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Com a perspectiva de aumento da produção dos campos do pré-sal brasileiro, um 

novo desafio se abre para a indústria petrolífera do Brasil: desenvolver mercados que 

garantam remuneração adequada aos produtores de seu petróleo. A China, com sua 

crescente necessidade de importação e sua política de diversificação de fornecedores, é 

um dos potenciais destinos para o excedente de petróleo proveniente do pré-sal. Neste 

contexto, a presente dissertação propõe uma metodologia para avaliar se o preço que o 

mercado chinês estaria disposto a pagar pelo petróleo brasileiro é suficiente para 

remunerar a produção brasileira. O trabalho se baseia na premissa de que o refinador 

atribui valor às suas possíveis cargas com base na margem de refino que pode atingir 

com o seu processamento. As margens de refino, por sua vez, são dependentes dos 

rendimentos em derivados de cada petróleo, que foram levantados aqui utilizando 

modelos representativos dos diferentes esquemas de refino disponíveis na China. Os 

resultados indicam que o perfil de produtos obtido a partir do refino do petróleo do pré-

sal tem alto interesse comercial, maior do que o obtido a partir de um petróleo 

semelhante, utilizado atualmente como carga do parque chinês. Isso indica um possível 

prêmio do petróleo brasileiro em relação a esse concorrente, o que, quando comparado 

aos custos de produção do pré-sal, garante um retorno adequado com a venda do 

petróleo para China. A China, portanto, pode ser uma boa alternativa de destino para o 

petróleo do Brasil, se não houver alterações muito significativas das tendências 

projetadas para a indústria petrolífera nos próximos anos. 
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 Due to the promising increase of Brazil’s crude oil production from the pre-salt 

oilfields, the Brazilian oil industry faces a new challenge: the development of markets 

that guarantee adequate remuneration to its oil production. China, owning to its 

increasing crude oil importation demands and supplier diversification policy, is a 

potential destination for pre-salt petroleum surpluses. Hence, the current dissertation 

proposes a method for evaluating if the price that Chinese market is willing to pay for 

the Brazilian average crude that will produce in the pre-salt basins is sufficient to 

remunerate the oil production. The premise adopted is that refiners attribute value to 

possible feeds based on the highest margin obtained from its refining. Refining margins 

are, in turn, dependent on yields from each oil product, which were calculated in this 

study using models representing the different refining schemes available in China. The 

results indicate that the product portfolio obtained from pre-salt oil refining has a 

commercial value higher than the one obtained from a similar crude, currently used as 

feedstock in Chinese refineries. This indicates that the Brazilian crude will possibly 

perceive a price-premium when compared to this competing feed, which, when pre-salt 

production costs are taken into account, guarantees an adequate return on investment. 

China may be therefore a good alternative as a destination to the Brazilian crude, as 

long as there are no significant changes in the petroleum industry forecasts in the next 

few years. 



ix 

 

Sumário 

 

1. Introdução ................................................................................................................. 1 

2. Contextualização ...................................................................................................... 7 

2.1 Excedente de petróleo no Brasil ........................................................................ 7 

2.1.1 Projeções para o excedente de petróleo ...................................................... 7 

2.1.2 Tipo de petróleo excedente ....................................................................... 10 

2.2 O mercado chinês de petróleo .......................................................................... 11 

2.2.1 Balanço de petróleo na China ................................................................... 11 

2.2.2 A política energética chinesa .................................................................... 12 

2.2.3 A política de preços de petróleos na China .............................................. 14 

2.2.4 A internacionalização das empresas de petróleo chinesas ........................ 15 

2.2.5 A atuação das multinacionais chinesas no Brasil ..................................... 17 

2.2.6 As especificações de qualidade dos derivados no mercado chinês .......... 18 

2.2.7 O parque de refino chinês ......................................................................... 19 

3. Conceitos Básicos ................................................................................................... 22 

3.1 A diferenciação de preços dos petróleos no mercado internacional ................ 22 

3.2 A influência das características do petróleo no seu valor de mercado ............ 24 

3.3 A influência do esquema de refino nos rendimentos em derivados ................ 26 

3.4 Refino marginal e precificação netback ........................................................... 29 

3.5 Modelos de refinarias em programação matemática ....................................... 31 

3.6 A evolução das margens de refino nos anos recentes ...................................... 33 

4. Metodologia ............................................................................................................ 36 

4.1 Estimativa do preço do petróleo brasileiro na China ....................................... 37 

4.1.1 Agrupamento das refinarias do parque de refino chinês .......................... 37 

4.1.2 Modelagem das configurações de refino .................................................. 41 

4.1.3 Escolha do petróleo de carga .................................................................... 44 



x 

 

4.1.4 Preços adotados e derivados produzidos .................................................. 45 

4.1.5 Otimização dos modelos de programação matemática ............................ 47 

4.1.6 Determinação do refino marginal ............................................................. 48 

4.1.7 Obtenção do diferencial de preços entre o petróleo do pré-sal e o marcador

 49 

4.2 Custo de frete ................................................................................................... 50 

4.3 Estimativa dos custos de produção do petróleo brasileiro no Pré-sal .............. 51 

4.4 Limitações da metodologia utilizada no trabalho ............................................ 53 

5. Resultados e Discussão ........................................................................................... 55 

5.1 Rendimentos obtidos a partir da modelagem ................................................... 55 

5.2 Relação entre os rendimentos e as configurações de refino ............................ 60 

5.3 Impacto das premissas de preços nos rendimentos .......................................... 62 

5.4 Determinação da configuração marginal de refino .......................................... 65 

5.5 Diferencial de preços netback entre o petróleo do pré-sal e o petróleo de carga

 69 

5.6 Diferencial de preços entre o petróleo do pré-sal e o petróleo marcador ........ 77 

5.7 Preço de indiferença (breakeven) para o petróleo do pré-sal ........................... 79 

5.8 Cenários de valoração do petróleo brasileiro na China em 2020..................... 80 

5.8.1 Diferenciais no futuro com base no comportamento histórico ................. 80 

5.8.2 Preço de Brent mínimo para viabilizar a venda para a China .................. 83 

5.8.3 Mudança do refino marginal..................................................................... 84 

5.8.4 Potenciais aumentos nos custos de produção do pré-sal .......................... 85 

6. Conclusões .............................................................................................................. 87 

7. Bibliografia ............................................................................................................. 91 

ANEXOS ........................................................................................................................ 98 

A. Informações sobre as configurações de refino modeladas ..................................... 99 

B. Propriedades dos petróleos e seus cortes .............................................................. 114 

 



xi 

 

Índice de Figuras 

 

Capítulo 2 

Figura 2.1: Principais contribuições para o crescimento da oferta de petróleo no mundo 

entre 2012-2035 – Cenário New Policies. ........................................................................ 7 

Figura 2.2: Evolução das reservas provadas de petróleo e gás e projeção da produção 

por bacias. ......................................................................................................................... 8 

Figura 2.3: Evolução das exportações brasileiras de petróleo por destino. ...................... 9 

Figura 2.4: Produção de petróleo brasileiro por tipo. ..................................................... 10 

Figura 2.5: Evolução de produção, demanda e reservas de petróleo na China desde 1980

 ........................................................................................................................................ 12 

Figura 2.6: Evolução dos níveis de enxofre dos combustíveis na China. ...................... 19 

Figura 2.7: Evolução da capacidade de refino e do fator de utilização na China ........... 21 

Capítulo 3 

Figura 3.1: Ilustração das margens de refino de refinarias de diferentes complexidades

 ........................................................................................................................................ 31 

Capítulo 4 

Figura 4.1: Diagrama da metodologia aplicada no trabalho – parte 1 de 2 .................... 38 

Figura 4.2: Diagrama da metodologia aplicada no trabalho – parte 2 de 2 .................... 39 

Figura 4.3: Diagrama da modelagem das configurações de refino ................................ 43 

Figura 4.4: Curva de produção padrão ........................................................................... 51 

Capítulo 5 

Figura 5.1: Produção dos principais derivados em cada configuração de refino. .......... 62 

Figura.5.2: Evolução da relação de preços entre diesel BTE e óleo combustível BTE. 63 

Figura 5.3: Evolução da relação entre os preços da mistura de butanos e os de gasolina 

regular. ............................................................................................................................ 64 

Figura 5.4: Evolução das margens de refino para os cinco grupos de configurações de 

refino modelados ............................................................................................................ 65 

Figura 5.5: Margens de refino para as configurações dos grupos 1, 2 e 3 – período de 

2000 a 2003. ................................................................................................................... 67 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Desktop/Dropbox/Mestrado%20-%20China/Trabalho%20Completo/Dissertação%20-%20final.docx%23_Toc383160553
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Desktop/Dropbox/Mestrado%20-%20China/Trabalho%20Completo/Dissertação%20-%20final.docx%23_Toc383160553


xii 

 

Figura 5.6: Margens de refino para as configurações dos grupos 1, 2 e 3 – período de 

2004 a 2008. ................................................................................................................... 68 

Figura 5.7: Margens de refino para as configurações dos grupos 1 e 2 – períodode 2009 

a 2012. ............................................................................................................................ 69 

Figura 5.8: Produção dos principais derivados nas configurações de refino 1, 2 e 3 – 

comparação entre Árabe Pesado e Lula. ......................................................................... 74 

Figura 5.9: Rendimentos das frações de destilação direta e presença de enxofre nas 

frações. ............................................................................................................................ 75 

Figura 5.10: Diferenças entre os preços netback dos petróleos Lula e Árabe Pesado para 

as configurações dos grupos 1, 2 e 3. ............................................................................. 76 

Figura 5.11: Esquema das etapas seguidas para a obtenção do diferencial entre os preços 

do Brent (FOB) e do Lula (Cingapura) .......................................................................... 78 

Figura 5.12: Evolução da diferença entre os preços de Brent (FOB) e de Árabe Pesado 

em Cingapura. ................................................................................................................. 78 

Figura 5.13: Variação do preço de breakeven com a taxa interna de retorno ................ 80 

Figura 5.14: Relações de preços entre os derivados para os anos avaliados .................. 82 

Figura 5.15: Preços de Brent nos cenários New Policies e Low Oil-Price da Agência 

Internacional de Energia. ................................................................................................ 84 

Anexos 

Figura A.1 Diagrama de blocos da configuração 1 – Hydroskimming (HSK) ............. 100 

Figura A.2 Diagrama de blocos da configuração 2 (FCC) ........................................... 101 

Figura A.3 Diagrama de blocos da configuração 3 (FCC+COK) ................................ 102 

Figura A.4 Diagrama de blocos da configuração 4 (FCC+HCC) ................................ 103 

Figura A.5 Diagrama de blocos da configuração 5 (FCC+COK+HCC) ...................... 104 

Figura A.6  Diagrama de blocos dos topos das unidades de processamento, e outras 

unidades complementares ............................................................................................. 105 

 

  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Desktop/Dropbox/Mestrado%20-%20China/Trabalho%20Completo/Dissertação%20-%20final.docx%23_Toc383160568
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Desktop/Dropbox/Mestrado%20-%20China/Trabalho%20Completo/Dissertação%20-%20final.docx%23_Toc383160568


xiii 

 

Índice de Tabelas 

 

Capítulo 2 

Tabela 2.1: Evolução das importações de petróleo chinesas – por origem .................... 14 

Tabela 2.2: Aquisições das NOCs chinesas no Brasil nos anos de 2010 e 2011. .......... 17 

Capítulo 3 

Tabela 3.1: Características importantes dos derivados e famílias de hidrocarbonetos que 

as favorecem ................................................................................................................... 26 

Tabela 3.2: Fatores de complexidade (Índice Nelson) de algumas unidades de processo

 ........................................................................................................................................ 27 

Capítulo 4 

Tabela 4.1: Resumo da listagem completa de refinarias do parque chinês .................... 37 

Tabela 4.2: Grupos de configurações adotados para representar o parque de refino 

chinês. ............................................................................................................................. 40 

Tabela 4.3: Exemplos dos ajustes realizados nos modelos de programação linear ........ 41 

Tabela 4.4: Lista de petróleos, com suas origens e principais características ................ 45 

Tabela 4.5: Derivados utilizados nos modelos e suas referências para obtenção de 

preços e especificações ................................................................................................... 46 

Tabela 4.6: Referências para custos de energéticos e insumos em 2012 ....................... 47 

Capítulo 5 

Tabela 5.1: Rendimentos volumétricos do Árabe Pesado na configuração de refino do 

Grupo 1: HSK ................................................................................................................. 55 

Tabela 5.2: Rendimentos volumétricos do Árabe Pesado na configuração de refino do 

Grupo 2: FCC ................................................................................................................. 56 

Tabela 5.3: Rendimentos volumétricos do Árabe Pesado na configuração de refino do 

Grupo 3: FCC+COK ....................................................................................................... 57 

Tabela 5.4: Rendimentos volumétricos do Árabe Pesado na configuração de refino do 

Grupo 4: FCC+HCC ....................................................................................................... 58 

Tabela 5.5: Rendimentos volumétricos do Árabe Pesado na configuração de refino do 

Grupo 5: FCC+COK+HCC ............................................................................................ 59 



xiv 

 

Tabela 5.6: Rendimentos volumétricos do Lula na configuração de refino do Grupo 1: 

HSK ................................................................................................................................ 71 

Tabela 5.7: Rendimentos volumétricos do Lula na configuração de refino do Grupo 2: 

FCC ................................................................................................................................. 72 

Tabela 5.8: Rendimentos volumétricos do Lula na configuração de refino do Grupo 3: 

FCC+COK ...................................................................................................................... 73 

Tabela 5.9: Propriedades dos petróleos Árabe Pesado e Lula ........................................ 75 

Tabela 5.10: Projeções de preço de Brent e derivados no mercado dos EUA – valores 

nominais em US$/bbl. .................................................................................................... 81 

Tabela 5.11: Índices para o mercado asiático – históricos (2012) e estimados (2020). . 82 

Tabela 5.12: Variação dos custos de operação e investimento do petróleo do pré-sal... 86 

Anexos 

Tabela A-1: Legenda de nomes das correntes das figuras A-1 a A-6 .......................... 106 

Tabela A-2: Rendimentos adotados em comparação com rendimentos típicos (% em 

volume) - FCC .............................................................................................................. 107 

Tabela A-3: Rendimentos adotados em comparação com rendimentos típicos (% em 

massa) - COK ............................................................................................................... 108 

Tabela A-4: Rendimentos adotados em comparação com rendimentos típicos (% em 

volume) - HCC ............................................................................................................. 109 

Tabela A-5: Consumo de H2 adotado em comparação com consumo típico - HCC .... 109 

Tabela A-6: Rendimentos adotados em comparação com rendimentos típicos (% em 

volume) - Reforma........................................................................................................ 110 

Tabela A-7: Valores adotados na modelagem em comparação com valores típicos – 

HDT de destilados ........................................................................................................ 112 

 

 



1 

 

1. Introdução 

 

A descoberta dos campos do pré-sal pode alterar significativamente o papel do Brasil no 

mercado mundial de petróleo. O país, que até o momento se esforça para alcançar e 

manter sua autossuficiência, tem uma série de investimentos previstos e em andamento 

nos campos recém-descobertos que o fazem um dos maiores potenciais exportadores de 

petróleo do mundo. A Agência Internacional de Energia (AIE), por exemplo, incluiu 

uma seção dedicada ao Brasil em seu World Energy Outlook mais recente, 

demonstrando a importância da produção brasileira para o cenário energético mundial 

(AIE, 2013). 

Com o aumento da produção a partir dos campos do pré-sal, é previsto um aumento 

progressivo do excedente de petróleo no Brasil ao longo dos próximos anos. Embora o 

ritmo de adição de capacidade seja um grande desafio para a indústria, espera-se que até 

2020 o excedente de petróleo no Brasil seja entre 1,1 e 2,0 MM bpd
1
 (AIE, 2013; EPE, 

2013). Espera-se que este petróleo excedente seja de boa qualidade, com densidade 

média e baixo teor de enxofre, conforme as características do petróleo de Lula, um dos 

petróleos do pré-sal já em produção atualmente (BG GROUP, 2013). 

Enquanto o Brasil caminha para a situação de exportador, a previsão é que o balanço de 

petróleo da China fique ainda mais negativo nos próximos anos, apesar da expectativa 

criada em torno das reservas de petróleo não-convencional (light tight oil, mais 

especificamente). Embora o país seja um dos maiores produtores mundiais de petróleo, 

59,4% de todo o petróleo que consumiu em 2012 foi importado (BP, 2013), a maior 

parcela proveniente do Oriente Médio (EIA, 2014). Como grande parte dos campos 

chineses de petróleo convencional está em declínio, manter o nível de produção tem 

sido um desafio por si só. Os investimentos na produção de light tight oil no país, por 

sua vez, não têm sido foco das empresas até o momento, e a localização das reservas em 

áreas de alta densidade populacional ou com baixa disponibilidade de água fazem com 

que as previsões de aumento de sua produção permaneçam conservadoras (AIE, 2013). 

Somado a isso, o acelerado ritmo de crescimento econômico do país deve aumentar 

                                                 
1
 MM bpd: milhões de barris por dia. 
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ainda mais sua demanda nos próximos anos, o que faz com que China se mantenha 

crescentemente dependente de importações de petróleo (AIE, 2013). 

Cientes de que a dependência tão representativa de importações pode apresentar riscos 

para a segurança energética do país, os líderes chineses têm incentivado suas empresas 

estatais de petróleo (NOC, da sigla em inglês) a garantir e diversificar suas fontes de 

petróleo. Desde a década de 1990, quando o país se tornou importador líquido, as NOCs 

chinesas vêm investindo em ativos no exterior, em diversas localizações geográficas, 

desenvolvendo potenciais fornecedores de petróleo para a China. A garantia do 

fornecimento adequado de petróleo é fundamental para permitir o crescimento 

planejado para o país (FRANCISCO, 2013). 

Além da dificuldade em suprir sua crescente demanda, episódios recentes de poluição 

local em níveis de alta toxicidade para a população têm forçado o recrudescimento das 

especificações dos derivados na China (ICCT, 2013). Como a maior parte das 

importações de petróleo ainda é proveniente do Oriente Médio, que produz em geral 

petróleos com alto teor de enxofre, a China tem buscado cada vez mais petróleos de teor 

reduzido neste componente. Isso explica, ao menos em parte, o interesse e 

investimentos recentes feitos pelos chineses em campos brasileiros, tais como a 

participação no consórcio do campo de Libra (MME, 2013) e outras aquisições 

relevantes de ativos no Brasil (FRANCISCO, 2013). Os petróleos brasileiros, em geral, 

apresentam baixo teor de enxofre, quando comparados aos petróleos do Oriente Médio. 

A China é um mercado de petróleo em expansão, e tem interesse no acesso ao petróleo 

brasileiro, como indica a atuação de suas NOCs. Qual seria, porém, o preço que os 

refinadores chineses estariam dispostos a pagar pelo petróleo do pré-sal? Esse preço 

seria suficiente para remunerar adequadamente a produção do pré-sal brasileiro? 

Entender como se constituem os diferenciais de preços de petróleo no mercado 

internacional é de fundamental importância para que os países e empresas tenham um 

planejamento adequado da sua produção. A avaliação dos novos projetos e de suas 

prováveis receitas depende dos preços pagos pelo petróleo produzido nos campos a 

serem desenvolvidos, preços estes que dificilmente serão iguais aos dos petróleos 

marcadores
2
 do mercado internacional. Em casos como o do Brasil, por exemplo, que 

                                                 
2
Petróleos marcadores são petróleos que indicam, por sua representatividade, o nível de preços 

internacionais do mercado de petróleo. O conceito será definido no Capítulo 3.  
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passará a produzir novas correntes de petróleo, a falta de experiência prévia sobre 

aquelas correntes, a ausência de um histórico de preços praticados em sua venda, faz 

com que nem mesmo a magnitude do diferencial médio entre seu preço e o de um óleo 

marcador seja conhecida. 

Diversos métodos podem ser aplicados para estimar as diferenças de preço entre 

petróleos diferentes com base nas suas propriedades. Estudos como os de Lima et al. 

(2012), Stratiev et al. (2010), Bacon & Tordo (2005) e ExxonMobil (2001) utilizam 

modelos estatísticos para estimar os efeitos dos diferenciais de qualidade sobre os 

diferenciais de preços, baseando-se especificamente nas diferenças de densidade, teor de 

enxofre e acidez dos petróleos. Os refinadores, por sua vez, fazem uso de modelos de 

simulação ou otimização para representar suas refinarias, avaliando os petróleos com 

base nas propriedades das frações obtidas a partir deles. Em seus modelos, os 

refinadores avaliam a variação da margem ao incluir um determinado petróleo na 

mistura que compõe a carga da refinaria, utilizando os resultados como base para 

estabelecer o preço a ser pago pelo petróleo. O objetivo dos refinadores com a aplicação 

dos modelos é de garantir uma operação otimizada de suas instalações, considerando 

seus limites de capacidade e as condições de mercado (BACON e TORDO, 2005). 

O presente trabalho propõe uma metodologia para determinar o diferencial de preços 

entre o petróleo do pré-sal e um potencial concorrente no mercado chinês, a partir da 

qual se deseja encontrar a remuneração da produção brasileira com a venda para a 

China. A metodologia utilizada se aproxima à dos refinadores, pois utiliza modelos de 

otimização para obter a diferença de margem entre petróleos. Porém, diferentemente do 

refinador, que modela uma refinaria específica, de acordo com seus limites de 

capacidade e restrições de mercado já conhecidos, os modelos foram desenvolvidos para 

configurações de refino genéricas. Ainda, ao invés de serem utilizadas misturas de 

petróleo como carga, o que ocorre numa refinaria real, a carga é composta de um único 

petróleo. Essas simplificações trazem aos modelos a vantagem de não serem necessárias 

informações detalhadas sobre as refinarias e os petróleos que compõem suas cargas, 

fazendo com que sua aplicação seja mais ampla e flexível. Por outro lado, como utiliza 

as propriedades das frações do petróleo, o método é capaz de prever diferenças de 

rendimentos dos derivados, que são relativas a diferenças na composição dos petróleos, 

o que dificilmente pode ser considerado em modelos estatísticos. Pode, ainda, captar os 

efeitos das variações nas condições de mercado sobre os diferenciais de preços. 



4 

 

O objetivo da aplicação dos modelos, neste trabalho, foi de obter para cada petróleo os 

rendimentos em derivados que maximizassem o lucro (margem) do refinador, em cada 

uma das configurações de refino avaliadas. A ideia é que o diferencial de preços entre 

dois petróleos está diretamente relacionado com o diferencial entre suas margens ótimas 

numa determinada configuração de refino. 

Os modelos foram desenvolvidos para as configurações de refino mais representativas 

no parque chinês, utilizando o software PIMS®, da Aspentech, que é amplamente 

utilizado na indústria petrolífera (YONG e DECHAO, 2010). Inicialmente, a carga 

considerada para os modelos foi um petróleo fornecido atualmente ao parque de refino 

chinês, o Árabe Pesado, selecionado entre as cargas atuais como a de características 

mais próximas ao petróleo do pré-sal. Com base nos preços históricos desse petróleo e 

dos derivados no mercado de Cingapura para o período de 2000 a 2012, se pretendia 

atingir o primeiro objetivo dessa dissertação: determinar o refino marginal do Árabe 

Pesado no mercado asiático. O refino marginal é a configuração de refino mais simples 

que precisa operar para atender à demanda por derivados em um mercado, e os preços 

se ajustam de modo que, para essa configuração, a margem seja próxima de zero 

(LEFFLER, 2008). Em outras palavras, o refino marginal é aquele no qual o petróleo é 

precificado, tendo como base as informações sobre os preços dos derivados e os custos 

de operação do esquema de refino em questão. 

Uma vez determinado o refino marginal, sua carga foi substituída pelo petróleo do pré-

sal, para atingir o segundo objetivo do trabalho: determinar o diferencial de preços entre 

o petróleo do pré-sal, representado aqui pelo Lula, e o Árabe Pesado. Foram obtidos 

para os dois petróleos
3
 seus preços netback, que correspondem aos preços obtidos 

considerando margem nula na configuração de refino marginal. A comparação entre os 

preços netback dos dois petróleos permitiu determinar o diferencial de preços entre os 

mesmos, e a associação das diferenças às características de cada petróleo.  

Paralelamente, os preços realizados do Árabe Pesado em Cingapura foram comparados 

com os preços do petróleo marcador, Brent, para o mesmo período entre 2000 e 2012. O 

terceiro objetivo do trabalho, juntando esta etapa com a descrita anteriormente, pôde 

                                                 
3
 O preço netback do petróleo do pré-sal corresponde a um preço que poderia ter sido pago por este 

petróleo de acordo com os produtos obtidos a partir dele. O preço do petróleo neste período é hipotético, 

já que o mesmo não estava disponível nos anos avaliados . 
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então ser atingido: determinar o diferencial entre os preços do petróleo do pré-sal e o 

marcador.  

O diferencial entre o petróleo do pré-sal em Cingapura e o Brent foi aplicado à 

estimativa de preços do petróleo marcador para o ano de 2020, a partir das projeções do 

cenário de referência da Energy Information Administration (EIA, 2013). Descontados 

os valores de frete, é atingido o quarto objetivo do trabalho: estabelecer a remuneração 

do investidor do pré-sal, no Brasil, com a venda do seu petróleo para a China. 

Por fim, a remuneração do produtor foi comparada com os custos de produção do pré-

sal brasileiro, previstos pela Agência Internacional de Energia (AIE, 2013). É atingido o 

objetivo último deste trabalho: avaliar se o preço que o refinador chinês estaria disposto 

a pagar pelo petróleo do pré-sal é suficiente para remunerar adequadamente a produção 

brasileira. Alguns cenários possíveis foram avaliados para indicar possíveis riscos do 

investimento contando coma venda de petróleo para a China. 

Esta dissertação foi estruturada em seis capítulos, incluindo introdução e conclusões. O 

Capítulo 2 apresenta uma contextualização da situação atual de balanço de petróleo no 

Brasil e na China. São fornecidas informações sobre as expectativas de crescimento de 

produção do pré-sal brasileiro e as características esperadas para o petróleo excedente. 

Apresenta, ainda, o balanço de petróleo na China, sua política de segurança energética e 

como ela se relaciona com o processo de internacionalização das NOCs, que vêm 

atuando crescentemente no exterior, inclusive no Brasil. 

O Capítulo 3 apresenta conceitos básicos para o desenvolvimento deste trabalho, tais 

como a definição de refino marginal e de precificação netback. São comentados os 

diferenciais de preço de petróleo verificados no mercado internacional, a relação desses 

diferenciais com as diferenças de qualidade entre petróleos, além do impacto das 

configurações de refino sobre a margem do refinador. São apresentadas informações 

sobre a modelagem de refinarias em programação linear, e um histórico recente sobre a 

evolução das margens de refino. 

No Capítulo 4 é apresentada a metodologia utilizada para avaliar se a produção do pré-

sal seria bem remunerada com a venda do petróleo para a China. São apresentados os 

critérios para agrupamento das refinarias e para a seleção dos grupos de configurações 

mais representativos do refino chinês. Apresentam-se os passos do desenvolvimento dos 
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modelos de otimização, bem como as premissas e considerações adotadas na estimativa 

do valor do petróleo brasileiro para o refinador chinês. Pelo lado dos custos de 

produção, apresenta-se o que foi considerado para se chegar ao preço de indiferença do 

petróleo do pré-sal, ou preço de breakeven. 

No Capítulo 5 são apresentados e discutidos os resultados encontrados para cada um dos 

objetivos deste trabalho: determinação do refino marginal de um concorrente do 

petróleo brasileiro no mercado chinês; cálculo do diferencial entre os preços netback do 

petróleo do pré-sal e seu concorrente; cálculo do diferencial entre o petróleo do pré-sal e 

o marcador; estimativa da remuneração da produção brasileira em 2020 e a comparação 

desta estimativa com os custos esperados para o pré-sal. As conclusões obtidas no 

trabalho são apresentadas no Capítulo 6. 
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2. Contextualização 

2.1 Excedente de petróleo no Brasil 

2.1.1 Projeções para o excedente de petróleo 

A descoberta dos campos do pré-sal alterou o papel do Brasil no mercado mundial de 

petróleo. Desde o anúncio da descoberta do campo de Tupi (atual Lula) na Bacia de 

Santos, em 2007, e com o aumento do nível de preços internacionais, o país passou a ser 

um dos maiores potenciais exportadores de petróleo do mundo. A Agência Internacional 

de Energia (AIE), por exemplo, incluiu uma seção dedicada ao Brasil em seu World 

Energy Outlook mais recente (WEO 2013), demonstrando a importância da produção 

brasileira para o cenário mundial energético mundial. O país é apresentado como um 

dos principais responsáveis pelo crescimento esperado da oferta de petróleo no mundo, 

segundo o cenário de referência da AIE (New Policies). 

 

Figura 2.1: Principais contribuições para o crescimento da oferta de petróleo no mundo 

entre 2012-2035 – Cenário New Policies. 

Fonte: (AIE, 2013) 

A região do pré-sal se localiza a uma distância aproximada de 270 km da costa 

brasileira, e a expectativa é que se estenda desde o Espírito Santo até Santa Catarina. As 

principais descobertas até o momento se concentram na bacia de Santos: Lula (6,5 

bilhões de boe), Cernambi 1,8 bilhões de boe, Iara (3,0-4,0 bilhões de boe), Franco (4,5 

bilhões de boe), e Libra (3,7-15 bilhões de boe). Embora as reservas correspondentes a 

alguns desses campos possam sofrer alterações após testes adicionais, os resultados 

obtidos até agora revelam a importância das novas descobertas nos contextos nacional e 

internacional (TOLMASQUIM e PINTO JÚNIOR, 2011).  

A Figura 2.2 apresenta a evolução das reservas provadas de petróleo e gás natural no 

Brasil desde 1950, evidenciando a representatividade das descobertas recentes no total 
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das reservas brasileiras. Na mesma figura, é apresentada também a tendência projetada 

pela AIE para a produção de petróleo no Brasil, sendo o cenário de referência da 

Agência (New Policies) representado pelas curvas de produção sobrepostas das bacias 

em terra (onshore), de Campos, de Santos e outras offshore
4
.  

  

Figura 2.2: Evolução das reservas provadas de petróleo e gás e projeção da produção por 

bacias. 

Fonte: (AIE, 2013) 

É possível perceber que a participação da bacia de Santos na produção, que representa o 

desenvolvimento dos campos do pré-sal, será responsável por uma parcela crescente da 

produção brasileira, pela visão da AIE. 

É previsto um aumento progressivo do excedente de petróleo no Brasil ao longo dos 

próximos anos. Projeções do governo brasileiro (EPE, 2013) indicam que, em 2020, a 

produção de petróleo total do país chegará a 5,11 MM bpd. Porém, o ritmo do 

crescimento da produção será fortemente dependente da capacidade da indústria em 

fornecer equipamentos e mão-de-obra necessários para permitir a expansão da 

capacidade instalada. A AIE é mais conservadora no ritmo de adição de capacidade de 

produção, entendendo que a probabilidade de ocorrerem atrasos ao longo do custoso 

processo de desenvolvimento dos campos é mais alta. Por sua projeção, a produção em 

2020 será de 4 MM bpd. 

Outros autores projetaram a produção de petróleo no Brasil para 2020, chegando a 

projeções intermediárias entre a AIE e a EPE. Goldemberg et al. (2013), com base em 

informações sobre campos em desenvolvimento ou com previsão de início de produção 

ao longo desta década, estimam a produção de 2020 em 4,43 MM bpd. Saraiva et al. 

(2013), utilizando um modelo multi-Hubbert, estimam que, considerando as descobertas 

                                                 
4
 A Figura 2.2apresenta ainda uma linha pontilhada no gráfico da direita, que é relativa ao cenário “High 

Brazil Case”. Neste cenário foram feitas considerações mais otimistas quanto ao ritmo de entrada da nova 

capacidade de produção, que aproxima as projeções da Agência das do governo brasileiro. Para mais 

informações, ver (AIE, 2013) 
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recentes do pré-sal, a produção brasileira de petróleo deve ser superior a 4 MM bpd em 

2020. No mesmo artigo, os autores calculam o pico de produção no Brasil para 

diferentes cenários, mostrando o impacto das descobertas do pré-sal no potencial de 

produção brasileiro. 

A comparação de tais dados com a projeção da demanda por petróleo no Brasil em 

2020, que é estimada em 2,93 MM bpd pela AIE e em 3,04 MM bpd pela EPE, resulta 

num excedente de petróleo entre 1,1 e 2,1 MM bpd. Os dois cenários apresentam ao 

Brasil a desafiadora tarefa de se reposicionar no mercado internacional de petróleo. 

Atualmente, embora seja relativamente equilibrado entre o volume de petróleo que 

produz e consome em suas refinarias, o Brasil exporta parte da sua produção e importa 

outros petróleos para ajustar a carga de seu parque de refino. No ano de 2012, segundo 

dados da ANP (2013), o país importou 114 milhões de barris de petróleo, 63% dos quais 

foram provenientes da África e 31% do Oriente Médio. Suas exportações no mesmo ano 

totalizaram 200 milhões de barris, com os destinos apresentados na Figura 2.3. Em 

2020, pelas projeções apresentadas, somente de excedente o Brasil teria de duas a 

quatro vezes o volume exportado atualmente. Nesta nova condição, os produtores de 

petróleo brasileiro precisarão desenvolver mercados firmes, baseados em contratos
5
, de 

modo a garantir o escoamento da sua produção. 

 

Figura 2.3: Evolução das exportações brasileiras de petróleo por destino. 

Fonte dos dados: (ANP, 2013) 

                                                 
5
As cargas de petróleo podem ser negociadas individualmente, no mercado spot, ou por meio de contratos 

de fornecimento de médio e longo prazos. 
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2.1.2 Tipo de petróleo excedente 

A produção brasileira por tipo de petróleo
6
 é apresentada na Figura 2.4. Observa-se que 

a maior parte do petróleo produzido está na faixa dos petróleos médios e que, em geral, 

os teores de enxofre do petróleo nacional estão entre baixos e medianos. As 

características de densidade e teor de enxofre têm considerável impacto no valor de 

mercado dos mesmos, como será visto no Capítulo 3. 

 
Figura 2.4: Produção de petróleo brasileiro por tipo. 

Fonte dos dados: (ANP, 2013) 

  

Como o incremento da produção de petróleo no Brasil se dará, principalmente, a partir 

do desenvolvimento dos campos da Bacia de Santos, a participação de óleos médios 

deverá se tornar ainda mais importante no perfil de produção. O petróleo Lula, por 

exemplo, possui densidade API na faixa de 29,3 e teor de enxofre baixo, da ordem de 

0,36% (BG GROUP, 2014). 

O parque de refino brasileiro vem sendo adaptado nos últimos anos para processar 

cargas mais pesadas, como mostra Bonfá (2011). A expectativa de um perfil de 

produção doméstica de petróleo cada vez mais pesado motivou uma série de 

investimentos nas refinarias do país, com objetivo capacitá-las a processar os petróleos 

de menor valor comercial. Com isso, também, se pretendia agregar mais valor às 

                                                 
6
 Classificação entre leves médios e pesados com base na Portaria 09/2000 da ANP (Pesado: API <22; 

Médios: 22<API<32; Leves: API>32). Com relação ao teor de enxofre, os óleos foram classificados em: 

baixo (BTE) – menor do que 0,5%, mediano (MTE) – entre 0,5 e 1,5%, e alto (ATE) – maior do que 1,5% 

(em base mássica). 
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exportações de petróleo, exportando cargas de maior qualidade e, portanto, melhores 

preços. 

As perspectivas atuais, dessa forma, apontam para um excedente de petróleo médio e de 

baixo teor de enxofre, que será representado neste trabalho pelas características do 

petróleo de Lula. 

2.2 O mercado chinês de petróleo 

2.2.1 Balanço de petróleo na China 

Embora a matriz energética chinesa seja amplamente dependente do carvão, o petróleo 

concentra grande parte das principais preocupações de segurança energética do país. Em 

2011, segundo a AIE, o petróleo foi responsável por 16,3% do consumo de energia 

primária na China, atrás apenas do carvão (68%). Apesar de o percentual parecer 

relativamente modesto, o consumo absoluto de petróleo na China atingiu 459,4 milhões 

de toneladas em 2011, uma média de 9,75 milhões de barris por dia, fazendo do país o 

segundo maior consumidor de petróleo no mundo, logo abaixo dos Estados Unidos 

(18,949 milhões de barris por dia em 2011) (BP, 2013; AIE, 2013) 

A Figura 2.5 mostra a evolução da produção e da demanda por petróleo na China desde 

1980. Apesar de o país ser o quinto maior produtor mundial de petróleo, sua imensa 

população e o crescimento acelerado de sua economia o tornam crescentemente 

dependente de importações. Desde 1993, quando se tornou importador líquido de 

petróleo, a parcela de petróleo importado no consumo total evoluiu de 5,1%, em 1993, 

para 59,4%, em 2012. As reservas provadas de petróleo no país têm se mantido 

relativamente constantes ao longo dos anos, de modo que não existem atualmente 

perspectivas de aumento substancial na produção chinesa no curto e médio prazo que 

possam alterar este quadro
7
. 

                                                 
7
 As projeções para a produção de petróleo na China da AIE consideram aumento da produção de light 

tight oil e de outros óleos não convencionais. Porém, esse incremento acaba sendo mais do que superado 

pelo declínio na produção de petróleo convencional projetado no horizonte 2035 (AIE, 2013). 
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Figura 2.5: Evolução de produção, demanda e reservas de petróleo na China desde 1980 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados de (BP, 2013) 

 

2.2.2 A política energética chinesa 

Segundo Yergin (apud Li e Leung (2011)), o objetivo da segurança energética para um 

determinado país é “garantir suprimento adequado e viável de energia a preços 

razoáveis e de forma que não ameace os principais objetivos e valores nacionais”. 

Tradicionalmente, o petróleo domina os debates sobre segurança energética chinesa. O 

petróleo não somente é, até o momento, uma forma de energia de cujas importações a 

China depende massivamente, mas também uma necessidade militar e econômica, dado 

que não existem substitutos eficientes e econômicos para diesel, gasolina e querosene de 

aviação (QAV) para transporte e para o exército (AIE, 2011). Li e Leung (2011) 

avaliam que as medidas de segurança energética chinesa atuais enfatizam 

preferencialmente a questão do “suprimento adequado e viável”, dando menos atenção 

para a manutenção dos “preços razoáveis”. Por “preços razoáveis” deve ser entendido 

que os preços domésticos de petróleo não devem nem ser tão altos que desestabilizem a 

economia e a sociedade chinesas e, ao mesmo tempo, não podem ser tão baixos que não 

deem incentivo aos produtores chineses de petróleo (e refinadores) em suprir os 

consumidores de forma adequada e viável.  

O fato de a China depender tão fortemente de importações de petróleo tem motivado o 

país a investir em ativos estrangeiros e alinhar os preços domésticos de petróleo aos 

preços do mercado internacional. Conforme Francisco (2013) apresenta em sua revisão 

sobre as reformas econômicas chinesas, o país iniciou seus investimentos no exterior em 
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1992, com uma aquisição de ativos de petróleo não convencional canadense por uma de 

suas NOCs, a CNPC. Outros importantes investimentos e aquisições têm sido feitos 

desde então, que vão desde a construção de oleodutos transnacionais, fechamento de 

contratos bilaterais até investimentos em campos fora de seu território para diversificar 

e assegurar as fontes de petróleo importado. 

O primeiro oleoduto transnacional da China, que ligava o país ao Cazaquistão, iniciou 

sua operação em 2006, com capacidade de 240 Mbpd. É prevista para o ano de 2014 

uma expansão de capacidade deste oleoduto para 400 Mbpd (EIA, 2014). Outro grande 

projeto, cujas negociações iniciaram em 1996, foi o oleoduto ligando a região do leste 

da Sibéria, na Rússia, a Daqing, o East Siberia Pipeline Oil (ESPO). A parte chinesa do 

duto entrou em operação em janeiro de 2011, possibilitando a entrega de até 300 Mbpd 

de petróleo russo à China, sob um contrato de suprimento de 20 anos entre os dois 

países (PLATTS, 2011b). 

A Tabela 2.1 apresenta a evolução das importações chinesas de petróleo por região de 

origem, mostrando que a tentativa de diversificar as origens do suprimento de petróleo 

tem sido bem sucedida. Ainda assim, a maior parte do petróleo importado pela China 

continua sendo proveniente do Oriente Médio. No ano de 2013, a região forneceu 2,9 

MM bpd (52% das importações) aos chineses, seguida por África (com 1,3 MM bpd– 

13%), Américas (562 Mbpd– 10%); Ásia-Pacífico (129 Mbpd – 2%) e outros países 

(736 Mbpd – 13%) (EIA, 2014). 

A análise da tabela permite notar também notar que a região da Ásia-Pacífico vem 

perdendo espaço no total das importações chinesas, em especial entre os anos de 2004 e 

2009. Segundo Downs (2006), este fato pode ser explicado pelo aumento da demanda 

de petróleo da própria região, que atualmente é importadora líquida. A Indonésia, por 

exemplo, que é o segundo maior produtor da região, com 918 Mbpd em 2012, teve 

neste ano uma demanda de 1565 Mbpd, fechando seu balanço deficitário (BP, 2013). Os 

países da Ásia-Pacífico, portanto, não só passaram a ter uma menor disponibilidade de 

petróleo para fornecer à China, como precisam também buscar seu suprimento em 

outras regiões produtoras, atuando como concorrentes dos chineses no mercado 

internacional. 

É possível notar ainda, pela tabela, a crescente importância da África como origem das 

importações chinesas. Downs (2006) explica esse ganho de importância pelo 
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crescimento do superávit de petróleo na região africana ao longo da década de 2000. 

Além disso, as características dos petróleos leves e de baixo teor de enxofre da costa 

oeste da África são similares ao petróleo chinês Daqing, de modo que as refinarias 

existentes já estão preparadas para processar este óleo. 

Tabela 2.1: Evolução das importações de petróleo chinesas – por origem 

Região de origem das importações 
1989 1994 1999 2004 2009 

Mt % Mt % Mt % Mt % Mt % 

Oriente Médio 1,3 41,3 4,9 39,7 16,9 46,1 55,8 45,4 97,5 47,8 

África 0,0 - 0,5 4,1 7,2 19,8 35,3 28,7 61,4 30,1 

Ásia-Pacífico 1,9 58,7 6,8 55,4 6,8 18,7 14,2 11,5 9,6 4,7 

Europa, ex-URSS e hemisfério 

Ocidental 
0,0 - 0,1 0,8 5,6 15,4 17,6 14,3 35,3 17,3 

TOTAL 3,2 100,0 12,3 100,0 36,6 100,0 122,8 100,0 203,8 100,0 

Fonte: (LI e LEUNG, 2011) 

 

2.2.3 A política de preços de petróleos na China 

Embora os preços de derivados no mercado chinês até bem pouco tempo ainda fossem 

controlados pelo governo central, o mesmo não ocorre para os petróleos desde 1998. De 

acordo com reforma do sistema de precificação de petróleo e derivados, lançada pelo 

comitê de planejamento do governo à época, os preços dos petróleos no mercado 

doméstico devem ser determinados com base nos preços internacionais. O objetivo da 

reforma era de manter o incentivo para exploração e produção do petróleo dentro do 

território chinês. Os produtores chineses de petróleo, bem como os da OPEP
8
 e a 

maioria dos outros produtores do mundo, usam fórmulas de precificação para relacionar 

os preços de venda de seus petróleos aos preços médios de petróleos marcadores do 

mercado internacional, com características similares (EIA, 2014). 

Vale comentar que, apesar de ser importador líquido de petróleo, a China também 

exporta petróleo, mesmo que em menores volumes e para maiores extensões 

geográficas. Li e Leung (2011) levantaram que as exportações são feitas por três razões 

principais. A primeira é a de fornecer petróleo para a Coreia do Norte, garantindo uma 

maior influência sobre este país pela ameaça ou ação de corte de suprimento da 

assistência energética. A segunda razão é a troca dos tipos de petróleo que serão 

                                                 
8
 OPEP: organização dos principais países exportadores de petróleo. 
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processados pelo parque de refino. Algumas províncias com baixa capacidade de refinar 

petróleos de baixa qualidade exportam ou vendem seu petróleo para outras províncias, 

com a finalidade de importar um petróleo de qualidade mais apropriada ao seu refino. 

Ao mesmo tempo, outras províncias, com refinarias preparadas para processar petróleos 

de baixa qualidade, vendem seu petróleo de alta qualidade para importar petróleos com 

alto teor de enxofre, como os do Oriente Médio, para otimizar seus gastos com 

matérias-primas. Por fim, a terceira razão tem relação à distância geográfica entre os 

centros produtores e consumidores. Os principais campos de petróleo estão localizados 

no norte e oeste do país, enquanto as regiões de economias mais ativas se encontram 

principalmente ao sul, no litoral. Devido aos altos custos de transporte dentro do 

território, é mais lógico para alguns fornecedores exportarem seu petróleo para o 

mercado internacional, enquanto que alguns centros de consumo importam seu petróleo 

de fornecedores estrangeiros. 

2.2.4 A internacionalização das empresas de petróleo chinesas 

Para entender as estratégias de investimento das NOCs chinesas e como elas se 

relacionam com a política energética chinesa, é necessário entender a origem dessas 

empresas. As três principais NOCs chinesas – China National Petroleum Corporation 

(CNPC), China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec) e China National 

Offshore Oil Corporation (CNOOC) – têm como raiz comum os antigos ministérios da 

Indústria Petrolífera e da Indústria Química. No início dos anos 1980s, anos iniciais das 

reformas do sistema econômico chinês, o governo do país decidiu converter os ativos 

produtivos desses e de outros ministérios em empresas estatais. Os objetivos eram de 

introduzir competição, promover a eficiência econômica e uma participação acionária 

mais ampla, submeter as empresas à disciplina de mercado, desenvolver um mercado 

nacional de capital, aumentar os rendimentos do Estado em impostos e reduzir os gastos 

governamentais (AIE, 2011). 

A China National Oil and Natural Gas Corporation, formada a partir dos ativos de 

produção de petróleo e gás em terra, foi incorporada em 1988 como CNPC, a maior 

NOC chinesa e a quarta maior empresa do mundo (PIW, 2013). A segunda maior NOC 

chinesa, Sinopec, ficou responsável por toda a capacidade instalada de refino, 

comercialização e petroquímica no país, e atualmente domina o mercado de 
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downstream
9
 chinês. A CNOOC, por sua vez, ficou com os ativos de produção offshore, 

área pouco desenvolvida na China até então. Entretanto, em pouco tempo, se tornou a 

mais lucrativa das NOCs, em parte por seu foco ser mais em petróleo, o que diminui sua 

exposição aos preços altamente controlados dos derivados domésticos. 

Além da especialização nos setores de atuação, as três NOCs também tinham 

inicialmente uma divisão regional, com a CNPC controlando o norte da China, a 

Sinopec o sul e a CNOOC a produção offshore. Essas barreiras foram se tornando cada 

vez menos claras, uma vez que as reformas posteriores do mercado lhes permitiram 

adquirir ativos e atuarem além de suas áreas iniciais. 

Particularmente, a CNPC e a Sinopec fizeram importantes reestruturações internas entre 

o final dos anos 1990s e início dos anos 2000, separando seu negócio principal dos 

negócios secundários através da criação de subsidiárias. A PetroChina Company 

Limited foi estabelecida em novembro de 1999, como parte do programa de 

reestruturação da CNPC. Desde então, as três NOCs chinesas estão listadas em bolsas 

de valores nacionais e internacionais (Hong Kong, Nova Iorque e, no caso da Sinopec, 

Londres).Com isso, as empresas puderam levantar fundos e expandir seus mecanismos 

de investimentos no mercado mundial, além de realizar alianças estratégicas com outras 

empresas internacionais de petróleo (FRANCISCO, 2013). 

Tendo em vista o fato de que cada vez mais campos chineses de petróleo atingem sua 

fase de declínio e que a produção doméstica está se aproximando de seu pico (AIE, 

2011), a China depende quase que inteiramente do mercado internacional de petróleo 

para suprir seus incrementos de demanda. A percepção do governo chinês de sua 

vulnerabilidade às interrupções no suprimento de energia e à volatilidade dos preços de 

petróleo motivou a política de incentivo às aquisições, como apresentado na seção 2.2.2. 

As NOCs chinesas são encarregadas de garantir o suprimento estável de petróleo no 

país, e vêm investindo crescentemente em ativos de produção de petróleo estrangeiro. 

O ritmo de aquisições intensificou consideravelmente após a crise econômica de 2008, 

representando 17% de todas as transações mundiais de ativos de exploração e produção 

(E&P) no período entre 2009 e 2012 (FRANCISCO, 2013). Os investimentos das NOCs 

fora do país totalizaram US$ 32 bilhões em 2009 e atingiram nível recorde em 2012, 

com US$ 35 bilhões. (ROSS, 2013) Além das fusões, aquisições e parcerias 

                                                 
9
Downstream é o termo utilizado para se referir às indústrias de refino, distribuição e venda de derivados. 
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estabelecidas pelas NOCs, China utiliza de diversos instrumentos para suportar sua 

expansão no exterior, tais como as relações diplomáticas e os “loans-for-oil”– 

empréstimos em troca de petróleo, que foram bastante utilizados nos anos posteriores à 

crise econômica de 2008. Os “loans-for-oil” consistem em empréstimos de volumes de 

dinheiro dos bancos chineses, também estatais, para empresas ou países produtores de 

petróleo, com a opção de pagamento do empréstimo em petróleo (FRANCISCO, 2013). 

2.2.5 A atuação das multinacionais chinesas no Brasil 

As NOCs chinesas, no seu processo de internacionalização, vêm investindo também em 

ativos da indústria petrolífera brasileira. A atuação dessas empresas no Brasil demonstra 

o interesse da China em garantir seu acesso ao petróleo brasileiro, em linha com sua 

política segurança energética. 

O mais recente investimento das NOCs no Brasil se deu através da participação da 

CNPC (10%) e da CNOOC (10%) no consórcio vencedor da licitação para exploração 

do campo de Libra, no pré-sal brasileiro (MME, 2013). A Petrobras e a Sinopec 

assinaram, em junho do mesmo ano, uma carta de intenções para desenvolver um estudo 

conjunto para o Projeto da Refinaria Premium I, no estado do Maranhão, no qual 

indicam interesse em avaliar a criação de uma joint venture entre as duas empresas para 

implementação do projeto (PETROBRAS, 2013).  

Nos anos de 2010 e 2011 foram realizadas três importantes aquisições, apresentadas na 

Tabela 2.2. 

Tabela 2.2: Aquisições das NOCs chinesas no Brasil nos anos de 2010 e 2011. 

Ano 
Valor da aquisição 

(US$ bilhões) 
NOC chinesa Empresa adquirida 

Participação 

adquirida 

2010 7,0 Sinopec Repsol do Brasil 40% 

2010 3,07 Sinochem Statoil do Brasil 40% 

2011 4,8 Sinopec Galp Energia 30% 

Fonte: (FRANCISCO, 2013) 

Vale citar ainda que os bancos chineses, em 2009, realizaram um loan-for-oil para a 

Petrobras no valor de US$10 bilhões, tendo como pagamento a disponibilização de 150 

Mbpd de petróleo para a Sinopec no primeiro ano, e 200 Mbpd pelos nove anos 

subsequentes (FRANCISCO, 2013).  
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2.2.6 As especificações de qualidade dos derivados no mercado chinês 

Reduzir o teor de enxofre nos combustíveis para níveis próximos de zero é um passo 

essencial para reduzir as emissões locais do setor de transportes. A remoção do enxofre 

dos combustíveis não só reduz as emissões diretamente, mas, mais importante, permite 

a introdução de tecnologias de controle de emissões mais avançadas, que são sensíveis à 

presença desse componente (STANISLAUS, MARAFI e RANA, 2010). 

Os requisitos nacionais da China de qualidade dos combustíveis têm ficado 

consistentemente aquém dos padrões correspondentes a emissão dos veículos, o que tem 

resultado em barreiras à modernização da frota chinesa e atrasado a adoção de 

tecnologias mais avançadas de controle de emissões. Por exemplo, a implementação do 

padrão “China IV” para veículos pesados a diesel, que pretende reduzir a emissão de 

material particulado e NOx em 80% e 30%, respectivamente, foi postergada duas vezes 

ao longo dos últimos três anos devido à indisponibilidade de diesel de alta qualidade em 

nível nacional (ICCT, 2013). 

As agências reguladoras e as companhias de petróleo chinesas, ao longo da última 

década, vinham tentando entrar em acordo sobre um cronograma para disponibilização 

de combustíveis de baixo teor de enxofre em nível nacional. Em janeiro de 2013, 

motivado por um episódio sem precedentes de poluição local em centenas das principais 

cidades chinesas (CNRS, 2013; ICCT, 2013), a alta cúpula do governo chinês 

intercedeu diretamente na questão e resolveu o impasse. O Conselho de Estado da 

China anunciou um cronograma detalhado para implantar até 2018, em nível nacional, 

os padrões de qualidade "China V", que limitam o teor máximo de enxofre em10 partes 

por milhão (ppm) nos combustíveis. 

As empresas estatais de petróleo da China (PetroChina, Sinopec e CNOOC) estão 

implementando as adaptações necessárias nas refinarias para garantir o fornecimento de 

combustíveis de teor de enxofre ultra-baixo dentro dos prazos. O governo se 

comprometeu a usar, se necessário, incentivos fiscais ou políticas de preços de 

combustível podem ser usados para compensar o aumento do custo de tratamento dos 

combustíveis. 

Com o cronograma, apresentado na Figura 2.6, a China se torna um dos primeiros países 

em desenvolvimento a se comprometer em introduzir, exclusivamente em nível 

nacional, combustíveis de teor de enxofre ultra-baixo nos veículos a combustão. 
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Figura 2.6: Evolução dos níveis de enxofre dos combustíveis na China. 

Fonte: (ICCT, 2013) 

2.2.7 O parque de refino chinês 

A China atualmente possui o segundo maior parque de refino do mundo, com cerca de 

11,547 MM bpd de capacidade instalada, atrás apenas dos Estados Unidos (17,388 MM 

bpd) (BP, 2013). Não existem informações precisas sobre a capacidade total de refino 

da China, o que se deve principalmente à existência de um grande número de refinarias 

locais, apelidadas de “chaleiras” (teapot, em inglês), que não são formalmente 

reconhecidas pelo Estado (WU, 2011). 

A maioria da capacidade de refino na China pertence a duas NOCs: PetroChina 

(controlada pela CNPC) e Sinopec. Juntas, PetroChina e Sinopec controlam mais de 8 

MM bpd em capacidade de refino. As refinarias da PetroChina são localizadas 

principalmente no noroeste e nordeste chinês, embora sua nova refinaria, Guanxi 

Petrochemical, esteja localizada no sul da China, onde há potencial de alto crescimento 

da demanda de produtos. As refinarias da Sinopec estão localizadas nas regiões do 

centro-norte, sul e leste da China. Outras companhias chinesas, tais como CNOOC e 

Sinochem também operam refinarias. A CNOOC possui 800 Mbpd de capacidade de 

refino, incluindo a recém-inaugurada refinaria de Huizhou (240 Mbpd), na província de 

Guangdong (HACKET, NODA, et al., 2013). 

O parque de refino da China, até o início dos anos 1990s, foi desenvolvido com base 

nos petróleos domésticos, produzidos principalmente nas regiões ao norte, ao leste e ao 

centro do país. Os petróleos eram pesados, de baixo teor de enxofre e alta presença de 

ceras, para os quais a tecnologia de craqueamento catalítico fluidizado de resíduos 

Teores de enxofre (ppm) permitidos para a gasolina nas regiões da China 

Teores de enxofre (ppm) permitidos para o diesel nas regiões da China 
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(RFCC) tem uma boa adaptabilidade (HACKET, NODA, et al., 2013). Esse histórico, 

segundo Wu (2011), explica uma das principais características do parque de refino 

chinês, que é a grande capacidade de craqueamento de frações pesadas. O autor 

comenta que, em meados de 2010, a capacidade combinada de craqueamento catalítico, 

hidrocraqueamento, viscorredução, coqueamento e craqueamento térmico correspondia 

a 47% da capacidade de destilação do país. Este número é quase duas vezes a relação 

encontrada no Japão, muito maior que a média da Ásia-Pacífico e somente um pouco 

menor do que o verificado no parque de refino dos EUA, que é o mais complexo do 

mundo. 

Nos anos 1990s, com a perspectiva de que a demanda na China excederia sua 

capacidade de produção doméstica, o país começou a desenvolver mais seu parque 

refinador pela expansão e modernização de refinarias na costa, transformando-as em 

grandes complexos capazes de processar petróleos importados de alto teor de enxofre. 

Esses investimentos visavam, principalmente, a importação de petróleo do Oriente 

Médio (HACKET, NODA, et al., 2013). Os esforços produziram resultados notáveis. 

No início de 2011, Sinopec e PetroChina juntas possuíam capacidade de processar, pelo 

menos, 3,3 MM bpd de petróleos de alto teor de enxofre (WALLS, 2010). 

Isso também significa que cerca de 7 MM bpd da capacidade de processamento da 

China é adequada somente para petróleos de baixo teor de enxofre (doces), um fato que 

limita consideravelmente a escolha de fontes de importação de petróleo e estimula a 

China a procurar petróleos em regiões como África e América Latina. A pressão pela 

produção de derivados de alta qualidade agrava mais o quadro, especialmente na fase de 

adaptação do parque de refino, dando aos petróleos de baixo teor de enxofre maior 

vantagem competitiva. 

Como citado na seção anterior, a China vem investindo no aumento da capacidade de 

hidrotratamento e de hidrorrefino nos últimos anos, dadas as especificações mais 

restritivas de diesel e gasolina. No início de 2011, segundo Wu (2011), a China possuía 

3,2 MM bpd de capacidade de hidrotratamento e hidrorrefino, um salto dos menos de 

800 Mbpd no início de 2001.  

As taxas de utilização do refino chinês eram historicamente baixas (Figura 2.7), mas 

aumentaram significativamente desde o início dos anos 2000s. Antes de 1986, a política 
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do governo de maximização das exportações de petróleo reduziu a disponibilidade de 

carga para as refinarias domésticas. 

 

Figura 2.7: Evolução da capacidade de refino e do fator de utilização na China 

Fonte: Elaboração própria com dados de (BP, 2013) 

Embora mais petróleo bruto tenha sido destinado para consumo local desde então, a 

produção declinante, a rápida expansão da capacidade de refino e a existência de 

refinarias pequenas e muito pequenas mantiveram as taxas de utilização baixas até a 

maior parte da década de 1990 (WU, 2011). 
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3. Conceitos Básicos 

3.1 A diferenciação de preços dos petróleos no mercado internacional 

O petróleo, pela definição da American Society for Testing Materials (ASTM, 2011), é 

uma mistura de hidrocarbonetos de ocorrência natural, geralmente em estado líquido, 

podendo incluir compostos de enxofre, nitrogênio, oxigênio e metais, além de outros 

elementos. Embora todos os petróleos sejam constituídos predominantemente de 

hidrocarbonetos, a presença de outros componentes e, essencialmente, as características 

do petróleo podem ter variações importantes de acordo com sua região produtora. 

O número e a variedade de petróleos comercializados no mercado internacional têm 

aumentado constantemente ao longo dos anos, em parte como resposta aos interesses 

dos consumidores na diversificação das fontes de suprimento, em parte por causa do 

aumento da demanda mundial, que tem incentivado a produção em fronteiras de 

exploração de petróleo ainda pouco conhecidas (ENERGY INTELLIGENCE, 2010). 

As propriedades físicas dos petróleos são determinantes em sua comercialização no 

mercado internacional. Dado o número de correntes transacionadas e a diversidade de 

suas propriedades, os petróleos marcadores se tornaram elementos fundamentais para 

permitir o funcionamento do mecanismo de determinação dos preços de petróleo 

(SILVÉRIO, 2012). Como marcadores são entendidas as correntes de petróleo que, por 

sua ampla representatividade
10

, têm seu preço frequentemente utilizado nas fórmulas de 

precificação de outros petróleos no mercado internacional. Os principais marcadores 

globais são os petróleos Brent (Europa) e WTI (EUA)
11

. 

Embora os preços de diferentes petróleos se movam juntos, de modo geral, dois pontos 

sobre os diferenciais de preços merecem destaque, segundo Bacon & Tordo (2005). O 

primeiro deles é que os diferenciais entre alguns petróleos são muito amplos. O 

segundo, que a amplitude dos diferenciais de preços entre determinados pares de 

petróleos parece mudar conforme se altera o nível geral de preços. Os autores destacam 

                                                 
10

 As características de um marcador, que o tornam representativo, são: 1) ter transações comerciais 

transparentes; 2) ser comercializado por muitos participantes; 3) ter volumes físicos relevantes a serem 

transacionados, 4) ter independência (produção e logística não limitada a poucos participantes); 5) ter 

uma metodologia de coleta e tratamento dos dados de preços bem definida pelas price reporting agencies 

(PRA) (BRITO e CRAIK, 2013) 
11

Oman e Dubai também são utilizados frequentemente como marcadores no mercado asiático. O Brent, 

porém, vem sendo cada vez mais utilizado nas fórmulas de precificação neste mercado (PLATTS, 2011a) 
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a importância de se conhecer a existência desses diferenciais e entender como os 

mesmos variam ao longo do tempo, em especial para países exportadores com alta 

dependência das receitas do petróleo. Uma vez que, em geral, as projeções de preços no 

futuro são realizadas somente para os petróleos marcadores, desprezar possíveis 

variações nos diferenciais pode levar ao desbalanceamento das contas públicas, com 

consequências graves. 

O entendimento sobre os diferenciais é ainda mais crítico para novos produtores de 

petróleo, ou países com grandes reservas que pretendem começar a produzir, como é o 

caso atual do Brasil. A avaliação dos novos projetos e seus prováveis rendimentos vai 

depender de quão próximos os preços as serem pagos pelo petróleo específico estarão 

dos preços dos petróleos marcadores. Para esses casos, não existe experiência prévia 

que indique quanto os refinadores costumam pagar por aquele petróleo, o que faz com 

que nem mesmo a magnitude dos diferenciais médios entre seu preço e o do marcador 

seja conhecida. 

Ainda segundo Bacon & Tordo (2005), os petróleos diferem entre si por dois aspectos 

fundamentais: qualidade e localização. A composição exata da mistura de 

hidrocarbonetos e outros compostos é que vai determinar a mistura de produtos que 

podem ser obtidos a partir do refino desse petróleo. Os refinadores tentarão produzir o 

mix de produtos de maior valor agregado que puderem, mas estarão sujeitos a restrições 

como a complexidade de sua refinaria e a disponibilidade de petróleos para compor sua 

carga. Dessa forma, os petróleos com maior rendimento em produtos de maior valor 

agregado e que podem ser processados em várias refinarias vão determinar o prêmio 

sobre os petróleos que produzem maiores quantidades de produtos de menor valor 

agregado e que só podem ser processados num número limitado de refinarias. 

Com relação à localização, os petróleos produzidos mais próximos dos principais 

mercados refinadores precisarão ser transportados por menores distâncias e, portanto, 

serão mais atrativos. Esses petróleos, por isso, acabam determinando os prêmios ou 

descontos sobre os petróleos produzidos em regiões mais afastadas. 

Por fim, o diferencial de preços dos pares determinados de petróleo tende a aumentar 

com o aumento do nível geral de preços, como indicam os estudos de Cook (COOK, 

1998)e BMO (2004). Essa questão será mais bem explicada no item seguinte, que 

descreve o impacto das propriedades do petróleo no seu valor comercial. 
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3.2 A influência das características do petróleo no seu valor de mercado 

Diversos métodos podem ser aplicados para estimar as diferenças de preço entre 

petróleos diferentes com base nas suas propriedades. Estudos como os de Lima et al. 

(2012), Stratievet al. (2010), Bacon & Tordo (2005) e ExxonMobil (2001) utilizam de 

modelos estatísticos para estimar os efeitos dos diferenciais de qualidade sobre os 

diferenciais de preços, baseando-se especificamente nas diferenças de densidade, teor de 

enxofre e acidez dos petróleos. 

A densidade API é a forma mais comum de se referir à densidade do petróleo, e 

representa esta propriedade em uma faixa mais ampliada de valores do que a densidade 

convencional. A relação entre a densidade API e a densidade relativa de um petróleo é 

inversamente proporcional: quanto maior a densidade do petróleo, menor será seu grau 

API
12

. (BRASIL, ARAÚJO e SOUSA, 2011). A densidade é um indicador do teor de 

frações leves do petróleo, que têm normalmente maior valor agregado
13

, e é comumente 

utilizada como critério para classificação do mesmo. A maior parte dos petróleos possui 

densidade API na faixa de 20º a 45º (GARY, HANDWERK e KAISER, 2007).  

O teor de enxofre no petróleo é expresso em termos de percentual mássico e varia desde 

valores menores que 0,1% até maiores que 5%. O elemento aparece no petróleo em 

diversas formas: enxofre elementar, ácido sulfídrico (H2S), mercaptanas (RSH), tiofenos 

etc. Existe, de forma geral, um aumento do teor de enxofre com a redução do grau API 

(SZKLO, ULLER e BONFÁ, 2012). A remoção do enxofre concentrado nas frações 

pesadas do petróleo requer um refino mais complicado e custoso do que para frações 

leves (STANISLAUS, MARAFI e RANA, 2010). O enxofre é um componente 

indesejável no petróleo, pois, durante seu refino, atua como veneno de diversos 

catalisadores de processos, além de formarem importantes poluentes atmosféricos 

quando queimados diretamente (SOx). O enxofre é um indicativo do grau de refino 

necessário de petróleo. Em geral, petróleos de teor de enxofre maior do que 0,5% 

necessitam de um processamento mais profundo
14

 do que aqueles teores de enxofre 

mais baixo. O termo “azedo” é aplicado aos petróleos com teor de enxofre alto o 

                                                 
12

 A relação entre API e densidade é dada por:º     
     

   
  

  
 
      .  

13
Os produtos de maior valor agregado são gasolina, querosene de aviação e diesel, enquanto os de menor 

valor são os óleos pesados e escuros, ou combustíveis residuais. 
14

 Por processamento profundo entende-se a necessidade de submeter as frações de petróleo produzidas 

na destilação a processos complementares de tratamento, por exemplo o hidrotratamento, de forma a 

obter derivados dentro das especificações requeridas. 
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suficiente para precisar de tratamento especial. Petróleos de baixo teor de enxofre, por 

outro lado, são chamados “doces” (GARY, HANDWERK e KAISER, 2007; BRASIL, 

ARAÚJO e SOUSA, 2011). 

Com o aumento da disponibilidade de petróleos de elevada acidez, essa característica 

passou a ter grande importância na valoração dos petróleos. São considerados ácidos os 

petróleos com índice de acidez total (IAT) maior do que 0,5 mg KOH/g (BRASIL, 

ARAÚJO e SOUSA, 2011). O processamento de petróleos ácidos ocasiona problemas 

de corrosão nos equipamentos do refino e requer soluções técnicas especiais e custosas. 

Formas de mitigação do processo de corrosão envolvem a mistura de diferentes 

petróleos na carga da refinaria, a adaptação da metalurgia das unidades de refino (em 

especial, a destilação) e controle mais restritivo das variáveis de processo. Como o 

número de refinarias preparadas a processar petróleos ácidos é bastante reduzido, e o 

ajuste da acidez pela mistura de diferentes cargas é um processo caro, os descontos 

sobre petróleos ácidos se mostram bastante representativos (BACON e TORDO, 2005). 

Wang (2003) propõe um modelo hedônico para precificação de petróleo e conclui que 

os métodos de valoração baseados na densidade e teor de enxofre podem ter melhores 

resultados, se adicionarem um maior número de propriedades às análises. O modelo de 

Wang inclui viscosidade, ponto de fluidez e pressão de vapor Reid (PVR).  

A viscosidade representa a resistência ao escoamento e tem influência sobre o transporte 

do petróleo. Ponto de fluidez é definido como a menor temperatura na qual o petróleo 

ainda flui, e é um indicativo da parafinicidade
15

 da corrente. Maiores teores de 

hidrocarbonetos parafínicos implicam em maiores pontos de fluidez. Essa característica, 

bem como a viscosidade, é importante para definir as condições de temperatura 

necessárias para transferência em oleodutos e a estocagem do petróleo. Já a PVR, que é 

a pressão de vapor Reid resultante do aquecimento do petróleo a 37,8ºC, indica a 

presença de frações leves, e está associada à segurança no manuseio e estocagem do 

produto (BRASIL, ARAÚJO e SOUSA, 2011). 

O uso de correlações estatísticas para estimar o impacto das propriedades dos petróleos 

sobre sua diferença de preços possibilita estimar os diferenciais de uma forma simples, 

mas não permite captar, por exemplo, o impacto das variações dos mercados de 

derivados sobre os preços dos petróleos. Não permite, ainda, captar diferenças de 

                                                 
15

 Parafinas são hidrocarbonetos saturados, de cadeia normal ou ramificada. 
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valores nos petróleos que sejam decorrentes dos tipos de hidrocarbonetos que os 

compõem, que conferem qualidades aos seus derivados. Algumas das características 

associadas à composição dos hidrocarbonetos no petróleo são apresentadas na Tabela 

3.1. 

Tabela 3.1: Características importantes dos derivados e famílias de hidrocarbonetos que 

as favorecem 

Característica 
Derivado que a 

exige 

Família de 

hidrocarbonetos 

Combustão limpa Todos os 

combustíveis 

Parafínicos 
Facilidade de ignição Óleo diesel 

Baixa variação de viscosidade com a 

temperatura 

Lubrificante 

Facilidade de cristalização Parafina 

Ótima resistência à ignição Gasolina 

Aromáticos Solubilização de substâncias Solventes 

Elevado teor de carbono Coque 

Fonte: (BRASIL, ARAÚJO e SOUSA, 2011) 

Para captar diferenças como as citadas, os refinadores têm uma abordagem diferente 

sobre a questão do impacto da qualidade sobre os preços de petróleo, baseando sua 

análise em comparações mais detalhadas das propriedades físico-químicas das 

correntes. Os prêmios ou descontos sobre os petróleos são aplicados de acordo com os 

tipos e quantidades de derivados que podem ser obtidos a partir de seu processamento. 

Os refinadores fazem uso de modelos de simulação ou otimização para representar suas 

refinarias, na intenção de garantir uma operação otimizada de suas instalações 

considerando as condições de mercado (BACON e TORDO, 2005). 

A vantagem das simulações é a explicação das relações de causa e efeito, permitindo ao 

refinador simular os efeitos de todas as opções possíveis de processamento sobre sua 

margem. A configuração de refino, o nível de utilização das unidades de refino e os 

mercados determinam o valor relativo de um determinado petróleo. 

3.3 A influência do esquema de refino nos rendimentos em derivados 

Os rendimentos em derivados de um determinado petróleo, como apresentado no item 

anterior, dependem fortemente de características intrínsecas a este petróleo. Diferentes 
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configurações de refino, porém, podem levar a diferentes rendimentos em derivados 

partindo de uma mesma carga de petróleo, dependendo da complexidade da instalação. 

Como complexidade deve ser entendida aqui a capacidade da refinaria em converter 

frações pesadas, como óleo combustível e resíduo, em produtos mais leves, como 

gasolina, diesel e querosene de aviação (GARY, HANDWERK e KAISER, 2007). 

Uma medida usual da complexidade das refinarias é o índice de Nelson, que avalia o 

balanço entre os custos de investimento e operação das configurações de refino. O 

índice relaciona cada unidade que compõe o esquema de refino ao seu custo de 

investimento, utilizando como referência o investimento relativo à unidade de destilação 

atmosférica. O índice é de bastante utilidade na comparação de refinarias ou centros de 

refino. Alguns índices típicos, correspondentes às principais unidades de conversão 

utilizadas neste trabalho, são apresentados na Tabela 3.2 (SZKLO, ULLER e BONFÁ, 

2012). 

Tabela 3.2: Fatores de complexidade (Índice Nelson) de algumas unidades de processo 

Unidade de Processo 
Fator de 

complexidade 

Destilação Atmosférica 1,0 

Craqueamento catalítico (FCC) 6,0 

Hidrocraqueamento catalítico (HCC) 6,0 

Coqueamento retardado (COK) 5,5 

Hidrotratamento 1,7 

Reforma catalítica 5,0 

Fonte: (SZKLO, ULLER e BONFÁ, 2012) 

O refino, como apresenta Uller (2007), é o conjunto de processos físicos e químicos que 

objetivam transformar o petróleo em produtos adequados ao uso final, conforme as 

especificações exigidas para os mesmos nos respectivos mercados consumidores. O 

processo básico do refino é a destilação, onde o petróleo é fracionado em cortes que, 
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posteriormente, são utilizados como carga de outras unidades de refino, ou destinados 

ao blending
16

 para compor os derivados finais. 

As frações obtidas por meio da destilação representam a constituição “natural” de um 

petróleo em derivados, ou seja, quanto das faixas de hidrocarbonetos correspondentes 

aos derivados se pode obter a partir da mistura de hidrocarbonetos que compõe aquele 

petróleo específico. Outros processos de refino, porém, utilizando como carga os cortes 

de baixo interesse comercial, conseguem obter intermediários adequados para compor a 

mistura de derivados de maior valor agregado, viabilizando a obtenção de um perfil de 

produtos de maior valor de mercado. 

Embora diversas unidades estejam contempladas nas configurações de refino modeladas 

neste trabalho, o agrupamento das refinarias foi feito com base nas principais unidades 

de craqueamento presentes em cada configuração. As três unidades de conversão 

utilizadas como critério foram as de craqueamento catalítico fluidizado (FCC), 

coqueamento retardado (COK), e hidrocraqueamento catalítico (HCC)
17

. Embora outras 

unidades de refino representadas nos modelos também sejam capazes de agregar valor 

aos cortes de petróleo, essas foram as enfatizadas por alterar o perfil de produtos de 

maneira mais significativa. 

O processo de craqueamento catalítico converte cortes pesados em derivados mais 

nobres, aumentando preferencialmente o rendimento em gasolina e em GLP da 

refinaria. Sua carga típica são os gasóleos das unidades de destilação (atmosférica ou a 

vácuo), embora unidades que utilizam também o resíduo atmosférico como carga sejam 

comuns nas refinarias da China (WOODMACKENZIE, 2013). Quando associados a 

unidades de coqueamento retardado, podem utilizar como carga o gasóleo leve de 

coqueamento. 

O coqueamento é um processo não catalítico de craqueamento térmico que utiliza como 

carga, geralmente, o resíduo de vácuo. Esta unidade maximiza a produção de diesel da 

refinaria. Os principais produtos obtidos no processo decoqueamento são o coque, os 

gasóleos de coqueamento, nafta de coqueamento, e gás combustível (SZKLO, ULLER e 

                                                 
16

 As correntes intermediárias dos processos de refino são misturadas entre si em determinadas 

proporções para compor os derivados finais. As proporções de cada corrente nas misturas são otimizadas 

de modo a obter derivados nas especificações exigidas pelos seus respectivos mercados 
17

 O FCC modelado no trabalho tem como possível carga o resíduo atmosférico, de modo que opera como 

um RFCC. A capacidade de RFCC é predominante no parque de refino chinês (WOODMACKENZIE, 

2013). 
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BONFÁ, 2012). Embora o rendimento do coqueamento em derivados seja relativamente 

mais baixo do que outros processos de conversão, seus custos de investimento e 

operação são relativamente menores, o que faz com que esse processo seja bastante 

difundido nos parques de refino do mundo (STANISLAUS, MARAFI e RANA, 2010). 

Diferentemente de configurações de refino do tipo FCC, refinarias contendo unidades 

de coqueamento retardado têm margens fortemente dependentes do diferencial leve-

pesado, que é a diferença de preços entre os petróleos leves e “doces” e os petróleos 

pesados e de alto teor de enxofre. Refinarias complexas tendem a ter margens maiores 

quando processam petróleos pesados, e margens menores quando processam petróleos 

leves (GARY, HANDWERK e KAISER, 2007). 

Por fim, o hidrocraqueamento catalítico é tido como uma das unidades de conversão 

mais versáteis de uma refinaria, capaz de converter os intermediários residuais e da 

faixa do gasóleo em produtos mais leves. Como, diferentemente do COK e do FCC, o 

craqueamento no HCC é feito por meio da inclusão de hidrogênio, os intermediários 

que saem dessa unidade têm altíssima qualidade. O HCC é bastante sinérgico em 

relação a outras unidades de conversão, tais como FCC e COK (SZKLO, ULLER e 

BONFÁ, 2012). 

3.4 Refino marginal e precificação netback 

Os preços de petróleo bruto, gasolina, destilados e combustíveis residuais estão 

profundamente conectados uns aos outros. Os tipos de unidades disponíveis nas 

refinarias ao redor do mundo não somente têm impacto na lucratividade das refinarias, 

mas determinam, em grande parte, as margens entre os crus e os produtos e as 

diferenças entre esses mesmos crus e produtos. 

A essência da estrutura em torno da precificação de petróleos e derivados, bem como da 

lucratividade do refino, é a habilidade relativa de uma refinaria de produzir um variado 

perfil de produtos. Quanto mais produtos de maior valor agregado uma refinaria puder 

fazer, mais o refinador poderá pagar pela sua carga. 

As unidades de uma refinaria têm capacidades fixas, que vão sendo preenchidas 

conforme aumenta o volume de petróleo processado. Unidades de conversão como 

coqueamento retardado, hidrocraqueamento e FCC são dimensionadas para receber as 

frações pesadas provenientes da destilação, tendo em conta não só a capacidade de 
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destilação como o tipo de cru que deve alimentá-la (com seu percentual característico de 

frações pesadas).  

Como explica (LEFFLER, 2008), a unidade de coqueamento, em geral, é uma das 

primeiras a ser preenchida na refinaria, visto que converte óleo residual, de pouco valor 

comercial, em derivados médios e leves, de alto valor agregado
18

. Quando não há mais 

espaço na unidade de coque, o refinador procura preencher a próxima unidade de 

conversão mais rentável, por exemplo, o FCC.  

A margem de refino obtida com os barris de petróleo alimentados na refinaria, a partir 

do ponto em que o coqueamento atinge sua capacidade máxima, não será mais tão alta 

como a dessa unidade, mas sim próxima à da unidade de FCC, que passará a ser 

preenchida. No limite, com uma demanda alta o suficiente para preencher todas as 

unidades de conversão até o máximo de sua capacidade, o refinador estará operando na 

margem como se fosse um refinador simples. Dessa forma, uma mesma refinaria 

complexa pode operar, na margem, como sendo muito complexa ou até simples, 

dependendo do seu fator de utilização. 

A mesma regra de preenchimento das unidades de conversão pode ser estendida para 

toda a indústria do refino, com objetivo de esclarecer o impacto do parque de refino 

mundial nos preços. Com o aumento da demanda, as unidades (refinarias) mais 

rentáveis vão sendo preenchidas primeiro, seguidas de outras refinarias sucessivamente 

mais simples. Se a demanda for alta o suficiente para que a capacidade de refino mais 

simples precise entrar em operação, as margens de refino deverão se elevar para garantir 

a rentabilidade desses refinadores. 

A configuração marginal de refino será entendida neste trabalho como a configuração 

de menor margem relativa que precisa operar para atender ao volume requerido pelo 

mercado consumidor de um determinado petróleo. Na condição de equilíbrio, a margem 

de refino do refinador marginal será próxima de zero. Isto ocorre, porque margens 

positivas estimulariam o aumento da produção no grupo de refinarias de configuração 

semelhante, o que levaria a um excesso de oferta de derivados no mercado, ocasionando 

a redução dos preços e a queda das margens. Por outro lado, margens negativas 
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 A rentabilidade das unidades de conversão está profundamente relacionada com o diferencial de preços 

entre derivados leves e pesados. Uma alteração nessa relação de preços pode levar a um diferente mix 

ótimo de derivados, como será visto na discussão dos resultados deste trabalho. 
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provocariam a redução na utilização da capacidade de refino disponível, levando à 

escassez dos produtos no mercado e aumentando a procura pelos mesmos, o que 

causaria a elevação dos preços.  

 

Fonte: Elaboração própria. 

O preço netback do petróleo é obtido a partir da consideração de margem nula no refino 

marginal, utilizando a Equação 3.1 apresentada abaixo. 

Equação 3.1 

         ⌊∑      

 

    ⌋

  

 

Sendo di o rendimento ótimo do derivado i na configuração de refino marginal, Pdio 

preço do derivado i, e cOP os custos operacionais do refino marginal. PNETBACK é o preço 

do petróleo obtido considerando a margem de refino nula. 

Os rendimentos ótimos para os derivados de interesse no mercado da China e os custos 

operacionais, utilizados para o cálculo das margens e dos preços netback, foram obtidos 

por meio de modelos em programação linear. Os modelos foram desenvolvidos para 

representar as configurações de refino mais representativas no parque de refino chinês, 

como descrito no Capítulo 4. 

3.5 Modelos de refinarias em programação matemática 

Um modelo é uma representação simplificada da realidade, capaz de preservar 

equivalência adequada com o objeto modelado sob determinadas situações e enfoques. 

Os modelos matemáticos são comumente utilizados nas diversas técnicas, com 

finalidade de representar sistemas complexos. Estes modelos adotam expressões 

matemáticas, como equações algébricas e equivalências lógicas, para traduzir aspectos 

Margem 

Volume 

FCC+COK+HCC 

FCC+COK 

 FCC 

    HSK 

Demanda 

Figura 3.1: Ilustração das margens de refino de refinarias de diferentes complexidades 
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reais do sistema modelado. A dificuldade de encontrar o equilíbrio entre a fidelidade 

necessária e a simplificação desejada na representação faz com que a modelagem 

matemática seja vista, por vezes, não só como uma técnica, mas também como uma 

forma de arte. (POLLI, 2014; WILLIAMS, 1999) 

Em Programação Matemática, modelos são aplicados na otimização de processos 

envolvendo a maximização ou minimização de uma função objetivo, que representa 

grandezas como, por exemplo, lucro, custo, nível de utilização da instalação, tempo e 

confiabilidade. Para tanto, os limites, restrições, características gerais e indicadores a se 

maximizar (ou minimizar) devem ser traduzidos na forma de equações, inequações e 

relações lógicas num modelo matemático. Este modelo deve representar o sistema 

independentemente dos dados do cenário. Os dados que compõem o cenário são aqueles 

mutáveis no tempo, como produção de uma fábrica e demanda de um cliente, e um 

estado inicial do sistema. Ao compor-se um cenário, estes dados transformam-se nos 

parâmetros de entrada do modelo (WILLIAMS, 1999). 

A Programação Linear (PL) é uma forma de Programação Matemática na qual as 

variáveis são contínuas e apresentam comportamento linear em relação à função 

objetivo e às restrições. Um modelo de PL pode ser representado, formalmente, em 

notação matricial, através da seguinte formulação (MURTY, 1985): 

Equação 3.2 

          , 

Sujeito a: 

       

    

Onde z(x) é a função objetivo a ser otimizada (no caso da formulação apresentada, 

minimizada), A é uma matriz m n com os coeficientes das variáveis, b é um vetor 

coluna de tamanho m com os recursos disponíveis, c é um vetor linha de tamanho n 

contendo os custos unitários (se a função objetivo for maximizada c representará os 

lucros unitários), x representa um vetor coluna de tamanho n com o conjunto de 

variáveis do modelo, e representa operadores matemáticos (         ). 
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Os modelos de programação linear focados em refino apoiam decisões de planejamento 

e programação da produção, decidem sobre a carga a ser alimentada em cada unidade de 

processo, sobre composições do blending de produtos finais e modo operacional da 

refinaria. Alguns exemplos de equações que compõem o modelo de uma refinaria são: 

balanço material das unidades de processo (rendimentos), as equações de cálculo de 

propriedades dos produtos intermediários, as restrições de qualidade dos produtos 

finais, os limites de capacidade de unidades de processo, entre outras.  

Neste trabalho, o modelo de programação linear foi escolhido para representar os 

principais grupos de configurações de refino do parque chinês. A função objetivo dos 

modelos elaborados é a margem (lucro) do refinador, para a qual se deseja encontrar o 

valor máximo. Seu cálculo se dá pela soma das receitas obtidas com a venda dos 

produtos, subtraindo-se os custos operacionais e de aquisição de matérias-primas para 

as unidades de refino. As principais variáveis do modelo são, desta forma, os fatores de 

utilização das unidades de processo e a quantidade produzida de cada produto. As 

principais restrições na formulação são as especificações dos derivados produzidos. Não 

foram consideradas limitações de capacidade nas unidades de refino
19

, nem de demanda 

mínima ou máxima para os derivados.  

A aplicação difere do que ocorre em casos práticos da rotina de programação de 

produção, em que geralmente se parte de uma lista de petróleos disponíveis e de limites 

de capacidades reais, além de demandas limitadas para cada produto. A proposta aqui 

não foi de representar a operação de uma refinaria real, inserida num mercado real, mas 

de utilizar a representação de determinados esquemas de refino para diferenciar 

petróleos. Considera-se que o valor dos petróleos tem relação direta com sua máxima 

margem possível numa determinada configuração de refino. Considera-se, ainda, que a 

diferença entre as margens máximas obtidas para dois petróleos concorrentes pode ser 

utilizada como aproximação para sua diferença de preços.  

3.6 A evolução das margens de refino nos anos recentes 

Com o intuito de avaliar como as condições de mercado impactam as margens ótimas 

obtidas a partir de um petróleo, o histórico de preços (2000 a 2012) precisou ser 

dividido em três períodos distintos. Desta forma, no modelo de otimização que será 

implementado neste estudo, os rendimentos ótimos em derivados, em cada período, 
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 Exceto pela unidade de destilação, que teve sua carga fixada.  
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devem ser obtidos utilizando como premissas os preços médios para o ano 

representativo do período. Os períodos considerados para simulação neste estudo são 

apresentados a seguir 

A estagnação do refino (2000– 2003) 

O período de 2000 a 2003 é, em verdade, parte de uma fase longa de estagnação do 

refino de petróleo mundial, que se inicia na segunda metade da década de 1980 e se 

estende até a década passada. Nas décadas de 1980 e 1990, a atividade de refino de 

petróleo enfrentou margens reduzidas, o que motivou detentores de refinarias a saírem 

do negócio, vendendo seus ativos por preços consideravelmente depreciados. À época, 

as margens haviam sido impactadas pelos preços de petróleo, abalados pelo 

Contrachoque de 1986, e pelo enfraquecimento da demanda mundial, devido a inúmeras 

crises econômicas (no México, nos Tigres Asiáticos, Na Rússia, no Brasil e nos Estados 

Unidos). Somou-se a isto a pressão por investimentos em especificação de qualidade de 

combustíveis, que não resultaram necessariamente em maiores margens para os 

refinadores   (SZKLO, ULLER e BONFÁ, 2012). 

O período de estagnação foi representado neste trabalho pelos preços médios do ano de 

2002. 

A “Era de Ouro do Refino” (2003 – 2008) 

A economia mundial, impulsionada pelo crescimento acelerado dos países emergentes, 

entra num ciclo virtuoso, trazendo consigo um aumento da demanda por petróleo. Os 

países emergentes se tornam a principal força motriz da demanda global, assumindo 

papel cada vez mais importante também na esfera política. O consumo crescente de 

energia é potencializado pelo modelo de desenvolvimento adotado por essas nações, 

baseado no consumo intensivo de energia. Somando ao quadro a adoção de uma política 

interna de controle de preços de derivados de petróleo, implementada por esses países 

com objetivo de controle inflacionário, a pressão aumenta os preços dos petróleos leves, 

elevando os diferenciais leves-pesados (LIMA, DUQUE e NADAL, 2012). 

O período de 2003 a 2008 é conhecido como “Era de Ouro do  efino”, graças aos 

resultados extraordinários alcançados pela indústria de refino de petróleo, em especial 
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pelos refinadores independentes
20

. A alta participação desses refinadores, 

principalmente nos EUA e no noroeste europeu, está relacionada às aquisições de 

refinarias pouco lucrativas, ocorridas no período de estagnação. Os refinadores 

independentes apostaram no crescimento da demanda por derivados nobres e com 

especificações mais restritivas, adquirindo as refinarias depreciadas e investindo nas 

mesmas para adaptá-las ao processamento de petróleos mais pesados. Aproveitando-se 

dos maiores diferenciais entre leves e pesados, os refinadores realizaram margens 

elevadas por quase cinco anos, em função da baixa capacidade ociosa no refino mundial 

e a outras variáveis que causaram a elevação do nível de preços de forma geral. 

(SZKLO, ULLER, & BONFÁ, 2012) 

Os preços médios do ano de 2006 foram utilizados para levantamento dos rendimentos 

ótimos representativos desse período.  

A Depressão do Refino (2008 até os dias atuais) 

A Era de Ouro do Refino teve seu fim quando foi deflagrada a crise econômica mundial 

de 2008, que teve forte impacto negativo sobre a demanda mundial por petróleo e, por 

consequência, sobre seus preços. O preço de Brent, que ao longo de 2008 atingiu seu 

valor máximo histórico de 144 US$/bbl, chegou a 34 US$/bbl no final do ano 

(ENERGY SCOPE, 2013). Com objetivo de controlar a queda dos preços de petróleo, a 

OPEP, cartel composto pelos principais países exportadores de petróleo no mundo, 

coordenou um corte em sua oferta, especialmente focando petróleos pesados. Em 

paralelo, a oferta de pesados também foi impactada pela queda na produção dos 

petróleos pesados mexicanos, como o Maya, decorrente do declínio da produção dos 

campos de Cantarell (SZKLO, ULLER e BONFÁ, 2012). 

A menor oferta de pesados fez com que o diferencial leves-pesados fosse reduzido no 

período pós-crise, o que compromete a margem de refino, especialmente de refinadores 

mais complexos. Ainda hoje as margens permanecem reduzidas, embora os preços de 

petróleo e derivados se mantenham em patamares elevados. 

Os preços médios do ano de 2012 foram utilizados para representar este período no 

trabalho. 

                                                 
20

 Refinadores independentes são aqueles não integrados à produção de petróleo. 
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4. Metodologia 

Como asseverado nos capítulos anteriores, o objetivo deste trabalho é estimar o preço 

que o refinador chinês estaria disposto a pagar pelo petróleo brasileiro no ano de 2020, 

período em que se espera um volume significativo de excedente de petróleo para 

exportação. Com base no preço estimado, será feita uma avaliação se este valor é 

suficiente para remunerar os investidores do pré-sal. O petróleo do pré-sal foi 

considerado, neste trabalho, o principal componente do volume de petróleo excedente. 

A metodologia utilizada para estimar o valor do petróleo brasileiro na China se baseia 

no conceito de refino marginal e na precificação netback. Partindo dos dados sobre as 

configurações de refino disponíveis no parque chinês, foram elaborados modelos de 

programação para representar os principais grupos de refinarias. Os modelos foram 

otimizados com objetivo de levantar os rendimentos em derivados a partir do 

processamento de um petróleo de carga, com características similares ao petróleo do 

pré-sal. 

A partir dos rendimentos obtidos nas otimizações, foram calculadas as evoluções das 

margens de refino para cada grupo de refinarias, utilizando o histórico de preços do 

petróleo de carga e dos derivados produzidos. A configuração marginal de refino foi 

determinada como sendo a de margens mais próximas a zero, avaliando-se o 

comportamento das margens ao longo do tempo. 

Uma vez encontrada a configuração marginal de refino, a carga do modelo dessa 

configuração foi alterada para o petróleo brasileiro, com objetivo de se obter seus 

rendimentos e custos de processamento. Esses rendimentos foram a base para obtenção 

do preço netback do petróleo do pré-sal, que foi calculado para toda a série histórica, 

numa tentativa de simular qual teria sido seu preço caso este petróleo estivesse 

disponível nos anos passados. Esses preços do petróleo no passado foram comparados 

com os preços netback do petróleo de carga. Paralelamente, os preços realizados do 

petróleo de carga foram comparados aos preços do petróleo marcador Brent. Obtendo-

se o diferencial médio de preços entre o petróleo do pré-sal e o de carga, e o diferencial 

entre o petróleo de carga e o marcador, indiretamente, obtém-se o diferencial entre o 

petróleo do pré-sal e o Brent, segundo a ótica netback do refinador chinês. 
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Até então, os cálculos feitos procuravam avaliar o presente e o passado. Para chegar ao 

preço do petróleo do pré-sal na China em 2020, foi utilizada uma projeção do preço de 

Brent no futuro e aplicada a ela o diferencial esperado entre o Brent e o petróleo 

brasileiro. Após o desconto dos custos de transporte, o preço do petróleo na China foi 

comparado com o custo de sua produção no Brasil, permitindo as análises apresentadas 

no Capítulo 5. 

As etapas de cálculo e as considerações realizadas para chegar aos resultados do 

trabalho são apresentadas nos diagramas em Figura 4.1 e Figura 4.2, e descritas nos 

itens a seguir. 

4.1 Estimativa do preço do petróleo brasileiro na China  

4.1.1 Agrupamento das refinarias do parque de refino chinês 

A listagem completa de refinarias do parque de refino chinês, com as capacidades de 

suas respectivas unidades de processamento para o ano de 2012, foi obtida em 

(WOODMACKENZIE, 2013). A Tabela 4.1, abaixo, é um resumo dessa listagem e 

apresenta os grupos de configurações de refino, o número de refinarias em cada grupo e 

a capacidade total de processamento (capacidade de destilação atmosférica): 

Tabela 4.1: Resumo da listagem completa de refinarias do parque chinês 

Grupo 
Número de 

refinarias 

Capacidade 

(MM bpd) 

% da 

capacidade 

total 

Acumulada 

FCC 30 1,54 11% 11% 

FCC+COK 43 3,09 23% 34% 

FCC+HCC 9 1,59 12% 46% 

FCC+HCC+COK 31 6,49 48% 94% 

COK 5 0,38 3% 97% 

HCC 2 1,55 1% 98% 

TOP 8 3,09 2% 100% 

Total 128 13,53 100%  

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados de (WOODMACKENZIE, 2013). 
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Figura 4.1: Diagrama da metodologia aplicada no trabalho – parte 1 de 2 
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Figura 4.2: Diagrama da metodologia aplicada no trabalho – parte 2 de 2 
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O agrupamento das refinarias foi realizado com base em suas principais unidades de 

conversão de frações pesadas, uma vez que essas são as unidades capazes de alterar 

mais significativamente os rendimentos do refino. Os quatro primeiros grupos 

apresentados na Tabela 4.1 foram os escolhidos para representar o parque de refino 

chinês, porquanto, juntos, representam 94% da capacidade total de refino do país. Além 

desses grupos representativos, foi modelada também uma configuração sem nenhuma 

unidade de conversão disponível, a ser referida doravante como Grupo 1 – 

Hidroskimming (HSK). O objetivo de modelar um esquema de refino sem capacidade 

de conversão foi representar o comportamento das margens num caso em que as 

unidades de conversão de refinarias mais complexas já estivessem saturadas. Neste 

caso, mesmo que a refinaria seja mais complexa, ela estaria operando na margem como 

se fosse simples (como discutido no Capítulo 3, seção 3.4). 

Os cinco grupos modelados e as principais unidades de conversão disponíveis para cada 

um deles são apresentados na Tabela 4.2, abaixo. 

Tabela 4.2: Grupos de configurações adotados para representar o parque de refino chinês. 

Grupo Principais unidades de conversão disponíveis 

1 Somente destilação e tratamentos (HSK) 

2 Craqueamento catalítico fluidizado (FCC) 

3 FCC e Coqueamento retardado (COK) 

4 FCC e Hidrocraqueamento catalítico (HCC) 

5 FCC, COK e HCC 

Fonte: Elaboração própria. 

Outras configurações de refino com pequenas participações, tais como a do tipo topping 

(grupo 7 – TOP) e as que possuem somente unidades de conversão de coqueamento 

retardado (grupo 5 – COK) ou hidrocraqueamento (grupo 6 – HCC), não foram 

modeladas, por sua pequena representatividade. 

Existem ainda no parque de refino chinês unidades de refino que não foram incluídas 

nos modelos, tais como as de viscorredução, de recuperação de aromáticos e de 

produção de betume. Essas unidades foram omitidas na modelagem ou por terem 

capacidades pouco representativas no refino (< do que 2% da capacidade total do 
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parque), ou por serem destinadas à produção de derivados que não foram considerados 

nas equações de rendimento. 

Os modelos das configurações de refino incluem unidades de isomerização, alquilação e 

reforma catalítica, com objetivo de internalizar aos custos de refino os componentes 

utilizados para melhorar a octanagem da gasolina. Incluem, ainda, unidades de 

hidrotratamento das frações (diesel, querosene, nafta). Os diagramas de blocos 

apresentando as unidades contidas em cada uma das 5 configurações modeladas são 

apresentados nas figuras do Anexo A. 

4.1.2 Modelagem das configurações de refino 

Os grupos de configurações de refino 1 a 5 foram representados por modelos de 

programação linear desenvolvidos utilizando o software Aspentech PIMS®, que é um 

software comercial de uso difundido na indústria do refino. Os modelos de programação 

linear são utilizados nas refinarias para avaliação de cargas, otimização do perfil dos 

produtos produzidos e no planejamento diário da produção. Mais especificamente, 

modelos em PIMS® são utilizados na seleção de petróleos importados, inclusive por 

refinadores chineses, como reportam Yong e Dechao (2010), Weican et al. (2003) e 

Xin-Cheng (2003). 

O ponto de partida para a elaboração dos modelos foi o arquivo padrão do PIMS®: 

Volume Sample, que representa uma refinaria genérica, incluindo as principais unidades 

de processamento. Os modelos dos grupos foram obtidos a partir de ajustes no Volume 

Sample. A Tabela 4.3, abaixo, apresenta os principais ajustes realizados: 

Tabela 4.3: Exemplos dos ajustes realizados nos modelos de programação linear 

Ajuste Exemplo 

Retirada de unidades de conversão que não 

existem nas configurações modeladas. 

Para chegar à configuração do grupo 1, que 

possui somente a unidade de FCC para 

conversão de pesados, foram retiradas as 

unidades de COK e HCC. 

Redirecionamento de correntes. 

A corrente de óleo leve de reciclo (LCO), 

produto do FCC, que no modelo padrão é 

enviada diretamente para a mistura de 

produtos finais, possivelmente como diluente 

de óleo combustível, passou a ter como opção 

a passagem pelo HDT de diesel, 

possibilitando sua incorporação no pool deste 

produto.  
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Ajuste Exemplo 

Rendimento das unidades 

Para os modelos sem a disponibilidade de 

HCC, unidade que tem como parte da carga os 

produtos gerados no COK e produz derivados 

de baixíssimo teor de enxofre, os parâmetros 

da unidade de HDT de diesel foram 

redefinidos para representar um HDT de 

maior severidade. 

Limites de capacidade das unidades 

Somente a unidade de destilação teve sua 

carga mantida fixa em 1 barril por dia (bpd). 

As outras unidades todas foram deixadas sem 

limite superior, de modo que os rendimentos 

obtidos representam os ótimos para uma 

configuração de refino ajustada perfeitamente 

ao petróleo de carga. 

Exclusão/inclusão de petróleos 

A carga da unidade foi mantida fixa em 1bpd 

e composta de somente 1 único petróleo. Foi 

incluída no modelo a caracterização do 

petróleo Lula, que representa as características 

do petróleo brasileiro a ser vendido à China 

em 2020. 

Especificações de qualidade dos derivados 

produzidos 

Foi incluído no modelo um diesel de baixo 

teor de enxofre como possível produto. As 

especificações de todos os produtos foram 

substituídas pelas dos produtos com histórico 

de preços, conforme (PLATTS, 2013) 

Ajuste dos preços 

Os preços de petróleo e derivados foram 

ajustados com base nos preços Platts 

(ENERGY SCOPE, 2013). Os preços de 

insumos e energia elétrica também foram 

atualizados. 

Fonte: Elaboração própria. 

Uma descrição completa das unidades contidas nos modelos e dos rendimentos 

considerados para cada processo é apresentada no Anexo VI. O diagrama apresentado 

na Figura 4.3 auxilia o entendimento das etapas da modelagem das configurações de 

refino. 
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Figura 4.3: Diagrama da modelagem das configurações de refino 
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Os rendimentos e consumos considerados para as unidades no modelo padrão (Volume 

Sample) foram avaliados com base em diversas referências, entre elas publicações, 

estudos técnicos e entrevistas com especialistas da área de processamento de petróleo 

(GARY, HANDWERK e KAISER, 2007; HIDROCARBON PROCESS, 2008; 

MAPLES, 2000; PETROBRAS, 2006). 

Conforme citado anteriormente (Capítulo 3, seção3.5), os limites de capacidade das 

unidades de conversão foram eliminados, para que a solução ótima das configurações 

modeladas seja o melhor rendimento em derivados que se possa obter a partir do 

petróleo de carga adotado. Esta flexibilização compensaria, ainda, o grau de liberdade 

perdido ao se operar a configuração modelada com um único petróleo na carga. 

4.1.3 Escolha do petróleo de carga 

Como petróleo de carga é entendido neste trabalho o petróleo adotado como carga 

única das configurações modeladas, com objetivo último de determinar o tipo de refino 

que precificará o petróleo brasileiro (refino marginal).  

O petróleo de carga foi selecionado a partir de uma lista de petróleos ofertados 

atualmente à China, levantada com informações de WoodMackenzie (2013). Outra 

condição obrigatória era a disponibilidade de preços históricos do petróleo na região 

(CIF Cingapura), obtidos em Energy Scope (2013). Os critérios principais utilizados na 

escolha do petróleo foram a similaridade com as características físico-químicas do 

petróleo do pré-sal e a relevância da participação do petróleo no volume importado pela 

China.  

A Tabela 4.4 relaciona os petróleos com preços disponíveis, bem como o petróleo 

brasileiro do pré-sal, e suas respectivas características. 
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Tabela 4.4: Lista de petróleos, com suas origens e principais características 

Petróleos País de Origem ºAPI 
Teor de 

enxofre (%) 
Acidez (%) 

Brent Reino Unido 38,5 0,41 0,09 

Dubai Dubai 30,4 2,13 0,05 

Oman Oman 33,0 1,14 0,48 

Tapis Malásia 45,6 0,03 0,18 

Árabe Leve Arábia Saudita 33,0 1,83 0,0 

Árabe Pesado Arábia Saudita 27,4 2,8 0,10 

Cabinda Angola 32,6 0,12 0,13 

Bonny Light Nigéria 32,9 0,16 0,19 

Lula Brasil 29,3 0,36 0,57 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados de (ENERGY INTELLIGENCE, 2010; BG 

GROUP, 2013). 

Neste trabalho optou-se pelo petróleo Árabe Pesado para a carga da unidade, uma vez 

que a densidade API desse petróleo está entre as mais próximas do brasileiro, como 

pode ser verificado na Tabela 4.4. Além disso, como a Arábia Saudita é responsável 

atualmente por 19% das importações chinesas (EIA, 2014), o volume de Árabe Pesado 

processado pela China é bastante significativo. Não é esperado um declínio na produção 

do Árabe Pesado até 2020, de modo que sua participação nas importações dentro deste 

horizonte deve se manter importante. A diferença considerável entre os teores de 

enxofre dos dois petróleos terá impactos sobre sua valoração, que serão discutidos no 

Capítulo 5. 

O objetivo da aplicação dos modelos foi de levantar o rendimento ótimo do petróleo de 

carga para cada uma das configurações de refino avaliada. Não era objetivo avaliar o 

desempenho da configuração de refino propriamente dita, mas sim diferenciar petróleos 

quanto à sua capacidade de produzir os derivados de interesse comercial no mercado 

chinês.  

4.1.4 Preços adotados e derivados produzidos 

Os derivados a serem produzidos nas configurações de refino modeladas foram 

selecionados de modo a representarem as especificações dos derivados efetivamente 

consumidos na China. As transações de compra e venda de derivados no mercado 

asiático, de modo geral, usam como referência os preços de fechamento do mercado de 
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Cingapura (PLATTS, 2013). Por isso, os preços e especificações dos derivados 

utilizados no trabalho tomaram como referência derivados com preços spot levantados 

em Cingapura, conforme apresentado na Tabela 4.5. 

Tabela 4.5: Derivados utilizados nos modelos e suas referências para obtenção de preços e 

especificações 

Derivados Referência Platts 

Gás natural* 
Equivalente em energia ao preço do LSFO 1%(em 

US$/MMBtu) 

Propano Naphtha Singapore – (Naphtha – Propane)ARAB GULF 

Butano Naphtha Singapore – (Naphtha – Butane)ARAB GULF 

Isobutano** Butano – 1,22*** 

Nafta leve Naphtha Singapore 

Gasolina Regular Premium Unleaded Singapore 95 RON (50 ppm) 

Gasolina Premium Super Unleaded Singapore 97 RON (50 ppm) 

QAV Jet/Kerosene - Singapore 

Diesel BTE Gasoil 50 ppm Singapore 

Diesel ATE Gasoil 0.05%S Singapore 

Óleo Combustível BTE HSFO 180 2.0%S Singapore 

Óleo Combustível ATE HSFO 380 4.0%S Singapore 

*O gás natural é comprado pela refinaria para produção de H2, pelo processo de Reforma a vapor, e para uso como 

energético, quando necessário.**Oisobutano tem compra permitida nos modelos para ser utilizado como carga da 

Reforma Catalítica.***O fator 1,22 corresponde à diferença de preços entre iC4 e nC4 no golfo dos EUA entre 1995 

e 2009. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A seleção dos derivados de referência procurou a melhor aproximação possível das 

especificações do mercado chinês, considerando que a China vem passando por um 

recrudescimento das especificações de qualidade de combustíveis (ver Capítulo 2, seção 

2.2.6). 

Foram utilizados preços em Cingapura por este mercado ser representativo para as 

transações de petróleos e derivados no mercado asiático (PLATTS, 2011a). Além disso, 

os preços de varejo no mercado chinês não representariam a margens alinhadas com o 

que ocorre no mercado internacional, uma vez que os preços de combustíveis eram 

controlados diretamente pelo governo chinês até bem pouco tempo (2009), enquanto os 

preços de petróleo já estavam alinhados ao mercado internacional (EIA, 2014). 
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Os preços de derivados utilizados como premissas dos modelos podem ter grande 

impacto na determinação do rendimento ótimo de um petróleo numa determinada 

refinaria. Num cenário de baixo diferencial entre derivados leves e pesados, por 

exemplo, as unidades de conversão de frações pesadas são menos lucrativas e, portanto, 

o modelo pode apontar para uma utilização menor dessas unidades, obtendo no ponto 

ótimo um rendimento maior de derivados pesados. Algo semelhante ocorre quando o 

diferencial entre os derivados de alto e baixo teor de enxofre fica menor: a otimização 

aponta para uma utilização menor das unidades de tratamento. 

Para representar diferentes períodos históricos do refino e, portanto, possíveis variações 

na relação entre preços de derivados, os modelos foram alimentados com preços médios 

de três anos (2002, 2006 e 2012), para fins de comparação dos rendimentos ótimos. Os 

preços de 2002 representam a fase de estagnação do refino, os de 2006 a chamada “Era 

de Ouro”, e os de 2012 indicam o comportamento das margens de refino na fase de 

“depressão”. A descrição das fases é apresentada no Capítulo 3, seção 3.6.  

Além das premissas de preços de petróleo e derivados, os custos operacionais com 

aquisição de ácido sulfúrico, catalisador e químicos (FCC) e energia elétrica foram 

atualizados nos modelos conforme referências obtidas para o ano de 2012, conforme 

indicado na Tabela 4.6. Os valores foram mantidos os mesmos nas otimizações dos anos 

de 2002 e 2006, pela dificuldade de obtenção de dados confiáveis e pelo pequeno 

impacto que os mesmos causam nas margens de refino.  

Tabela 4.6: Referências para custos de energéticos e insumos em 2012 

Energético / Insumo Referência para preço em 2012 

Ácido sulfúrico (CRU, 2012) 

Energia elétrica (ENERGY COLLECTIVE, 2013) 

Catalisadores e químicos (ASPENTECH, 2006) 

 

4.1.5 Otimização dos modelos de programação matemática 

Com base nas premissas comentadas nas seções anteriores, a otimização dos modelos 

será feita para os conjuntos de preços dos três anos: 2002, 2006 e 2012. Os resultados 

da otimização fornecerão, para cada configuração de refino, quanto foi utilizado de cada 

uma das unidades de refino disponíveis e, principalmente, os rendimentos em derivados 

que maximizam o lucro do refinador. Cada petróleo utilizado na carga terá seus próprios 
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rendimentos ótimos em derivados, que podem inclusive variar com a alteração das 

premissas de preços de derivados. Esses rendimentos, bem como os custos operacionais 

da refinaria, serão utilizados no cálculo das margens de refino a partir da Equação 4.1. 

Equação 4.1: 

    ∑      

 

        

Onde: 

M: margem líquida do refinador; 

di: rendimento do derivado i (resultado da otimização); 

Pdi: preço do derivado i (a partir do histórico de preços obtidos em (ENERGY SCOPE, 

2013)); 

cOP: custos operacionais; 

Pp: preço de aquisição do petróleo (a partir do histórico de preços obtidos em 

(ENERGY SCOPE, 2013)). 

 

4.1.6 Determinação do refino marginal 

Os preços históricos do petróleo de carga e dos derivados foram substituídos nas 

equações de margem obtidas para cada configuração de refino, que seguem a forma da 

Equação 4.1, com objetivo de verificar a evolução das margens de cada configuração ao 

longo do tempo. Como comentado anteriormente, as equações obtidas para o ano de 

2002 foram aplicadas para o período entre 2000 e 2003. O mesmo ocorre para as 

equações de 2006 (que representam o período de 2004 a 2008) e as de 2012 (2009 a 

2012).  

A configuração marginal de refino é aquela que apresenta ao longo do tempo as 

margens líquidas mais próximas de zero. A avaliação foi feita separadamente para cada 

período, como será visto no Capítulo 5. 
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4.1.7 Obtenção do diferencial de preços entre o petróleo do pré-sal e o marcador 

O petróleo do pré-sal foi representado no trabalho pela amostra do campo de Lula, cujas 

características dos cortes foram disponibilizadas pela BG Group (2014). 

A configuração marginal do parque chinês determinada a partir do petróleo de carga, o 

Árabe Pesado, teve sua carga alterada para o petróleo de Lula. Considera-se aqui que o 

petróleo do pré-sal entrará no parque chinês como concorrente do Árabe Pesado, 

substituindo (ou complementando) a demanda por este óleo no refino, como 

apresentado na seção 4.1.3. Foram obtidos dessa forma os rendimentos do Lula, com 

base nos quais é possível estabelecer o diferencial deste com seu concorrente. 

Para entender como o diferencial de preços se comporta com a variação da relação de 

preços entre os derivados, os preços netback dos dois petróleos foram calculados ao 

longo de todo o período entre 2000 e 2012. Embora a corrente Lula não estivesse 

disponível no período, a proposta foi simular qual teria sido seu preço por meio de suas 

margens, para compará-lo com os preços netback do Árabe Pesado. Paralelamente, 

também foi calculado o diferencial entre os preços realizados do Árabe Pesado e o Brent 

(petróleo marcador). O objetivo final era de obter a diferença de preços entre o petróleo 

do pré-sal e o Brent, uma vez que as projeções de preços futuros são feitas, geralmente, 

para os petróleos marcadores. 

O preço do petróleo brasileiro no período em que se espera grande disponibilidade deste 

petróleo para exportação, que se projeta ser próximo a 2020 (ver Capítulo 2 desta 

dissertação), é estimado com base no seu diferencial com o Brent. Para a projeção do 

preço de Brent em 2020 foi utilizado o cenário de referência da Energy Information 

Administration (EIA), ligada ao Departamento de Energia dos EUA (EIA, 2013). O 

cenário da EIA foi o selecionado porque, além da projeção do preço de Brent, 

apresentava também projeções para os preços de derivados. Com os preços de derivados 

em 2020, foi possível fazer uma avaliação de qual dos períodos históricos era mais 

similar, de modo que o diferencial a ser aplicado entre o Brent e o petróleo do pré-sal 

fosse o mais adequado. Cabe destacar as principais considerações desta etapa do 

trabalho, que são listadas a seguir: 

 Os preços de petróleo Brent evoluirão até 2020 segundo cenário de referência da 

EIA (2013); 
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 As relações de preços dos petróleos e derivados entre o mercado asiático e o 

mercado da Bacia do Atlântico (EUA e Europa) terão mesma variação 

percentual no período, uma vez que são considerados mercados integrados. 

 O diferencial de preços entre o petróleo do pré-sal na China e o Brent (FOB) 

deve variar conforme os fatores analisados a partir do histórico. 

 A elevação da capacidade de refino na China ocorrerá em linha com a demanda 

doméstica, e não haverá alteração significativa da complexidade do parque até 

2020, de forma que o refino marginal do petróleo brasileiro se manterá o 

mesmo. 

4.2 Custo de frete 

O preço máximo a ser pago pelo petróleo brasileiro foi calculado com base nos preços 

de derivados em Cingapura, de forma que, para saber o valor a ser pago ao produtor 

brasileiro, deve ser descontado o custo de transporte do Brasil até a Ásia. 

O custo de transporte do petróleo bruto é mensurado com base na escala da associação 

comercial Worldscale. A associação publica anualmente uma taxa básica fixada para 

viagens entre cada um dos portos de carga e descarga no mundo. A taxa básica é 

especificada para um navio petroleiro de tamanho apropriado, no mercado spot, para 

uma única viagem. As flutuações do mercado de afretamento são mensuradas em 

“pontos Worldscale”, que representam percentuais dessa taxa básica e são publicados 

diariamente por empresas desse mercado. O frete a ser pago pelo transporte de uma 

carga de petróleo entre dois portos é obtido pela multiplicação dos pontos Worldscale, 

na data, pela taxa básica, anual (PARKASH, 2003). 

Não faz parte do escopo deste estudo fazer projeções para os fretes, uma vez que essa 

tarefa envolveria diversas variáveis não discutidas aqui (por exemplo, previsões para as 

movimentações de cargas internacionais, disponibilidades de navios petroleiros, entre 

outros). O frete do ano de 2020 foi aproximado pelos valores de frete encontrados na 

atualidade. 

Para o transporte de uma carga de petróleo entre o porto de Angra dos Reis (Tebig), no 

Rio de Janeiro, Brasil, e o porto de Cingapura, a taxa básica Worldscale 2014 é de 47,09 

US$/t, ou 6,42 US$/bbl. Os “pontos Worldscale”, divulgados diariamente por Poten & 

Partners (2014), foram de 43 no mês de março de 2014, para o trecho entre oeste da 

África e o Far East. Logo, o valor do frete utilizado será de 6,42 × 0,43 = 2,76 US$/bbl. 
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4.3 Estimativa dos custos de produção do petróleo brasileiro no Pré-sal 

O custo de investimento médio por barril por dia de capacidade (C) foi calculado pela 

Equação 4.2 

Equação 4.2 

  
  

 
 
 

 
       

 

Onde VP é o valor presente do investimento de capital em 1 b/d capacidade; r é a taxa 

de desconto do investimento, em percentual ao ano; t o tempo de vida útil do campo, em 

anos. 

O custo de investimento deve levar em conta que a capacidade instalada de produção de 

um campo corresponde a sua produção de pico, e não à capacidade média ao longo de 

sua vida. Foi considerado aqui que a capacidade média de produção do campo ao longo 

de sua vida útil representa, aproximadamente, 40% do pico (ver Figura 4.4). O custo de 

investimento por barril produzido (Cinv) será dado por: 

     
 

    
 

O custo de produção total do petróleo brasileiro do pré-sal (Cprod) será, então, dado pela 

Equação 4.3. 

Equação 4.3 

      (        ) 

Figura 4.4: Curva de produção padrão 

Fonte: (LUCCHESI, 2011) 



52 

 

 

Além disso, nos contratos de partilha, modelo fiscal aplicado à maior parte dos futuros 

campos do pré-sal brasileiro
21

, uma parcela do petróleo extraído é de propriedade do 

governo (LUCCHESI, 2011). O petróleo produzido no campo é divido em duas partes: 

o óleo-custo (cost oil) e o óleo-lucro (profit oil). A parcela referente ao óleo-custo é 

destinada integralmente ao investidor, para pagar os custos relacionados à produção, 

enquanto o restante da produção, chamada óleo-lucro, é dividido entre o governo e os 

investidores. Portanto, o óleo do governo deve ser descontado do total da produção do 

campo, já que não pode ser vendido pelos produtores e não fará parte do retorno ao seu 

investimento. Será adotado para a parcela de petróleo do governo o valor de 41,65% do 

óleo-lucro e 30 anos como tempo de produção do campo, ambas utilizando como 

referência o campo de Libra (MME, 2013).  

O preço de indiferença, ou preço de breakeven do petróleo do pré-sal, por sua vez, é 

calculado pela Equação 4.4. 

Equação 4.4: 

                 
       

     
 

Onde x é a participação do governo sobre o óleo-lucro. 

A Equação 4.4 foi obtida a partir do raciocínio apresentado na sequência: 

                                                 
21

Salvo aqueles licitados antes da mudança do marco regulatório e aqueles sob regime de cessão onerosa 

(LUCCHESI, 2011). 
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r: taxa de desconto do investimento; RT: receita total por barril de petróleo; CT: Cprod; 

QCOST: produção relativa ao óleo-custo; QPROFIT: produção relativa ao óleo-lucro.  

As considerações e cálculos para obtenção do preço de breakeven serão apresentadas no 

Capítulo 5. 

 

4.4 Limitações da metodologia utilizada no trabalho 

Algumas limitações da metodologia proposta neste trabalho para determinação dos 

diferenciais de preço entre petróleos são listadas a seguir: 

 O método não é capaz de captar o impacto da acidez nos diferenciais de preço  

entre petróleos. Consideráveis descontos de preços são aplicados a petróleos 

ácidos, já que o processamento desses petróleos exige adequação metalúrgica 

das unidades de refino ou a diluição para ajuste da acidez da carga, ambos 

implicando em custo para o refinador. 

 As unidades de refino foram modeladas considerando rendimentos típicos. Na 

prática, os rendimentos de cada unidade podem variar significativamente, 

dependendo da tecnologia aplicada e das condições de operação, entre outros 

fatores. Os rendimentos ótimos, resultantes das otimizações dos modelos, 

poderiam ser alterados se fossem considerados outros rendimentos factíveis. 
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 A composição dos petróleos produzidos pode variar consideravelmente ao 

longo do período de produção do campo, alterando as propriedades de seus 

cortes. Os rendimentos ótimos de uma corrente de petróleo, portanto, podem 

variar com o tempo. 

 A metodologia não considera fatores de precificação de petróleos que vão além 

de sua composição, tais como interesses estratégicos, volumes disponibilizados 

etc. 

 As diferenças de preço de petróleos baseadas na localização dos mesmos 

dependem fortemente do custo de frete considerado nos transportes envolvidos. 

Prever as variações de frete não faz parte do escopo do trabalho. 

 Os mercados de petróleo e derivados nos EUA e na Ásia têm dinâmicas bem 

diferentes entre si, dados seus diferentes perfis de demanda e outros fatores 

regionais.  
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5. Resultados e Discussão 

5.1 Rendimentos obtidos a partir da modelagem 

Os rendimentos ótimos de derivados, obtidos para as cinco configurações de refino 

modeladas, são apresentados nas Tabela 5.1 a Tabela 5.5. Também são apresentados os 

custos operacionais de refino, em US$/bbl. Para cada configuração, como citado 

anteriormente, foram obtidos rendimentos para o conjunto de preços dos anos 2002, 

2006 e 2012, representativos das fases do refino discutidas no Capítulo 3, seção3.6. 

Tabela 5.1: Rendimentos volumétricos do Árabe Pesado na configuração de refino do Grupo 1: 

HSK 

Derivado 

Rendimentos 

2002 2006 2012 

Gás Natural -0,140 -0,163 -0,168 

Mistura de C3 0,000 -0,074 -0,073 

n-Butano (n-C4) -0,029 -0,094 -0,096 

Isobutano (i-C4) 0,000 0,000 0,000 

Mistura n-C4 e i-C4 -0,211 -0,133 -0,134 

GLP 0,021 0,049 0,046 

Nafta leve 0,068 0,043 0,063 

Gasolina Regular 0,000 0,380 0,368 

Gasolina Premium 0,333 0,000 0,000 

QAV 0,000 0,000 0,000 

Diesel BTE 0,136 0,136 0,135 

Diesel ATE 0,000 0,000 0,000 

Óleo combustível BTE 0,000 0,000 0,000 

Óleo combustível ATE 0,625 0,625 0,626 

Coque 0,000 0,000 0,000 

Rendimento total (fração vol.) 0,942 0,931 0,934 

Custo de insumos e utilidades (US$/bbl) -0,76 -1,60 -2,71 
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Tabela 5.2: Rendimentos volumétricos do Árabe Pesado na configuração de refino do 

Grupo 2: FCC 

Derivado 

Rendimentos 

2002 2006 2012 

Gás Natural -0,151 -0,145 -0,153 

Mistura de C3 0,000 0,000 0,000 

n-Butano (n-C4) -0,057 -0,056 -0,058 

Isobutano (i-C4) 0,000 0,000 0,000 

Mistura n-C4 e i-C4 -0,155 -0,157 -0,152 

GLP 0,029 0,029 0,030 

Nafta leve 0,068 0,068 0,068 

Gasolina Regular 0,488 0,486 0,491 

Gasolina Premium 0,000 0,000 0,000 

QAV 0,000 0,000 0,000 

Diesel BTE 0,161 0,164 0,154 

Diesel ATE 0,000 0,000 0,000 

Óleo combustível BTE 0,000 0,000 0,000 

Óleo combustível ATE 0,428 0,426 0,432 

Coque 0,000 0,000 0,000 

Rendimento total (fração vol.) 0,962 0,960 0,965 

Custo de insumos e utilidades (US$/bbl) -0,87 -1,48 -2,53 
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Tabela 5.3: Rendimentos volumétricos do Árabe Pesado na configuração de refino do 

Grupo 3: FCC+COK 

Derivado 

Rendimentos 

2002 2006 2012 

Gás Natural -0,123 -0,128 -0,153 

Mistura de C3 0,000 0,000 0,000 

n-Butano (n-C4) -0,054 -0,054 -0,058 

Isobutano (i-C4) 0,000 0,000 0,000 

Mistura n-C4 e i-C4 -0,154 -0,154 -0,152 

GLP 0,041 0,040 0,030 

Nafta leve 0,068 0,068 0,068 

Gasolina Regular 0,524 0,522 0,491 

Gasolina Premium 0,000 0,000 0,000 

QAV 0,000 0,000 0,000 

Diesel BTE 0,373 0,371 0,154 

Diesel ATE 0,000 0,006 0,000 

Óleo combustível BTE 0,000 0,000 0,000 

Óleo combustível ATE 0,078 0,076 0,432 

Coque 0,014 0,014 0,000 

Rendimento total (fração vol.) 0,876 0,875 0,965 

Custo de insumos e utilidades (US$/bbl) -0,77 -1,36 -2,53 
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Tabela 5.4: Rendimentos volumétricos do Árabe Pesado na configuração de refino do 

Grupo 4: FCC+HCC 

Derivado 

Rendimentos 

2002 2006 2012 

Gás Natural -0,320 -0,368 -0,358 

Mistura de C3 0,000 0,000 0,000 

n-Butano (n-C4) -0,032 -0,051 -0,048 

Isobutano (i-C4) 0,000 0,000 0,000 

Mistura n-C4 e i-C4 -0,140 -0,189 -0,189 

GLP 0,029 0,029 0,032 

Nafta leve 0,059 0,068 0,061 

Gasolina Regular 0,325 0,445 0,307 

Gasolina Premium 0,063 0,000 0,136 

QAV 0,000 0,000 0,000 

Diesel BTE 0,393 0,393 0,393 

Diesel ATE 0,000 0,000 0,000 

Óleo combustível BTE 0,000 0,000 0,000 

Óleo combustível ATE 0,306 0,306 0,306 

Coque 0,000 0,000 0,000 

Rendimento total (fração vol.) 1,003 1,000 0,997 

Custo de insumos e utilidades (US$/bbl) -1,80 -3,13 -4,53 
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Tabela 5.5: Rendimentos volumétricos do Árabe Pesado na configuração de refino do 

Grupo 5: FCC+COK+HCC 

Derivado 

Rendimentos 

2002 2006 2012 

Gás Natural -0,292 -0,299 -0,358 

Mistura de C3 0,000 0,000 0,000 

n-Butano (n-C4) -0,051 -0,053 -0,048 

Isobutano (i-C4) 0,000 0,000 0,000 

Mistura n-C4 e i-C4 -0,153 -0,168 -0,189 

GLP 0,039 0,040 0,032 

Nafta leve 0,068 0,068 0,061 

Gasolina Regular 0,481 0,491 0,307 

Gasolina Premium 0,000 0,009 0,136 

QAV 0,000 0,000 0,000 

Diesel BTE 0,518 0,514 0,393 

Diesel ATE 0,000 0,000 0,000 

Óleo combustível BTE 0,000 0,000 0,000 

Óleo combustível ATE 0,043 0,044 0,306 

Coque 0,010 0,010 0,000 

Rendimento total (fração vol.) 0,945 0,944 0,997 

Custo de insumos e utilidades (US$/bbl) -2,14 -3,15 -4,53 

 

Os rendimentos apresentados como negativos nas tabelas representam as aquisições de 

correntes pela refinaria para compor a carga de algumas unidades – no caso dos 

propanos e butanos, para compor a carga da unidade de alquilação (conforme 

apresentado no Anexo A), no caso do gás natural, para carga da unidade de geração de 

hidrogênio. 

A otimização do modelo fornece os rendimentos de produtos que maximizam o lucro 

para uma dada carga da refinaria, no caso, composta de um único petróleo. Uma vez que 

não foram consideradas restrições de demanda mínima para os derivados, pode ser 
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verificado que alguns derivados não são produzidos em nenhuma das configurações de 

refino. É o caso, por exemplo, do QAV, do diesel ATE e, na maior parte dos casos, do 

óleo combustível BTE. 

Vale relembrar que a utilização dos modelos neste estudo não pretende simular o 

comportamento de uma refinaria num mercado real. O objetivo é, a partir de uma carga 

composta de um único petróleo, obter o rendimento ótimo em derivados em um 

determinado esquema de refino. Estes rendimentos são resultado da otimização da 

margem de refino de cada configuração, ou seja, são os rendimentos para os quais o 

lucro do refinador é máximo.  Nesta situação, se tem uma indicação do máximo valor 

que o refinador estaria disposto a pagar pelo petróleo de carga.  

 

5.2 Relação entre os rendimentos e as configurações de refino 

Os resultados da configuração de refino mais simples modelada neste trabalho, a HSK, 

são apresentados na Tabela 5.1. Os resultados representam, de maneira aproximada, os 

rendimentos em derivados do petróleo Árabe Pesado na destilação, com melhorias na 

qualidade das frações nas unidades de hidrotratamento e pelo uso de correntes de alta 

octanagem no blending de gasolina. A produção de óleo combustível de alto teor de 

enxofre (63%) é alta, visto que o esquema de refino não prevê nenhuma conversão de 

frações pesadas. Além disso, como esse derivado tem teor de enxofre máximo 

especificado em 4% no modelo, algumas correntes da refinaria que poderiam compor o 

pool de diesel precisam ser direcionadas para óleo combustível, para garantir o 

atendimento dessa especificação. 

A Tabela 5.2 apresenta os resultados obtidos na configuração de refino do Grupo 2, que 

tem o FCC como principal unidade de conversão. O FCC é uma tecnologia que 

privilegia a produção de gasolina, e os rendimentos obtidos nos três anos comprovam 

essa tendência: o rendimento nesse derivado aumenta de 36%, na média do Grupo 1, 

para 49% no Grupo 2. A compra de butanos para produção de alquilado para compor o 

pool de gasolina reduz entre o Grupo 1 e o 2, outro indicativo da maior vocação dessa 

configuração para produção desse derivado. O rendimento em óleo combustível também 

é bastante representativo (43%), o que está de acordo com a limitada capacidade de 

conversão de pesados dessa configuração. 
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Quando o FCC é associado ao coqueamento retardado (COK), na configuração do 

Grupo 3 (Tabela 5.3), aumenta significativamente a produção de diesel, que é o foco 

principal dessa última unidade. O rendimento da refinaria em diesel sai de 16% no 

modelo do Grupo 2 para 37% no Grupo 3. O rendimento do petróleo em gasolina 

também é favorecido, uma vez que o coqueamento gera mais carga para a unidade de 

FCC, ao processar o resíduo de vácuo. Sem a presença da unidade de coqueamento, o 

resíduo de vácuo gerado na destilação tinha como único destino possível o pool de óleos 

combustíveis. A produção de gasolina aumenta de 49% para 52%.  

Associando o FCC ao HCC, o que ocorre na configuração do Grupo 4 (Tabela 5.4), o 

rendimento em diesel fica ainda mais representativo: 39%. A produção de gasolina é 

reduzida com relação ao Grupo 2e o Grupo 3, embora seja maior do que no Grupo 1. A 

produção de óleo combustível é maior do que na configuração anterior, já que a unidade 

de HCC considerada, diferentemente do coqueamento, não utiliza o resíduo diretamente 

como carga
22

 

A configuração do Grupo 5, com as três unidades de conversão disponíveis (Tabela 

5.5), apresenta a menor produção de óleo combustível de todas as configurações (4%), o 

que está alinhado com sua capacidade de transformar frações pesadas em derivados 

mais leves. Isso terá impacto considerável na margem do refinador, como será visto 

mais a frente neste capítulo. A Figura 5.1 apresenta um resumo dos rendimentos médios 

dos principais derivados em cada configuração de refino, calculados a partir dos 

rendimentos ótimos dos três anos representativos
23

. 

                                                 
22

 Neste trabalho, as cargas consideradas para a unidade de HCC foram: gasóleo leve de vácuo, diesel de 

FCC e gasóleos leve e pesado do coqueamento retardado – estes últimos no caso da integração dos três 

tipos de unidades (Grupo 5). Existem também tecnologias de hidrocraqueamento que são focadas na 

conversão de resíduos, que podem utilizar como carga o resíduo atmosférico e, dessa forma, produziriam 

um mix de derivados ainda de maior valor agregado. 
23

 Os rendimentos do ano de 2012 não foram considerados no cálculo das médias para as configurações 

do Grupo 3 (FCC+COK) e do Grupo 5 (FCC+COK+HCC), uma vez que a otimização dos modelos para 

esse ano apontou para a não utilização do coqueamento. O rendimento ótimo nesse caso, não 

representaria o impacto da configuração de refino – ver em Tabela 5.3 e Tabela 5.5. 
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Figura 5.1: Produção dos principais derivados em cada configuração de refino. 
Fonte: Elaboração própria. 

5.3 Impacto das premissas de preços nos rendimentos 

As premissas de preços dos derivados podem ter impacto significativo sobre os 

resultados da otimização. Os preços dos derivados e as relações entre eles representam o 

cenário no qual o processamento do petróleo está inserido e, dependendo desse cenário, 

a resposta ótima da refinaria (utilização das unidades de refino e a quantidade de cada 

derivado produzido) pode ser bem diferente. 

O principal impacto das premissas de preços nos resultados ocorre nas configurações 

dos Grupos 3 e 5. No período referente aos anos mais recentes, representado pelos 

preços de 2012, a otimização apontou para a não utilização da unidade de coqueamento 

retardado, optando por operar os esquemas de refino que continham essa unidade – 3 e 5 

– como se eles tivessem uma configuração menos complexa – 2 e 4, respectivamente. 

Apesar de dispor de uma unidade de conversão das frações mais pesadas em derivados 

médios e leves, o resultado prevê que a melhor margem possível de se obter a partir do 

petróleo Árabe Pesado numa configuração FCC+COK é operar somente a capacidade 

de FCC disponível.  

Uma possível explicação para este comportamento pode ser obtida pela análise da 

Figura.5.2, que apresenta a evolução da relação entre os preços de diesel BTE e de óleo 

combustível BTE no mercado de Cingapura. Observa-se que, nos anos recentes, o óleo 
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combustível apresentou uma valorização em relação ao diesel, em comparação com o 

restante do histórico. Uma das explicações para este aumento do preço de óleo 

combustível é que, após o acidente nuclear da usina de Fukushima, em março de 2011, 

o consumo do produto para geração de energia elétrica teve aumento considerável no 

Japão, pressionando seus preços na região (KUMAGAI, 2012). Essa menor diferença de 

preços pode justificar a opção do refinador por vender o resíduo como óleo combustível, 

sem precisar arcar com os custos de sua conversão em derivados médios e leves.  

Vale ressaltar que, ao operar a unidade de coque, o refinador não só adiciona os custos 

operacionais dessa unidade como, também, terá maiores custos de tratamento de 

correntes intermediárias. Os produtos do coqueamento apresentam elevados teores de 

contaminantes, que precisam ser removidos em processos complementares, geralmente 

de hidrotratamento (HDT). Rana et al. (2006) avaliam os efeitos da utilização de cargas 

com alto teor de contaminantes em unidades de hidrorrefino. O hidrogênio utilizado nas 

unidades de HDT é produzido, nos modelos e na maior parte das refinarias reais, através 

da reforma a vapor, partindo de nafta ou gás natural como matérias-primas. O custo da 

produção de hidrogênio é bastante relevante dentro dos custos de refino.  

 

Figura.5.2: Evolução da relação de preços entre diesel BTE e óleo combustível BTE. 

Fonte: Elaboração própria, a partir do histórico de preços obtido em (ENERGY SCOPE, 2013) 

 

Embora tal fato não seja representado nos modelos, um agravante de operar o 

hidrotratamento com cargas de alto teor de enxofre e alta instabilidade está associado à 

severidade das condições de operação. Para manter a eficiência do processo, tratar 

cargas de pior qualidade exige maiores temperaturas de operação para uma pressão de 
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hidrogênio fixa, o que reduz o tempo de campanha da unidade (STANISLAUS, 

MARAFI e RANA, 2010). No médio prazo, isso incorre em maiores custos 

operacionais, já que a disponibilidade da unidade fica reduzida.  

Além da opção por não operar o coqueamento nos Grupos 3 e 5, nota-se que a compra 

de butanos e, consequentemente, a produção de gasolina indicadas pela otimização 

também variam com as premissas de preço. Com exceção dos Grupos 2 e 3, observa-se 

que a compra de butanos é menor no primeiro período do horizonte de análise do que 

nos outros. A justificativa aparente é a evolução da relação entre os preços de butanos 

(representados pelo preço de uma mistura contendo 75% de n-butano e 25% de 

isobutano) e os de gasolina (ver Figura 5.3). O período de Estagnação apresenta a maior 

relação de preços de butanos/gasolina entre os três períodos avaliados (0,90). A 

diferença de preços aumenta na “Era de Ouro” (relação de 0,71) e volta a se aproximar 

na fase mais recente, porém num patamar mais afastado do que no primeiro período 

(0,76). Com os C4’s mais valorizados em relação à gasolina, reduz o interesse do 

refinador em adquirir C4’s para utilizá-los como carga da alquilação.  

 

Figura 5.3: Evolução da relação entre os preços da mistura de butanos e os de gasolina 

regular. 

Fonte: Elaboração própria, a partir do histórico de preços obtido em (ENERGY SCOPE, 2013) 
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5.4 Determinação da configuração marginal de refino 

A Figura 5.4, apresentada mais abaixo, ilustra o comportamento das margens líquidas 

de refino ao longo do horizonte de análise
24

. Conforme descrito anteriormente, as 

margens foram calculadas a partir da Equação 3.1: 

    ∑ di Pdi
i

 cOP Pp 

Onde: 

M: margem líquida do refinador; 

di: rendimento ótimo do derivado i (Tabela 5.1 a Tabela 5.5) 

). Para o período de 2000 a 2003, foram adotados os rendimentos ótimos de 2002; para 

2004 a 2008, os rendimentos de 2006; e para 2009 a 2012, os rendimentos de 2012.  

Pdi: preço do derivado i (histórico de preços mensais, obtidos em (ENERGY SCOPE, 

2013)); 

cOP: custos operacionais (consumo de insumos e utilidades – Tabela 5.1 a Tabela 5.5); 

Pp: preço de aquisição do petróleo (histórico de preços mensais, obtidos em (ENERGY 

SCOPE, 2013)). 

 

Figura 5.4: Evolução das margens de refino para os cinco grupos de configurações de 

refino modelados 

Fonte: Elaboração própria, utilizando histórico de preços obtido em (ENERGY SCOPE, 2013) 

                                                 
24

 A margem líquida apresentada considera os rendimentos com a venda dos derivados e os custos com a 

aquisição de petróleo, matérias-primas, insumos (catalisadores e químicos) e utilidades. Não são 

considerados custos de pessoal, de amortização ou depreciação dos ativos.  
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De modo geral, pode-se confirmar pela avaliação da figura acima que as margens 

tendem a ser maiores para os grupos de configuração mais complexos, apesar de terem 

um custo de investimento mais elevado. A habilidade da refinaria de converter frações 

pesadas em derivados leves e médios, embora incorra em maiores custos de refino, 

aumenta de forma mais significativa o valor do seu mix de produtos. 

Como as margens de refino apresentam comportamento diferente em cada um dos 

períodos, a configuração marginal de refino pode variar de uma fase para outra. A 

análise de configuração marginal foi feita para cada período de forma independente, 

utilizando médias para facilitar a visualização das tendências.  

A fase de Estagnação do refino (de 2000 a 2003) foi o período de menores margens no 

horizonte avaliado, o que está de acordo com o nível de preços de petróleo no início da 

década e com as características do cenário, apresentadas no Capítulo anterior. Uma 

maior aproximação das margens do período, apresentada na Figura 5.5, permite 

visualizar que a configuração menos complexa que possui, na média, margens positivas 

e mais próximas de zero é a configuração do Grupo 2 (FCC). Refinadores que operem 

na margem com configurações menos complexas do que a do Grupo 2, a exemplo do 

esquema de refino do Grupo 1 (HSK), operaram no período com margens negativas. Por 

outro lado, refinadores operando marginalmente com unidades mais complexas (por 

exemplo, do Grupo 3) tiveram lucro na atividade praticamente ao longo de todo o 

período. Portanto, a configuração do Grupo 2 – FCC – é o refino marginal do período 

de Estagnação.  
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Figura 5.5: Margens de refino para as configurações dos grupos 1, 2 e 3 – período de 2000 

a 2003. 

Fonte: Elaboração própria, utilizando histórico de preços obtido em (ENERGY SCOPE, 2013) 

 

O período seguinte, de 2004 a 2008, corresponde aos anos em que a atividade de refino 

de petróleo apresentava lucros extraordinários. O ritmo de adição de capacidade de 

refino, por sua inerente necessidade de tempo para projeto e implementação de novas 

unidades, não foi capaz de acompanhar o ritmo crescimento da demanda por derivados, 

puxada pelo rápido crescimento das economias emergentes. Os fundamentos de 

mercado levaram os preços de derivados médios e leves a aumentarem numa proporção 

maior do que os preços dos petróleos. Essa tendência causou a elevação das margens de 

refino, o que levou o período a ser conhecido como “Era de Ouro” do refino. 

Aproximando a visualização das margens (Figura 5.6) nota-se uma mudança no refino 

marginal, já que a configuração que se manteve mais próxima da margem zero durante 

o período foi a do Grupo 1. A média das margens deste grupo ficou pouco abaixo de 

zero devido à queda acentuada ao final de 2008, com o início da crise econômica 

mundial. 

A mudança da configuração marginal de refino pode ser explicada com o auxílio da 

Figura 2.7, que apresenta a evolução da capacidade e do fator de utilização do refino 

chinês. O percentual de utilização do refino saiu de 76,6%, em 2003, para 79,7%, em 

2008, atingindo um pico de 82,6% no ano de 2005. Com o aumento taxa de utilização, 
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mesmo refinarias complexas tendem a operar, na margem, como se fossem refinarias 

simples, devido à saturação das unidades de conversão (ver Capítulo 3, seção3.4). Por 

conta disso, o refino marginal desse período passou a ser uma configuração mais 

simples do que a maioria das refinarias do parque chinês: HSK. 

 

Figura 5.6: Margens de refino para as configurações dos grupos 1, 2 e 3 – período de 2004 

a 2008. 

Fonte: Elaboração própria, utilizando histórico de preços obtido em (ENERGY SCOPE, 2013) 

 

No período pós-crise econômica, de 2009 a 2012, ocorre uma redução dos patamares 

das margens de refino, apesar de os níveis de preços de petróleos e derivados 

continuarem altos. O início do período é fortemente impactado pela crise, com o 

enfraquecimento da demanda mundial por derivados puxando as margens para baixo. 

Para estes anos, a configuração marginal de refino para o petróleo Árabe Pesado não é 

determinada de maneira evidente, como se observa pela Figura 5.7. 

Com objetivo de facilitar a análise, o período foi separado em duas fases distintas: a 

primeira, marcada em cinza no gráfico, corresponde aos meses em que as economias 

sofreram maior impacto com a crise – ano de 2009 até meados de 2010; a segunda 

apresenta margens de refino num patamar um pouco mais elevado, decorrente da 

recuperação econômica. De modo geral, se observa que o refino marginal parece ter 

oscilado entre as configurações dos grupos 1 e 2, tendendo mais para a configuração do 

tipo FCC na fase inicial e, posteriormente, se aproximando mais do HSK. 
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Pode-se destacar que, neste período, as margens da configuração do Grupo 3 (FCC + 

COK) foram idênticas às do Grupo 2, já que a otimização optou por não utilizar a 

capacidade de coqueamento disponível. Dessa forma, essa configuração do Grupo 3 

também pode ser considerada entre os possíveis refinos marginais desse período.  

 

Figura 5.7: Margens de refino para as configurações dos grupos 1 e 2 – períodode 2009 a 

2012. 

Fonte: Elaboração própria, utilizando histórico de preços obtido em (ENERGY SCOPE, 2013) 

 

5.5 Diferencial de preços netback entre o petróleo do pré-sal e o petróleo de 

carga 

Os resultados apresentados na seção anterior tinham por objetivo determinara 

configuração marginal de refino para o petróleo de carga (Árabe Pesado), selecionado 

entre as cargas atuais do parque de refino chinês como potencial concorrente do 

petróleo brasileiro do pré-sal. No refino marginal, o lucro do refinador é próximo de 

zero, de modo que o preço do petróleo pode ser estimado através da Equação 3.1.  

         ⌊∑      

 

    ⌋

  

 

Sendo di o rendimento ótimo do derivado i na configuração de refino marginal, P di o 

preço do derivado i, e cOP os custos operacionais do refino marginal. PNETBACK é o preço 

do petróleo obtido considerando as margens de refino nulas. 
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É premissa desse estudo que o petróleo do pré-sal, representado pelo petróleo Lula, irá 

complementar ou substituir o petróleo de carga na China. Nesse contexto, o valor 

máximo que o refinador irá oferecer pelo Lula será aquele que o torna indiferente entre 

utilizar o Lula ou o Árabe Pesado como carga de sua refinaria
25

. Esse valor é estimado 

pelas diferenças entre os preços netback dos dois petróleos na configuração de refino 

marginal. 

O cálculo dos preços netback do Lula depende da determinação dos rendimentos ótimos 

para este petróleo na configuração marginal de refino. Como o refino marginal não foi o 

mesmo ao longo de todos os períodos avaliados, o levantamento dos rendimentos 

ótimos teve de ser feito para três configurações de refino diferentes: grupos 1, 2 e 3. Os 

rendimentos, obtidos a partir da otimização dos modelos usando o Lula como carga, são 

apresentados na Tabela 5.6 a Tabela 5.8. 

  

                                                 
25

 São desconsiderados, por simplificação, os interesses estratégicos das relações comerciais, que podem 

levar o refinador a fazer escolhas menos racionais do ponto de vista da teoria microeconômica. 
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Tabela 5.6: Rendimentos volumétricos do Lula na configuração de refino do Grupo 1: HSK 

Derivado 

Rendimentos 

2002 2006 2012 

Gás Natural -0,136 -0,155 -0,144 

Mistura de C3 0,000 -0,073 -0,073 

n-Butano (n-C4) -0,045 -0,104 -0,104 

Isobutano (i-C4) 0,000 0,000 0,000 

Mistura n-C4 e i-C4 -0,130 -0,135 -0,135 

GLP 0,018 0,046 0,046 

Nafta leve 0,041 0,007 0,007 

Gasolina Regular 0,000 0,400 0,400 

Gasolina Premium 0,363 0,000 0,000 

QAV 0,000 0,000 0,000 

Diesel BTE 0,229 0,229 0,000 

Diesel ATE 0,000 0,000 0,230 

Óleo combustível BTE 0,563 0,563 0,563 

Óleo combustível ATE 0,000 0,000 0,000 

Coque 0,000 0,000 0,000 

Rendimento total (fração vol.) 0,939 0,933 0,934 

Custo de insumos e utilidades (US$/bbl) -0,77 -1,53 -2,35 
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Tabela 5.7: Rendimentos volumétricos do Lula na configuração de refino do Grupo 2: FCC 

Derivado 

Rendimentos 

2002 2006 2012 

Gás Natural -0,129 -0,119 -0,119 

Mistura de C3 0,000 0,000 0,000 

n-Butano (n-C4) -0,057 -0,073 -0,077 

Isobutano (i-C4) 0,000 0,000 0,000 

Mistura n-C4 e i-C4 -0,088 -0,133 -0,125 

GLP 0,033 0,030 0,032 

Nafta leve 0,041 0,041 0,041 

Gasolina Regular 0,492 0,543 0,545 

Gasolina Premium 0,000 0,000 0,000 

QAV 0,000 0,000 0,000 

Diesel BTE 0,325 0,327 0,000 

Diesel ATE 0,000 0,000 0,327 

Óleo combustível BTE 0,241 0,240 0,099 

Óleo combustível ATE 0,000 0,000 0,138 

Coque 0,000 0,000 0,000 

Rendimento total (fração vol.) 0,987 0,975 0,981 

Custo de insumos e utilidades (US$/bbl) -0,76 -1,28 -2,04 
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Tabela 5.8: Rendimentos volumétricos do Lula na configuração de refino do Grupo 3: 

FCC+COK 

Derivado 

Rendimentos 

2002 2006 2012 

Gás Natural -0,115 -0,131 -0,120 

Mistura de C3 0,000 0,000 0,000 

n-Butano (n-C4) -0,058 -0,064 -0,074 

Isobutano (i-C4) 0,000 0,000 0,000 

Mistura n-C4 e i-C4 -0,102 -0,116 -0,121 

GLP 0,042 0,042 0,035 

Nafta leve 0,041 0,041 0,041 

Gasolina Regular 0,552 0,573 0,553 

Gasolina Premium 0,000 0,000 0,000 

QAV 0,000 0,000 0,000 

Diesel BTE 0,423 0,426 0,000 

Diesel ATE 0,000 0,000 0,355 

Óleo combustível BTE 0,048 0,043 0,000 

Óleo combustível ATE 0,000 0,000 0,184 

Coque 0,008 0,008 0,002 

Rendimento total (fração vol.) 0,947 0,946 0,973 

Custo de insumos e utilidades (US$/bbl) -0,75 -1,40 -2,05 

 

Uma primeira análise das tabelas indica que os derivados produzidos pelo 

processamento do Lula nas três configurações são, de forma geral, de baixo teor de 

enxofre.  

As diferenças entre os rendimentos para os anos que tinham sido verificadas para o 

petróleo Árabe Pesado se repetem aqui: 1) a compra de um menor volume de butanos 

em 2002 na comparação com os outros anos; e 2) a opção por não utilizar o 

coqueamento – no caso do Lula, o uso não chegou a ser nulo, mas foi menor do que nos 
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outros anos, como se pode perceber pela menor produção de coque indicada na Tabela 

5.8. 

Além das diferenças já comentadas, é possível perceber que a produção de derivados de 

baixo teor de enxofre (diesel e óleo combustível) é menor no ano de 2012, quando 

comparado aos outros anos. A diferença entre os preços de derivados de alto e baixo 

teor de enxofre foi menor neste último período. Uma possível explicação para isso é que 

o aumento da demanda por óleo combustível para geração de energia elétrica no 

mercado asiático, comentado na seção 5.3, venha colocando pressão sobre os preços de 

óleo combustível de maneira geral, independente de sua qualidade. O preço do gás 

natural em relação ao petróleo se manteve aproximadamente constante ao longo do 

horizonte avaliado. 

A Figura 5.8 apresenta uma média dos rendimentos de derivados obtidos a partir dos 

petróleos Árabe Pesado e Lula, para as três configurações de refino com potencial de 

serem o refino marginal: HSK, FCC e FCC+COK. Fica evidenciado que o perfil de 

derivados produzidos a partir do Lula é mais interessante, do ponto de vista comercial, 

do que o que se obtém com o Árabe Pesado. Essa vantagem pode ser observada para as 

três configurações de refino, já que a produção de óleo combustível é sempre maior no 

Árabe Pesado do que no Lula, e o contrário ocorre na produção de diesel e gasolina. 

 

Figura 5.8: Produção dos principais derivados nas configurações de refino 1, 2 e 3 – 

comparação entre Árabe Pesado e Lula. 

Fonte: Elaboração própria. 

A origem das diferenças entre os resultados dos petróleos pode ser entendida pela 

Figura 5.9, que apresenta as frações volumétricas de cada corte da curva PEV dos 

petróleos, bem como os teores de enxofre de cada fração. É interessante notar que a 

Grupo 1 
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vantagem do Lula sobre o Árabe Leve não está baseada no seu rendimento de derivados 

na destilação direta. Sob este ponto de vista, o Árabe Pesado teria vantagem, já que 

possui maiores rendimentos em praticamente todas as frações, exceto pelo gasóleo de 

vácuo
26

. O diferencial do Lula fica claro, porém, quando se comparam os teores de 

enxofre das frações. 

Mesmo o óleo combustível de pior qualidade com preço definido no mercado asiático 

possui especificação de 4,0% de teor de enxofre máximo, enquanto o resíduo de vácuo 

do Árabe Pesado chega a 6,2%. Isso implica que para especificar óleo combustível, o 

produto de menor valor agregado entre os combustíveis líquidos que saem da refinaria, 

o refinador teria que diluí-lo com uma corrente mais leve e doce como, por exemplo, o 

diesel. 

  

Figura 5.9: Rendimentos das frações de destilação direta e presença de enxofre nas frações. 

Fonte: Elaboração própria, com dados de (BG GROUP, 2014; ASPENTECH, 2006) 

 

Tabela 5.9: Propriedades dos petróleos Árabe Pesado e Lula 

 Árabe Pesado Lula 

Densidade (ºAPI) 27,4 29,3 

Teor de enxofre (% massa) 2,8 0,36 

Ponto de fluidez (ºC) -45 < -17 

IAT 0,1 0,57 

Teor de nitrogênio (ppm) 1680 2911 

Metais – Ni/V (ppm) 16,4 / 57,3 8,0 / 7,9 

Fonte: (BG GROUP, 2014; ASPENTECH, 2006) 

 

                                                 
26

Ainda assim, o Árabe Pesado tem ºAPI menor do que o Lula devido à elevada densidade de seu resíduo 

de vácuo. 
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Os preços netback dos dois petróleos, Árabe Pesado e Lula, foram calculados pela 

Equação 3.1. A Figura 5.1 apresenta as diferenças entre os preços calculados para as 

três configurações que podem consideradas marginais em algum momento do histórico. 

A configuração que apresenta os maiores diferenciais entre os dois petróleos é a do 

Grupo 2 (FCC). O Lula possui um alto rendimento em gasóleo de vácuo, que compõe a 

carga do FCC, e um menor rendimento em resíduo de vácuo. Além disso, o resíduo de 

vácuo do Lula já teria teor de enxofre baixo o suficiente para compor o pool de óleo 

combustível sem precisar de diluição de um derivado mais nobre. 

 Na configuração do Grupo 3, que inclui o coqueamento, a vantagem do Lula fica 

menos representativa, já que esta unidade converte o resíduo de vácuo em derivados 

mais nobres. 

 

Figura 5.10: Diferenças entre os preços netback dos petróleos Lula e Árabe Pesado para as 

configurações dos grupos 1, 2 e 3. 

Fonte: Elaboração própria, utilizando histórico de preços obtido em (ENERGY SCOPE, 2013) 

O prêmio do Lula sobre o Árabe Pesado no mercado chinês é devido, principalmente, à 

grande diferença de teor de enxofre entre os dois petróleos, o que ganha importância 

com o estreitamento das especificações de qualidade dos derivados. As diferenças de 

preço devido às diferenças de acidez entre os dois petróleos não são bem representadas 

por este modelo, uma vez que o problema de acidez está associado a corrosão nas 

unidades de processo. Embora o Lula apresente acidez pouco maior do que 0,5 mg 

KOH/g (ver Tabela 5.9), o desconto no petróleo devido ao seu nível de acidez não foi 

considerado neste estudo, admitindo-se que a acidez da carga numa refinaria real 

acabaria sendo naturalmente controlada pela mistura de petróleos. 
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5.6 Diferencial de preços entre o petróleo do pré-sal e o petróleo marcador 

Na seção anterior foram determinados os diferenciais entre os preços netback dos 

petróleos Lula e Árabe Pesado, para cada um dos períodos históricos avaliados e das 

possíveis configurações marginais de refino. Conforme apresentado no Capítulo 2, 

porém, o petróleo do pré-sal somente terá grandes volumes disponíveis para exportação 

por volta de 2020. O objeto de interesse desse trabalho, portanto, é o valor que o 

refinador chinês atribuirá ao petróleo do pré-sal no cenário futuro. 

As projeções de preços de petróleo para o futuro são feitas para os chamados petróleos 

marcadores, cujos preços são frequentemente utilizados como referências nas transações 

de petróleo no mercado mundial (SILVÉRIO, 2012). Os principais marcadores 

mundiais são o Brent e WTI, conforme mostra Fattouh (2011), e Platts
27

 (2011a) reporta 

que as transações do mercado asiático vêm utilizando com cada vez mais frequência os 

preços de Brent como referência de suas transações. Por conta disso, o marcador 

utilizado neste trabalho foi o Brent, precificado em sua região de origem (Mar do 

Norte). 

A diferença entre os preços de Lula e Brent será obtida utilizando os diferenciais entre 

cada um desses petróleos e o Árabe Pesado, seguindo o esquema apresentado na Figura 

5.11. Os diferenciais entre os preços netback de Lula e Árabe Pesado foram levantados 

na seção anterior. A evolução das diferenças entre os preços realizados no mercado spot 

para o Brent (FOB)
28

 e o Árabe Pesado em Cingapura é apresentada na Figura 5.12. 

                                                 
27

 A Platts, juntamente com a Argus, é uma das principais agências de price reporting do mercado de 

petróleo. Essas agências coletam informações sobre as transações de petróleo nos principais mercados 

mundiais, e normalmente são responsáveis por desenvolver e difundir as regras para esses mercados 

(FATTOUH, 2011). 
28

 FOB: Free on board. Preço no porto de origem – não inclui custos de transporte até a região onde o 

petróleo é consumido. 
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O diferencial entre os preços do Árabe Pesado em Cingapura e do Brent no Mar do 

Norte traz embutido em si, além da diferença entre as margens de refino que podem ser 

realizadas para esses dois petróleos, o custo de transporte do Brent da região onde ele é 

produzido até Cingapura. Dessa forma, um refinador que optasse por processar o Brent 

na China adicionaria aos seus custos com matéria-prima não somente os prêmios 

indicados na Figura 5.12, como também o custo do transporte desse óleo do Mar do 

Norte até a China. 

 

Figura 5.12: Evolução da diferença entre os preços de Brent (FOB) e de Árabe Pesado em 

Cingapura. 

Fonte: Elaboração própria com dados de (ENERGY SCOPE, 2013) 

 

Figura 5.11: Esquema das etapas seguidas para a obtenção do diferencial entre os preços do Brent 

(FOB) e do Lula (Cingapura)  
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5.7 Preço de indiferença (breakeven) para o petróleo do pré-sal 

Conforme apresentado no capítulo que descreve a metodologia adotada neste trabalho, 

os custos de produção do petróleo do pré-sal e do preço de breakeven serão calculados 

através de Equação 4.2 e Equação 4.3, resgatadas abaixo:  

      (        ) 

                 
       

     
 

Onde Cprod são os custos de produção, Cinv são os custos de investimentos e Cop os 

custos operacionais.  

Os custos operacionais, em valores médios ao longo da vida útil do projeto, são 

estimados pela AIE (2013) entre 15 e 20 US$/bbl. Ainda segundo a AIE, os custos de 

investimento giram em torno de 45000 a 55000 US$/bpd de capacidade de produção. O 

período de produção do campo é de 30 anos, usando como referência o campo de Libra 

(MME, 2013). O custo de investimento por barril foi calculado pela Equação 4.2, 

assumindo que a capacidade de produção média corresponde a 40% da capacidade 

instalada, que por sua vez corresponde à capacidade de pico do campo (ver seção 4.1.9). 

O preço de indiferença (breakeven) do petróleo do pré-sal, dependerá, ainda, do retorno 

esperado pelos investidores no empreendimento. Os preços foram calculados variando a 

taxa interna de retorno do investimento de 5 a 15 a.a.% e adotando os extremos das 

estimativas de custos de investimento, apresentadas acima. Os resultados são 

apresentados na Figura 5.13. Considerando uma taxa média de 10% a.a., o preço de 

breakeven do pré-sal seria entre 55,9 e 70,2 US$/bbl. 
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Figura 5.13: Variação do preço de breakeven com a taxa interna de retorno 

Fonte: Elaboração própria 

 

5.8 Cenários de valoração do petróleo brasileiro na China em 2020 

5.8.1 Diferenciais no futuro com base no comportamento histórico 

Ao longo da discussão dos resultados, pôde-se verificar que os diferenciais entre os 

preços dos petróleos variam significativamente ao longo do tempo. Essa variação está 

associada a diversos fatores, entre os quais podem ser citados a demanda pelos 

derivados, os preços relativos entre os mesmos, os níveis de utilização do parque de 

refino, sua capacidade de conversão, entre outros. 

As projeções dos preços no cenário de referência da EIA (2013) são apresentadas na 

Tabela 5.10. No caso do Brent, a projeção é referente ao seu preço FOB, compatível 

com os valores históricos utilizados na seção 5.6 para levantar o diferencial entre Lula e 

Brent. No caso dos derivados, porém, os preços fazem referência ao mercado do Golfo 

dos Estados Unidos, diferentemente dos preços utilizados até o momento neste trabalho, 

que são relativos a Cingapura.  

A tabela apresenta, também, as relações de preços entre os principais derivados. Essas 

relações serão usadas como referência para determinar o período histórico que mais se 

assemelha ao cenário previsto pela EIA em 2020. Será adotado o diferencial de preços 
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entre Lula e Brent do período que apresentar as relações de preços mais próxima das 

projeções. 

Tabela 5.10: Projeções de preço de Brent e derivados no mercado dos EUA – valores 

nominais em US$/bbl. 

 2012 2020 2020-2012 (%) 

Brent 111,65 109,37 -2% 

Óleo combustível residual 128,30 93,65 -27% 

Propano 89,14 86,48 -3% 

Gasolina 153,62 146,37 -5% 

Diesel 163,40 167,75 +3% 

OC / Brent 1,15 0,86 -25% 

Diesel / OC 1,27 1,79 +41% 

Propano / Gasolina 0,58 0,59 +2% 

Gasolina / Diesel 0,94 0,87 -7% 

Fonte: Elaboração própria, partindo dos dados do cenário de referência da (EIA, 2013). 

Analisando os valores apresentados é possível verificar que a EIA espera uma 

desvalorização do óleo combustível residual em relação ao petróleo bruto e ao diesel. 

Essa desvalorização pode ser explicada porque, no mercado norte-americano, parte da 

demanda de óleo combustível para transporte marítimo precisará ser substituída por 

diesel para cumprir as novas especificações de teor de enxofre, mais restritivas, nas 

áreas de emissões controladas (ECA, na sigla em inglês)
29

. Além disso, como o cenário 

considera a retomada do crescimento econômico dos EUA, a demanda por diesel tende 

a aumentar com o fortalecimento da economia, puxada pelo aumento do transporte de 

carga. 

O aumento da demanda por diesel também é um dos argumentos que justifica sua 

valorização com relação à gasolina. Pelo lado da gasolina, contribui para o 

distanciamento dos preços a esperada uma retração da demanda nos EUA, devida ao 

aumento da penetração de biocombustíveis e pela eficientização da frota de automóveis 

                                                 
29

 A International Maritime Organization (IMO) determinou que as áreas marítimas com distância de até 

200 milhas náuticas da costa dos Estados Unidos e Canadá terão regulação mais restritiva com relação ao 

teor de enxofre. Essas áreas são designadas Emission Control Areas (ECA).  
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no país. A relação entre os preços de propano e gasolina se manterá aproximadamente 

constante no período, segundo as projeções. 

As variações percentuais das relações entre os preços de derivados projetados pela 

EIA,entre 2012 e 2020, foram aplicadas às relações de preço de 2012 em Cingapura, de 

modo obter um cenário 2020*, referente ao que seria esperado para o mercado asiático. 

A premissa adotada é de que, uma vez que os mercados asiático e do Golfo dos Estados 

Unidos são interligados, eles evoluirão de modo a ter a mesma variação percentual no 

período. As projeções das relações de preços para 2020 são apresentadas na Tabela 

5.11. Na sequência, a Figura 5.14 apresenta na forma de barras as relações de preços 

para o mercado de Cingapura (anos de 2002, 2006 e 2012 representando os períodos 

previamente avaliados, e 2020* a projeção) e para o mercado dos EUA (anos de 2012 e 

2020 da EIA). 

Tabela 5.11: Índices para o mercado asiático – históricos (2012) e estimados (2020). 

 2012 2020 2020-2012 (%) 

OC ATE / Brent 0,92 0,69 -25% 

Diesel ATE / OC BTE 1,24 1,79 +41% 

Propano / Gasolina Regular 0,63 0,64 +2% 

Gasolina Regular / Diesel ATE 0,94 0,87 -7% 

Fonte: Elaboração própria, partindo dos dados de Energy Scope (2013) e EIA (2013). 

 

 

Figura 5.14: Relações de preços entre os derivados para os anos avaliados 

Fonte: Elaboração própria, partido de dados de Energy Scope (2013) e EIA (2013). 
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A comparação das relações de preço na figura acima permite verificar que o período 

histórico que mais se aproxima da projeção da EIA é o representado pelo ano de 2006 –

a “Era de Ouro” do refino. Nesse período, conforme visto na Seção 5.4, a configuração 

marginal de refino foi do tipo Hidroskimming (Grupo 1). O diferencial de preços entre 

Brent (FOB) e Lula seria, portanto, dado por: 

⌊                                       ⌋
 

                

⌊⌊                                            ⌋
   

⌋
 
              

  

⌊                               ⌋                 

e 

                                            

Para chegar, por fim, ao valor a ser pago pelo petróleo no Brasil, deve ser descontado do 

valor acima o custo de transporte do petróleo do Brasil até Cingapura. Considerando um 

frete de 2,76 US$/bbl, conforme considerações apresentadas no Capítulo 4, seção 4.2, 

tem-se uma remuneração do produtor do pré-sal de 103,60 US$/bbl, em média. 

5.8.2 Preço de Brent mínimo para viabilizar a venda para a China 

Mantendo as premissas apresentadas acima constantes e para uma taxa de desconto em 

torno de 10% a.a., o valor mínimo de Brent que viabilizaria a venda de petróleo do pré-

sal para a China seria entre 61,6 e 76,0 US$/bbl. Estes valores correspondem aos preços 

de breakeven de Lula acrescidos do frete e do diferencial Brent-Lula.  

Embora seja um valor alto, comparado com a média histórica de preços, as projeções de 

preços da indústria em seus cenários de referência não têm apontado para uma redução 

muito significativa dos preços de Brent em relação ao patamar atual. De acordo com a 

projeção da Petrobras, por exemplo, que prevê um preço de Brent de 95 U$/bbl para 

2020  (PETROBRAS, 2014), se tudo mais for mantido constante, a venda de petróleo 

para a China seria viável para qualquer custo de produção dentro da faixa estimada. 

Mesmo no cenário de baixos preços de petróleo, a Agência Internacional de Energia 

prevê o preço de Brent na faixa de 80 US$/bbl, como pode ser visto na Figura 5.15. 
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Figura 5.15: Preços de Brent nos cenários New Policies e Low Oil-Price da Agência 

Internacional de Energia. 

Fonte: (AIE, 2013) 

Algumas considerações também merecem destaque na análise. A primeira delas é 

relacionada à parcela de petróleo do governo, que utilizou como referência o resultado 

do leilão de campo de Libra (41,65%). A parcela de óleo-lucro referente ao governo, 

eventualmente, pode ser alterada nas rodadas de licitação dos novos campos, caso isso 

seja necessário para atrair investimentos. Se, por exemplo, a parcela do governo fosse 

de 30%, o preço de breakeven passaria a ser de 54,5 a 68,5 US$/bbl, de modo que o 

preço de Brent mínimo para viabilizar a venda para a China seria de 60,3 a 74,3 

US$/bbl. 

Outro ponto a ser levantado é que as empresas que investem em ativos de petróleo são, 

em geral, do setor petrolífero, e alguns dos itens que agregam valor às empresas deste 

ramo são a adição de reservas e a manutenção do nível de produção. Por isso, os 

investidores podem ter interesse em entrar no negócio do pré-sal mesmo que a taxa 

retorno seja menor do que 10% a.a.. Como já foi discutido neste estudo, no caso de 

empresas chinesas, a questão da segurança energética é ainda mais um ponto que pode 

levá-las a realizar investimentos com taxas de retorno mais baixas. 

5.8.3 Mudança do refino marginal 

Na seção 5.8.1 o diferencial entre Brent e Lula foi determinado com base no refino 

marginal do período de 2004 a 2008, que foi o Hidroskimming. Como o diferencial 

entre os derivados pesados (óleo combustível) e os mais leves (diesel e gasolina) era 

alto no período, as configurações de refino com capacidade de converter pesados 
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possuem vantagem mais significativa. Faz sentido esperar que o mesmo ocorra no ano 

de 2020, considerando o cenário da EIA para este ano. 

Conceitualmente, o aumento da complexidade dos parques de refino com relação ao 

nível atual poderia alterar a configuração de refino marginal, fazendo com que ela se 

torne mais complexa. Isso poderia provocar um aumento dos preços pagos pelos 

petróleos com maiores volumes de frações pesadas, uma vez que existiria capacidade de 

conversão disponível. 

O mesmo poderia acontecer se a demanda de derivados prevista para os próximos anos 

não se consolidar. O parque de refino, nesta situação, teria menores fatores de utilização 

e poderia, na margem, ter espaço não saturado nas suas unidades de conversão. Como 

explicado no Capítulo 3, seção3.4, quando existe espaço nas unidades de conversão, as 

margens de refino se ajustam para a nova condição, levando o mercado a um novo 

equilíbrio. 

Porém, este conceito só é aplicável se a China puder ser considerada um mercado capaz 

de estabelecer preços internacionais de petróleo. Embora a demanda chinesa tenha 

impacto no sistema internacional de precificação (LI e LIN, 2011), não há indícios de 

que a influência do país seja suficiente para que seu parque de refino interfira nos 

preços internacionais do petróleo. Dessa forma, mesmo que ocorra um aumento da 

complexidade do parque chinês suficiente para que uma configuração mais complexa 

tenha espaço ocioso de conversão, na margem, as maiores margens de refino tenderiam 

a ser absorvidas pelos refinadores. 

A diferença de margem de refino ao se optar pelo petróleo do pré-sal ao invés do Árabe 

Pesado, caso o refino marginal passasse a ser uma configuração do tipo FCC, seria de 

7,73 US$/bbl, enquanto que para a configuração Hidroskimming a diferença encontrada 

é de 4,05 US$/bbl (Figura 5.10). Portanto, a mudança de refino marginal aumentaria a 

atratividade do petróleo do pré-sal para o refinador chinês. 

5.8.4 Potenciais aumentos nos custos de produção do pré-sal 

O preço de remuneração do produtor brasileiro que vender para a China em 2020, 

segundo as premissas apresentadas na seção 5.8.1, seria de 103,86 US$/bbl. 
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O preço de breakeven do pré-sal pode ser maior do que este valor, inviabilizando a 

venda de petróleo do pré-sal para a China, se os custos de produção forem mais altos do 

que os previstos pela AIE. A variação de custos que propiciaria esta condição foi 

calculada, variando os custos de operação e de investimento independentemente. Os 

resultados são apresentados na Tabela 5.12. 

Tabela 5.12: Variação dos custos de operação e investimento do petróleo do pré-sal. 

Custo operacional (US$/bbl) 15 – 20 48 – 56 

Custo de investimento (10
3
 US$/bpd 

capacidade) 
94 200 – 101 080 45 000 – 55 000 

Custo total (PBREAKEVEN) (US$/bbl) 103,60 103,60 

 

Como se nota, a variação dos valores aqui apresentada é bastante elevada e  pouco 

provável, diante da curva de aprendizado da produção no pré-sal. Para intensificar os 

efeitos da experiência na redução dos custos de produção do pré-sal, a Petrobras e o 

BCG, em conjunto, desenvolveram um estudo para identificar itens críticos da 

construção de poços e instalação de equipamentos (FORMIGLI FILHO, HAYASHI, et 

al., 2011). Desde então, as iniciativas identificadas com potencial de redução de custos 

estão sendo aplicadas pela empresa, de forma que se espera que os custos de produção 

estimados tendam a se tornarem menores. 
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6. Conclusões 

O trabalho teve como proposta avaliar se o preço que o refinador chinês pagaria pelo 

petróleo brasileiro seria suficiente para remunerar a produção do pré-sal. Para tanto, a 

metodologia utilizada propunha encontrar os diferenciais de preços entre o petróleo do 

pré-sal e um petróleo concorrente no mercado chinês a partir das diferenças entre os 

rendimentos ótimos de ambos. A partir daí, poderiam ser obtidos os diferenciais de 

preços entre o petróleo do pré-sal e o marcador. 

A metodologia utilizada permitiu avaliar os impactos das propriedades dos petróleos nas 

relações entre os preços dos mesmos, para diferentes relações de preços entre os 

derivados, trazendo algumas conclusões interessantes. Uma delas é que o conjunto de 

preços utilizados como premissa para a obtenção dos rendimentos ótimos tem influência 

significativa sobre os mesmos. Isso significa que, dependendo da relação de preços 

entre os derivados no mercado, a margem ótima dos petróleos pode ser diferente e, 

portanto, a relação de preços entre eles também pode se alterar.  

Outra conclusão comprova a tese de que configurações de refino mais complexas têm 

margens de refinos mais altas do que as mais simples, apesar de terem maior custos de 

investimento. Embora os custos de operação sejam maiores para as configurações mais 

complexas, o rendimento adicional obtido com a venda do grupo de derivados de maior 

valor agregado tende a compensar esses maiores custos, como pôde ser verificado nas 

margens resultantes deste trabalho. Houve entre os resultados, porém, um exemplo de 

que nem sempre ter unidades de conversão disponíveis está associado a margens mais 

altas. No período de 2008 a 2012, os resultados da otimização apontaram para não 

utilizar a unidade de coqueamento nas configurações que a continham. Isso reflete, 

também, o impacto das condições de mercado sobre as margens de refino; no caso, 

como a demanda por óleo combustível no Sudeste Asiático estava mais alta neste 

período, causando maior pressão sobre os preços dos pesados, o refinador teria um 

maior lucro ao vender o óleo combustível do que ao convertê-lo em derivados médios e 

leves. 

A determinação do refino marginal também trouxe luz a algumas características 

interessantes do mercado do petróleo. A primeira é que nem sempre a configuração de 

refino marginal corresponde a uma configuração existente no parque de refino avaliado. 

Como o preenchimento da capacidade de refino inicia preferencialmente pelas unidades 
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de maior margem (mais complexas), o último barril de petróleo a ser alimentado na 

refinaria pode ter margens menores do que as típicas para sua configuração de refino. 

Isso se justifica pelo fato que, uma vez saturadas as unidades complexas, o barril 

marginal tem espaço disponível somente nas unidades que possuem menores margens. 

Se o parque de refino daquela região precisa utilizar a capacidade instalada até o ponto 

de saturação das unidades complexas, o refino marginal pode ser uma configuração 

mais simples. Isso foi verificado no período correspondente aos anos de 2004 a 2008, e, 

embora menos claramente, nos anos mais recentes (entre 2010 e 2012). Também pôde 

ser verificado que o refino marginal pode variar ao longo dos anos, dependendo das 

condições de mercado e dos investimentos em capacidade de destilação e conversão. 

O diferencial de preços encontrado entre os petróleos Árabe Pesado e Lula para o 

petróleo demonstra a importância do teor de enxofre para o valor de mercado de um 

petróleo. Embora o Árabe Pesado apresente ligeira vantagem sobre o Lula em termos 

dos volumes das frações mais leves, levando em conta sua composição em 

hidrocarbonetos, o Lula apresentou maior rendimento em produtos especificados de 

maior valor agregado. O fato de o petróleo do pré-sal ser estimado como de baixo teor 

de enxofre representa uma vantagem competitiva importante para este petróleo na 

China, especialmente considerando o recrudescimento das especificações dos derivados 

no país. Vale destacar que as capacidades de hidrotratamento das frações não foram 

limitadas no modelo e, ainda assim, o diferencial de preços entre os dois petróleos foi 

representativo. Na prática, havendo limitação de capacidade de HDT no parque de 

refino chinês, e a necessidade de produzir derivados de alta qualidade, a tendência é que 

o prêmio pago aos petróleos de baixo teor de enxofre aumente. 

Com relação às projeções, a avaliação de cada período do histórico de maneira 

independente permitiu que o ano de 2020 fosse tratado com um melhor embasamento. 

Como a escolha do diferencial de preços mais aplicável foi baseada na comparação das 

relações de preços entre os derivados da projeção com o histórico, não somente a 

projeção do nível de preços do marcador foi levada em consideração, como também as 

condições de mercado esperadas para o futuro. Isso permite, por exemplo, que na 

avaliação de diferentes cenários de futuro sejam aplicados os diferenciais de preços 

mais adequados, considerando variações históricas do mercado. As variáveis ficam um 

pouco mais desagregadas, e é possível visualizar seus impactos de forma mais 

independente. 
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A comparação das projeções de preço para o petróleo do pré-sal com as estimativas dos 

custos de sua produção indicam que as vendas para a China tendem a ser viáveis, se não 

houver alterações muito significativas nas tendências projetadas para a indústria 

petrolífera nos próximos anos. Caso o preço do Brent em 2020 esteja próximo ao da 

projeção do cenário de referência da EIA, a venda para a China é viável para toda a 

faixa estimada de custos de produção. Comparações com os preços de Brent estimados 

por outros previsores podem ser arriscadas, não havendo disponibilidade das projeções 

dos preços de derivados, para que se aplique o diferencial mais adequado entre Brent e 

Lula. Ainda assim, exportar o excedente de petróleo para a China se mostrou viável para 

todas as projeções de Brent avaliadas. Os resultados indicam, ainda, que os custos de 

produção teriam que ser muito mais altos do que os previstos para inviabilizar essa 

alternativa para o petróleo brasileiro. 

Uma observação importante a ser feita sobre os resultados deste trabalho é que as 

empresas petrolíferas, ao optar por investir no pré-sal, podem levar em conta fatores que 

vão além do retorno do investimento, tais como a garantia de acesso a um petróleo de 

qualidade, ou a manutenção das taxas de reposição de reserva e de produção. Dessa 

forma, os resultados representam somente uma indicação dos preços de referência, e o 

investimento pode ser feito mesmo com taxas de retorno menores do que 10% a.a. 

Vale destacar que as propriedades dos cortes dos petróleos são bastante relevantes na 

metodologia adotada, e que todo o petróleo do pré-sal foi aproximado pelas 

características do Lula. Variações significativas do perfil podem alterar os rendimentos 

em derivados, o que impactaria o diferencial de preços entre os petróleos. Além disso, 

as propriedades do cru podem variar bastante ao longo da vida produtiva do campo.  

Foram listadas a seguir algumas propostas de trabalhos futuros, que podem ser 

realizados como desdobramento desta dissertação: 

 Estudo detalhado da aderência da metodologia proposta aos diferenciais de 

preços históricos: com base nos históricos de preços de diversos petróleos e em 

suas propriedades, propõe-se comparar os diferenciais de preços obtidos com os 

previstos pela metodologia para validação da metodologia proposta; 

 Avaliação dos impactos dos preços de Brent e das condições de mercado 

projetadas para o futuro sobre a viabilidade da venda do petróleo do pré-sal para 

a China.  
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 Avaliação dos impactos de alterações das propriedades das frações do petróleo 

sobre os rendimentos ótimos resultantes da metodologia. 

 Desenvolvimento de um estudo sobre a logística de exportação de petróleo do 

Brasil para a China, incluindo uma projeção dos custos de frete. 
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A. Informações sobre as configurações de refino modeladas 

 

O presente anexo apresenta as configurações de refino modeladas, com uma breve descrição das 

unidades de processamento que as compõem. São apresentados, para cada unidade de 

processamento: as correntes de carga, as correntes de produtos, os rendimentos ou parâmetros 

operacionais principais. 

A descrição do funcionamento, os propósitos e as tecnologias envolvidas nestas unidades são 

assuntos conhecidos e amplamente discutidos em referências da área de refino de petróleo. Para 

maiores detalhes, consultar (GARY e HANDWERK, 2001; GOMES, 2011). 

As figuras Figura A.1 a Figura A.6, abaixo, apresentam diagramas de blocos das configurações 

de refino modeladas, a saber: 

Figura Grupo Configuração 

A-1 1 Hydroskimming (HSK) 

A-2 2 FCC 

A-3 3 FCC+COK 

A-4 4 FCC+HCC 

A-5 5 FCC+COK+HCC 

A-6 Todos os grupos Gases de topo e unidades complementares 

Tabela A-1 Todos os grupos Legenda dos nomes das correntes 

 

Observações 

 Fonte das figuras: elaboração própria; 

 Todas as correntes marcadas com asterisco (ex.: MN1*) também são enviadas 

diretamente para o BLEND. Estas ligações foram omitidas para aumentar a clareza das 

figuras; 
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Figura A.1 Diagrama de blocos da configuração 1 – Hydroskimming (HSK) 
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Figura A.2 Diagrama de blocos da configuração 2 (FCC) 
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Figura A.3 Diagrama de blocos da configuração 3 (FCC+COK) 
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Figura A.4 Diagrama de blocos da configuração 4 (FCC+HCC) 
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Figura A.5 Diagrama de blocos da configuração 5 (FCC+COK+HCC) 
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Figura A.6: Diagrama de blocos dos topos das unidades de processamento, e outras unidades complementares  
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Tabela A-1 Legenda de nomes das correntes das figuras A-1 a A-6 

Unidade Corrente Descrição 

Destilação atmosférica 1 Gases de topo 

LN1 Nafta leve 

MN1 Nafta média 

KE1 Querosene de destilação 

DS1 Gasóleo atmosférico 

AR Resíduo atmosférico 

Destilação à vácuo LVGO Gasóleo leve de vácuo 

HVGO Gasóleo pesado de vácuo 

VR Resíduo de vácuo 

FCC 2 Gases de topo 

LCN Nafta leve de craqueamento 

HCN Nafta pesada de craqueamento 

CCD Diesel de craqueamento 

CCS Óleo decantado 

Coqueamento retardado 3 Gases de topo 

DCN Nafta de coqueamento 

DCD Destilado de coqueamento 

DCG Gasóleo de coqueamento 

COK Coque 

HCC 4 Gases de topo 

HCL Nafta leve de HCC 

HCH Nafta pesada de HCC 

HCD Diesel de HCC 

Gases de topo C1 Metano 

C2 Etano 

C2= Eteno 

nC3 Propano 

C3= Propeno 

C3m  istura de C3’s 

nC4 n-Butano 

iC4 isobutano 

C4= Buteno 

C4m  istura de C4’s 

H2S Gás sulfídrico 

Reforma catalítica H2 (HYL) Hidrogênio de baixa pressão 

Alquilação ALK Alquilado 

AMN/SRU/TGT Enxofre Enxofre sólido 

Unid. Ger. Hidrog. (UGH) GN (PGS) Gás natural comprado 

H2 (HYL) Hidrogênio de baixa pressão 

H2 (HYH) Hidrogênio de alta pressão 

Plant fuel system (PFS) Refinery 

Fuel 

Combustível para queima e geração 

de energia na refinaria (MMBTU) 
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Unidade de Destilação Atmosférica e a Vácuo 

As unidades de destilação atmosférica e a vácuo são as primeiras unidades no processo de refino 

do petróleo. São utilizadas para separar frações do petróleo de acordo com seus pontos de 

ebulição. A separação ocorre em duas etapas: a primeira, à pressão atmosférica, com o petróleo 

aquecido entre 300 e 400 C, a segunda, à vácuo, alimentada com os resíduos pesados da 

primeira etapa. 

Carga: petróleo de carga 

Produtos: gases de topo da destilação atmosférica; nafta leve para blend; nafta média para HDT 

de Naftas e blend; querosene para HDT de querosene e blend; gasóleo atmosférico para o HDT 

de diesel e blend; resíduo atmosférico para a destilação a vácuo, FCC e blend; gasóleo leve de 

vácuo para o FCC, HCC e blend; gasóleo pesado de vácuo para o FCC; resíduo de vácuo para o 

COK. 

 

Unidade de Craqueamento Catalítico Fluidizado (FCC)  

Carga: Gasóleo leve de vácuo, gasóleo pesado de vácuo e gasóleos de coque e HCC 

Produtos: gases que seguem exclusivamente para a unidade de plant fuel (etano, eteno, H2 

combustível); mistura de C3 e mistura de C4’s, destinados para alquilação ou plant fuel; diesel 

de FCC para HDT de destilados ou blend; naftas leve e pesada de craqueamento e óleo 

decantado (cat slurry), destinados ao blend; H2S para tratamentos (amina, recuperação de 

enxofre e tail gas); metano para UGH ou para plant fuel. 

Modos de operação: o modelo da unidade de FCC considera dois modos de operação: A) com 

temperatura de saída do reator de 975 °F ( °C) e severidade equivalente à produção de gasolina 

de octanagem 92 (RONC), e B) com 920 °F (°C) e octanagem 89. O modo de operação A 

apresenta rendimento maior em nafta leve de FCC e custos operacionais maiores. A otimização 

do modelo adota o modo de operação mais rentável em cada situação. 

Rendimentos: 

Tabela A-2 Rendimentos adotados em comparação com rendimentos típicos (% em volume) - FCC 

Frações produzidas 

Rendimentos 

adotados 

Modo A 

Rendimentos 

adotados 

Modo B 

Rendimentos 

típicos 

 istura de C3’s 8,5 7,3 5,6 

 istura de C4’s 15,4 14,9 9,2 

C5+ 47,9 42,3 46,7 
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Frações produzidas 

Rendimentos 

adotados 

Modo A 

Rendimentos 

adotados 

Modo B 

Rendimentos 

típicos 

“Óleo leve de reciclo”
30

 29,3 36,9 32,0 

Óleo decantado 8,1 9,9 8,7 

Total 107% 111% 102% 

Fonte: elaboração própria com dados de (GARY e HANDWERK, 2001) 

 

Unidade de Coqueamento Retardado  

A unidade de coqueamento retardado converte os resíduos da destilação à vácuo em coque 

sólido e hidrocarbonetos mais leves, adequados ao processamento em outras unidades como o 

FCC e o HCC. O coqueamento é um processo de craqueamento térmico não catalítico, ou seja, 

de quebra de cadeias de hidrocarbonetos por meio do aquecimento a temperaturas muito altas 

(acima de 500 °C). Com a conversão do resíduo de vácuo, a unidade de coque reduz o 

rendimento de óleo combustível no processo de refino, que atualmente é um derivado de baixo 

valor agregado, considerando as especificações rigorosas de qualidade. 

Carga: resíduo de vácuo (+1050 °F) 

Produtos: gases que seguem exclusivamente para a unidade de plant fuel (etano, eteno, 

propeno, buteno, H2 combustível); destilado de coqueamento destinado ao HCC; gasóleo de 

coqueamento para as unidades relacionadas ao FCC; nafta de coqueamento para o HDT de 

naftas; H2S para tratamentos (amina, recuperação de enxofre e tail gas); metano para UGH ou 

para plant fuel; propano para blend ou plant fuel; n-butano, para isomerização C4, blend ou 

plant fuel; isobutano, que vai para alquilação, blend ou para plant fuel; e o coque para blend. 

Rendimentos: 

Tabela A-3 Rendimentos adotados em comparação com rendimentos típicos (% em massa) - COK 

Fração produzida 
Rendimentos 

adotados 

Tecnologia 

Foster Wheeler 

Tecnologia 

Lummus
31

 

Tecnologia 

Exxon
32

 

Gás combustível 2,9 
8,7 7,9 

6,7 

GLP 3,6 4,4 

Nafta de coque 12,5 14,0 12,6 15,3 

Destilado de coque 18,7 
48,3 50,8 

11,0 

Gasóleo de coque 33,0 32,2 

Coque 5,4 

29,3 28,7 

24,8 

Consumido para 

aquecimento 
23,8 5,5 

                                                 
30

 Para o “óleo leve de reciclo” foi considerada a soma dos rendimentos das frações “nafta pesada de 

FCC” e “diesel de FCC”. 
31

 Processando resíduo de vácuo de petróleo do Oriente Médio (7,4 °API; 4,2% enxofre) 
32

 Processando resíduo de vácuo “típico” (~26% Carbono Conradson; 4,6% enxofre; 125 Ni+V) 
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Fração produzida 
Rendimentos 

adotados 

Tecnologia 

Foster Wheeler 

Tecnologia 

Lummus
31

 

Tecnologia 

Exxon
32

 

Total 100,0 100,3 100,0 99,9 

Fonte: Elaboração própria com dados de (HYDROCARBON PROCESSING, 2008) 

 

Unidade de Hidrocraqueamento de Destilados (HCC Dist)  

Carga: Gasóleo leve de vácuo; diesel do FCC; destilados do coqueamento; H2 de alta pureza, 

da UGH. 

Produtos: diesel de HCC e nafta leve de HCC para blend; nafta pesada de HCC para reforma; 

H2S para tratamentos (amina, recuperação de enxofre e tail gas); metano para UGH ou para 

plant fuel; etano para plant fuel; propano para blend ou plant fuel; n-butano, para isomerização 

C4, blend ou plant fuel; isobutano, que vai para alquilação, blend ou para plant fuel; e o coque 

para blend. 

Rendimentos: 

Tabela A-4 Rendimentos adotados em comparação com rendimentos típicos (% em volume) - HCC 

Frações 

produzidas 

Rendimentos 

adotados 

Tecnologia 

Chevron Lummus
33

 

Tecnologia 

Chevron Lummus
34

 

Tecnologia 

UOP 

Butanos 4,1 - - 3,0 

Nafta leve / 

“gasolina leve” 
14,3 14,0 18,0 6,6 

Nafta pesada / 

“querosene” 
35,5 22,0 50,0 11,2 

Diesel de HCC 59,9 73,0 35,0 92,3 

Resíduo de HCC - - 10,0 - 

Total 113,7 109,0 113,0 113,1 

Fonte: Elaboração própria com dados de (HYDROCARBON PROCESSING, 2008) 

Tabela A-5 Consumo de H2 adotado em comparação com consumo típico - HCC 

 Consumo adotado Tecnologia UOP 

Consumo de H2 (kscf/bbl) 1,482 1,550 

Fonte: Elaboração própria com dados de (HYDROCARBON PROCESSING, 2008) 

 

 

                                                 
33

 Processando gasóleo de vácuo, em modo de operação de máximo de destilados médios (24,1 °API; 

700-1.100 °F ( °C); Nitrogênio 2.500 ppm massa) 
34

 Processando gasóleo de vácuo, em modo de operação de máximo de destilados médios e lubrificantes 

(24,1 °API; 700-1.100 °F ( °C); Nitrogênio 900 ppm massa)  
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Unidade de Reforma Catalítica (REF)  

Carga: nafta pesada do HCC; naftas de coqueamento e da destilação, após hidrotratamento 

Produtos: reformados (octanagem 90, 94, 98 e 102) para blend; H2 para uso na refinaria 

(tratamentos, HDT de destilados, querosene e naftas, isomerização e plant fuel); metano para 

UGH ou para plant fuel; etano para plant fuel; propano para blend ou plant fuel; n-butano, para 

isomerização C4, blend ou plant fuel; isobutano, que vai para alquilação, blend ou para plant 

fuel. 

Rendimento:  

Tabela A-6 Rendimentos adotados em comparação com rendimentos típicos (% em volume) - Reforma 

Fração produzida 

Rendimento adotado Tecnologia Axens 

Reformado de 

octanagem 98 

Reformado de 

octanagem 102 
Convencional 

Octanização / 

Aromatização 

Reformado 80,2 76,2 83,0 88,0 - 95,0 

Hidrogênio 0,4 0,5 2,8 3,0 - 4,0 

Fonte: Elaboração própria com dados de (HYDROCARBON PROCESSING, 2008) 

 

Unidade de Isomerização de Butanos (Isom)  

Carga: n-butanos das possíveis fontes: compra, reforma catalítica, destilação, HDT’s de 

destilados, querosene e naftas e alquilação; e H2 da UGH 

Produtos: i-butano para alquilação, blend ou plant fuel; metano para UGH ou plant fuel; etano 

para plant fuel; propano para blend ou plant fuel. 

Breve descrição: A isomerização é empregada no rearranjo molecular sem adição ou remoção 

de átomos da molécula original. Converte compostos de cadeia parafínica normal – no caso, o 

n-butano – em isoparafinas (isobutano), que podem ser utilizadas como carga de unidades de 

alquilação para produzir gasolina de alta qualidade. Requer atmosfera rica em hidrogênio. 

Rendimento: Na modelagem adotada, praticamente toda a carga de n-butano é convertida em i-

butano (rendimento ~100%), com uma pequena fração decomposta em gases C1, C2 e C3. A 

taxa de utilização da unidade é definida pela relação entre os seus custos operacionais e os 

preços das gasolinas regular e premium. 
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Unidade de Alquilação (Alky)  

Carga: mistura de propanos proveniente do FCC; mistura de C4’s do FCC e/ou comprada; 

isobutano das possíveis fontes: compra, reforma catalítica, destilação, coqueamento, diesel de 

HCC e isomerização C4. 

Produtos: alquilado para blend; propano para blend ou plant fuel; n-butano para isomerização, 

blend ou plant fuel.  

Breve descrição: Alquilação é um processo no qual são combinados hidrocarbonetos 

olefínicos, contendo 3 a 5 átomos de carbono, com hidrocarbonetos isoparafínicos, como o 

isobutano, na presença de um catalisador ácido, formando uma mistura complexa de alcanos 

ramificados de maior massa molar, com até 12 átomos de carbono e com elevado número de 

octano, denominada alquilado. 

 

Unidade de Hidrotratamento de Querosene (HDT Kero)  

Carga: querosene da destilaçãol, nafta pesada de FCC e H2 da UGH 

Produtos: querosene hidrotratado para blend; H2S para tratamentos (amina, recuperação de 

enxofre e tail gas); metano para UGH ou plant fuel; etano para plant fuel; propano para blend ou 

plant fuel; n-butano para isomerização C4, blend ou plant fuel. 

Breve descrição: Unidade que ajusta o teor de enxofre nas correntes que compõem o blend de 

querosene. 

Especificação: redução do enxofre de 1,0% na entrada para 0,08% na saída (% em massa) 

Consumo de H2: 547 scf/bbl 

 

Unidade de Hidrotratamento de Destilados (HDT Dist)  

Carga: diesel da destilação, destilados do craqueamento, destilados do coque e H2 da UGH 

Produtos: destilados hidrotratados para blend; H2S para tratamentos (amina, recuperação de 

enxofre e tail gas); metano para UGH ou plant fuel; etano para plant fuel; propano para blend ou 

plant fuel; n-butano para isomerização C4, blend ou plant fuel. 
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Breve descrição: Unidade que ajusta o teor de enxofre nas correntes que compõem o blend de 

diesel. 

Especificações: 

Tabela A-7 Valores adotados na modelagem em comparação com valores típicos – HDT de destilados 

 Adotado na modelagem Tecnologia UOP 

Carga 
Diesel da destilação + Destilado de 

FCC + Destilado de coque 

(>20 °API, 400+ °F) 

Gasóleo de vácuo 

+ Destilado de coque 

(17 °API, 400-1000 °F) 

Enxofre na carga (% em massa) 1,8 1,37 

Rendimento em destilado 

hidrotratado (% vol.) 
99,0 97,2 

Enxofre no destilado 

hidrotratado (% em massa) 
0,01 0,025 

Consumo de H2 (scf/bbl) 700 700 

Fonte: elaboração própria com dados de (HYDROCARBON PROCESSING, 2008) 

 

Unidade de Hidrotratamento de Naftas (HDT Nafta)  

Carga: nafta de coqueamento, nafta média da destilação e H2 da UGH 

Produtos: naftas de coque e da destilação hidrotratadas para reforma; H2S para tratamentos 

(amina, recuperação de enxofre e tail gas); metano para UGH ou plant fuel; etano para plant 

fuel; propano para blend ou plant fuel; n-butano para isomerização C4, blend ou plant fuel. 

Breve descrição: Unidade que ajusta o teor de enxofre e instáveis nas naftas, para compor a 

carga da reforma catalítica. 

Especificação: redução do enxofre de 1,45% na entrada para 0,14% na saída (% em massa).  

Consumo de H2: 50 scf/bbl 

 

Unidade de Geração de Hidrogênio 

Carga: metano das unidades de processo + metano comprado pela refinaria 

Produtos: hidrogênio de alta pureza para hidrocraqueamento de destilados e hidrogênio para 

outras unidades (tratamento com amina, recuperação de enxofre, tail gas, HDT de destilado, 

isomerização de C4, HDT de querosene, HDT de nafta e plant fuel) 

Breve descrição: produz hidrogênio de alta pureza a partir de metano. 



113 

 

 

Unidades de tratamento de gás sulfídrico (AMN, SRU, TGT) 

Carga: gás sulfídrico e hidrogênio de baixa pressão 

Produtos: enxofre sólido.  
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B. Propriedades dos petróleos e seus cortes  

 Árabe pesado Lula 

Densidade °API 27,4 29,3 

Enxofre, % massa 2,8 0,36 

Ponto de fluidez, °C -45 < -17 

IAT 0,1 0,57 

Teor de nitrogênio, ppm 1.680 2.911 

Metais – Ni/V (ppm) 16,4 / 57,3 8,0 / 7,9 

   

C1 – C4, % massa  0,012 0,10 

   

Nafta leve, % massa 0,050 0,044 

Temperatura final do corte, °C 82 93 

Densidade, g/cm3 0,656 0,668 

Enxofre, % massa 0,004 0,024 

Naftenos, % v/v 6,9 16,3 

Aromáticos, % v/v 0,0 1,6 

RON 65,3 71,4 

   

Nafta média, % massa 0,127 0,119 

Temperatura final do corte, °C 193 193 

Densidade, g/cm3 0,755 0,764 

Enxofre, % massa 0,050 0,041 

Naftenos, % v/v 18,3 35,1 

Aromáticos, % v/v 12,3 13,8 

   

Nafta pesada, % massa 0,014 0,015 

Temperatura final do corte, °C 205 204 

Densidade, g/cm3 0,797 0,809 

Enxofre, % massa 0,172 0,069 

Aromáticos, % v/v 19,4 18,6 

Índice de cetano 45,2 37,3 

Ponto de congelamento, °C -47 -46 

Viscosidade @ 37,8 °C, mm
2
/s 0,80 8,00 

   

Querosene, % massa 0,099 0,121 

Temperatura final do corte, °C 276 282 

Densidade, g/cm3 0,821 0,832 

Enxofre, % massa 0,547 0,090 

Aromáticos, % v/v 20,7 21,7 

Índice de cetano 58,4 54,9 

Ponto de congelamento, °C -34 -38 

Viscosidade @ 37,8 °C, mm
2
/s 0,75 6,6 

   

Swing Querosene – Diesel, % massa 0,018 0,028 

Temperatura final do corte, °C 288 288 

Densidade, g/cm3 0,847 0,849 
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 Árabe pesado Lula 

Enxofre, % massa 1,15 0,14 

Aromáticos, % v/v 22,1 25,5 

Índice de cetano 58,4 54,9 

Ponto de congelamento, °C -26 -33 

Viscosidade @ 37,8 °C, mm
2
/s 1,24 11,5 

   

Gasóleo atmosférico, % massa 0,101 0,150 

Temperatura final do corte, °C 355 343 

Densidade, g/cm3 0,871 0,865 

Enxofre, % massa 1,96 0,21 

Índice de cetano 57,8 62,6 

Ponto de congelamento, °C -17 -28 

Viscosidade @ 37,8 °C, mm
2
/s 1,8 16,4 

   

Resíduo atmosférico, % massa 0,578 0,517 

Temperatura final do corte, °C - - 

Índice de viscosidade @ 37,8 °C 1,59 1,82 

Enxofre, % massa 4,71 0,51 

Ponto de anilina, °C 49 88 

Nitrogênio básico, ppm massa 707 1736 

Carbono Conradson, % massa 13,2 5,7 

   

Gasóleo leve de vácuo, % massa 0,007 0,012 

Temperatura final do corte, °C 360 360 

Densidade, g/cm3 0,896 0,883 

Enxofre, % massa 2,57 0,29 

Ponto de anilina, °C 71 75,3 

Ponto de fluidez, °C -11 -24 

Nitrogênio básico, ppm massa 55 408 

   

Gasóleo pesado de vácuo, % massa 0,288 0,295 

Temperatura final do corte, °C 565 566 

Densidade, g/cm3 0,942 0,925 

Enxofre, % massa 3,36 0,40 

Ponto de anilina, °C 80,2 86,2 

Ponto de fluidez, °C -0,9 -14,5 

Nitrogênio básico, ppm massa 213 982 

   

Resíduo de vácuo, % massa 0,283 0,211 

Temperatura final do corte, °C 1000 750 

Índice de viscosidade @ 37,8 °C 2,44 2,30 

Enxofre, % massa 6,16 0,67 

Ponto de anilina, °C 53 197 

Ponto de fluidez, °C 26 -7,6 

Nitrogênio básico, ppm massa 1227 2869 

Carbono Conradson, % massa 26 13,6 

Fonte: Elaboração própria com dados de (BG GROUP, 2014; ASPENTECH, 2006) 


