anteriormente, resultou de ajustes nas quantidades produzidas nas 

refinarias, que por sua vez geraram custos adicionais de movimentações de derivados, 

bem como de operações de importação de gasolina. Tais variações que correspondem 

às respostas do sistema de abastecimento ao déficit de etanol para que não só a 

demanda incremental por gasolina como toda a demanda pelos demais derivados fosse 

atendida ao mínimo custo, sujeito a restrições de balanço, demanda, qualidade e outras. 

Todo o custo foi concentrado na parcela de logística da FO, tendo em vista que 

não houve investimento em refino em 2015. O valor presente do custo de logística do 

cenário A superou o valor do cenário de referência em cerca de US$ 1,4 bilhões, devido 

principalmente ao aumento de gastos com importações de derivados, especialmente a 

nafta petroquímica (57%), seguido da redução de receitas com exportações de petróleo, 

em função do aumento da utilização das unidades de DA com processamento de 

petróleo nacional (37%), e do aumento de custos de transporte de petróleo e derivados 

(6%).  

A solução ótima do cenário A mostra que, em 2015, o valor presente da 

margem de contribuição unitária da produção de gasolina é menos US$ 569/m³ e de 

nafta petroquímica é menos US$ 550/m³, ambos valores médios, que variam 

dependendo da refinaria de origem de cada derivado, mostrando que é mais vantajoso 

produzir gasolina. Toda a demanda adicional por gasolina foi suprida por produção 

doméstica, em prejuízo à produção de nafta petroquímica, e não ocorreram importações 

de gasolina. O valor do custo reduzido83 da variável importação de gasolina é de US$ 

                                                           
83 O custo reduzido corresponde ao valor que a que o coeficiente da variável de decisão 

na FO tem de melhorar antes que ela deixar de ser zero na solução ótima, permanecendo os 
demais coeficientes constantes (LANZER, 1988). 
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35/m³, ou seja, só começaria a ser vantajoso importar ao preço FOB USGC de US$ 

679/m³ de gasolina84.   

Em 2016, no cenário A, uma parte da demanda adicional por gasolina 

decorrente do déficit de etanol foi suprida por produção local, mas a maior parcela da 

oferta foi oriunda de importação. A produção de gasolina foi cerca de 28,4 milhões de 

m³, superior ao cenário de referência em quase 11%. Uma parcela de correntes de nafta 

foi destinada aos pools de petroquímica foi deslocada para os pools de gasolina assim 

como aconteceu em 2015, no entanto, em maior proporção. As unidades de DA 

operaram em torno de 23% na campanha nafta. Além disso, foram importados 2,2 

milhões de nafta petroquímica a mais do que no cenário de referência, registrando um 

acréscimo de 123% nas importações deste derivado. Importações de 2,1 milhões de m³ 

de gasolina85, não observadas em 2015, complementaram a oferta desse derivado, 

garantindo o equilíbrio entre oferta e demanda. A produção de médios também manteve 

praticamente inalterada. 

O custo marginal de abastecimento de gasolina em 2016 foi de US$ 502/m³, 

resultante principalmente do aumento de gastos com importações de gasolina e nafta 

petroquímica que corresponderam a 85% da variação do valor presente do custo da 

parcela da FO entre o cenário A e o cenário de referência. O custo resultou também, 

em menor proporção, da redução de receita com exportações de petróleo (10%) e do 

aumento de custos de transporte de petróleo e derivados (5%). O valor presente da 

margem de contribuição unitária da produção de gasolina é, em média, menos US$ 

525/m³ e de nafta petroquímica é menos US$ 465/m³. 

Os resultados para o cenário B em 2020 comparado ao cenário de referência 

estão sintetizados na Tabela 5.4. 

 

 

                                                           
84 Corresponde ao preço de importação utilizado como dado de entrada, preço FOB 

USGC US$ 714/m³ (vide Tabela 4.21), menos o custo reduzido. 

85 Cabe destacar que o modelo não possui restrição de capacidade (mínima e máxima) 
para os terminais aquaviários e também não há restrição de lote econômico mínimo para 
importação. Isto implica na necessidade de análise da razoabilidade dos volumes de importação 
encontrados. Neste caso, 2,1 milhões de m³ de gasolina correspondem a cerca de 4 a 5 navios 
por mês, adotando uma carga de referência de 30.000 t para transporte marítimo de produtos 
claros (EPE, 2007).  
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Tabela 5.4 - Resumo dos resultados dos cenários de referência e B: 2020 

  
Cenário 

2020 

Ref. B 

Demanda por gasolina (mil m³) 28,8 36,8 8,0 

Produção (mil m³)       

Gasolina 28,6 28,5 -0,1 

Nafta 9,7 9,8 0,1 

Importação (mil m³)       

Gasolina 0,4 8,5 8,1 

Nafta 3,3 3,3 0 

Margem de contribuição (US$/m³)       

Gasolina   -315   

Nafta   -282   

Custo marginal de 
abastecimento (US$/m³) 312   

VPL de refino (milhões de US$) 959 959 0 

VPL de logística (milhões de US$) -37.105 -34.595 2.510 

VPL total (milhões de US$) -36.146 -33.636 2.510 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Já, em 2020, no cenário B, a produção de gasolina permaneceu praticamente 

inalterada em relação ao cenário de referência. Neste caso, mudanças significativas na 

operação das refinarias brasileiras para aumentar a produção de gasolina foram 

dificilmente realizáveis. A demanda incremental por gasolina foi suprida integralmente 

por importações que alcançaram o patamar de 8,5 milhões de m³ contra modestos 400 

mil m³ registrados no mesmo ano para o cenário de referência. As refinarias também 

podem alterar seu modo de operação das unidades de DA, mudando não somente os 

rendimentos de nafta como também o rendimento de outros cortes. A produção de diesel 

atingiu 61,5 milhões de m³ enquanto no cenário de referência foi de 60,7 milhões de m³. 

O custo marginal de abastecimento de gasolina em 2020 foi de US$ 312/m³, 

resultante principalmente do aumento de gastos com importações de gasolina que 

corresponderam a 95% da variação do valor presente do custo da parcela da FO entre 

o cenário A e o cenário de referência. O restante do custo resultou do aumento de custos 

de transporte de petróleo e derivados (5%). O valor presente da margem de contribuição 

unitária da produção de gasolina é, em média, menos US$ 315/m³ e de nafta 

petroquímica é menos US$ 282/m³. 

Destaca-se que o parque de refino em questão mostrou baixa flexibilidade para 

responder a situações de choque de demanda por gasolina. Para o cenário A (primeiro 
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nível de choque de demanda), nos períodos iniciais (2015 e 2016), o sistema de 

refinarias brasileiras foi capaz de expandir em cerca de 10% a sua produção em relação 

ao cenário de referência, conforme a Tabela 5.3 apresentada anteriormente. Em 2015, 

a produção incremental atendeu integralmente à demanda por gasolina adicional 

decorrente do choque. No entanto, em 2016, o sistema de abastecimento teve de 

atender cerca de 45% da demanda adicional causada pelo choque por meio de 

importações. Para o cenário B (segundo nível de choque de demanda), no ano de 2020, 

o parque de refino mostrou estar em sua capacidade máxima de produção de gasolina, 

considerando as premissas adotadas neste estudo (configuração do parque de refino, 

capacidades e rendimentos das unidades de processamento, produção de petróleo, 

demanda por derivados, preços de petróleos, entre outros), pois toda a demanda por 

gasolina adicional provocada pelo choque foi suprida com produto importado, de acordo 

com a Tabela 5.4 apresentada anteriormente.  

5.2. Resultados dos cenários B1 e B1(0) 

Ao contrário dos cenários A e B apresentados anteriormente no item 5.1, nos 

cenários B1 e B1(0), assumiu-se a realização de investimento em refino visando ampliar 

a capacidade de produção de gasolina no sistema de refinarias brasileiras. Assim, o 

parque de refino modificado foi testado em duas situações de demanda: com e sem 

choque, conforme apresentado em síntese no Quadro 5.2. 

Quadro 5.2 - Síntese das premissas adotadas os cenários B1 e B1(0) 

Cenário B1 

 Não há investimentos em plantas de etanol no período de 2015-2016 (1º nível de 
déficit de etanol). 

 Ocorre quebra de safra de cana-de-açúcar em 2020 (2º nível de déficit de etanol). 

 Há investimento no parque de refino em unidades de RC. 

Cenário B1(0) 

 Não há quebra de oferta de etanol (demanda por gasolina A do cenário de referência). 

 Há, contudo, investimento no parque de refino em unidades de RC para lidar com o 
risco de quebra de oferta de etanol. 

Fonte: Elaboração própria. 
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O cenário B1 considerou um investimento estratégico em unidades de RC no 

parque de refino brasileiro. Estas unidades foram planejadas para serem utilizadas 

somente em caso de quebra de oferta de etanol. Em especial, as unidades de RC podem 

melhorar um corte de nafta convertendo esta fração para uma fração de reformado, com 

maior octanagem, para compor o pool de gasolina. A Figura 5.2 mostra a produção e a 

demanda por gasolina em cada ano no cenário B1 comparado ao cenário de referência, 

especialmente nos anos de 2020 a 2022. 

 

Figura 5.2 - Produção e demanda por gasolina,  cenários de referência e B1: 2013-2022 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Para o cenário B1, o valor ótimo da FO é maior do que aquele encontrado no 

cenário B (ver Tabela 5.1), o que significa que investir em unidades de RC em 2020 é 

mais caro do que aumentar as importações de gasolina no período de 2013 a 2022. 

Verifica-se que o total dos valores presentes dos custos de refino e logística no ano de 

2020 também é maior para o cenário B1 comparado ao cenário B, porém, em maior 

proporção. O resultado global inclui ganhos auferidos em todo o horizonte que atenuam 

as perdas com o aumento de custos. Os resultados estão consolidados na Tabela 5.5. 

Realizou-se uma simulação em que investir era escolha do modelo, com a finalidade 

específica de se obter o custo reduzido da variável investimento. O valor do custo 

reduzido desta variável associada às novas unidades de RC nas refinarias estudadas 

indicou que seria vantajoso economicamente construir as unidades a um custo de 
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investimento cerca de 50% menor do que o custo utilizado como parâmetro na 

simulação do cenário B1. 

Note-se que o valor da FO para o cenário B (sem investimentos) é melhor do 

que para o cenário B1 (com investimento) em cerca de US$ 320 milhões que 

corresponde a 0,1% do valor da FO de B1. As soluções ótimas obtidas neste estudo 

foram baseadas em dados associados a diferentes incertezas Os cenários de produção 

de petróleo, de demanda por derivados e de preços de petróleos e derivados foram 

empregados como forma de avaliar a metodologia desenvolvida neste estudo para 

testar a flexibilidade do refino a diferentes choques de demanda por gasolina. Não foi 

uma premissa deste trabalho que o cenário adotado, que corresponde ao cenário de 

referência desenvolvido pelo governo brasileiro, ocorreria necessariamente.  Assim, foi 

realizada uma análise de sensibilidade a fim de compreender como a solução do 

problema poderá mudar em função de alterações nos preços de importação de gasolina, 

por ser este o parâmetro de custo que está associado à variável importação de gasolina 

na FO. 

Tabela 5.5 - Resultados de produção e importação de gasolina e dos custos de refino, de 
logística e total para os cenários B e B1 

B 310,3 280,0 32,3 19.847 -280.898  -261.052 

B1 310,3 295,4 16,8 20.192 -280.926 -260.735 

Nota: A diferença entre a produção e a demanda é igual ao saldo líquido de exportação. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Embora os resultados dos cenários B e B1 tenham indicado que investir na 

expansão da produção de gasolina não seja interessante economicamente, razões de 

segurança energética podem justificar o controle da dependência das importações de 

Período 
2020 

Gasolina (milhões de m³) VLP dos custos (milhões de US$) 

Demanda Produção Importação Refino Logística Total 

B 36,8 28,5 8,5 959 -34.595 -33.636 

B1 36,8 34,0 3,0 1.260 -34.631 -33.370 

Período 
2013-2022 

Gasolina (milhões de m³) FO (milhões de US$) 

Demanda Produção Importação Refino Logística Total 
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gasolina. Assim, os custos marginais resultantes da produção de gasolina para cada 

probabilidade de choque de demanda por gasolina foram calculados de acordo com a 

equação (3.15) e os resultados são mostrados na Figura 5.3 para o ano de 2020 e na 

Figura 5.4 para o período de 2013 a 2022.  Não menos importante é a necessidade de 

análise do impacto de possível aumento das importações de nafta para petroquímica, 

provocado pelo processamento da nafta para fins de produção de gasolina, tendo em 

vista que o parque petroquímico é o principal consumidor deste derivado, cujo perfil é 

deficitário (ANP, 2014). Há também o problema macroeconômico dos dispêndios com 

divisas em dólar e do risco de volatilidade da taxa cambial que serão abordados no item 

5.4.3 complementarmente à análise dos resultados. Contudo, foge ao escopo deste 

trabalho aprofundar esta questão. 

 

Figura 5.3 - Custo marginal de gasolina para diferentes probabilidades de choque de 
demanda por gasolina: 2020 

Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 5.4 - Custo marginal de gasolina para diferentes probabilidades de choque de 
demanda por gasolina: 2013-2022 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O custo marginal de abastecimento de gasolina foi de US$ 345/m³ em 2020 e 

de US$ 378/m³ no período de 2013 a 2022 quando as unidades de RC operam a plena 

carga (cenário B1). Desta forma, atender à demanda adicional por gasolina com 

unidades de RC pode custar US$ 8/m³ ou US$ 33/m³ mais do que apenas com 

importações de gasolina (cenário B), quando se observa apenas o ano de 2020 ou na 

visão no planejador em que se analisa todo o período. Todavia, no cenário B1, as 

importações de gasolina diminuíram em 65% em 2020 e em 48% considerando o 

volume acumulado de 2013 a 2020. No caso em que novas unidades de RC são 

instaladas, mas não operam (não há quebra de oferta de etanol), o custo marginal de 

gasolina pode chegar a US$ 683/m³ no ano de 2020 e US$ 455/m³ em todo o período. 

Portanto, investir em unidades de RC para lidar com quebras de oferta de etanol pode 

ser justificado somente quando a probabilidade de quebra é alta. No mínimo maior do 

que 40% considerando o resultado no ano de 2020 ou no mínimo maior do que 20% 

quando se pondera o resultado 2013 a 2022. 

A FO foi penalizada principalmente pelo aumento dos custos em refino, na 

ordem de US$ 1,3 bilhões, e ao mesmo tempo, pelo aumento das importações da nafta 

petroquímica, tendo em vista que uma parcela de correntes de nafta do parque de refino 
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foi processada nas novas unidades de RC e outra parte foi destinada aos pools de 

gasolina para compor o produto final em mistura com o reformado produzido pelas 

unidades de RC. As importações de nafta totalizaram 9,0 milhões de m³ em 2020, 

retornando aos patamares de 2013 e mantendo a participação de 70% em relação ao 

mercado de nafta petroquímica cujo crescimento é zero. Por outro lado, os níveis de 

importação de gasolina na ordem de 8,5 milhões de m³ em 2020 indicados no cenário 

B não foram praticados anteriormente, conforme registrado em ANP (2014). Em termos 

de dispêndio com importações em dólares, considerando os preços apresentados na 

Tabela 4.21, o total com importações de nafta e gasolina é aproximadamente o mesmo 

em ambos os cenários, que impactam negativamente no saldo da balança comercial. 

No entanto, há o risco de defasagem entre o preço internacional da gasolina e o preço 

interno praticado no mercado brasileiro, decorrente da atual política de preços do 

mercado doméstico, o que não acontece para a nafta petroquímica, todavia, importar 

nafta implica no aumento da dependência externa da indústria petroquímica, situação 

que deve ser considerada, conforme será abordado no item 5.4.3. Isto significa que pode 

existir uma perda sobre as importações de gasolina no momento da venda do produto 

no mercado doméstico86. A defasagem de preços registrada no final de 2013 era de 

cerca de 23% (ANP, 2013a; EIA, 2013a). 

5.3. Análise de sensibilidade 

O valor da FO para o cenário B (sem investimento em refino) é melhor do que 

para o cenário B1 (com investimento em refino) em cerca de US$ 320 milhões que 

corresponde a 0,1% do valor da FO de B1, conforme foi visto no item 5.2 apresentado 

anteriormente. Assim, foi realizada uma análise de sensibilidade como o objetivo de 

verificar como a resposta ótima do sistema de abastecimento brasileiro ao cenário B 

(vide premissas adotadas no Quadro 5.1 apresentado anteriormente) poderá mudar em 

função de alterações nos preços de importação de gasolina, por ser este o parâmetro 

de custo que está associado à variável importação de gasolina na FO. 

Segundo o cenário de referência (MME/EPE, 2012), há uma tendência de 

queda dos preços a partir de 2019. Neste contexto, foram provocadas variações 

positivas e negativas de 1% a 5%, 10%, 15%, 20%, 25% e 30% sobre os preços de 

                                                           
86 Consequentemente, a arrecadação de tributos também pode ser menor do que a 

esperada se o preço interno praticado na comercialização da gasolina for inferior ao preço de 
paridade de importação.  
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importação de gasolina para os períodos de 2019 a 2022, representando situações em 

que os preços são menores ou maiores do que a expectativa do cenário de referência 

(vide Tabela 4.21 apresentada anteriormente). Dessa maneira, foram realizadas novas 

rodadas utilizando o modelo de refino empregado neste estudo, obtendo-se os 

resultados mostrados na Tabela 5.6. 

Tabela 5.6 - Resultados da análise de sensibilidade do cenário B aos preços de gasolina 

Cenário de 
demanda/ 

investimentos 
em refino 

Cenário de 
preços 

2019-2020(1) 

FO 
(milhões US$) 

FO 
(milhões US$) 

 
(B - B1)/B 

B -30% -263.969 3.234 1,23% 

B -25% -263.350 2.615 0,99% 

B -20% -262.778 2.043 0,78% 

B -15% -262.248 1.514 0,58% 

B -10% -261.784 1.049 0,40% 

B -5% -261.397 663 0,25% 

B -4% -261.326 592 0,23% 

B -3% -261.257 522 0,20% 

B -2% -261.188 453 0,17% 

B -1% -261.119 385 0,15% 

B Ref. -261.052 317 0,12% 

B 1% -260.984 249 0,10% 

B 2% -260.916 182 0,07% 

B 3% -260.849 115 0,04% 

B 4% -260.782 47 0,02% 

B1 Ref. -260.735     

B 5% -260.715 20 0,01% 

B 10% -260.381 354 0,14% 

B 15% -260.046 688 0,26% 

B 20% -259.712 1.023 0,39% 

B 25% -259.377 1.357 0,52% 

B 30% -259.043 1.692 0,65% 

Nota: 

(1) Para o período de 2013 a 2018 foram mantidos os preços de referência. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A análise de sensibilidade mostra que para preços de importação de gasolina 

superior ao de cenário de referência em 5% ou mais, mantendo todos os demais 

parâmetros inalterados, a FO do cenário B1 (com investimentos em refino) passa a ser 
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melhor, indicando que investir em unidades de RC para expandir a produção de gasolina 

em situações de choque de demanda por gasolina por ser mais vantajoso em termos 

econômicos. De fato, o modelo de refino é sensível a variações de preços, evidenciando 

que conclusões baseadas em resultados absolutos sem envolver análises de 

sensibilidade complementares, bem como avaliação da questão da segurança 

energética e da exposição ao risco de interrupção/falta de suprimento, podem mostrar-

se relativamente equivocadas. 

5.4. Questões acerca do abastecimento de gasolina no Brasil 

Há questões, com as quais o problema de abastecimento de gasolina frente às 

incertezas de suprimento de etanol depara-se, devem ser tratadas, pois estão 

intimamente ligadas entre si no âmbito do planejamento energético, a saber: 

a) infraestrutura para importação de gasolina; 

b) oferta de gasolina no mercado internacional, em especial na Bacia do Atlântico; 

c) aumento da dependência externa de gasolina e risco de volatilidade dos preços; 

d) formação de estoque estratégico de gasolina e/ou etanol. 

5.4.1. Infraestrutura para importação de gasolina 

Conforme abordado ao longo deste trabalho, as previsões de oferta de etanol 

estão sujeitas a incertezas de naturezas diversas que podem levar a déficits não 

esperados deste biocombustível no curto prazo e, consequentemente, ao aumento na 

demanda por gasolina. Nesse sentido, cabe avaliar a disponibilidade de infraestrutura 

logística para atender a eventuais necessidades de importação. 

Segundo Figueiredo (2006), os fluxos primários de gasolina, incluindo as 

importações, são realizados basicamente por meio de dutos e cabotagem. As 

transferências ocorrem principalmente pelos modais ferroviário e rodoviário e as 

entregas são integralmente rodoviárias. Logo, entraves logísticos podem afetar de forma 

significativa a movimentação de gasolina. Estudos e discussões sobre deficiências na 

infraestrutura de transportes e armazenagem de cargas em geral e especialmente de 

combustíveis datam pelo menos desde 2005 (ALMEIDA JÚNIOR, 2013; CEL, 2005; 

FIGUEIREDO, 2006; ILOS, 2011; MASCARENHAS, 2008; MT, 2007; PÁDUA, SERRA, 

2006; VILAÇA, 2008). 
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Não foram registradas importações de gasolina significativas no período 2000-

2009 (ANP, 2014), quando o mercado interno foi praticamente abastecido pela produção 

brasileira. Ao contrário, desde a década de 1980 o Brasil foi exportador líquido de 

gasolina, com larga predominância das exportações sobre as importações (EPE, 

2013e). Segundo a ANP (2014), em 2010, todavia, o País teve de recorrer às 

importações de gasolina, reduzindo o saldo líquido exportado para cerca de 260 mil m³, 

ou seja, 10% do saldo realizado no ano anterior. O maior volume de importação 

registrado foi de 3,7 milhões de m³ em 2012 igualando-se, portanto, ao maior volume de 

exportação registrado em 2007, no total de 3,7 milhões de m³. A Tabela 5.7 mostra a 

série histórica de exportações de 2005 a 2009 e a Tabela 5.8 mostra as importações 

desde 2010. 

Tabela 5.7 - Exportações de gasolina: 2005 - 2009 (m³) 

Porto 2005 2006 2007 2008 2009 

São Sebastião (SP) 1.287.676 882.260 1.495.102 1.140.716 1.111.714 

Santos (SP) 313.309 718.442 957.289 526.289 305.657 

Rio de Janeiro (RJ) 726.682 682.125 637.571 642.806 684.067 

Porto Alegre (RS) 0 55.267 285.862 102.359 205.838 

Paranaguá (PR) 42.083 75.434 184.607 28.144 6.970 

Rio Grande (RS) 13.308 41.816 73.790 98.995 87.538 

Aratu (BA) 443.655 218.305 63.685 16.027 50.767 

Manaus (AM) 4.327 933 0 33.133 32.194 

Outros 505 21.991 222 2.310 28.435 

Total 2.831.546 2.696.573 3.698.128 2.590.779 2.513.182 

Fonte: Elaboração própria com base em MDIC (2013). 

Tabela 5.8 - Importações de gasolina: 2010 - 2013 (m³) 

Porto 2010 2011 2012 

Itaqui (MA) 408.931 1.203.084 2.026.728 

Suape (PE) 0 730.858 1.375.039 

São Sebastião (SP) 0 167.527 144.598 

Paranaguá (PR) 96.167 0 109.188 

Outros 27 85.475 44 

TOTAL 505.125 2.186.944 3.655.596 

Fonte: Elaboração própria com base em MDIC (2013). 

A realização de exportações de até 3,7 milhões de m³ de gasolina utilizando 

um conjunto de dutos, terminais e tanques, localizados na regiões Sudeste e Sul, que é 

capaz de operar no fluxo inverso, indicam que o País tem condições de importar pelo 

menos o mesmo patamar de volume. Pode-se considerar ainda o volume de 3,4 milhões 
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de m³ recebidos pelos portos de Itaqui e de Suape em 2012. Assim, é razoável afirmar 

que há capacidade de importação de pelo menos 7,1 milhões de m³ de gasolina no curto 

prazo. Há de se considerar também a possibilidade de utilização da infraestrutura 

atualmente empregada nas operações de importação de diesel cuja produção brasileira 

aumentará nos próximos anos com a partida das refinarias RNEST em 2014 e 

COMPERJ em 2016 (EPE/MME, 2012). Contudo, tendo em vista as previsões de 

aumento da demanda por combustíveis (MME/EPE, 2012), onde se inclui a gasolina, 

deve-se pensar na infraestrutura disponível no médio e longos prazos. 

De acordo com Almeida Júnior (2013), a maior parte dos estados brasileiros, 

exceto Rio Grande do Norte (RN), Bahia (BA), São Paulo (SP), Paraná (PR) e Rio 

Grande do Sul (RS), atualmente é deficitária em infraestrutura para atendimento do 

mercado de derivados em geral, em termos de balanço entre produção e demanda. 

Ademais, há pontos críticos e investimentos necessários em praticamente toda a 

infraestrutura portuária utilizada para movimentação de combustíveis. Por exemplo, o 

Porto de Itaqui (Maranhão - MA), principal porto de destino das importações de gasolina 

atualmente, possui apenas um píer para embarcações de grande porte. São 

necessários investimentos para construção de um novo píer e aumento da profundidade 

de outros dois a fim de permitir a atracação de embarcações de grande porte. O Porto 

de Tubarão (Espírito Santo - ES), por sua vez, apresenta conflito com embarcações de 

minérios em que a empresa Vale87, operadora deste porto, interrompe as operações 

com combustíveis dependendo do tipo de embarcação de minério que atraca no píer. 

Por outro lado, há melhorias em curso para o abastecimento nacional de combustíveis, 

dentre as quais se encontra a capacitação do Porto de Pecém (Ceará - CE) para realizar 

operações de transbordo, gerando aumento da capacidade de importação de gasolina. 

Investimentos públicos e privados em infraestrutura88 como obras de melhorias 

de condições operacionais e ampliação de capacidade de movimentação de portos, 

obras de dragagem e em eclusas para aumentar a navegabilidade de rios, obras de 

construção de ferrovias, obras de pavimentação e restauração de rodovias, obras de 

ampliações de dutos e construção de novos navios estão previstos em ILOS (2011), 

MME/EPE (2012), MPOG (2012), MT/MD (2007) e Petrobras (2013a). A realização dos 

                                                           
87 A Vale é uma empresa minerado global com sede no Brasil e atuação em mais de 

30 países. 

88 Cabe destacar que esses investimentos, exceto ampliação de dutos e construção de 
novos navios, prestam-se a atender também a movimentação de outros produtos como minério, 
produtos da indústria siderúrgica, carvão, coque, produtos agrícolas e outros.    
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investimentos planejados é fundamental para sanar as deficiências atuais e evitar 

entraves logísticos futuros para o atendimento do mercado de combustíveis, onde se 

inclui a gasolina, tendo em vista o aumento da demanda por combustíveis. 

Dentre os cenários analisados nesta tese, as importações variaram na faixa de 

550 mil m³ (cenário B1, em 2021) a 8,5 milhões de m³ (cenário B, em 2020). No curto 

prazo, portanto, pode haver dificuldades e ineficiências operacionais89, levando ao 

aumento inevitável de custos, mas é pouco provável que haja desabastecimento de 

gasolina devido a restrições de infraestrutura logística para realizar importações. No 

entanto, as expectativas positivas de médio e longo prazos estão necessariamente 

atreladas à realização de investimentos.     

5.4.2. Oferta de gasolina no mercado internacional 

Os fluxos internacionais de derivados de petróleo estabelecidos pela interação 

entre os diversos mercados regionais são resultantes amiúde da inadequação entre a 

oferta e a demanda dos centros de refino com seus mercados locais90 (PORTO; 

GUERRA, 2008; TOLMASQUIM; SCHAEFFER, 2000). Não obstante, a produção de 

uma refinaria pode ser dedicada à exportação de acordo com a estratégia do produtor 

em relação ao mercado, contribuindo para os notados fluxos no comércio 

internacional91. 

A Figura 5.5 mostra a série história dos saldos de exportação de gasolina por 

regiões do mundo. O mercado internacional vem mostrando fortes tendências de 

mudanças. O déficit na América do Norte vem diminuindo desde 2006, puxado pelos 

EUA, em oposição ao saldo líquido de exportação crescente na Europa como um todo 

desde 2003 e ao aumento de superávit na Ásia e Oceania desde 2004, impulsionado 

principalmente pela Índia, China, Singapura e Coréia do Sul (EIA, 2013a). 

                                                           
89 Indisponibilidade de berço nos píeres para atracar as embarcações, profundidades 

dos terminais incompatíveis com os calados (distância vertical da lâmina d’água até a quilha do 
navio), sobrestadia dos navios nos portos, atraso nas entregas, dificuldade ou falta de acesso 
rodoviário e ferroviário a partir dos portos. 

90 Por exemplo, atualmente, os fluxos de gasolina excedente do centro de refino 
europeu para outras regiões são característicos do comércio internacional de derivados, pois a 
demanda por gasolina é aquém da capacidade de oferta daquela região. 

91 De uma maneira geral, as refinarias de exportação são favorecidas basicamente pela 
produção de produtos de alta qualidade em larga escala, baixos custos de transporte e relações 
comerciais estreitas com o(s) mercado(s) de destino (TOLMASQUIM, SCHAEFFER, 2000). A 
refinaria indiana da empresa Reliance é um exemplo de refinaria de exportação (MAITRA, 2012). 
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Nota: Eurásia inclui Inclui Azerbaijão, Armênia, Bielorrússia, Estônia, Georgia, 
Quirguistão, Cazaquistão, Letônia, Lituânia, Moldávia, Rússia, Tajiquistão, 
Turquemenistão, Ucrânia, Uzebequistão. 

Figura 5.5 - Balanço de gasolina por região: 2003-2010 

Fonte: Elaboração própria com base em EIA (2013a). 

Nos EUA, há um processo de desaceleração da demanda de gasolina desde a 

alta dos preços do petróleo em 200892 (EIA, 2013a), sustentada pela economia fraca 

desde a crise subprime e suas consequências (TORRES FILHO, 2008). Em 2008, a 

demanda caiu cerca de 3,2%, que correspondem a quase 300 mil b/d ou 17,4 milhões 

de m³. Fatores estruturantes como os ganhos de eficiência energética dos veículos, bem 

como o incentivo ao uso dos biocombustíveis têm afetado a demanda, ambos os quais 

também diminuem a necessidade de gasolina (SHORE; HACKWORTH, 2010). Mais 

recentemente, a produção de shale gas e de tight oil nos EUA tem levado a um aumento 

da produção de líquidos de gás natural (LGN) e ao aumento do grau API médio do 

petróleo processado nas refinarias resultando no aumento de rendimento de leves (EIA, 

2013b), ambos, LGN e leves, empregados na formulação de gasolinas. Segundo 

Partridge (2012), as previsões de crescimento de produção de shale gas e tight oil nos 

próximos anos favorecem o declínio das importações de gasolina nos EUA, passando 

de importador a exportador líquido e podendo aumentar, consequentemente, sua 

participação nos mercados do México, das Américas Central e Latina, além do mercado 

africano. As importações dos EUA registraram queda acumulada de 67,5% no período 

                                                           
92 Com o aumento dos preços dos combustíveis, o consumidor americano reagiu 

reduzindo o uso dos automóveis (EPE, 2008).  
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de 2007-2010, que correspondem a uma redução de aproximadamente 280 mil b/d (EIA, 

2013a). Em 2010, as importações representaram 1,5% do consumo. 

Não obstante ao fato de a crise financeira de 2009 ter contribuído para a 

contração da demanda europeia por combustíveis (LUKOIL, 2013), os centro de refino 

europeus apresentam excedentes crescentes de gasolina (Figura 5.5) em razão, 

principalmente, da política local de utilização de veículos leves movidos a diesel 

(SHORE; HACKWORTH, 2010). Somam-se a isto a redução de consumo promovido 

por programas de eficiência energética e pelo incentivo ao uso de biocombustíveis, 

assim como nos EUA. Segundo EIA (2013a), a demanda na Europa, excluindo os países 

da Eurásia, caiu cerca de 22,0% (acumulados) de 2003 a 2010, atingindo o patamar de 

2.325 mil b/d em 2010. As exportações líquidas giraram em torno de 950 mil b/d de 2008 

a 2010, concentrados na Itália, Holanda, Reino Unido, França, Espanha e Alemanha 

que responderam por quase 80,0% do total em 2010. 

Com a mudança no perfil de demanda, o produtor europeu tem sido impelido a 

produzir cada vez mais destilados médios, mas o incremento de produção é limitado, 

pois as refinarias europeias são voltadas para a produção de gasolina (SHORE; 

HACKWORTH, 2010; TOLMASQUIM, SCHAEFFER, 2000). Assim, a Europa está 

passando por período de racionalização de seus ativos menos eficientes em que as 

refinarias independentes com baixa complexidade estão fechando (quando a legislação 

permite, em função do passivo ambiental, e é possível arcar com os custos de saída), 

sendo vendidas ou transformada em terminais (BRELSFORD, 2013). Esta crise 

sistêmica está sendo agravada pela redução das importações de gasolina dos EUA, um 

dos destinos habituais do excedente de gasolina da Europa, e pelo aumento de 

capacidade de refino no Oriente Médio e em países asiáticos, em especial, Índia, China, 

Singapura e Coréia do Sul, gerando excedentes de gasolina nestas regiões (Figura 5.5) 

que concorrem com o produto europeu (EIA, 2013a). Além disso, Rússia93, Oriente 

Médio e países asiáticos planejam expandir seus parques de refino com excesso de 

capacidade em relação aos seus mercados locais nos próximos anos, endurecendo a 

concorrência no mercado europeu (LUKOIL, 2013).  

De acordo com EIA (2013a), no período de 2000 a 2010, o consumo de 

gasolina na Ásia e Oceania cresceu cerca de 3,2% a.a., em média, em que Índia, 

                                                           
93 A Rússia focará no aumento da produção de diesel. Não obstante o fato de não 

impactar na oferta de gasolina, todavia, pressiona as refinarias europeias na medida em que 
compete pelo abastecimento de diesel na região. 
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Indonésia e China cresceram, respectivamente, 8,2%, 7,5% e 6,1% a.a., em média. Em 

2004, a China superou o Japão em consumo de gasolina, tornando-se o segundo maior 

consumidor deste derivado, atrás somente dos EUA. Em 2010, o consumo de gasolina 

na China foi de 1.615 mil b/d. Apesar do consumo expressivo das regiões da Ásia e 

Oceania de 4.721 mil b/d, cerca de 21,4% do total do mundo, as exportações líquidas 

cresceram a uma taxa média de 50,6% a.a., alcançando o patamar de quase 310 mil 

b/d de gasolina em 2010 (Figura 5.5), suportados pela expansão da capacidade de 

refino da China, Índia, Singapura e Coréia do Sul, países que adicionaram o total de 

aproximadamente 1.000 mil b/d de gasolina ao mercado de 2005 a 2010,  

Segundo Bartholomew e Routt (2012), as mudanças nos balanços de gasolina 

discutidos neste item poderão provocar alterações significativas nos fluxos existentes e 

predominantes no comércio internacional. Há expectativa de formação de excedentes 

de gasolina nos EUA, na Europa e na Ásia nos próximos anos superiores ao total de 

1.300 mil b/d registrados em 2010 (EIA, 2013a), ano em que o saldo mundial foi 

superavitário na ordem de 630 mil b/d, tendo aumentado 330 mil b/d em relação a 2003.  

Em se confirmando as previsões de redução continuada da demanda por gasolina nos 

EUA e Europa e de aumento de oferta nos EUA, Oriente Médio e Ásia, haverá gasolina 

excedente na Bacia do Atlântico. 

O Brasil pode, portanto, lançar mão desses excedentes em seus estudos, a fim 

de estabelecer estratégias para o planejamento de abastecimento nos curto e médio 

prazos. No caso do sistema de abastecimento brasileiro, a gasolina norte-americana 

apresenta vantagem competitiva porque o Brasil se encontra mais próximo à Costa do 

Golfo dos EUA do que à Europa e Ásia. Contudo, os excedentes destas regiões também 

podem ser considerados como oferta para o Brasil em que se pese os custos de 

transporte decorrentes das maiores distâncias. Para atender ao pior caso de importação 

indicado no cenário B de 8,5 milhões de m³ ou cerca de 4 mil b/d, não se pode afirmar 

se este volume estará disponível no mercado, mas as perspectivas são positivas, tendo 

em vista os cenários de oferta e demanda apontados para os próximos anos. Além 

disso, há de se considerar a vulnerabilidade do País considerando o volume de gasolina 

a ser importada em relação ao mercado total. 

5.4.3. Risco da volatilidade de preços da gasolina 

O preço internacional da gasolina é formado com base na sua situação de 

oferta e demanda e está geralmente atrelado ao comportamento do preço do petróleo 
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que apresenta volatilidade significativa (REGNIER, 2007; EIA, 2013a). Eventos 

extremos (furacões, guerras, etc.) que causam restrição ou interrupção de fornecimento 

deste derivado, bem como fatores transitórios (crises econômicas, eventos geopolíticos, 

eventos sazonais, etc.) e estruturantes (programas de eficiência energética, uso de 

biocombustíves, etc.) também podem impactar seu preço e ampliar a volatilidade deste 

derivado (FTC, 2011). 

Para o importador líquido de gasolina, compreender os riscos associados à 

volatilidade dos preços deste produto permite estabelecer estratégias de abastecimento 

a fim de reduzir os impactos das eventuais variações. Segundo Regnier (2007), o efeito 

da volatilidade nos lucros pode ser mitigado pelo uso de mecanismos de hedge em que 

o comprador reduz sua vulnerabilidade às oscilações nos preços por meio de operações 

financeiras. No caso do Brasil, há um problema macroeconômico em importar gasolina, 

pois se trata de um país demandante de divisas na condição de importador de um 

produto comercializado em dólares, contribuindo para o déficit na balança comercial 

brasileira (PINHO, VASCONCELOS, 2004). A Tabela 5.9 apresenta os gastos recentes 

com importação de gasolina. Nos patamares indicados, as importações de gasolina 

representaram no máximo 1,3% do total de importações brasileiras. 

Tabela 5.9 - Gastos com importação de gasolina no Brasil: 2010 - 2013 

  2010 2011 2012 2013 

Gasolina (m³) 505.125 2.186.944 3.655.596 2.878.039 

Gasolina (milhões US$) 280 1.650 3.000 2.150 

Combustíveis (milhões US$) 30.000 42.000 40.100 40.500 

Total (milhões US$) 181.600 226.200 223.100 239.600 

Gasolina/Combustíveis (%) 0,9% 3,9% 7,5% 5,3% 

Gasolina/Total (%) 0,2% 0,7% 1,3% 0,9% 

Fonte: Elaboração própria com base em MDIC (2013). 

Adicionalmente, as operações de importação em moedas estrangeiras estão 

associadas ao risco da depreciação cambial que aumenta os gastos com importação 

em termos de moeda local. Sobre o efeito no consumidor, a Petrobras, responsável pela 

oferta de praticamente toda a gasolina A no mercado interno, amortece o impacto da 

volatilidade dos preços internacionais por meio de sua política de preços de derivados 

em que a empresa evita o repasse imediato ao consumidor das variações de preços, 

acompanhando os preços internacionais no médio e longo prazos (PETROBRAS, 

2007). Todavia, o resultado da empresa é prejudicado nos períodos de defasagem entre 

os preços no mercado interno e os preços internacionais, havendo incerteza sobre a 
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total recuperação nos períodos em que os preços domésticos estão mais altos do que 

os internacionais. No caso do controle de preços da gasolina em especial, esta medida 

pressiona negativamente as margens do etanol nos momentos em há defasagem entre 

o preço nacional e o preço de paridade internacional, prejudicando também o setor 

sucroalcooleiro, conforme explicado anteriormente no item 1.     

A Figura 5.6 mostra a evolução do preço médio da gasolina nas refinarias 

brasileiras e do preço de paridade internacional no período de 2002 a 2012. O preço 

nacional esteve defasado 17%, em média, no período de março de 2011 a dezembro 

de 2012 (ANP, 2013a; EIA, 2013a). A política de preços ora adotada resultou em ganhos 

ao longo do período, mas desde 2011 são registradas apenas perdas, com impactos 

acentuados pelo aumento de importações e pela desvalorização do real (R$) em relação 

ao dólar (US$) (PETROBRAS, 2013c). No final de 2013, a defasagem era de cerca de 

23% (ANP, 2013a; EIA, 2013a). 

 

Nota: Preços no Brasil obtidos a partir dos preços no mercado interno da ANP, deduzidos os 
custos dos impostos e contribuições federais, e preços internacionais obtidos a partir dos preços 
no mercado doméstico norte-americano da EIA, considerando o custo do frete. 

Fonte: Elaboração própria, com base em ANP (2013a), EIA (2013a) e Petrobras (2012). 

Figura 5.6 - Evolução do preço da gasolina nas refinarias brasileiras e do preço de 
paridade internacional: 2002-2012 
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5.4.4. Formação de estoque estratégico de gasolina e/ou etanol 

A segurança energética de um país importador de energia depende do grau de 

sua dependência externa94 e vulnerabilidade95 a riscos econômicos, de suprimento e 

ambientais (FRANCÉS et al., 2013; GUPTA, 2008; MARKANDYA, PEMBERTON, 2010; 

VIVODA, 2009). A formação de estoque estratégico (denominado comumente de 

reserva estratégica) é um instrumento de política energética reconhecido mundialmente 

que visa mitigar exclusivamente os efeitos de restrições ou interrupções repentinas, 

relevantes e duradouras no suprimento de um país, a fim de resguardar a sua segurança 

energética (LUCIANI; HENRY, 2001). 

Em geral, o conceito de reserva estratégica está associado ao petróleo devido 

a sua importância na matriz energética da maioria das grandes economias mundiais, ao 

seu notado desbalanceamento entre oferta e demanda e à característica de incerteza 

de sua indústria (VIVODA, 2009). A formação de reservas estratégicas de petróleo e 

seus derivados é observada em países com alta vulnerabilidade como EUA, países 

membros da Agência Internacional de Energia (AIE) e Estados Membros da UE 

(LUCIANI; HENRY, 2001). A reserva estratégica de petróleo é privilegiada em razão de 

questões técnicas e econômicas, em especial, associadas à maior estabilidade do 

produto, à possibilidade de conversão em derivados e aos menores custos de transporte 

e armazenagem quando comparado aos seus derivados (SOARES, 2003). 

No caso brasileiro, a constituição de reserva estratégica destinada a assegurar 

o suprimento de petróleo e etanol em caso de contingências que afetem de forma grave 

a oferta destes produtos está prevista em lei (BRASIL, 1991a; BRASIL, 1991b), mas 

atualmente ela é inexistente no País. Em 2013, o grupo de trabalho permanente 

constituído pelo MME para tratar desta questão no âmbito da legislação vigente concluiu 

que não há necessidade de formação de reservas estratégicas de petróleo e etanol no 

Brasil, sugerindo ainda que esta condição seja avaliada anualmente (MME, 2013c). 

                                                           
94 Um indicador de dependência externa de um país é a relação entre o seu consumo 

de energia importada e o consumo total de energia. 

95 A vulnerabilidade mede o grau de exposição ao risco. Por exemplo, fatores como o 
nível de reservas em relação ao consumo de petróleo e a exposição a riscos geopolíticos 
determinam a vulnerabilidade de países importadores de petróleo (GUPTA, 2008). Existem 
diferentes indicadores de vulnerabilidade (GUPTA, 2008; WEC, 2008). Segundo CNPE (2001) 
apud Soares (2003), um indicador de vulnerabilidade de um país importador de petróleo é dado 
pela participação de suas importações de petróleo no volume total de petróleo que é 
transacionado no mundo. 
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Cabe ressaltar que à época da regulamentação das reservas estratégicas no 

Brasil, o cenário do País era de importador líquido de petróleo e exportador líquido de 

gasolina (EPE, 2013e). Ademais, sua frota do ciclo Otto era baseada em veículos 

movidos exclusivamente a gasolina ou a etanol (vide item 2.1.1), o que aumentava a 

vulnerabilidade do País ao risco de desabastecimento de etanol. Hoje, dotado de uma 

frota de veículos essencialmente flex fuel (vide 2.1.1), em caso de escassez de etanol, 

o País pode ser abastecido com gasolina. Entretanto, as projeções de oferta de 

derivados, que indicam uma expansão no parque de refino nos próximos anos baseada 

na produção de médios (QAV e diesel) (MME/EPE, 2012), ensejam a preocupação com 

o abastecimento de combustíveis líquidos para o ciclo Otto em caso de choques de 

demanda por gasolina. Assim, é importante que a necessidade de formação de reserva 

estratégica de gasolina também seja avaliada pelos formuladores de políticas 

energéticas, não obstante o fato de não haver previsão legal sobre o tema. 

A decisão pela formação de reserva estratégica de gasolina preconiza a 

determinação de custos de aquisição do produto, construção de tanques, movimentação 

e manutenção de estoque, de maneira geral. O critério de formação de estoque a ser 

adotado determina o volume de produto a ser adquirido e mantido em estoque96. A 

discussão e avaliação adequada da adoção desta ferramenta e seus benefícios, 

portanto, é indispensável em razão dos custos gerados para o País97.  

No Brasil, além da reserva estratégia, a formação de estoques de operação de 

derivados de petróleo e etanol por parte dos agentes econômicos está prevista em lei e 

é regulada pela ANP (BRASIL, 1991a; BRASIL, 1991b; BRASIL, 1997). Os estoques de 

operação têm como objetivo lidar com os riscos de incidentes98 que possam restringir 

ou interromper os fluxos de suprimento e escoamento, a fim de garantir a normalidade 

do abastecimento interno. A ANP estabeleceu estoques de operação de gasolina, diesel 

e etanol anidro para os agentes (ANP, 2011; ANP, 2013i). Os produtores e os 

distribuidores devem manter estoques semanais médios de 3 a 5 dias do volume 

comercializado de gasolina e diesel, dependendo da região e do modo de transporte 

                                                           
96 Por exemplo, os países membros da AIE basicamente têm o compromisso de manter 

estoques equivalentes a 90 dias de suas respectivas importações líquidas de petróleo, LGN e 
produtos refinados, exceto a nafta e combustível marítimo, com base na média das importações 
líquidas do ano civil anterior (IEA, 2007). 

97 Esta avaliação não é objetivo desta tese, todavia, é uma alternativa de abastecimento 
para lidar com situação de choques de demanda por gasolina que deve ser estudada. 

98 Parada não programada de refinaria de petróleo, atraso de navio em função de falta 
de condições climática, atraso de balsa em razão de falta de navegabilidade e outros. 
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utilizado (ANP, 2013i). Com relação ao etanol anidro, os produtores, as cooperativas e 

as empresas comercializadoras deverão possuir, em 31 de janeiro de cada ano, estoque 

de etanol anidro compatível com 25% de sua comercialização com as distribuidoras e, 

em 31 de março de cada ano, com 8% (ANP, 2011). 

No cenário B1 (vide Tabela 4.5), o maior nível de choque de demanda por 

gasolina causou um incremento de demanda cerca de 22.000 m³/d (ano de 2020). 

Considerando um estoque de operação brasileiro de gasolina de 237.000 m³/d a 

395.000 m³/d, com base no critério da legislação vigente de 3 a 5 dias de 

comercialização, ao patamar de consumo de 79.000 m³/d (cenário de referência, ano de 

2020, vide Tabela 4.5), o estoque de operação seria suficiente para lidar com 10 a 17 

dias de demanda por gasolina acima da média do consumo esperado. Cabe destacar 

que se trata de uma comparação simplificada entre as dimensões da demanda adicional 

por gasolina no pior cenário testado e do estoque de operação disponível com base no 

critério da legislação vigente, a fim de verificar a situação geral de abastecimento de 

gasolina sob estas condições de contorno. O estoque de operação não tem por objetivo 

lidar com graves interrupções de fornecimento.  
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6. CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo desta tese foi desenvolver e aplicar uma metodologia de avaliação 

da flexibilidade e do custo de um parque de refino de petróleo para lidar com situações 

de choques de demanda por gasolina no curto prazo. A revisão bibliográfica evidenciou 

que cada vez mais o abastecimento mundial de combustíveis líquidos contará com os 

biocombustíveis até 2020-30. Além dos benefícios socioambientais, esse fato coloca 

novos desafios para o sistema de suprimento de líquido dos países. Os biocombustíveis 

podem ser afetados pelo clima, alimentos e usos de terra, política de preços dos 

combustíveis e até mesmo pela estratégia dos produtores, cuja atividade principal não 

é sempre a produção de combustíveis líquidos. São recorrentes os estudos sobre 

incertezas associadas ao uso de biocombustíveis, mas que se mostraram insuficientes 

para responderem à questão da vulnerabilidade e resiliência do refino de petróleo face 

aos riscos de quebras de oferta de etanol. A análise do problema de um sistema de 

refinarias para lidar com situações de choques de demanda de gasolina abarcada neste 

trabalho é inexistente na literatura científica, portanto. Ressalte-se que a principal 

contribuição desta tese reside na discussão metodológica para estudar um problema 

desta natureza, especialmente porque a metodologia aqui desenvolvida não foi utilizada 

anteriormente por outros pesquisadores. 

A metodologia desenvolvida neste trabalho foi aplicada ao estudo de caso do 

sistema de refinarias brasileiras. O Brasil é um caso emblemático, em função da 

importância do etanol de cana-de-açúcar para a sua frota de veículos leves e as 

recentes quebras de oferta inesperadas de etanol que aconteceram no país, conforme 

contextualizado no item 2. Foram construídos quatro cenários, com e sem investimento 

em refino, a partir de um cenário de referência de demanda por gasolina com dois 

diferentes níveis de déficit de etanol. Os cenários foram submetidos ao sistema de 

abastecimento brasileiro considerado.  

A ferramenta utilizada foi um modelo de PLIM que se mostrou eficiente para 

testar as respostas do sistema de abastecimento aos cenários de choque de demanda 

por gasolina propostos. Os investimentos em refino foram definidos a piori no modelo, 

tornando o problema puramente de PL. A calibração do modelo foi a etapa mais 

trabalhosa desta tese, que se constituiu basicamente no levantamento de dados e 

adoção de premissas de simplificação que fossem razoáveis. Demandou mais de uma 

simulação até a validação do parâmetro final, em especial para os dados que se 
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apresentaram na literatura sob a forma de intervalo com uma dispersão significativa, por 

exemplo, os rendimentos das unidades de processamento. 

A base de dados mostrou-se adequada para aplicação da metodologia 

desenvolvida, ainda que tenham sido realizadas simplificações, mas outros tipos de 

estudo podem exigir uma acurácia maior dos dados, o que deve ser previamente 

analisado.  Vale destacar que os cenários de produção de petróleo, a demanda por 

derivados e os preços de petróleos e derivados utilizados para parametrização do 

modelo matemático não ocorrerão necessariamente. Seu emprego teve por finalidade 

avaliar a metodologia desenvolvida para testar a flexibilidade do refino a diferentes 

choques de demanda por gasolina.  

Resultados de nível de utilização e modo de operação das refinarias, oferta de 

derivados (produção, importação e exportação) e custos de abastecimento foram 

obtidos e analisados. Estes resultados possibilitaram observar a baixa flexibilidade das 

refinarias em produzir mais gasolina nas situações de choques de demanda. Esta é a 

mensagem principal das simulações realizadas, sendo mais elucidativo do que os 

valores obtidos das FO.  

A incerteza de curto prazo na oferta de etanol causa uma incerteza na demanda 

por gasolina. No curto prazo, um choque de demanda por gasolina pode forçar a 

indústria de refino de petróleo a aumentar sua produção ou suas importações de 

gasolina. Assim, buscou-se a configuração de um sistema de abastecimento flexível que 

garantisse a segurança energética, ao mínimo custo. Este estudo mostrou que as 

refinarias alteraram o modo de operação das unidades de DA para produzirem mais 

gasolina ao mínimo custo de abastecimento, respeitando as restrições do modelo. No 

cenário A, em 2015, importar começaria a seria mais vantajoso se o preço FOB da 

gasolina fosse pelo menos US$ 35/m³ menor.  A partir do ponto em que foi atingido o 

limite desta flexibilidade, ocorreram importações para complementar a oferta de 

gasolina. Os resultados mostraram que, para qualquer um dos cenários estudados, a 

margem de contribuição unitária da produção de gasolina é melhor do que a de nafta 

petroquímica. 

Este trabalho também apontou que construir unidades de RC para produzir 

gasolina não é economicamente atrativo, podendo custar US$ 33/m³ mais do que 

abastecer o mercado apenas com importações no ano de maior profundidade de déficit 

de etanol ou US$ 8/m³ para todo o período de análise. No cenário B,, o custo dos 

investimentos deveria ser pelo menos cerca de 50% menor para que o resultado 
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começasse a ser melhor. No entanto, estes investimentos podem ser justificados 

quando a probabilidade de quebra de oferta etanol é alta, no mínimo maior do que 40% 

para o ano em que ocorreu o pico de choque de demanda por gasolina ou no mínimo 

maior do que 20% na visão do planejador em que se observa o resultado global de todo 

o horizonte de estudo. Nestes casos, as importações de gasolina reduziram em 64% e 

80%, respectivamente. 

O estudo apresentou algumas limitações, com destaque para dois aspectos. 

Os resultados do modelo dependem fortemente das premissas, sendo especialmente 

sensível aos preços, conforme evidenciado pela análise de sensibilidade do problema 

aos preços de gasolina, em que variações nos preços do cenário de referência de 5% 

ou mais no final do período (2019-2022) tornam o resultado do cenário B1 (com 

investimento em refino) melhor do que o cenário B em termos econômicos, indicando 

que investir em unidades de RC para ampliar a produção de gasolina para lidar com 

choques de demanda por gasolina pode ser mais vantajoso do que importar o derivado. 

Além disso, entre as restrições do modelo não existe uma para tratar o controle 

de qualidade de MON e IAD da gasolina. Alternativamente, a restrição presente na 

formulação matemática que limita o percentual de correntes que compõem o pool de 

gasolina permite controlar o volume máximo de correntes de baixa octanagem, com 

base em proporções práticas, podendo resultar em give-away de qualidade e, 

consequentemente, em produção de gasolina adicional menor do que a produção 

potencial de fato. De fato, uma restrição formulada para controlar a especificação de 

MON e IAD seria mais adequada. 

Ressalte-se que mais importante do que os valores das FO obtidos nas 

diferentes simulações, foi a baixa flexibilidade do refino para expandir muito a produção 

de gasolina apontada pelos resultados. Trata-se de uma conclusão importante 

decorrente da aplicação da metodologia desenvolvida para analisar um problema 

prático, atual e relevante enfrentado pelo Brasil, em que o sistema de refiarias brasileiras 

mostrou-se com baixa resiliência para lidar com choques de demanda por gasolina. É 

uma questão de segurança energética a qual indubitavelmente deve ser aprofundada 

pelo planejador, tendo em vista a importância da gasolina na matriz energética.  

Complementarmente, foram abordadas outras questões sobre o abastecimento 

de gasolina. Para um cenário de importação, no curto prazo, não se espera que haja 

desabastecimento de gasolina devido a limitações na infraestrutura de transporte e 

armazenagem existente para realizar importações, podendo, todavia, haver dificuldades 
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e ineficiências operacionais. No entanto, para garantir que não haja entraves no médio 

e longo prazos, é necessário atuar sobre os pontos críticos identificados e realizar os 

investimentos planejados visando à melhoria e ampliação da infraestrutura existente. As 

previsões de oferta e demanda indicam que haverá excedentes de gasolina no mercado 

internacional nos próximos anos, o que pode reduzir a vulnerabilidade ao risco de 

suprimento de países importadores. Todavia, o planejador deve avaliar o nível de sua 

dependência e analisar a sua exposição ao risco. Não obstante, os riscos de volatilidade 

dos preços internacionais e da taxa de câmbio não podem ser descartados. 

Outra opção para lidar com os choques de demanda por gasolina seria a 

construção de uma reserva estratégica deste derivado. Esta opção não foi avaliada 

detalhadamente neste estudo, mas é uma abordagem importante para estudos futuros. 

Trata-se de uma ação diferente, pois as reservas estratégicas (como nos EUA, reserva 

estratégica de petróleo - REP) constituem uma política pública para enfrentar a 

escassez de oferta de combustíveis líquidos, enquanto que este estudo focou sobre 

uma estratégia privada (com base na operação das refinarias). 

Não obstante o fato de o modelo empregado compreender um módulo de refino 

e um módulo de logística, a análise detalhada dos custos de transporte não fez parte do 

escopo deste trabalho. Um estudo futuro pode avaliar o impacto de déficits imprevisíveis 

de oferta de etanol regionalmente sobre os custos de transporte, considerando os 

diferentes modais. 

Cabe também como aprimoramento desta tese, o emprego de programação 

estocástica, uma vez que o parâmetro “demanda por gasolina” é incerto pela natureza 

do problema. O setor elétrico brasileiro tem empregado não apenas modelos 

determinísticos, como o aqui adotado, mas também modelos matemáticos com 

abordagem estocástica para auxiliar na tomada de decisões na programação da 

operação energética dos sistemas de elétricos, em que há forte predominância de 

usinas hidrelétricas e, consequentemente, incertezas sobre as previsões de vazão. Um 

modelo de programação estocástica também poderia ser aplicado ao problema de 

sistema de refinarias. 

Finalmente, a mesma análise pode ser efetuada para o bioetanol norte-

americano, no caso de uma escassez de milho causada por uma quebra de safra. Além 

disso, um produtor de biodiesel nos EUA pode migrar para o mercado de alimentos, 

reduzindo o fornecimento de biocombustível.   
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APÊNDICES 

APÊNDICE A - Modelo de cálculo e estimativa da demanda por gasolina dos 
cenários A e B 

 

A demanda total do ciclo Otto99 é dada por DT (Equação 1). 

𝐷𝑇 = 𝐺𝐶 + 0,7. 𝐸𝐻      (1) 

𝐺𝐶 = 𝐺𝐴 + 𝐸𝐴 ∴  𝐺𝐴 = 𝐺𝐶 − 𝐸𝐴    (2) 

𝐸𝑇 = 𝐸𝐻 + 𝐸𝐴  ∴  𝐸𝐻 = 𝐸𝑇 − 𝐸𝐴   (3) 

𝐺𝐴 = %𝐺 . 𝐺𝐶 ∴ 𝐺𝐶 = 
𝐺𝐴

%𝐺
    (4) 

𝐸𝐴 = %𝐴. 𝐺𝐶 ∴ 𝐺𝐶 = 
𝐸𝐴

%𝐴
    (5) 

%𝐺 + %𝐴 = 1 ∴ %𝐺 = 1 − %𝐴    (6) 

 

onde: 

𝐷𝑇  = 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑂𝑡𝑡𝑜 (𝑚3/𝑑)  

𝐺𝐶  = 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑎 𝐶 (𝑚3/𝑑)  

𝐸𝐻  = 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜 (𝑚3/𝑑) 

𝐺𝐴  = 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑎 𝐴 (𝑚3/𝑑) 

𝐸𝐴  = 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 𝑎𝑛𝑖𝑑𝑟𝑜 (𝑚3/𝑑) 

𝐸𝑇  = 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 (𝑚3/𝑑) 

%𝐴  = 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑚 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 𝑎𝑛𝑖𝑑𝑟𝑜 𝑛𝑎 𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑎 𝐶 

%𝐺  = 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑚 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑎 𝐴 𝑛𝑎 𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑎 𝐶 

 

Substituindo (2) e (3) em (1), tem-se: 

𝐷𝑇 = 𝐺𝐴 +  𝐸𝐴 + 0,7. (𝐸𝑇 − 𝐸𝐴)    (7) 

 

Fazendo: 

𝐸𝐴 = 0,3. 𝐸𝐴 + 0,7. 𝐸𝐴 ∴ 0,3. 𝐸𝐴 = 𝐸𝐴 − 0,7. 𝐸𝐴  (8) 

 

                                                           
99 Inclui os combustíveis líquidos gasolina C e etanol hidratado, sendo que a gasolina 

C é formada por gasolina A e etanol anidro (ANP, 2013b). O total de etanol é igual ao etanol 
hidratado mais o etanol anidro. Adotou-se que a relação que estabelece o rendimento (em 
quilômetros rodados) entre o consumo de etanol hidratado e gasolina C é igual a 0,7 (EPE, 
2013a). 
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Substituindo (8) em (7), tem-se: 

𝐷𝑇 = 𝐺𝐴 +  𝐸𝐴 + 0,7. 𝐸𝑇 − 0,7. 𝐸𝐴     

𝐷𝑇 = 𝐺𝐴 + 0,7. 𝐸𝑇 + 0,3. 𝐸𝐴 

𝐺𝐴 + 0,3. 𝐸𝐴 = 𝐷𝑇 − 0,7. 𝐸𝑇    (9) 

 

Substituindo (6) em (4), tem-se: 

𝐺𝐴 = (1 − %𝐴). 𝐺𝐶     (10) 

 

Substituindo (5) e (10) em (9), tem-se: 

(1 − %𝐴). 𝐺𝐶 + 0,3. %𝐴. 𝐺𝐶 = 𝐷𝑇 − 0,7. 𝐸𝑇   

𝐺𝐶 . [(1 − %𝐴) + 0,3. %𝐴] = 𝐷𝑇 − 0,7. 𝐸𝑇  (11) 

 

Substituindo (4) e (6) em (11), tem-se: 

𝐺𝐴

(1−%𝐴)
. [(1 − %𝐴) + 0,3. %𝐴] = 𝐷𝑇 − 0,7. 𝐸𝑇   

𝐺𝐴. [1 +
0,3.%𝐴

(1−%𝐴)
] = 𝐷𝑇 − 0,7. 𝐸𝑇    

𝐺𝐴 =
𝐷𝑇−0,7.𝐸𝑇

[1+
0,3.%𝐴

(1−%𝐴)
]
      (12) 

 

A demanda por gasolina A dos cenários A e B foi estimada a partir da Equação 

12 com base na demanda do ciclo Otto (DT) dada pelo cenário oficial do governo 

brasileiro (MME/EPE, 2012). Adotou-se o teor de etanol anidro (%A) da gasolina C, % 

em volume, igual a 22,5% em 2013 e 25% para o restante do período decenal 

(MME/EPE, 2012). O choque de oferta do biocombustível foi simulado sobre a oferta de 

etanol100 também constante do MME/EPE (2012). 

Para o cenário A, há uma quebra de oferta de etanol no período de 2015 a 2016 

em decorrência da ausência de investimentos em novas plantas de produção de etanol. 

Assim, a oferta de etanol de 2015 a 2016 fica estagnada em relação à 2014, voltando a 

crescer somente a partir de 2017 com a expansão da capacidade industrial pela 

construção de novas usinas. Assim, nos anos iniciais a demanda por gasolina A segue 

o cenário de referência. A partir de 2015, a demanda por gasolina A é calculada de 

                                                           
100 Assumiu-se que toda a oferta de etanol é formada por produção doméstica e que a 

demanda por etanol é igual à sua oferta. 
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acordo com a Equação 12 para cada ano. A linha g da Tabela 1 mostra a demanda por 

gasolina A do cenário A. 

Para o cenário B, o choque de demanda por gasolina em 2020 resulta de uma 

hipotética quebra de safra de cana-de-açúcar que compromete 10% da oferta de etanol 

em relação ao cenário A101. Durante o horizonte de 2013 a 2022, a demanda por 

gasolina do cenário B segue o cenário A, exceto em 2020, ano em que a gasolina A 

demanda é calculada pela Equação 12. A demanda por gasolina A do cenário B consta 

na linha j da Tabela 1. 

 

                                                           
101 O percentual de 10% usado para estimar a perda de volume de etanol em 2020 foi 

estimado com base na comparação entre as estimativas de safra de cana-de-açúcar da CONAB 
(2012) para as safras compreendidas de 2005/2006 a 2011/2012 (vide 4.2). 
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Tabela 1 – Base de dados e resultados da estimativa da demanda por gasolina A dos cenários A e B (m³/d) 

Cenário 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022(1) 

Ref. Demanda do ciclo Otto, DT (a) 133.088 140.508 147.873 155.218 162.811 170.441 184.738 195.286 205.259 216.424 

Ref. Demanda por gasolina A (b)  72.755   69.596   69.175   69.472   71.792   73.702   78.575   78.838   79.175   76.954  

Ref. Teor de etanol anidro, %A (c)  22,5  25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

Ref. Oferta de etanol (d) 77.137 91.361 102.544 112.570 119.771 127.670 140.436 155.092 168.809 188.249 

Ref. 
Expansão de oferta de etanol 
(novas usinas) (e)(2)  -  14.224   11.183   10.026   7.201   7.899   12.766   14.656   13.717   19.440  

A 

Oferta de etanol com déficit, ET 
(sem investimentos em 2015-2016) 
(f) = (d) – (e)  77.137   91.361   91.361   91.361   98.562  106.461  119.227  133.883  147.600  167.040  

A 
Demanda por gasolina A, GA 
(g) = Equação 12  72.755   69.596   76.291   82.968   85.288   87.198   92.071   92.335   92.671   90.450  

B 
Quebra de safra em 2020 
(-10% sobre o cenário A) (h)  -  - - - - - - 13.388 - - 

B 

Oferta de etanol com déficit, ET 
(quebra de safra em 2020) 
(i) = (f) – (h)  77.137   91.361   91.361   91.361   98.562  106.461  119.227  120.495  147.600  167.040  

B 
Demanda por gasolina A, GA 
(j) = Equação 12  72.755   69.596   76.291   82.968   85.288   87.198   92.071  100.855   92.671   90.450  

Notas: 

(1) Estimativa da autora, considerando a taxa de crescimento médio do período 2013-2021 para a demanda do ciclo Otto e para a oferta de etanol. Assumiu-
se que o teor de etanol anidro em 2022 será igual a 2021. 

 (2) A expansão de oferta de etanol no ano é igual à oferta daquele ano menos a oferta do ano anterior. Assumiu-se que toda ela corresponde à expansão de 
capacidade industrial pela construção de novas plantas.  

Fonte: Elaboração própria com base em MME/EPE (2012). 

 

 


