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RESUMO 

 

Entre os esforços que o Ministério do Meio Ambiente tem feito para melhoria da 

qualidade do ar no Brasil, está o Programa de Controle de Emissões Veiculares 

(PROCONVE). Ele estabelece metas que afetam diretamente a qualidade dos combustíveis 

utilizados para que haja limites máximos para as emissões de poluentes. Visando atender aos 

novos padrões de exigência, a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), principal responsável pelo 

suprimento de combustíveis do país, vem adequando a especificação de seus produtos e sua 

infraestrutura para atender aos novos requisitos. O principal foco desses novos requisitos 

estabelecidos pelo PROCONVE está na qualidade do óleo diesel, principal combustível 

utilizado pelo setor de transportes do país. A partir de 2013, a Petrobras possui o 

compromisso de fornecer óleo diesel com teor de enxofre limitado a 10 partes por milhão 

(ppm) de sua massa. Além da mudança na qualidade requerida, o mercado nacional vem 

apresentando uma demanda bem acima da atual capacidade de produção da companhia. É 

nesse contexto que a Refinaria de Pernambuco será implantada, vindo como uma parte da 

solução para esse problema. Em decorrência da produção desse diesel, de acordo com as 

novas especificações, a refinaria produzirá um volume considerável de coque verde de 

petróleo. Esse novo produto precisa ser escoado para manter a programação de produção 

conforme foi planejado sem que haja interrupções. Este estudo possui o objetivo de propor 

soluções de escoamento para o coque verde de petróleo da Refinaria de Pernambuco, baseado 

nas práticas já utilizadas em outras unidades, bem como em práticas de sucesso encontradas 

na literatura, adequadas às instalações do novo empreendimento e à região Nordeste onde ele 

será implantado. 

 

 

Palavras-Chave: Meio Ambiente, Petróleo, Diesel, Enxofre, Coque, Refinaria. 
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ABSTRACT 

 

Among the efforts of the Ministry of Environment for the air quality’s improvement 

in Brazil is the PRONCOVE, acronym for Vehicular Emission Control Program. It establishes 

several goals that affect directly the quality of the fuel, in order to create boundaries for toxic 

emissions. Aiming to be up to the new standards, Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), the 

main responsible for the fuel supply in the country, has been adjusting its products 

specification as well as its oil products production installed capacity to attend the new 

requirements. The main focus of the new requirements established by PROCONVE, is on the 

diesel oil quality, its main product and the most used fuel in the country’s transport sector. 

Starting from 2013, Petrobras is compromised to provide Brazil’s diesel oil needs, in a 

context that involves the supply with low sulfur contents, limited to 10 parts per million 

(ppm) of its mass. Besides the new quality required, the domestic market has been reaching 

levels far beyond the current company’s production capacity. Pernambuco’s Refinary will be 

introduced in this context, coming as part of this problem’s solution. As a byproduct of this 

diesel, produced according to the new specifications, a considerable volume of green delayed 

coke will be generated. This new product needs to be put in the local market to keep 

production schedule working as planned without stops. This study has as objective to present 

solutions for dealing the petroleum coke based in methods already applied in other company 

units, as well as success practices found in literature, but adjusted to the new enterprise and 

the northwest region where it will be introduced. 

 

 

Keywords: Environment, Petroleum, Diesel, Sulfur, Coke, Refinery. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O óleo diesel é o principal derivado  do petróleo utilizado no transporte de cargas no 

Brasil. Um de seus componentes, o enxofre, constitui um dos principais contaminantes 

geradores de resíduos que durante a combustão, gera emissão de material particulado, 

inclusive compostos como o dióxido e o trióxido de enxofre. Dessa forma, o baixo teor de 

enxofre no diesel é essencial para o funcionamento da nova geração de motores com controle 

de emissões, atendendo às novas exigências ambientais estabelecidas pelo Conselho Nacional 

do Meio Ambiente, o CONAMA (Brasil, 2002), na atual fase do Programa de Controle de 

Poluição do Ar por Veículos Automotores, o PROCONVE (Brasil, 1986). 

O diesel com baixo teor de enxofre já é produzido e comercializado em diversas 

refinarias no mercado internacional. Tornou-se obrigatório no mercado nacional a partir de 

maio de 2009, quando passou a ser exigido um máximo de 50 ppm (partes por milhão) de 

enxofre, e já em 2013 a previsão é de que as autoridades reguladoras definam como norma 

uma nova especificação de 10 ppm, conforme a resolução nº 403 do CONAMA, de novembro 

de 2008. 

Atualmente a PETROBRAS necessita importar a maior parte do Diesel com baixo 

teor de enxofre para atender ao mercado nacional, que exige taxas que variam de 50 ppm a no 

máximo 500 ppm de enxofre em sua versão para áreas metropolitanas. Nas demais áreas, o 

limite máximo estabelecido é 1.800 ppm de enxofre. 

Com as novas exigências de especificação de produto, em que o Diesel deverá 

diminuir drasticamente a quantidade de contaminantes, os custos de logística e importação 

para atendimento do volume previsto para demanda do mercado nos próximos anos terão um 

aumento igualmente drástico. Em 2013, eles se ampliarão ainda mais, caso as unidades de 

refino não sejam adaptadas para produção na especificação exigida, tendo em vista o maior 

rigor nas exigências do CONAMA. 

Os custos dessas mudanças envolvem não apenas investimentos em novos 

equipamentos de refino para a adequação do parque produtivo atual, mas também um custo 

imediato em novos equipamentos de transporte, armazenagem, medição, treinamento de 

pessoal, criação de novos procedimentos operacionais, medidas de segurança, processos de 

análise e certificação de produto. Há, ainda, a necessidade de investimentos para a adequação 

de instalações e equipamentos que se replicam por toda a cadeia de distribuição que se 

estende das refinarias até os postos de venda de combustíveis, o que exige que a atividade se 
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torne ainda mais rentável para absorver esses novos custos que vão tornar toda a cadeia 

produtiva ainda mais onerosa. 

Nesse contexto, a Refinaria de Pernambuco foi projetada para possuir um esquema 

de refino que permitirá a obtenção de derivados intermediários mais leves, com um foco 

especial na produção de óleo diesel de baixo teor de enxofre, com a qualidade exigida pelas 

novas normas que estarão em vigor na data prevista de sua inauguração. 

Para atingir tal objetivo, o esquema de refino conta com unidades de coqueamento 

retardado e de hidrotratamento. Essas unidades são capazes de converter a carga de óleo que 

seria comercializada como óleo combustível, um produto de pouco valor agregado e 

altamente poluente, em derivados leves, como Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) e a Nafta, e 

derivados intermediários como o querosene e o óleo diesel. Após o tratamento pela unidade 

de hidrotratamento, esses derivados leves poderão obter a pureza exigida pelas normas legais 

após a retirada do nitrogênio e principalmente do enxofre. A partir desse processo de 

produção, haverá também a geração do coque verde de petróleo como resultado da conversão 

ocorrida na unidade de coqueamento retardado. 

Essa refinaria possui planejamento de receber cargas de petróleos pesados, advindos 

da Bacia de Campos e talvez de reservas de petróleo venezuelanas, caso seja efetivado o 

acordo entre a Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRAS) e a Petróleo de Venezuela S.A. 

(PDVSA) de associação no empreendimento. O acordo prevê além da sociedade na instalação 

da refinaria com divisão de custos do projeto, a divisão das cargas de petróleos a serem 

refinadas e divisão da produção de derivados. O acordo prevê, ainda participação na 

exploração de campos de petróleo em território brasileiro e venezuelano. 

O projeto da refinaria possui uma previsão de produção de 5.500 toneladas de coque 

por dia, que precisarão ser escoados, não apenas pela finalidade de giro do capital aplicado à 

produção, como também para não interromper o processo produtivo de refino de petróleo por 

seu acúmulo nos pátios, o que implicaria um altíssimo custo de produção. Além desses 

motivos, o escoamento desse derivado deve ser uma operação comercialmente rentável, com 

o menor custo possível para organização, sendo realizado de acordo com as normas 

ambientais exigidas. É exatamente nessa operação de escoamento do coque verde de petróleo 

que este trabalho tem seu foco, buscando analisar como tal operação é realizada em outras 

unidades de produção e como pode ser aperfeiçoada, com a finalidade de elaboração de uma 

proposta de escoamento desse produto a ser gerado pela Refinaria de Pernambuco. 
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1.1. Justificativa 

 

O refino de petróleo é um empreendimento que possui um custo bastante alto quando 

comparado com outros empreendimentos produtivos; entretanto, possui preços padronizados 

em virtude das pressões estabelecidas pelo dinamismo do mercado internacional, de modo que 

as margens possuem certa limitação de expansão. Dessa forma, são fatores de vital 

importância a constante busca por ganhos de escala de produção, aperfeiçoamento dos 

processos com redução de custos e aumento de rentabilidade (Abadie, 2010). 

Os custos envolvidos são tão complexos quanto os processos de produção e precisam 

ser controlados com habilidade para se garantir a viabilidade do empreendimento.  

Os custos com as pesquisas e a instalação dos equipamentos necessários são bastante 

elevados. As obrigações ambientais são altamente restritivas, assim como o peso da carga 

tributária, sendo responsáveis por mais de 50% do preço final de alguns produtos, o que 

exige, além de um alto investimento financeiro, a manutenção contínua de um retorno de 

igual magnitude (Abadie, 2010). 

Para melhorar a sua rentabilidade, os empreendimentos de refino de petróleo 

necessitam de processos com grande eficiência nos resultados, que permitam minimizar os 

custos e maximizar o aproveitamento dos recursos utilizados, com destaque especial para o 

petróleo. O petróleo é a principal matéria-prima utilizada e, devido a seu caráter não 

renovável, torna-se progressivamente mais raro e valioso, exigindo cada vez mais que o 

rendimento dos processos de produção e comercialização sejam mais eficientes (Abadie, 

2010). 

O coque verde de petróleo é um produto gerado a partir de um desses processos de 

aperfeiçoamento de refino, em que a unidade de coqueamento retardado é incluída no 

esquema de produção para melhorar a rentabilidade e o aproveitamento da matéria-prima. 

Apesar de ser considerado um resíduo deste processo de refino, possui valor comercial, por 

apresentar diversas aplicações em processos industriais (Petrobras, 2010). 

A Petrobras vem destinando investimentos consideráveis para o processo de 

comercialização do coque verde de petróleo, de seu planejamento de mercado até a criação de 

uma infraestrutura que permita executar esse planejamento da forma mais rentável para 

companhia. 

Devido à qualidade dos petróleos disponíveis mundialmente para o processamento 

aliado à rentabilidade que a unidade de coqueamento retardado apresenta, a produção de 

coque vem sendo ampliada em relação ao volume total de derivados. Nas refinarias nacionais 



Capítulo 1  Introdução 

 4 

esse processo também será uma realidade em breve, de forma que é preciso buscar formas de 

manter o escoamento do produto com frequência regular, de modo a evitar a geração 

problemas para a programação de produção realizada pela refinaria. 

Tendo em vista o esquema de refino idealizado para a Refinaria de Pernambuco, a 

obtenção do coque verde de petróleo é inevitável. Sendo inevitável, é justificada a 

importância da busca por formas de melhoria nos processos de transporte, armazenamento e 

escoamento de mercado desse derivado, de modo a permitir a ampliação da rentabilidade do 

empreendimento. 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivos Gerais 

 

Este trabalho tem como objetivo central apresentar uma proposta para o escoamento do 

coque verde de petróleo dos pátios de estoque da refinaria de Pernambuco, com a finalidade 

principal de não interromper o processo produtivo de refino de petróleo, assim como 

aperfeiçoar ao máximo o giro do capital aplicado à produção. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

Os Objetivos Específicos deste trabalho são: 

 

• Avaliar os processos de armazenagem, transporte e comercialização, buscando 

identificar que práticas podem ser adotadas na região em estudo. 

 

• Analisar o processo de refino e produção de coque verde de petróleo em outras 

unidades da Petrobras, realizando visitas in-loco para estudo e comparação dos processos de 

armazenagem, transporte e escoamento do produto no mercado. 

 

• Analisar formas de escoamento do coque verde de petróleo e o potencial mercado 

consumidor da região Nordeste. 
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• Avaliar quais são os fatores de impacto no meio ambiente que envolve a atividade de 

escoamento do coque verde de petróleo, e como eles poderão afetar o sistema produtivo no 

Complexo Portuário de Suape. 

 

• Elaborar uma proposta de escoamento para o coque verde de petróleo a ser produzido 

na Refinaria de Pernambuco, de modo a atender às especificações técnicas, legais e que 

apresentem o menor custo possível para o sistema PETROBRAS. 

 

1.3. Metodologia do trabalho 

 

A partir da identificação da necessidade de um estudo sobre as formas de escoamento 

do coque, foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre as atividades de produção e 

operações de logística, assim como sobre os processos de refino do petróleo, buscando 

fundamentação teórica para o embasamento das argumentações incluídas na proposta de 

escoamento a ser sugerida. Simultaneamente, foi realizado um estudo de caso na Petrobras 

mediante visitas técnicas à quatro de suas unidades. Essas unidades foram escolhidas porque 

já produzem e comercializam o coque verde de petróleo, sendo possível identificar entre as 

práticas realizadas as que poderiam ser aplicadas ao contexto da Refinaria de Pernambuco.  

Além das unidades de refino, foram realizadas visitas técnicas às áreas comerciais da 

Petrobras e de sua subsidiária, a Petrobras Distribuidora S.A. Também foi realizada uma 

visita técnica à Petrocoque S.A., empresa que faz o beneficiamento do coque e que compõe 

sua cadeia de produção e consumo. Durante as visitas técnicas, foi possível acompanhar o 

processo de produção, beneficiamento, armazenagem e transporte in loco. Também foram 

realizadas entrevistas com consultores técnicos e gestores das equipes de comercialização, 

com o objetivo de ampliar o conhecimento sobre o produto e os processos de sua cadeia 

logística de suprimento. 

A partir das informações coletadas, foi possível realizar uma análise de mercado, 

verificando principalmente quais segmentos podem consumir o coque de petróleo, quais as 

potencialidades e fraquezas desse produto da Petrobras, qual a demanda potencial na região e 

como sua comercialização pode ser realizada em conformidade com os objetivos comerciais 

da companhia. 
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A elaboração da proposta foi realizada tendo como base as informações coletadas na 

pesquisa bibliográfica, do estudo de caso e nas entrevistas com os profissionais ligados aos 

processos de produção, logística e comercialização na companhia e em suas subsidiárias. 

 

1.4. Estrutura do trabalho 

 

Este trabalho está segmentado em seis capítulos, as referências bibliográficas e o anexo. O 

capítulo 1 introduz o assunto a ser tratado, define os objetivos que se pretendem alcançar, 

justifica o motivo de se realizar o estudo e apresenta a metodologia utilizada em sua 

produção. O capítulo 2 contém a fundamentação teórica relativa aos sistemas produtivos, 

processos logísticos, análise de mercado e legislação relacionada ao assunto. O capítulo 3 

trata da tecnologia utilizada nos processos de produção do empreendimento. O capítulo 4 

refere-se ao estudo de caso, no qual foram analisadas as unidades de produção da Petrobras. O 

capítulo 5 contém a proposta de escoamento para o coque a ser produzido na Refinaria de 

Pernambuco, e o capítulo 6 apresenta a conclusão do trabalho. O anexo contém dados 

analisados nas argumentações dos demais capítulos. 
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2. BASE CONCEITUAL 

 

Nesse capítulo, serão descritos os conceitos que formam a fundamentação teórica 

relativa aos sistemas produtivos, processos logísticos, análise de mercado e legislação, 

relacionados ao estudo de caso realizado em múltiplas unidades da Petrobras e com a proposta 

de escoamento para o coque verde de petróleo da Refinaria de Pernambuco. Esses conceitos 

foram relacionados a partir de pesquisa bibliográfica, tendo como fontes a literatura 

internacional e a legislação em vigor relacionada aos processos de produção, logística, 

comercialização e utilização dos produtos derivados de petróleo. 

 

2.1. Gestão da Produção 

 

Para escoar grandes volumes de coque dos pátios de uma refinaria de acordo com as 

diretrizes estabelecidas para esse produto pela Petrobras, é necessário um balanceamento do 

esforço para garantir um rápido escoamento a fim de não gerar problemas para a programação 

de produção com o esforço de obtenção do maior valor possível para o produto. 

A gestão da produção lida com o atendimento de clientes internos e externos, que 

apresentam diferentes aspectos na forma como devem ser atendidos. Na refinaria, o gestor 

terá de lidar com clientes internos, que são os diferentes processos formados pelas unidades 

de processamento, transferência e estocagem de produto, área de armazenagem e demais 

atividades que compõem o sistema, assim como com clientes externos, que, no caso do coque, 

serão as empresas consumidoras. Haverá certamente um conflito de objetivos quanto ao preço 

a ser pago pelo produto. 

Segundo Moreira (2008), um cliente interno possui uma demanda com maior 

facilidade de previsão, tendo em vista que na maioria das vezes não possui flexibilidade para 

a escolha de sua fonte de suprimento. O cliente externo, por outro lado, apresenta um grau de 

incerteza bem maior sobre sua demanda, justamente pela flexibilidade que possui para optar 

por sua fonte de suprimento. 

Tendo em vista esse tipo de incerteza sobre a demanda com que a Refinaria terá de 

lidar, e sabendo da necessidade premente de escoamento do produto para evitar que haja 

interrupções no processo de produção, o gestor responsável pelo escoamento deverá buscar 

alternativas de proteção para o sistema de produção visando minimizar o nível de incertezas 
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da demanda. Moreira (2008) cita duas formas pelas quais uma organização pode resguardar-

se, a proteção organizacional e a proteção física. 

A proteção física é bastante simples e consiste na formação de estoques de recursos e 

de produtos como forma de evitar paradas não desejadas na produção, ou paradas nas 

atividades de vendas de modo a evitar o aumento dos custos operacionais ou a interrupção das 

entradas financeiras. Essa proteção é bastante efetiva, entretanto o custo associado que possui 

a torna proibitiva em algumas operações. No caso da refinaria tal proteção poderia ser 

retratada pelos estoques de petróleo e derivados em seu parque de tanques. No caso específico 

da tarefa de escoamento do coque, a proteção física estaria relacionada não propriamente ao 

estoque do produto, mas ao espaço disponível para alocar a produção. Esse espaço pode ser 

representado pelos pátios da refinaria que guardam o coque recém-produzido e beneficiado, 

os armazéns de distribuição e beneficiamento mantidos pelas distribuidoras, ou carteira de 

clientes que a refinaria precisa manter para direcionar o produto antes que atinja o nível 

crítico de estoque capaz de gerar interrupções na operação de produção. 

Ainda de acordo com Moreira (2008), a proteção organizacional é um pouco mais 

complexa por afetar a estrutura da organização. Consiste em uma estrutura organizacional em 

que a área responsável pelo suprimento de recursos e a área de venda de produtos estão fora 

da função produção. Essa estruturação visa evitar contatos com a área externa da empresa, 

alijando-a assim das variáveis de incerteza, com o objetivo de que a gestão da produção tenha 

seu foco voltado apenas para o processo de produção. A Petrobras, na comercialização do 

coque, utiliza, de certa forma, esse tipo de proteção ao incluir a sua subsidiária, a Petrobras 

Distribuidora S.A., no processo de distribuição. Ao delegar o processo de distribuição, a 

Petrobras permite que a refinaria tenha foco no seu principal processo que é o refino de 

petróleo, deixando a busca por opções de escoamento de grande parte da produção para outra 

área da organização.  

A parceria com a BR Distribuidora na operação de distribuição gera benefícios para 

o sistema Petrobras no que tange à rapidez e à confiabilidade no escoamento do coque, duas 

características extremamente importantes para a empresa. Estes efeitos benéficos da 

integração da cadeia de distribuição são citados por Slack et al. (2008, p. 176-177): 

“Operações verticalmente integradas podem significar sincronização mais próxima de 

programações, o que acelera a passagem de materiais ao longo da rede”, e ainda “Melhores 

comunicações ao longo de uma rede verticalmente integrada também podem resultar em 

promessas de entrega mais confiáveis”. Além da rapidez e da confiabilidade, há outro 

benefício que causa um importante impacto no escoamento do coque que é descrito por Slack 
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et al. (2008, p. 177): “Operações integradas verticalmente podem proporcionar o potencial 

para compartilhamento de alguns custos”. De fato, a integração gera uma gestão conjunta dos 

custos, mas permite um melhor resultado, o que se coaduna com as diretrizes comerciais da 

organização do produto, as quais visam ampliação da rentabilidade comercial do coque. 

É baseada nesses efeitos da integração vertical que a proposição de firmar contratos 

de fornecimento de longo prazo e a implantação de uma base de distribuição e beneficiamento 

se justificam. Com esse tipo de investimento, os benefícios podem estender-se até o cliente 

final, o que garante uma uniformidade e confiabilidade ainda maiores para o escoamento, com 

custos reduzidos a serem compartilhados ao longo da cadeia. 

É importante destacar que, mesmo com tais medidas de proteção, naturalmente os 

volumes de produção e de demanda provavelmente não vão apresentar-se de forma alinhada e 

uniforme, cabendo à gestão da produção equilibrar as diferenças entre esses volumes, 

recorrendo às atividades de planejamento e controle da produção. 

 

2.1.1. Planejamento da Capacidade Produtiva 

 

O planejamento de capacidade produtiva possui grande importância, pois define o 

limite máximo da capacidade de atendimento a demanda de mercado que uma operação terá. 

É por meio dele que se define uma das principais restrições para o sistema, o que limitará por 

consequência as alternativas disponíveis para o planejamento agregado, afetando o 

planejamento e o controle da produção.  

Para definir a capacidade de produção, as principais ferramentas utilizadas são os 

estudos de mercado e as previsões de demanda no longo prazo. Segundo Moreira (2008, p. 

293), “a previsão de demanda é um processo racional de busca de informações acerca do 

valor de vendas futuras”. Em novos negócios principalmente, a opinião dos agentes de 

mercado são o principal insumo. A experiência de executivos ligados ao negócio, as equipes 

de vendas e os consumidores fornecem dados importantes para a formação de um cenário 

futuro sobre os volumes de produtos, insumos e capital que estarão envolvidos no negócio 

(Moreira, 2008). Desse modo, além da forma como o mercado será atendido, a capacidade 

produtiva também afeta diversas operações do sistema, como o nível de estoques de insumos 

e de produtos que serão formados, alterando assim os custos de produção, armazenagem e 

transportes. 
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A decisão sobre a capacidade de produção é de suma importância para a organização, 

tendo em vista que estabelece uma restrição que não poderá ser alterada facilmente no curto 

prazo. Essas ferramentas, assim como as demais técnicas de previsão, guardam certo grau de 

incerteza, tendo em vista o grande numero de variáveis que envolvem. Entretanto, é 

extremamente necessária em qualquer tipo de empreendimento, já que influenciará a 

definição da capacidade produtiva. 

Uma refinaria deve concentrar esforços de seu processo de produção para atender a 

uma demanda específica do mercado. O óleo diesel com baixo teor de enxofre será o principal 

foco da Petrobras nos próximos anos, dada a sua importância no mercado nacional. 

Entretanto, toda refinaria possui outros produtos em seu portfólio, como a gasolina, o GLP ou 

a nafta petroquímica. Entre esses produtos está o coque, que é um produto novo em alguns 

mercados, inclusive na região Nordeste, e ainda possui menor expressividade em relação aos 

demais produtos da empresa. Tendo em vista que o processo de produção da refinaria 

funciona de forma integrada, a produção de seu principal foco, o diesel, por exemplo, estará 

vinculada à produção do coque. Dessa forma a infraestrutura de armazenagem e o nível de 

eficiência da distribuição desse produto podem significar uma restrição para a produção de 

diesel, o principal objetivo, afetando gravemente todo o sistema de produção da empresa, 

mesmo em se tratando de um produto de menor expressão. Sendo assim, a limitação imposta 

por qualquer um dos produtos do portfólio possui a capacidade de restringir a capacidade 

produtiva e o atendimento de mercado de todo o sistema, exigindo igual atenção da gestão de 

produção e planejamento da capacidade produtiva. 

 

2.1.2. Sistema de Produção 

 

De acordo com Slack et al. (2008), um sistema de produção pode ser descrito como a 

reunião de recursos destinados à produção de bens e serviços. Toda organização possui um 

sistema de produção, e necessariamente produz algo como resultado de suas atividades, o que 

geralmente consiste no objetivo final do funcionamento do sistema. Uma refinaria de petróleo 

é um exemplo completo dessa assertiva, pois o resultado de suas atividades ou processos são 

os derivados de petróleo. 

Para que uma refinaria produza os derivados de petróleo conforme as exigências de 

especificação de mercado, são necessários diversos processos que se combinam para formar 

um esquema de refino. Cada esquema de refino terá a capacidade de gerar uma determinada 
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gama de produtos, que irá variar conforme os processos que os o compõem e a carga de 

petróleo que alimenta o sistema. Esse processo segue a lógica estabelecida por Slack et al. 

(2008) para descrever um modelo de produção que o define como um fluxo em que há uma 

entrada de recursos, um processo de transformação e uma saída ou produto final. De acordo 

com esse modelo, o esquema de refino e a carga de petróleo podem ser descritos como os 

recursos de transformação e recursos a serem transformados. Slack et al. (2008) descrevem 

ainda que os recursos de transformação agem sobre os recursos transformados para modificar 

seu estado ou condição inicial, com o objetivo de obter um resultado que atenda às 

necessidades do mercado consumidor. 

Tendo em vista os altos investimentos necessários para a implantação de uma 

refinaria, e do alto custo do recurso utilizado como matéria-prima que é o petróleo, faz-se 

necessário que seu sistema possua um ótimo desempenho de eficiência para que o 

empreendimento obtenha lucratividade. Segundo Slack et al. (2008), a eficiência de um 

sistema residirá na utilização de seus recursos para atender às demandas e necessidades de seu 

mercado consumidor. De acordo com o volume de recursos e os custos de operação 

empregados nesse tipo de empreendimento, é preciso que o sistema siga operando de forma 

ininterrupta e que se aproveite ao máximo cada um de seus recursos. Seguindo essa diretriz é 

que a energia e o calor gerados pelo sistema são utilizados ao máximo, afetando inclusive o 

arranjo físico do sistema que procura sempre manter as conexões entre as operações que 

compõem o sistema, com objetivo de aproveitar ao máximo a sinergia entre cada unidade de 

processamento. Em função de o empreendimento ser totalmente projetado à montante do 

funcionamento, os elementos já descritos que permitem ampliar a eficiência econômica 

podem ser considerados previamente, ainda na fase de projeto, evitando a necessidade de 

retrabalho e custos com as modificações de projeto. 

O escoamento do coque segue essa mesma lógica e objetiva ampliar ao máximo a 

rentabilidade da refinaria, cujos objetivos de produção e diretrizes comerciais estão voltados 

para a obtenção do maior lucro possível, o que contribui para viabilizar o sistema. 

 

2.2. Logística 

 

O conceito mais atual e completo é o apresentado pelo Council of Logistics 

Management, conforme cita Bowersox (2008, p. 22), em que “Logística é o processo de 

planejamento, implementação e controle da eficácia, da eficiência fluxo e estocagem de 
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mercadorias, serviços e informações relacionadas, desde o ponto de origem até o ponto de 

consumo, pela razão de estar de acordo com as necessidades dos clientes.” 

Esse conceito apresenta uma definição mais voltada para as atividades produtivas 

civis, ligada ao comércio e à economia atual, em que as atividades logísticas são empregadas 

de forma rotineira nas organizações visando à criação de valor, expresso em tempo e lugar, 

para atender ao cliente (Ballou, 2001). 

Ainda segundo Ballou (2001), independentemente dos avanços tecnológicos, a missão 

da logística continua sendo “dispor a mercadoria ou serviço certo no lugar certo, no tempo 

certo, nas condições desejadas, enquanto contribui para o resultado da empresa.” Para cumprir 

essa missão, é necessária a coordenação de atividades, como o projeto de instalações físicas, 

transportes, estoques, armazenagem e manuseio de produtos. As atividades de maior 

importância são as atividades de transporte, estoques e informações envolvidas, pois elas 

compõem o fluxo principal e crítico da atividade da logística, sendo as principais agregadoras 

de valor no processo e também as maiores absorvedoras de recursos. 

Em outras palavras, as operações logísticas devem contribuir para o resultado gerando 

valor, e esse valor é gerado quando uma organização disponibiliza um determinado inventário 

de maneira oportuna aos clientes e aos objetivos da empresa. Tanto os clientes quanto as 

organizações se beneficiam. Esse valor agregado gera tanto resultado quanto os processos de 

manufatura, ao modificar as características de um material, gerando novas utilidades e 

funções para ele. 

De acordo com Bowersox (2006), a Logística consiste em um grupo de atividades 

associadas à movimentação e posicionamento do inventário ao longo da cadeia de valor do 

sistema de produção. São atividades que objetivam posicionar determinados elementos de um 

sistema de produção no tempo e no espaço, conforme a necessidade desse sistema. 

A Refinaria de Pernambuco deverá fazer uso dessas atividades buscando o máximo de 

sua eficiência, tendo em vista que possui uma necessidade premente de escoar seus produtos 

para a manutenção de seu processo produtivo sempre em funcionamento. O coque verde de 

petróleo, especialmente, necessitará aperfeiçoar as atividades de transporte e armazenagem, 

dado que possui grande volume e baixo valor agregado. Além de onerar o processo 

demandando recursos para sua movimentação e armazenagem, pode constituir uma restrição 

ao sistema, limitando o volume de produção caso atinja volumes excessivos de estoque que 

ocupem toda a capacidade prevista para armazenagem, gerando uma parada não programada. 

Dada a natureza da atividade, tais paradas significam enormes prejuízos de ordem financeira. 
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Dessa forma é imperativo que a refinaria possua um planejamento logístico que 

vislumbre uma movimentação contínua de seu inventário, permitindo a manutenção do fluxo 

de produção em pleno funcionamento. Para isso a refinaria pode buscar transformar a 

demanda do coque verde de petróleo em uma demanda que seja previsível ao máximo. Pela 

formalização de contratos de fornecimento com segmentos industriais, a demanda pode 

tornar-se dependente dos respectivos processos de produção. Segundo Slack et al. (2008, 

p.318), “Demanda dependente é a demanda relativamente previsível devido a sua demanda de 

fatores conhecidos”. O contrato de fornecimento celebrado com base no processo do cliente 

permite uma previsão bastante precisa. Caso contrário, a Refinaria de Pernambuco terá de 

balancear o volume produzido de acordo com a demanda. 

Moreira (2008) descreve alternativas que a gestão da produção possui para influenciar 

a demanda e a oferta, o que permite conciliar o nível de produção com o nível previsto de 

demanda, ou adequação da demanda à produção programada. Dentre as alternativas citadas 

para influenciar a demanda estão a propaganda, promoções e preços diferenciados, reservas 

na liberação do produto, desenvolvimento de produtos complementares. Para influenciar a 

produção, Moreira (2008) cita outras opções, como mudanças no volume de mão de obra, 

aumento da jornada de trabalho, subcontratação de fornecedores e formação de estoques. 

No caso do coque, apenas a propaganda, as promoções com diferenciação de preços e 

a formação de estoques seriam formas que apresentariam utilidade prática. De fato, os preços 

desse produto se adaptam ao mercado para a manutenção do escoamento, acompanhando 

principalmente o mercado de carvão mineral. 

A propaganda deve ser entendida para o caso do coque como a ação proativa das 

equipes de distribuição, prospectando clientes aos quais seja possível vender o produto por 

meio de negociações técnicas. 

Os estoques permitem conciliar a velocidade de escoamento com a melhor 

rentabilidade. Além do menor custo total pelo ponto de equilíbrio entre o custo de transporte e 

a manutenção de estoques, permite à Petrobras tempo hábil para obter a melhor oportunidade 

de negociação do produto ante a premente necessidade de escoar a produção de seus pátios. 

Entretanto, é importante ressaltar que a formação de estoques, além de restringir o processo 

de produção, significa também capital imobilizado, seja na forma da matéria-prima que 

constitui o produto, seja no custo da área utilizada para a armazenagem. 

Tendo em vista que o coque é um resíduo resultante da produção do óleo diesel, 

identifica-se que seus estoques possuem um comportamento similar ao que Slack et al. (2008) 

descrevem como estoque de ciclo, pois a formação de estoques se dá de acordo com a carga 
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de petróleo processada, a qual gera vários derivados, em que a cada ciclo de produção nem 

sempre o volume de cada um deles será igual ao volume demandado no mesmo período. 

Desse modo os espaços de armazenagem são extremamente importantes para garantir maior 

folga para o fluxo de produção, evitando paradas devido aos gargalos e restrições ao longo 

das atividades de produção e distribuição. 

 

2.2.1. Transporte e armazenagem 

 

Transporte é a área da logística responsável pela movimentação e alocação geográfica 

de inventário (Bowersox, 2006). A atividade de transporte está entre as maiores absorvedoras 

de custos no processo logístico, quando, em conjunto com os estoques, pode ser responsável 

por cerca de 50 a 70% dos custos totais de logística. Se o valor da logística é expresso em 

termos de tempo e lugar, logo se verifica que esta atividade é responsável por agregar valor 

através da modificação da localização de um produto ou serviço (Ballou, 2001). 

Em termos práticos, se um determinado produto é produzido ou encontrado em um 

local onde não será consumido, a ele será atribuído um valor menor do que um local onde 

esse produto seja necessário, permitindo um alto valor.  

Tendo em vista o percentual que ocupa nos custos logísticos, a esta atividade é 

disponibilizada uma atenção especial quanto ao seu desempenho. Bowersox (2006) cita três 

fatores por ele considerados fundamentais para mensuração do desempenho da atividade de 

Transportes: o custo, a velocidade e a consistência ou confiabilidade. 

Além desses três fatores Ballou (2001) também ressalta o risco inerente a cada modal 

de transporte, em que o principal risco consiste em não atendimento a um cliente, ou a 

geração de paradas não programadas no sistema de produção. 

Para uma refinaria de petróleo ele consiste em um risco muito grande pela escala de 

custos que pode gerar. No caso da Refinaria de Pernambuco, não escoar seus derivados 

conforme o que foi programado pode gerar uma parada na produção, o que se refletirá em 

grandes perdas para a empresa. 

Cada modal de transporte possui uma configuração de custo, velocidade e 

confiabilidade, bem como riscos que lhe são inerentes. Estas características podem ser 

combinadas de forma a se tornarem mais adequadas e rentáveis para cada produto e para cada 

sistema de produção. 
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As operações logísticas possuem basicamente cinco opções de modais diferentes de 

transporte: o rodoviário, o aquaviário, o dutoviário, o ferroviário e o aéreo. A refinaria de 

Pernambuco possui disponibilidade de uso de quatro deles em seus processos. São eles os 

modais dutoviário, rodoviário ferroviário e o aquaviário. 

O modal dutoviário é utilizado desde o século XIX pela indústria de petróleo e detém 

uma grande confiabilidade no transporte de derivados. A sua menor velocidade de transporte 

é compensada pela disponibilidade de funcionamento de 24h por dia. O custo é relativamente 

baixo; entretanto, envolve um alto investimento para a implantação da infraestrutura 

(Bowersox, 2006). No caso do coque, esse modal específico não será utilizado na refinaria de 

Pernambuco. 

O modal aquaviário possui uma grande capacidade de volume de transporte, mas 

possui uma menor velocidade e maior grau de incerteza. O rodoviário, devido à sua menor 

capacidade, possui um custo unitário maior, porém permite uma maior flexibilidade, já que 

não necessita de uma estrutura específica, como um porto, para escoar os produtos, podendo ir 

a uma maior gama de localidades e permitindo o transporte de um menor volume para cada 

destino específico. O modal ferroviário apresenta um alto custo fixo, dada a infraestrutura 

necessária para seu funcionamento; todavia em virtude de sua capacidade de carga e 

velocidade, é indicado para escoar grandes volumes para grandes distâncias (Ballou, 2001). 

Bowersox (2006) cita as características de cada modal, estabelecendo as vantagens e 

desvantagens de cada um deles. A tabela 2.1 apresenta uma comparação relativa dos aspectos 

operacionais de cada modal. Constata-se a maior atratividade pelo uso de transporte 

rodoviário, visto o maior conjunto de vantagens que apresenta. Os requisitos analisados 

tratam das características dos modais de forma geral, englobando todo o processo em que a 

menor pontuação significa um melhor desempenho. A velocidade trata do tempo decorrido de 

transporte da mercadoria da instalação de produção ao cliente, de forma que os tempos das 

operações de embarque e desembarque influem no resultado. O requisito acessibilidade é 

influenciado pela necessidade da infraestrutura que os modais exigem. Nesse, caso o 

rodoviário apresenta franca vantagem pela facilidade de acessar tanto plantas de produção 

como plantas dos clientes em praticamente qualquer região, com um menor nível de exigência 

de infraestrutura (Bowersox, 2006). 
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Tabela 2.1: Comparação entre as características operacionais dos modais de transporte. 

CARACTERÍSTICA FERROVIÁRIO RODOVIÁRIO AQUAVIÁRIO DUTOVIÁRIO 

Velocidade 3 2 4 5 

Acessibilidade 2 1 4 5 

Capacidade 2 3 1 5 

Confiabilidade 3 2 4 1 

Obs.: A menor pontuação significa melhor desempenho 

Fonte: Adaptado de Bowersox, (2006)  

 

O transporte e a armazenagem de vários dos produtos e insumos utilizados na 

refinaria precisam de cuidados específicos, conforme foi apresentado, requerendo atenção à 

legislação. Na refinaria de Pernambuco, o seu principal insumo, o petróleo, será transportado 

em navios da classe Suez PanMax, com capacidade de carga de 90.000 a 150.000 toneladas, o 

que permitirá o transporte de grandes volumes, como será exigido (Abadie, 2010). 

Grande parte dos derivados será transportada através de dutos para entrega nos 

terminais distribuidores que utilizam o modal rodoviário como principal forma de transporte 

logístico na distribuição. Tendo em vista a proximidade, sua alta confiabilidade supera a 

pouca velocidade. 

No caso do coque, está previsto que o transporte será realizado principalmente pelo 

do modal rodoviário, a exemplo do que já ocorre nas demais unidades. Por se tratar de um 

produto em estado sólido, as exigências relativas ao transporte são menores e menos onerosas 

que para os derivados líquidos e gasosos. O principal problema no transporte relacionado com 

a contaminação diz respeito à dispersão do material em forma de partículas de poeira. O 

transporte rodoviário do coque é realizado em de caminhões do tipo caçamba, protegidos por 

enlonamento da parte superior para evitar a dispersão quando em movimento.  

Para o armazenamento, o maior risco é o inconveniente ao bem-estar público devido 

ao aspecto de sujeira que pode acarretar. Os armazéns de estocagem da companhia, visando 

aperfeiçoar e minimizar os riscos de contaminação do meio ambiente com a exposição do 

produto, utiliza armazéns fechados com transporte por esteiras rolantes cobertas. Quando em 

pátios abertos, o produto é mantido com certo grau de umidade, o que evita que entre em 

combustão baixando sua temperatura, assim como evita a sua dispersão no ar. Em armazéns 

fechados, as condições de temperatura e umidade podem ser controladas mais facilmente, 

sendo também possível evitar a dispersão atmosférica. Por esse motivo semelhante forma de 

armazenagem vem sendo implantada em todas as unidades, sendo também projetada para a 

Refinaria de Pernambuco. 
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2.3. Análise de Mercado 

 

A análise de mercado é um importante processo que faz parte da gestão 

mercadológica de uma organização, sendo de extrema importância para consecução dos 

objetivos definidos em seu planejamento estratégico. É através da análise de mercado que as 

organizações se tornam capazes de identificar oportunidades de negócios adequadas a seus 

objetivos de suprimento de demanda de mercado (Kotler &Armstrong, 1993). 

O dinamismo do ambiente de mercado gera situações que podem significar 

oportunidades de negócios ou ameaças à capacidade da organização de se manter viável no 

mercado. Em virtude dessa contínua mudança, é de suma importância que as organizações 

analisem o ambiente de mercado, visando identificar essas ameaças e oportunidades, para 

tomar medidas que neutralizem ou minimizem as ameaças, assim como para aproveitar as 

oportunidades na geração de novos negócios que garantam ou ampliem sua viabilidade 

(Kotler &Armstrong, 1993). 

Segundo Kotler & Amstrong (1993), as empresas devem sempre ser capazes de 

identificar novas oportunidades de mercado para garantir sua sobrevivência. Toda empresa 

possui uma gama de oportunidades em seu entorno, mas a forma como cada organização 

analisa e aproveita tais oportunidades de forma estratégica para seu próprio negócio é bem 

distinta. Além da incapacidade de algumas organizações em identificarem as oportunidades 

de mercado, nem sempre essas situações podem ser aproveitadas, já que podem divergir dos 

objetivos traçados pelo planejamento da empresa, ou mesmo estar aquém de sua capacidade 

operacional e econômica. 

No sentido de identificar as oportunidades que surgem, as organizações podem 

monitorar as informações de seu ambiente de mercado para tomarem ações em resposta, à 

medida que detectam alguma mudança, ou podem tomar uma atitude mais proativa, utilizando 

métodos e técnicas formais de análise de ambiente de mercado para criarem novas 

oportunidades. Esses processos, inclusive, facilitam o processo decisório no investimento em 

novos mercados, como é o caso da inserção do coque verde de petróleo na região Nordeste, 

onde até então a Petrobras não atuava (Kotler &Armstrong, 1993). 

De acordo com Nickels & Wood (1999, p.45), “(...) para uma resposta apropriada, 

uma organização precisa continuamente reunir informações a respeito do ambiente e examinar 

seus efeitos nos grupos de interesse (...)”. O ambiente e os grupos de interesse formam o 

ambiente de marketing, sendo descritos na literatura como microambiente e macroambiente, 

ou fatores internos e externos. Consistem em todos os fatores que influenciam direta ou 



Capítulo 2  Base Conceitual 

 18 

indiretamente na capacidade de a organização realizar suas atividades e atender ao mercado. 

Apesar de o objetivo de uma organização ser atender às necessidades e demandas de mercado, 

as organizações precisam estar atentas a todos os componentes do microambiente de mercado 

e aos fatores de influência do macroambiente para garantir a continuidade de seu sucesso 

(Kotler &Armstrong, 1993; Nickels & Wood 1999). 

Nickels & Wood (1999) descrevem o microambiente de marketing, ou fatores 

internos, como os fatores relacionados à cadeia de valor da empresa, como fornecedores de 

produtos e serviços, clientes, funcionários, acionistas e concorrentes. São fatores que afetam 

diretamente as atividades da empresa. No caso da Refinaria de Pernambuco, poder-se-ia citar 

o fluxo de fornecimento de petróleo, greve ou absenteísmo de funcionários, atuação de 

mercado de empresas concorrentes, ou condições operacionais de seus clientes como fatores 

que afetam diretamente a forma de a Refinaria atender ao mercado e garantir o fluxo de 

escoamento de seus produtos. 

De acordo com Kotler &Armstrong (1993, p.37), “O macroambiente é composto por 

forças sociais maiores que afetam todo microambiente”, ou seja, são fatores externos à cadeia 

de valor da empresa que afetam toda a cadeia, ou o mercado como um todo. Kotler 

&Armstrong (1993) descrevem seis principais forças do microambiente: as forças 

demográficas, econômicas, naturais, tecnológicas, políticas e culturais. Todas elas podem 

afetar drasticamente uma organização, oferecendo-lhe oportunidades para tornar-se líder de 

mercado, ou inviabilizando o seu negócio, desta forma é essencial a atenção para mudanças 

no macroambiente.  

Em relação ao escoamento do coque pela Refinaria de Pernambuco, tais fatores são 

de importância crucial. A demografia e a economia afetam o volume e o potencial de 

consumo do mercado nas regiões influenciando no consumo de coque pelas indústrias e na 

opção entre o coque e o carvão mineral. As forças naturais, como nível de poluição ou custo 

de energia, também afetam o consumo e a opção do mercado por fontes alternativas de 

energia. A tecnologia pode criar demandas, como o aumento de consumo de coque pela 

indústria siderúrgica. Por fim, as forças políticas e culturais podem tornar inviável a 

comercialização e o consumo do coque, em caso legislação excessivamente rígida, ou a 

cultura do mercado se torne avessa a esse tipo de fonte de energia (Kotler &Armstrong, 1993; 

Nickels & Wood 1999). 

Além de identificar as oportunidades e as ameaças, para realizar a análise de 

mercado a organização precisa selecionar qual o seu mercado-alvo. Kotler & Amstrong 
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(1993) definem quatro passos para a seleção de mercado. São eles: a previsão de demanda, a 

segmentação de mercado, a definição de mercado e o posicionamento de mercado. 

A previsão de demanda é obtida a partir de técnicas de pesquisa de mercado, e 

conforme já foi citado anteriormente, consiste em um processo racional de busca de 

informações sobre as vendas futuras (Moreira, 2008). Nickels & Wood (1999) citam diversas 

fontes externas e internas utilizadas na análise de ambiente e que podem ser utilizadas para a 

previsão de demanda: consulta a órgãos regulamentadores, agências do governo, defesa do 

consumidor, sindicatos e associações comerciais e de indústrias dentre outros. 

O segundo passo, a segmentação de mercado, é útil para separar os tipos de clientes 

de acordo com características que permitam à organização estabelecer quais nichos oferecem 

melhor probabilidade de atingir seus objetivos. No caso do escoamento de coque, em geral a 

Petrobras objetiva selecionar consumidores de grandes volumes, que paguem o melhor preço. 

Dessa forma, a segmentação de mercados permite identificar quais os grupos de clientes que 

possuem maior potencial de consumo e quais os níveis de preço que podem ser obtidos de 

cada um deles (Kotler & Amstrong, 1993). 

A definição de mercado é uma ação natural e derivada da segmentação de mercado. 

É a seleção de um ou mais segmentos que apresentam condições de maior sucesso para os 

objetivos estabelecidos pela empresa (Kotler & Amstrong, 1993). 

O posicionamento de mercado é o passo seguinte, em que após serem definidos os 

mercado de atuação, a empresa opta qual a posição que deseja manter em relação aos clientes 

e à concorrência. No caso do coque verde de petróleo, a Petrobras já possui um 

posicionamento definido, principalmente em virtude da alta qualidade de especificação de seu 

produto em relação aos concorrentes do mercado internacional. Segundo Nickels & Woods 

(1999, p. 166), “(...) da perspectiva do consumidor, um dos elementos mais importantes é a 

qualidade, o grau em que o produto atende as necessidades, desejos e expectativas do cliente 

(...)”. Ainda, determinando a forma como os clientes enxergam o produto, é possível aumentar 

o valor de seus produtos, permitindo melhores retornos de investimentos (Kotler 

&Armstrong, 1993). 

De posse do conhecimento das demandas dos segmentos de mercado, atuação e 

potencial dos concorrentes, e com a definição do posicionamento do próprio produto nesse 

mercado, é possível definir qual a melhor estratégia de atuação. Assim, pela a análise de 

mercado a organização possui condições de atuar no suprimento de mercado, escoando seus 

produtos de forma efetiva, com maior capacitação para converter as oportunidades em 

resultados positivos para empresa. 
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2.4. Legislação Relacionada 

 

Normalmente uma lei é criada tomando-se como base o costume da sociedade da 

qual ela faz parte. Seu objetivo maior é coadunar o costume com o arcabouço moral de um 

povo. Entretanto, em alguns casos, as atividades econômicas são precedentes à formação das 

leis que as regem. As atividades do petróleo no Brasil são um exemplo. A maioria das leis que 

regem as atividades relacionadas ao petróleo atualmente são bastante recentes, tendo surgido 

posteriormente à grande parte da tecnologia utilizada em seu refino. Apesar de possuir 

legislação anterior, as definições sobre essas atividades são regulamentadas pela Lei n º 9.478, 

de 1997, que inclusive instituiu a Agência Nacional de Petróleo (ANP), responsável por 

regular e fiscalizar as atividades econômicas do setor. Por se tratar de uma atividade com 

processos de grande impacto no meio ambiente, há também uma vasta legislação ambiental 

que limita e define como as operações devem ser realizadas, de sua implantação até a sua 

operacionalização. 

Por se tratar de um projeto novo, a Refinaria de Pernambuco deve ser projetada de 

modo a atender as exigências normativas já existentes relativas à terraplanagem, emissão de 

gases, efluentes líquidos e sólidos, ruído e localização, dentre outras. O projeto de uma 

refinaria, por todo impacto ambiental que o envolve, requer a obtenção de licenciamento 

ambiental.  

O CONAMA (Brasil, 1986) cita como impacto ambiental “(...) qualquer alteração 

das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio que sejam decorrentes direta ou 

indiretamente das atividades humanas e terminem por afetar a saúde e bem-estar da 

população(...)”. A Instrução normativa 184, de 17/07/2008 (IBAMA), define em seu artigo 2º 

os procedimentos que devem ser seguidos, estabelecendo etapas que se iniciam com a 

instauração do processo, o licenciamento prévio, o licenciamento de instalação do 

empreendimento e por fim o licenciamento de operação. 

Dentre os maiores impactos ambientais estão a utilização de recursos hídricos e seu 

posterior descarte, assim como as emissões atmosféricas decorrentes de suas unidades de 

processamento e unidades de processos auxiliares.  

A Resolução CONAMA nº 357 (2005) define, em seu artigo 24, que “Os efluentes de 

qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados, direta ou indiretamente, nos corpos 

de água, após o devido tratamento e desde que obedeçam às condições, padrões e exigências 

dispostos nesta Resolução e em outras normas aplicáveis.” Na mesma resolução do 

CONAMA são estabelecidas as condições que esses recursos devem possuir para serem 
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descartados nos corpos de água. O petróleo e seus derivados possuem um potencial muito 

grande de contaminar os mananciais, sendo difícil sua recuperação. Igualmente difíceis de 

recuperar são as perdas referentes à imagem que tais ocorrências geram para a companhia, 

agravadas pelas multas de caráter pecuniário. Por se tratar de um empreendimento localizado 

em uma região portuária, na proximidade de rios, torna-se ainda mais premente a atenção às 

exigências legais. Assim, os projetos da Petrobras, inclusive o da Refinaria de Pernambuco, 

contam com um alto grau de rigidez que foi acentuado após o incidente marcante de 

contaminação da Baía de Guanabara onde a companhia passou a investir um grande capital 

em práticas de segurança, meio ambiente e saúde. 

As emissões atmosféricas também causam grande impacto, já que as unidades de 

processamento projetam emissões devido a reações químicas. Vários processos são 

caracterizados pela queima de combustíveis que afetam a qualidade do ar devido à geração de 

compostos formados por elementos como enxofre e nitrogênio, tipicamente associados ao 

petróleo. 

O Programa Nacional de Controle da Poluição do Ar, o PRONAR (Brasil, 1989), 

constitui a principal medida do governo para o controle da qualidade do ar. O programa 

define os padrões de qualidade do ar. O artigo nº1 da Resolução CONAMA nº 3 (Brasil, 

1990) define, em seu parágrafo único, que poluentes atmosféricos são considerados “(...) 

qualquer forma de matéria ou energia com intensidade e em quantidade, concentração, tempo 

ou características em desacordo com os níveis estabelecidos, e que tornem ou possam tornar o 

ar: 

I - impróprio nocivo ou ofensivo à saúde; 

II - inconveniente ao bem-estar público; 

III - danoso aos materiais, à fauna e flora. 

IV - prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade e às atividades normais da 

comunidade (...).” 

Dessa forma, os processos da refinaria precisam ser planejados de modo a seguir os 

padrões especificados pelos órgãos federais e estaduais. É importante ressaltar que o projeto 

da refinaria tem origem do impacto das legislações ambientais, já que o óleo diesel com baixo 

teor de enxofre, principal objetivo de produção do empreendimento, por meio do qual o 

arranjo físico e os equipamentos foram definidos, possui sua especificação quanto à emissão 

de contaminantes determinada pela resolução CONAMA nº 403 (Brasil, 2008), que estabelece 

a nova fase do PROCONVE. 
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Além do óleo diesel, o coque verde de petróleo e seu processo de escoamento 

também são diretamente afetados pela legislação ambiental. A norma técnica CPRH Nº1007 

da Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Pernambuco estabelece 

limitações quanto ao teor máximo de enxofre relacionado com o volume consumido 

diariamente na queima em caldeiras, conforme se vê na tabela 2.2. Sua queima como 

combustível de caldeiras e fornos é o principal uso do coque com alto teor de enxofre (ATE) 

que poderá ser produzido pela refinaria. Limitando seu volume de consumo, gera-se uma 

restrição à velocidade de escoamento às possibilidades de aplicações desse produto, sendo um 

importante ponto a ser levado em consideração. 

 

Tabela 2.2: Percentual máximo de enxofre permitido no consumo pela queima do coque. 

Consumo de coque Kg/dia % máx de enxofre 

até 6.000 6 a 7 

de 6.100 a 16.000 5 a 6 

de 16.100 – 2.000 4 

de 20.100 a 24.000 3 

de 24.100 a 28.000 2 

acima de 28.000 1 

Fonte: Adaptado da CPRH.  

 

No escoamento da produção da refinaria por meio dos modais terrestres, os Decretos 

n° 96.044, de 18 de maio de 1988, e nº 98.973, de 21 de fevereiro de 1990, consistem na 

principal legislação que define as normas para o transporte rodoviário e ferroviário de 

produtos perigosos, como é o caso de muitos dos produtos derivados de petróleo. A 

Resolução nº 420, de 12 de fevereiro de 2004, da ANTT, regulamenta e define esses produtos 

enquadrando-os como derivados de petróleo. Esses produtos também necessitam de normas 

específicas para sua armazenagem. No caso de combustíveis como gasolina e diesel, elas são 

definidas pela norma ABNT-NBR-7505-1, que define as exigências e procedimentos. 

 

2.5. Considerações do capítulo 

 

A partir da revisão bibliográfica realizada, foi possível estabelecer uma relação entre 

os conceitos dispostos na literatura referente aos sistemas de produção e logística e às 

atividades que o empreendimento de uma refinaria irá exigir. Esses conceitos estão 

relacionados principalmente às atividades diretamente ligadas ao escoamento do coque, com o 
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objetivo de manter a eficiência operacional e a continuidade do processo produtivo do refino 

de petróleo. 

Tendo em vista o impacto ambiental e as implicações que as atividades no segmento 

da indústria de petróleo possuem, foi realizada uma análise da legislação. Foi dado destaque 

às principais normas e resoluções que podem afetar não apenas as atividades de armazenagem 

e transporte, relativas ao escoamento do coque verde de petróleo, mas também a legislação 

referente aos impactos do consumo desse produto e possível contaminação do meio-ambiente. 

Um dos objetivos foi a identificação de clientes finais que não possuam restrições de uso e 

possam significar opções factíveis de escoamento. 

Tal análise é extremamente importante, pois o impacto ambiental não se restringe 

apenas aos processos de manuseio do produto, pois a forma como será consumido pode gerar 

prejuízos ambientais para a sociedade, as quais se traduzem em prejuízos para a imagem da 

organização produtora, inevitavelmente ligada ao produto. 
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3. A INDÚSTRIA DO PETRÓLEO 

 

Neste capítulo será apresentado um resumo dos processos da indústria do petróleo, 

tendo início com uma descrição do próprio petróleo e os métodos de classificação utilizados 

para identificar as principais características de cada tipo dessa matéria-prima, o que permite 

aos refinadores prever com maior facilidade o perfil de produção que uma refinaria poderá 

alcançar. Esse tipo de informação é de grande importância para a programação de produção e 

o atendimento à demanda identificada de mercado. 

São descritos alguns dos principais processos da indústria do petróleo, explicando 

como atuam os processos de refino e descrevendo de forma geral quais os derivados 

resultantes de cada um desses processos, culminando na produção do coque verde de petróleo 

como um dos resíduos de um dos principais processos de produção de derivados 

intermediários. 

Neste capítulo também são descritas as características e tipos do coque verde de 

petróleo e como ele pode ser aplicado em outros processos produtivos. É descrito como o 

escoamento pode interferir no processo e na programação da produção da refinaria, e quais 

problemas pode gerar caso não seja escoado continuamente dos estoques das unidades de 

refino. 

 

3.1. O Petróleo 

 

O petróleo é uma mistura formada pela natureza e constituída por diversos tipos de 

hidrocarbonetos com outras substâncias que aparecem em quantidade bem menor. Os 

hidrocarbonetos compõem geralmente mais de 80% de toda composição do petróleo. Há 

também a presença de enxofre, nitrogênio, oxigênio e de alguns metais, como o níquel e o 

vanádio, que aparecem em um percentual bem menor (Thomas, 2001). 

Essas substâncias são consideradas contaminantes, devido à sua pequena quantidade 

na mistura e por serem responsáveis por alterações nas características da mistura podem gerar 

compostos que a tornam mais ácida e corrosiva. Outras substâncias como resinas e asfaltenos 

também compõem a mistura do petróleo. Essas substâncias nada mais são que 

hidrocarbonetos associados com heteroátomos das substâncias contaminantes já mencionadas 

(Speight, 1999). 
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Os hidrocarbonetos são os principais constituintes do petróleo. O termo é advindo do 

fato que as moléculas são compostas por cadeias de átomos de carbono ligados a átomos de 

hidrogênio. Essas moléculas se apresentam sob variadas formas moleculares, e essas, por sua 

vez fazem da mistura uma mistura heterogênea que apresenta também diversos estados 

físicos, podendo conter partes sólidas, líquidas e gasosas (Thomas, 2001).  

Apesar de ser uma mistura formada por diversos compostos, em que certamente cada 

reservatório de petróleo vai apresentar uma composição com características diferentes caso 

seja realizada uma análise de seus elementos químicos, ela apresentará uma similaridade no 

percentual de peso de cada elemento conforme se vê na tabela 3.1 que mostra o percentual dos 

principais elementos constituintes do peso do petróleo (Thomas, 2001). 

 

Tabela 3.1: Percentual médio de cada elemento na composição do petróleo. 

Elemento % do peso 

Hidrogênio 11 - 14% 

Carbono 83 - 87% 

Enxofre 0,06 - 8% 

Nitrogênio 0,11 - 1,7% 

Oxigênio 0,1 - 2% 

Metais até 0,3% 

Fonte: Thomas, (2001). 

 

De acordo com a quantidade de carbonos em suas moléculas, os hidrocarbonetos 

apresentam características físicas e químicas diferenciadas, inclusive com diferentes pontos de 

ebulição, o que vai influenciar inclusive nas operações de refino. Conforme se vê na tabela 

3.2, à medida que as cadeias aumentam de peso e tamanho, aumenta também a temperatura 

necessária para o hidrocarboneto entrar em ebulição, o que exige diferentes rigores no 

processo de refino (Abadie, 2010). 

 

Tabela 3.2: Frações por número de átomos de carbono, ponto de ebulição e classificação. 

Fração de petróleo Nº de carbonos Faixa de ebulição Cº Derivado 

GLP 3 - 4 10 - 15 Leve 

Gasolina 5 - 10 15 - 150 Intermediário 

Querosene 12 - 18 150 - 250  Intermediário 

Diesel 18 - 24 230 - 370 Intermediário 

Óleo Lubrificante 24 - 40 370 - 525 Pesado 

Óleo Combustível 24 - 300 370 em diante Pesado 

Betume 40 - 300 525 em diante Muito Pesado 

Fonte: Adaptado de BP (2010) e Abadie (2007). 
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De acordo com o formato de suas moléculas, ou seja, a forma como se organizam as 

moléculas de carbono, suas interligações e consequentemente a quantidade de átomos de 

hidrogênio ligados a elas, cada hidrocarboneto vai apresentar diferentes características. De 

acordo com tais características, são classificados como parafínicos, naftênicos e aromáticos 

(Thomas, 2001). 

A quantidade de cada um desses tipos de hidrocarbonetos na mistura vai definir as 

características do petróleo e os derivados a que ele potencialmente pode dar origem, assim 

como a temperatura de ebulição necessária para o fracionamento da mistura. Essas 

características vão influir no processo de refino a ser utilizado e nas unidades que serão 

necessárias, assim como nos custos operacionais envolvidos no sistema. A tabela 3.3 mostra 

uma exemplificação da classificação de cada tipo de petróleo em relação ao percentual de 

compostos que possui. Tendo em vista que a mistura é sempre heterogênea, a classificação se 

dá pela maior concentração dos compostos na mistura (Speight, 1999). 

 

Tabela 3.3. Classificação do petróleo de acordo com sua composição química 

Composição da Fração a 250 - 300ºC 

Classificação do petróleo % Parafínico % Naftênico % Aromático % Resina % Asfalteno 

Parafínico 46 - 61 22 - 32 12 - 25 1,5 - 10 0 - 6 

Parafínico - Naftênico 42 - 45 38 - 39  16 - 20 1 - 6 0 - 6 

Naftênico 15 - 26 61 - 76 8 - 13 - 0 - 6 
Parafínico - Naftênico - 
Aromático 27 - 35 36 - 47 26 - 33 0,05 - 1 0 - 10 

Aromático  0 -   8 57 - 78 20 - 25 0 - 0,5 0 - 20 

Fonte: Adaptado de Speight, (1999). 

 

A composição do petróleo também varia de acordo com o campo de onde ele foi 

extraído. Existem na realidade diversas classificações para os diversos tipos de petróleos, e 

cada uma delas possui um objetivo diferente, utilizando como parâmetros características 

físicas e químicas diferentes. Essas características definem o valor de mercado do petróleo, 

pois, apesar de ser possível em teoria obter todos os tipos de derivados de qualquer tipo de 

petróleo, a quantidade extraída de cada derivado, assim como o custo do processamento, 

mudam de acordo com tais características físico-químicas (Abadie, 2010). 

Várias classificações são propostas pela literatura para o petróleo, cada uma com um 

objetivo particular. O petróleo pode ser classificado por sua origem, levando o nome da região 

de onde é extraído, pelo seu grau de acidez, por sua densidade ou viscosidade. 

Para a atividade de refino, o principal objetivo de classificar os diferentes tipos de 

petróleo é definir a quantidade de frações de destilação que se pode obter, assim como a 
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composição química e as propriedades físicas dessas frações. Cada uma das características 

possibilita definir qual o tipo de petróleo será utilizado em cada um dos esquemas de refino 

disponíveis, podendo-se prever qual a produção de derivados que será obtida. Geralmente nas 

refinarias, o petróleo refinado é uma mistura de vários tipos que permitem a otimização da 

produção, em conformidade com o objetivo geral da organização (Abadie, 2010). 

A classificação de petróleo publicamente mais conhecida é o grau API, que classifica 

o petróleo de acordo com sua densidade em relação à densidade da água, estabelecendo uma 

escala que vai de extra leve até extra pesado. A classificação em graus API é dada pela 

equação [(141,5/d)-131,5], que calcula a densidade relativa do petróleo a uma temperatura 

específica, no caso 15,55 ºC ou 60ºF (Vassiliou, 2009).  

Essa classificação é importante, pois, de acordo com a densidade, é possível prever 

quais frações constituem um determinado petróleo e, consequentemente, definir seu valor 

econômico e os processos de refino necessários para a obtenção dos derivados. 

A tabela 3.4 apresenta a classificação do petróleo relacionando o seu peso, a 

densidade e o grau API. Quanto maior o grau API, mais leve é considerado o petróleo e mais 

valioso. Além de se poderem produzir derivados de maior valor econômico, também são mais 

simples de ser processados pela necessidade de condições menos severas no processo. 

 

Tabela 3.4: Classificação do petróleo pela densidade em graus API. 

API Densidade (g/cc) Classificação 

5º 1,0366 extra pesado 

10º 1,0000 pesado 

20º 0,9340 médio 

30º 0,8762 leve 

40º 0,8251 extra leve 

Fonte: Adaptado de Vassiliou, (2009) e Abadie, (2010). 

 

Outra característica importante é a acidez do petróleo que é provocada geralmente 

pela presença de ácidos naftênicos. Esses compostos normalmente se apresentam em maior 

teor nos óleos mais pesados. A acidez influi no processo de refino de várias formas, 

principalmente causando corrosão ou formando emulsão de água durante o processo. Devido 

à acidez torna-se necessária a instalação de unidades de tratamento ou mudanças nos 

equipamentos, o que torna o processo de refino mais oneroso (Rand, 2003; Wiehe, 2008). 

A acidez do petróleo é mensurada pela quantidade de hidróxido de potássio, o KOH, 

necessária para neutralizar a acidez de cada grama de óleo. Essa quantidade é dada pelo 

método que define o índice de acidez, ou número TAN, sigla originária do inglês “Total Acid 



Capítulo 3  A Indústria do Petróleo 

 28 

Number”. Se o petróleo apresentar um índice de acidez maior do que 1,0 mgKOH/g, é 

considerado ácido; caso contrário, é dito não ácido ou doce (Pillon, 2008; Wiehe, 2008). 

Apenas a densidade, ou a acidez, não permite definir isoladamente exatamente um 

tipo de petróleo ou suas frações. Dessa forma, comumente a indústria de refino utiliza 

métodos de classificação que combinam mais de um método. Um desses métodos que é 

frequentemente utilizado e merece destaque é o fator de caracterização K da UOP, uma 

indústria produtora de equipamentos para o refino de petróleo. Esse método permite 

determinar a origem e a natureza de um petróleo. Para a determinação deste fator, é aplicado 

um método de cálculo que utiliza a densidade específica do petróleo, medida em graus API, e 

a sua viscosidade cinemática, o que possibilita definir basicamente qual a predominância dos 

compostos do petróleo, se são hidrocarbonetos parafínicos, aromáticos ou naftênicos (Altgelt 

et al., 1994). 

É importante ressaltar que, em decorrência da própria composição da jazida de 

petróleo, à medida que a extração progride aumenta o teor de óleo pesado. Com o aumento da 

densidade, aumenta também o teor de alguns contaminantes, dentre eles o enxofre e os ácidos 

naftênicos, sendo necessária assim submeter o petróleo a processos de refino de tratamento 

para retirada desses contaminantes. Desse modo, com o passar do tempo, as reservas de 

petróleo vão naturalmente se deteriorando em relação à sua densidade, exigindo processos 

mais onerosos para sua exploração e processamento, e aumentando o volume de derivados 

considerados pesados (Speight, 1999; Meyers, 2004). 

 

3.2. O Refino 

 

Apesar de possuir um alto valor comercial, o petróleo não possui nenhuma utilização 

prática direta, sendo necessário ser fracionado para dar origem a seus derivados que possuem 

inúmeras aplicações que geram o retorno financeiro do esforço realizado para sua obtenção 

(Thomas, 2001). 

O objetivo do refino do petróleo é exatamente a obtenção das frações derivadas que 

possuam as características específicas requeridas por uma determinada aplicação produtiva. 

Essas características podem variar de mudanças na viscosidade, no ponto de congelamento ou 

de ebulição, poder calorífico, facilidade na combustão e assim por diante. Para que esse 

objetivo possa ser atingido, é necessário, assim como em todo processo de produção, que 

sejam alteradas as características iniciais da matéria-prima. 
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Os principais produtos derivados obtidos do petróleo são a Gasolina, o Diesel e o 

Gás liquefeito de Petróleo, conhecido como GLP, que são utilizados como combustíveis. 

Além deles há o querosene de aviação e o querosene iluminante, o óleo combustível, a nafta 

petroquímica, o asfalto, os óleos lubrificantes, as parafinas e também o coque, anteriormente 

considerado apenas um resíduo do processo, mas que, com a descoberta de aplicações 

industriais, tornou-se uma opção atrativa para determinados processos em virtude de seu 

baixo custo (Mcketta, 1992). 

Existem diversos processos de refino de petróleo que podem ser classificados em 

quatro grandes grupos, que são os processos de separação, de conversão, de tratamento e os 

processos auxiliares. Esses processos possuem uma atuação específica sobre as frações de 

petróleo e, conforme são dispostos no esquema de refino, permitem uma adequação da 

produção de derivados (Abadie, 2010). 

A figura 3.1 apresenta como esses processos geralmente são organizados nas 

refinarias e como as diferentes combinações desses processos, permitem a obtenção de 

diferentes produtos finais. 

Cada refinaria possui um esquema de refino que se adapta a um objetivo específico 

de produção, que vai ser definido pela demanda que se quer atender. Conforme seja o 

objetivo, a empresa pode mudar o fluxo de petróleo entre os equipamentos; entretanto há uma 

sequência geral em que o petróleo cru é submetido inicialmente aos processos de separação. O 

resíduo ou frações específicas dos processos de separação alimentam os processos de 

conversão para ampliar a produção de certos derivados. Por fim, os derivados resultantes 

desses processos são submetidos a processos de tratamento para um acabamento final que 

garante a especificação desejada. Os processos auxiliares estão associados aos demais 

processos e complementam suas funções (Abadie, 2010). 

Dentre os processos de separação, o mais conhecido e mais largamente utilizado é a 

destilação, na qual o produto é separado usando-se a temperatura e a pressão. Os processos 

mais comuns são a destilação atmosférica e a vácuo, havendo ainda outros, como a 

desasfaltação a propano, ou o uso de solventes para a retirada de parafinas e olefinas, dentre 

outros (Meyers, 2004). 
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Figura 3.1: Esquema de processos de refino que podem compor uma refinaria. 

Fonte: Adaptado de Speight & Özüm (2002). 

 

Os processos de separação visam desdobrar o petróleo em frações básicas, ou separar 

uma fração específica de determinada parte com o uso de métodos de separação baseados em 

reações físicas. Como há uma separação apenas física, é importante ressaltar que a carga 

inicial de recursos aplicados no processo pode ser restabelecida com a reunião das frações 

obtidas como resultado da separação, já que não houve alteração das moléculas para dar 

origem a outros componentes (Abadie, 2010). 
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Os processos de conversão funcionam de outra forma, pois realizam alterações nos 

recursos de entrada em nível molecular. Esses processos, ao invés de separarem as frações 

componentes, transformam um componente em outro distinto quando quebram as moléculas, 

unindo-as ou reestruturando o seu arranjo em uma nova composição que dará um novo 

conjunto de características ao produto (Abadie, 2010). 

Dessa forma, ao contrário dos processos de separação, a carga de recursos iniciais 

não poderá ser reconstituída com a mistura dos produtos resultantes do processamento. 

Apesar dessa diferença, tais processos guardam uma similaridade, que é a utilização de 

alterações de temperatura e pressão; entretanto, esses recursos de transformação são aplicados 

de forma diferente, e, em alguns casos, em conjunto com materiais catalisadores de reações 

químicas. Nesses casos, os processos são considerados catalíticos (Abadie, 2010). 

Tanto os processos de separação como os de conversão exigem um investimento de 

capital intensivo. A infraestrutura necessária é cara e muitas vezes exige um retorno de longo 

prazo em relação às margens que fornece. Geralmente os processos de conversão possuem 

uma maior rentabilidade, já que permitem converter uma fração considerada mais barata em 

uma mais leve e mais valorizada economicamente, em virtude de suas aplicações comerciais e 

industriais. Como exemplos de processos de conversão, existem os processos de 

craqueamento térmico e catalítico, o hidrocraqueamento e também os processos de 

coqueamento (Abadie, 2010). 

De forma similar aos processos de conversão, os processos de tratamento realizam 

alterações químicas nos recursos de entrada, porém essas alterações possuem o objetivo de 

melhorar a qualidade de frações já refinadas, retirando ou diminuindo a quantidade de 

resíduos e impurezas. Funcionam como processos de acabamento final dos produtos, 

incrementando o nível de qualidade. Algumas impurezas, como os compostos de enxofre ou 

de nitrogênio, conferem às frações de petróleo características indesejáveis, como acidez, odor 

desagradável, corrosividade, mudança na coloração ou formação de compostos poluentes que 

afetam o valor comercial dos derivados (Speight & Özüm, 2002). 

São processos que exigem um menor investimento de capital que os processos de 

conversão e de separação. Os processos direcionados à purificação das frações mais leves, 

como o GLP e a nafta, possuem custos relativamente baixos e pouca complexidade, sendo 

classificados como processos de tratamento convencionais(Abadie, 2010). 

As frações mais pesadas exigem um tratamento mais severo, pois utilizam o 

hidrogênio, em conjunto com catalisadores, e permitem uma grande elevação na qualidade 

dos produtos. Em função do uso do hidrogênio, é classificado como hidroprocessamento. 
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Apesar de possuir um custo mais oneroso que os processos aplicados às frações mais leves, 

esses processos são bem mais baratos que os processos de separação e conversão. Para a 

implantação de processos de tratamento, também se faz necessária a implantação de processos 

auxiliares para o fornecimento de hidrogênio (Abadie, 2007). 

Os processos auxiliares são responsáveis por fornecer recursos aos demais processos, 

sejam eles de separação, conversão ou tratamento. Conforme foi citado anteriormente, para 

realizar o processo de tratamento com hidrogênio é necessária uma fonte de produção desse 

recurso. Esse processo de produção é considerado como processo auxiliar, pois não faz parte 

diretamente do refino do petróleo, já que não recebe carga de petróleo ou de nenhuma de suas 

frações. Entretanto, atua indiretamente, uma vez que a geração de hidrogênio é de grande 

importância para sua realização e aumento de eficiência (Abadie, 2010). 

Uma refinaria possui diversos processos auxiliares que estão associados às unidades 

de processamento de separação e conversão, provendo utilidades como vapor para 

aquecimento, geração de energia elétrica, tratamento de água, gás combustível para os fornos 

e flares ou tochas, que são essenciais no processo de refino como sistema básico de 

segurança. Sem esses processos as unidades não teriam sua funcionalidade completa e 

continuariam dependentes de outros sistemas externos (Abadie, 2007). 

Dentre os vários sistemas que podem compor um esquema de refino, será 

apresentada a descrição de uma sequência de processos que compõem as unidades que fazem 

parte deste estudo e que formam o processo de grande parte das refinarias da Petrobras e de 

suas previsões de ampliação. 

 

3.2.1. Destilação Atmosférica 

 

O processo de destilação é um processo de separação física, que separa as 

substâncias que formam uma mistura específica. Ele se baseia nas diferenças entre as pressões 

de vapor de cada substância que compõe a mistura. 

Dentre os vários processos de refino existentes, a destilação foi o primeiro a ser 

desenvolvido. É o mais importante e sempre o primeiro processo de toda a operação, pois do 

seu produto dependem direta ou indiretamente todos os demais processos. É também o 

processo relativamente mais barato, pois possui menos exigências quanto à severidade de 

condições de processamento (Abadie, 2010). 
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Por ser o primeiro processo, e pela dependência das demais unidades em relação a 

ele, sempre haverá uma dessas unidades em qualquer refinaria de petróleo. Por essa razão, 

também será o único processo a receber o petróleo propriamente dito em estado bruto. Nesse 

processo ocorre basicamente uma separação física dos derivados, em função de cada 

composto de hidrocarboneto apresentar um ponto de ebulição distinto. Com a variação de 

temperatura ao longo do processo, dentro da unidade cada fração vai se separando em 

compostos com diferentes características que são conduzidas até se condensarem em 

diferentes pontos da unidade (Abadie, 2010; Gary & Handwerk, 2001). 

O principal objetivo desse processo é o desmembramento do petróleo em frações 

básicas de hidrocarbonetos mediante de uma separação física. As principais frações básicas 

obtidas à pressão atmosférica são o gás combustível, o gás liquefeito de petróleo, a nafta, o 

querosene e o óleo diesel. Além desses produtos, há o resíduo atmosférico, conhecido pela 

sigla RAT, e que compõe o recurso de entrada de outro processo de destilação, a destilação a 

vácuo. Esse resíduo pode ser comercializado como óleo combustível caso a Refinaria possua 

apenas a unidade de destilação em seu esquema conforme está representado na figura 3.2, que 

ilustra o esquema de refino formado apenas por uma unidade de destilação atmosférica, e as 

frações produzidas em sua operação (Abadie, 2010). 

 

 

Figura 3.2. Esquema de refino com unidade de destilação atmosférica. 

Fonte: Agência Nacional do Petróleo (2010). 

 

O percentual de cada uma das frações produzidas vai depender da qualidade do 

petróleo utilizado. Na destilação de petróleos leves, que possuam um grau API alto, obtém-se 

uma maior produção de derivados leves. Quanto mais pesado for o petróleo, o percentual de 

frações pesadas aumentará.  
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No caso da Refinaria de Pernambuco, haverá a utilização de petróleos pesados no 

processo de refino. O rendimento de apenas 0,4% de GLP, 5,9% de nafta destilada e 33,9% de 

derivados intermediários, como o querosene e o óleo diesel, que serão enviados às unidades 

de tratamento. Os 59,8% restantes serão compostos por resíduos dessa unidade e deverão ser 

destinados a uma unidade de conversão para que seja possível a obtenção de mais derivados 

leves e intermediários. 

Conforme ilustra a figura 3.3, o equipamento de destilação atmosférica consiste em 

uma torre seccionada por pratos, com uma entrada lateral por onde o petróleo é inserido após 

passar pelos fornos de aquecimento, e duas saídas: uma em cada extremidade, uma no topo e 

outra na base da torre. 

 

 

Figura 3.3. Esquema de uma unidade de destilação atmosférica. 

Fonte : Adaptado de Abadie, (2010). 

 

Ao entrar na torre, o ponto de entrada de recursos é conhecido como ponto de flash, 

onde o petróleo, após ser aquecido, é inserido na torre e imediatamente se separa em duas 

frações, uma líquida que desce e uma em forma de vapor que sobe. Tendo em vista as 

diferenças nos pontos de ebulição e também as diferenças de temperatura ao longo da torre de 

destilação, forma-se um sistema dinâmico no qual há trocas de calor e de massas entre o vapor 
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que sobre e o líquido que desce e que é depositado ao longo dos pratos. Nesse processo o 

petróleo vai sendo separado e se refinando em diversos produtos diferentes. 

Quanto maior o contato entre as frações de vapor e de líquido, mais eficiente será o 

processo, pois será mais fácil a separação entre a parte leve e a pesada pela ação da 

temperatura e da pressão. Entretanto, é importante ressaltar que o rendimento dos produtos 

depende da composição do petróleo adicionado, não sendo de nenhuma utilidade aumentar a 

eficiência da destilação se a composição do petróleo é de baixa qualidade, contendo 

substâncias excessivamente pesadas (Abadie, 2010). 

Uma forma de aumentar a rentabilidade do processo de destilação é a inclusão de 

uma torre de pré-fracionamento que, através de um pré-aquecimento da carga, permite a 

retirada de frações mais leves, de mais fácil ebulição. Essa torre fica localizada antes dos 

fornos da unidade, de maneira que permite um menor custo para o aquecimento da carga 

(Abadie, 2007). A figura 3.4 apresenta um esquema de destilação que funciona em três 

estágios com a torre de pré-fracionamento realizando o primeiro estágio de destilação antes 

das torres atmosférica e de vácuo. 

 

 

Figura 3.4: Esquema de uma unidade de destilação em três estágios. 

Fonte: Adaptado de Abadie (2010). 
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Nesse processo, é pelo que topo se obtêm as substâncias mais leves, como os gás 

combustível, o GLP e nafta. A nafta pode produzir gasolina, ou ainda ser fracionada para a 

obtenção de nafta para aplicações na indústria petroquímica. A partir das saídas laterais, os 

pratos recolhem os produtos que são separados, o que permite a obtenção de querosene, diesel 

e um diesel com composição mais pesada, além do gasóleo resultante como resíduo. Esse 

gasóleo, conhecido como resíduo atmosférico, vai alimentar o processo seguinte (Abadie, 

2010). 

O resíduo atmosférico, apesar de possuir um baixo valor econômico, possui diversas 

frações de alto valor em sua composição, as quais não puderam ser separadas no processo de 

destilação atmosférica em virtude, justamente, da limitação de temperatura desse processo. 

Este resíduo com baixo valor econômico para aplicação direta, que pode ser vendido 

como um óleo combustível pesado para ser queimado em caldeiras, pode ser utilizado como 

matéria-prima de outro processo, o que permite uma maior rentabilidade da carga inicial de 

petróleo inserida no sistema. Esse processo é a destilação a vácuo, que possui a mesma 

sistemática da destilação atmosférica; entretanto, a redução da pressão exercida pela 

atmosfera permite transpor o obstáculo imposto pelo limite de temperatura, já que os pontos 

de ebulição dos componentes da mistura serão significativamente reduzidos (Abadie, 2010; 

Speight, 1999). 

 

3.2.2. Destilação a Vácuo 

 

O processo de destilação a vácuo é o mesmo da destilação atmosférica, porém, há a 

retirada ou a diminuição da pressão atmosférica da unidade, o que facilita a ebulição das 

frações de petróleo. Desse modo é possível separar as frações que compõem o resíduo 

atmosférico sem a necessidade de aplicar uma temperatura que exceda o limite necessário 

para a geração de decomposição térmica, que de outra forma causaria a formação do coque. 

Além da formação de coque, esse processo produziria gases que poderiam sobrecarregar o 

sistema de produção de vácuo do equipamento (Speight, 2002). 

A unidade de destilação a vácuo também é bastante similar à de destilação 

atmosférica; entretanto, seu diâmetro é maior, já que com a baixa pressão os gases terão um 

maior volume, ocupando maior espaço (Abadie, 2007). 
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Figura 3.5: Esquema de uma unidade de destilação a vácuo. 

Fonte: Adaptado de Abadie, (2010). 

 

O processo de destilação a vácuo tem início quando o resíduo da destilação 

atmosférica é enviado através de dutos para ser aquecido nos fornos da unidade de vácuo. Ao 

entrar na unidade através da zona de flash, o óleo aquecido se depara com um pressão bem 

mais baixa que a atmosférica, cerca de 7,5 vezes mais baixa. Essa diferença de pressão faz 

com que a maior parte da carga se vaporize imediatamente ao entrar na torre. A parte 

vaporizada sobe, atravessa as bandejas de forma similar à destilação atmosférica e se acumula 

à medida que se condensam. Dos processos voltados para a produção de combustíveis são 

retirados dois tipos de gasóleo, o leve e o pesado (Speight, 1999). 

Pelo topo da unidade não há retirada de frações de hidrocarboneto. Existe apenas a 

retirada eventual de hidrocarbonetos leves, que saem juntamente com o ar e vapor de água 

pela sucção do equipamento de geração de vácuo no processo que gera a redução de pressão 

da unidade (Abadie, 2007). 

Pela base da unidade é retirado o resíduo de vácuo, formado por hidrocarbonetos de 

cadeias muito pesadas e impurezas contaminantes. Esse resíduo pode ser comercializado 

como óleo combustível, ou até mesmo asfalto. O resíduo de vácuo também possui outra 

função, que é a de servir de alimentação a uma outra unidade de conversão, o coqueamento 

retardado (Meyers, 2004). 
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3.2.3. Craqueamento Catalítico Fluído - FCC 

 

Visando ampliar a oferta de derivados mais leves, são incorporados às refinarias os 

processos de conversão que utilizam as frações pesadas e os resíduos das unidades de 

destilação como recursos de entrada de seus processos (Speight, 1999). 

O Craqueamento térmico foi um dos processos mais antigos que os refinadores 

incorporaram a seus esquemas de refino, devido à sua eficiência nos ganhos de produção das 

refinarias em relação aos esquemas unicamente formados por processos de destilação 

(Abadie, 2010; Speight, 1999). 

A função do processo de craqueamento é romper as moléculas longas de 

hidrocarbonetos do resíduo atmosférico ou gasóleo produzido na unidade de vácuo, o que 

permite a obtenção principalmente da gasolina e do gás liquefeito de petróleo, o GLP 

(Speight, 1999). 

Esse processo foi substituído pelo Craqueamento Catalítico Fluído após seu advento 

no final da Segunda Guerra Mundial. Esse processo é conhecido usualmente pela sigla FCC, 

proveniente do inglês Fluid Catalytic Cracking, possui exatamente o mesmo objetivo do 

processo do Craqueamento térmico, entretanto possui um melhor rendimento. Dependendo da 

carga, o processo pode apresentar um rendimento de cerca de 50 a 65% de gasolina, e de 25 a 

40% de GLP em relação ao volume de óleo processado na unidade (Abadie, 2010). 

Em decorrência de sua eficiência na produção de gasolina, tornou-se altamente 

difundido nos esquemas de refino logo após seu desenvolvimento, encaixando-se 

perfeitamente nos sistemas de refino dos EUA, os quais possuem uma grande demanda de 

mercado por gasolina. 

No Brasil, a unidade de FCC está incorporada a todas as unidades da PETROBRAS, 

tendo em vista que seu processo permite a obtenção de dois dos principais produtos da matriz 

energética do país, a Gasolina e o GLP. A refinaria de Pernambuco será a primeira que não 

terá em sua composição uma unidade desse tipo, tendo em vista que seu objetivo é 

exclusivamente a produção de diesel com baixo teor de enxofre (Abadie, 2010). 

Além de uma maior eficiência na produção de gasolina de alta octanagem, o custo da 

unidade é bem menor que o processo anterior devido a seu processo que minimiza, inclusive, 

paradas para manutenção, por não haver acúmulo de coque. 

A utilização do catalisador permite que o processo realize as reações de quebra das 

moléculas utilizando condições de temperatura e pressão muito mais baixas que as do 

craqueamento térmico. O catalisador é um pó à base de a sílica (SiO2) e de alumina Al2O3 que, 
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ao ser submetido a uma corrente de gases, se comporta como um fluído. A partir desse 

fenômeno, chamado de fluidização é que foi gerado o nome do processo (Abadie, 2010; Gray, 

1994). 

O arranjo físico da unidade e o fluido gerado pelo uso do catalisador solucionam o 

problema de acúmulo de coque que é retirado sem necessidade de parada para limpeza 

manual, sendo eliminado através da queima dentro da própria unidade. O processo ainda 

utiliza a queima desse material para a geração de calor que é utilizado para a vaporização da 

carga da própria unidade, assim como para a geração de vapor de alta pressão para as 

unidades auxiliares da refinaria (Abadie, 2010; Speight, 1999; Gray, 1994). 

Na figura 3.6 está ilustrado o esquema de refino de uma refinaria com a inserção de 

uma unidade de Craqueamento Catalítico. É possível verificar a ampliação da flexibilidade de 

produção de derivados, fazendo-se uma comparação com a figura 3.2. do esquema, formado 

apenas por unidades de destilação. 

 

 

Figura 3.6: Esquema de refino com unidades de destilação e Craqueamento Catalítico 

Fonte: Agência Nacional do Petróleo (2010). 

 

Conforme está ilustrado na figura 3.7, a unidade completa do processo do FCC 

consiste em quatro equipamentos com estruturas denominadas, respectivamente, seção de 

reação, seção de fracionamento, seção de recuperação de gases e seção de tratamento. A 

principal parte da unidade é o equipamento utilizado para reação, pois é nesta área onde se dá 

o processo de conversão propriamente dito. 
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Figura 3.7: Esquema de uma unidade de Craqueamento catalítico Fluído. 

Fonte: Adaptado de Speight (1999). 

 

O sistema é alimentado principalmente por gasóleo produzido na destilação a vácuo. 

Esse produto, caso não fosse processado na unidade, seria comercializado como óleo 

combustível, um derivado com baixo valor agregado em relação aos derivados que o FCC 

pode produzir. O processo inicia-se quando o gasóleo é enviado para a unidade de FCC. 

Durante o trajeto, o gasóleo sofre um aquecimento mediante a troca de calor com produtos 

que deixam a unidade elevando sua temperatura. Em seguida, a carga de gasóleo segue para o 

“RISER”, que trata-se de um tubo vertical que faz parte da seção de reação e serve de 

alimentador do reator. Apesar de essa outra estrutura ser chamada de reator, a maior parte das 

reações ocorre ainda no próprio “RISER”, onde a carga é posta em contato com o catalisador 

que está aquecido a altíssimas temperaturas. Esse encontro produz a vaporização da carga de 

gasóleo, gerando junto com o catalisador, um fluído que sobe até o reator (Abadie, 2010; 

Speight, 1999). 

Quando atinge o reator, a carga já fluidificada conclui as reações de quebra das 

moléculas pesadas. Além da conclusão das reações, é no reator que as partículas de 

catalisador são separadas dos vapores de hidrocarboneto. O fluido se separa em duas correntes 

após sua passagem pelo reator, onde os vapores de hidrocarboneto que saem pelo topo são 

direcionados para a torre fracionadora, e o catalisador desce para a base, sendo enviado ao 
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regenerador. O catalisador ainda possui coque depositado em sua superfície, e a tarefa do 

regenerador é justamente remover esse coque para permitir que o catalisador possa ser 

devolvido ao processo mantendo sua eficiência ao entrar em contato com o gasóleo que 

alimenta a unidade (Abadie, 2010; Speight, 1999). 

O regenerador realiza um processo de queima do coque depositado no catalisador 

pela da introdução de ar quente. Ao entrar em contato com o ar, o coque entra imediatamente 

em combustão, pois se trata de um combustível que está carregado de energia pelo 

aquecimento, faltando apenas o oxigênio fornecido pelo equipamento para completar as 

condições necessárias à reação de combustão. 

Esse processo de combustão controlada é extremamente importante, pois, além de 

evitar o acúmulo de coque na unidade, o que diminuiria sua eficiência ao exigir paradas para 

limpeza, também fornece a energia necessária para a vaporização da carga no “RISER” no 

início do processo. A partir do regenerador, os gases da combustão seguem para uma caldeira 

para aproveitamento na geração de vapor para outras unidades de refino, o que aumenta ainda 

mais a rentabilidade do processo (Abadie, 2010; Gray, 1994). 

Concluído o fluxo do catalisador, o processo continua com o fluxo dos vapores de 

hidrocarboneto que seguiram para outro equipamento que compõe a unidade, que é a torre de 

fracionamento do FCC. Nessa torre, os produtos são separados por suas faixas de ebulição, 

seguindo o mesmo princípio do processo de destilação.  

As saídas laterais da torre produzem dois tipos de óleo, chamados de óleo leve de 

reciclo e óleo pesado de reciclo. Essas frações são formadas por hidrocarbonetos que não 

concluíram completamente as reações de quebra para se tornarem moléculas leves. O óleo 

leve de reciclo possui uma faixa de destilação similar ao diesel e pode ser comercializado 

como tal (Abadie, 2010). 

O fundo da torre capta um resíduo composto de óleo mesclado com partículas de 

catalisador que escaparam da ação dos ciclones do reator. Esse resíduo é levado para um vaso 

de decantação, para a separação do óleo da borra formada pelo catalisador. Esta borra é 

enviada, juntamente com o óleo pesado de reciclo, para se misturar com a carga inicial do 

processo, visando a um melhor aproveitamento do óleo e do catalisador, que são 

reincorporados ao sistema (Abadie, 2010; Gray, 1994). 

Pelo topo é retirada a fração leve e mais valiosa, composta por gás combustível, 

GLP, nafta e gasolina não estabilizada. A gasolina é considerada não estabilizada por conter 

um volume de GLP dissolvido em seu interior, o qual será retirado posteriormente na seção de 

recuperação de gases. É para essa seção que toda esta corrente é enviada. É nela que haverá a 
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separação do gás natural, propano, butano, que compõem o GLP, e a gasolina em sua forma 

estabilizada. Todo esse processo permite a obtenção de um percentual bem maior de 

derivados de maior valor agregado, encaixando-se de forma altamente rentável no sistema de 

uma refinaria (Abadie, 2010; Speight, 1999). 

 

3.2.4. Coqueamento Retardado 

 

O processo de coqueamento retardado é um processo de conversão térmica. Possui o 

mesmo objetivo básico dos demais processos de conversão, o qual consiste basicamente na 

quebra das moléculas de hidrocarbonetos mais longas, em moléculas menores, gerando assim 

derivados mais leves. O objetivo do processo é ampliar a rentabilidade do petróleo 

processado, de modo a obter derivados mais leves e mais valorizados a partir principalmente 

dos resíduos das unidades de destilação. O resíduo pesado de outras unidades também pode 

ser utilizado na conversão (Abadie, 2010). 

Tendo em vista que o objetivo desse processo é a obtenção de derivados leves a 

partir da conversão de frações formadas por cadeias longas e pesadas, e não a obtenção do 

coque que, apesar de possuir várias aplicações, consiste na realidade no resíduo do processo. 

Spencer (1971) classifica o termo coqueamento como um termo inadequado para ser utilizado 

como denominação do processo. A obtenção do coque é, na realidade, apenas uma 

consequência, e historicamente os processos foram sendo elaborados e aprimorados no 

sentido de minimizar sua produção. 

Existem três processos que são mais difundidos e utilizados para ampliar a 

rentabilidade das refinarias, na conversão de resíduos pesados em derivados leves e coque. Os 

mais difundidos são os processos de Coqueamento Retardado, Coqueamento em Leito 

Fluidizado e Coqueamento em Leito fluido com Gaseificação. A PETROBRAS utiliza e 

possui apenas unidades para o processo de Coqueamento retardado em suas refinarias, 

processo mais antigo e mais utilizado pelas indústrias em geral, tendo mudado muito pouco 

ao longo das últimas décadas (Speight, 1999). 

Na denominação desse processo o termo “retardado” é aplicado em referência ao fato 

de o processo de formação de coque pela decomposição térmica das moléculas de 

hidrocarboneto ocorrer posteriormente ao aquecimento e à passagem pela torre de 

fracionamento da unidade. A reação ocorre tardiamente em tambores que fazem parte da 

unidade, mas que se localizam após o equipamento de fracionamento, diferentemente do que 
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ocorre nas demais unidades onde a reação ocorre na própria torre da unidade, no ponto que 

recebe calor (Spencer, 1971). 

Apesar de a indústria do petróleo haver se desenvolvido sempre no sentido 

maximizar a produção de derivados leves e diminuir a produção principalmente do coque 

durante seus processos de refino, em virtude do baixo valor agregado que possui, a produção 

de coque vem aumentando crescentemente ao longo dos anos. A principal razão é o 

processamento cada vez maior de reservas de petróleo com densidade mais elevada (Santos, 

2004). 

No processo, a carga de óleo advinda de outra unidade, geralmente a destilação a 

vácuo, é aquecida em um forno até a temperaturas que variam de 485º C a 505º C, depois é 

depositada em um dos tambores que compõem a unidade e que funcionam como reatores no 

processo. Geralmente a unidade é composta por dois tambores que se alternam no 

recebimento da carga aquecida para reação (Ellis & Paul, 1998). A figura 3.8 mostra um 

esquema pictórico da unidade de coqueamento retardado, contendo o fluxo do processo ao 

longo do equipamento e os derivados produzidos. 

 

Figura 3.8: Esquema da unidade de coqueamento retardado. 

Fonte: O Autor (2010). 
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O resíduo das unidades de destilação segue diretamente para a zona de flash da torre 

de destilação da unidade de coqueamento retardado. A zona de flash localiza-se perto da base. 

Quando o resíduo de vácuo entra na unidade, parte desse resíduo evapora se fracionando ao 

longo da torre, enquanto a maior parte do resíduo segue descendo pelo fundo da torre, sendo 

direcionado para os fornos tubulares onde é aquecida. Após ser aquecido segue sendo 

depositado para reagir nos tambores da unidade através de sua base (Abadie, 2010; Speight, 

1999). 

Nesse processo, a carga é enviada aos tambores antes de propriamente passar pela 

torre de fracionamento. Após ser depositada, a energia térmica faz com que as moléculas de 

hidrocarboneto se quebrem em unidades menores que são captadas pela saída superior dos 

tambores. Essa parcela de hidrocarbonetos mais leves segue retornando como um refluxo para 

a torre de destilação da própria unidade de coque, que ajuda a fracionar o resíduo de vácuo 

que alimenta a unidade. Aos poucos, as frações leves vão sendo captadas pelas saídas laterais 

da torre onde se convertem principalmente em gás combustível, GLP, nafta e até mesmo em 

uma pequena parcela de querosene (Speight, 1999). 

Após a reação de quebra das moléculas, a parcela de moléculas de hidrocarbonetos 

leves é retirada pela parte superior dos tambores e da torre de fracionamento. As frações 

pesadas acumulam-se formando um resíduo sólido que permanece depositado nos tambores. 

Essa formação sólida é retirada dos tambores mediante uma raspagem com a utilização de um 

equipamento de jato de água de alta pressão (Speight, 1999; Ellis & Paul, 1998). 

A figura 3.9, mostra uma imagem de como ocorre o coqueamento da carga de 

hidrocarboneto nos tambores da unidade de coqueamento retardado, ilustrando a separação 

entre a fração mais leve em estado gasoso, formada pela quebra das moléculas pesadas. A 

parte negra ilustra a formação do coque a partir da condensação das frações mais pesadas que 

se solidificam nos tambores. Depois de completada a campanha de refino da unidade quando 

o tambor está completamente preenchido, a unidade passa a preencher um segundo tambor, 

enquanto o primeiro é resfriado para, em seguida, passar pelo processo de raspagem com o 

jato de água já descrito. 
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Figura 3.9. Processo de coqueamento retardado. 

Fonte: Adaptado de Rodriguez-Reinoso et al. (1997). 

 

A unidade de coqueamento retardado ajuda a ampliar tanto a produção de gasolina 

como de diesel de uma refinaria (Abadie, 2010; Speight, 1999). Para o incremento da 

produção de gasolina, além do volume de gasolina e da nafta produzida, o gasóleo produzido 

pode ser processado pela unidade de Craqueamento Catalítico Fluído (FCC). Caso o objetivo 

seja ampliar a produção de diesel, é necessário que a refinaria possua outra unidade de 

conversão associada em seu arranjo físico de refino, que é a unidade de hidrotratamento 

(HDT). Essa unidade é capaz de processar a carga de gasóleo gerado pela unidade de coque, o 

que amplia o rendimento do diesel no portfólio de derivados da refinaria (Abadie, 2010). 

Com a inclusão da unidade de coque a refinaria passa a possuir um novo esquema de 

refino que permite a obtenção de derivados com maior rendimento na produção de frações 

leves e médias. O esquema de produção pode ser definido conforme o diagrama apresentado 

na figura 3.10. Verifica-se, em comparação com as figuras 3.2 e 3.6, que essa unidade confere 

ainda mais dinamismo à produtividade, ampliando a produção de frações leves e médias, 

como o GLP, o óleo diesel e a gasolina. 
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Figura 3.10: Esquema de refino com a inserção de unidade de coqueamento retardado. 

Fonte: Agência Nacional do Petróleo (2010). 

 

3.2.5. Hidrotratamento 

 

O hidrotratamento é um processo de refino que usa o hidrogênio em conjunto com 

catalisadores, e que tem como finalidade eliminar as impurezas derivadas de compostos 

contaminantes que produzem características indesejáveis às frações de derivados. O processo 

também é utilizado para estabilizar um determinado corte de petróleo. O processo é conhecido 

pela sigla HDT e possui a capacidade de prover uma grande elevação na qualidade dos 

produtos (Abadie, 2010; Wiehe, 2008). 

Os principais contaminantes dos derivados a que esse processo de refino se aplica 

para a remoção por hidrogenação são compostos de enxofre e de nitrogênio. Também há a 

ocorrência de oxigênio, metais e halogênios. Esses contaminantes são responsáveis por 

produzir características que causam a desvalorização econômica dos derivados de petróleo em 

função de mudanças nas especificações exigidas pelo mercado, como emissão de material 

poluente, baixo rendimento, odor indesejado e até danos por corrosão nos equipamentos a que 

são aplicados, incluindo as próprias unidades de refino (Abadie, 2010; Wiehe, 2008). 
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Quando a função é a estabilização de derivados ou das frações de petróleo, a 

hidrogenação é aplicada para eliminar as mono-olefinas e diolefinas que são compostos 

químicos reativos (Wiehe, 2008). 

O HDT é um processo que pode ser empregado a qualquer fração de petróleo, dos 

gases e naftas, até o querosene, diesel, gasóleos para craqueamento, lubrificantes, parafinas, 

resíduos atmosféricos ou de vácuo. Geralmente esse processo de tratamento é aplicado no 

tratamento de derivados médios ou de frações pesadas em virtude de sua maior severidade de 

condições de processamento. Essas condições exigem maior custo, mas permitem ótima 

rentabilidade na purificação dos derivados, que passam a alcançar um maior valor comercial. 

Os derivados mais leves, como o GLP e a nafta, podem ser tratados com processos 

convencionais menos severos e menos onerosos, no entanto, é possível que determinadas 

unidade de refino optem pela utilização do hidrotratamento, a depender de seu objetivo 

(Abadie, 2010; Wiehe, 2008). 

O processamento com hidrogênio é bastante aplicado atualmente nas refinarias 

modernas em virtude da necessidade de redução dos teores de enxofre nos derivados, 

principalmente o óleo diesel, uma vez que os gases expelidos pela queima desse elemento são 

altamente poluentes. Para a implantação desse tipo de processo faz-se necessária a 

implantação de processos auxiliares para a geração de hidrogênio, o que tornava o HDT uma 

unidade cuja implantação é onerosa. Tendo em vista o desenvolvimento de novas tecnologias 

que permitem atualmente a produção de hidrogênio a um custo razoavelmente baixo, 

implantar uma unidade de HDT passou a ser mais econômico. Quando consideradas as 

exigências de mercado para a qualidade de derivados, a implantação dessas unidades tornou-

se rentável e necessária (Abadie, 2010; Wiehe, 2008). 

Com essa nova conjuntura, a Petrobras instalou unidades de hidrotratamento em 

várias de suas refinarias, principalmente visando atender aos requerimentos legais e 

mercadológicos do óleo diesel com baixo teor de enxofre. Diversas de suas unidades, entre 

elas a RPBC, REGAP, REPLAN e REDUC, que são, inclusive, unidades produtoras de 

coque, possuem tratamento com hidrogênio para a melhoria de seus derivados. Da mesma 

forma, a Refinaria de Pernambuco deverá possuir duas dessas unidades para permitir a 

produção de diesel com baixo teor de enxofre. A figura 3.11 mostra uma imagem que retrata o 

esquema de refino com a inclusão de uma unidade de hidrotratamento para tratar as frações 

retiradas da unidade de coqueamento retardado, conforme será utilizado no projeto da 

Refinaria de Pernambuco. 
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Figura 3.11: Esquema de refino com a inserção de unidade de hidrotratamento. 

Fonte: Agência Nacional do Petróleo (2010). 

3.3. O Coque 

 

O coque é um derivado do petróleo resultante do processo de coqueamento, que nada 

mais é do que a decomposição térmica de moléculas de hidrocarboneto, o que gera um 

derivado com grande concentração de carbono. É o único derivado em estado sólido obtido no 

refino do petróleo. Existem vários tipos de coque de petróleo. Sua obtenção depende do 

processo de coqueamento, da fração do petróleo utilizada nesse processo e das condições de 

operação do mesmo, como temperatura e pressão (Gary et al., 2001). 

O processo de geração do coque é tão antigo quanto os processos de refino, e surgiu 

nos primórdios da indústria do petróleo na década de 1860, em decorrência dos equipamentos 

rústicos que se utilizavam para destilação do óleo cru para obtenção de querosene utilizado na 

iluminação das casas. Os alambiques de ferro recebiam aquecimento de uma chama 

diretamente aplicada em sua base. Esse sistema arcaico fazia com que o ponto onde a chama 

estava sendo aplicada ultrapassasse a temperatura ideal, o que gerava um acúmulo deste 

material na base do alambique e demais regiões em contato com a chama (Abadie, 2010). 

Inicialmente era considerado apenas o resultado indesejado do processo, o que 

significava somente perda de matéria-prima e perda de tempo nas paradas de processamento 
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para a limpeza dos equipamentos. Esse produto era descartado juntamente com outras frações 

do petróleo atualmente mais valiosas, que na época não possuíam uma aplicação econômica 

conhecida, como a própria gasolina e outras frações intermediárias, por exemplo (Ellis & 

Paul, 1998). 

Atualmente, o coque possui diversas aplicações em processos industriais, o que 

permite um rendimento ainda maior do processo de refino. Assim como para outros derivados 

do petróleo, foram desenvolvidas e descobertas aplicações variadas para o coque, que teve sua 

produção ampliada a partir da utilização de unidades de coqueamento implantadas nas 

refinarias com objetivo de produção de derivados leves. A descoberta cada vez mais frequente 

de petróleo pesado compondo as reservas mundiais torna ainda mais importante o 

desenvolvimento de mercados para esse produto, tendo em vista que a utilização de unidades 

de conversão será ainda mais intensiva. 

O coque pode ser utilizado como combustível para diversas aplicações produtivas 

industriais, servindo para a queima em caldeiras e fornos, sozinho ou em conjunto com o 

carvão. Parte do produto é utilizada nas próprias refinarias, que o consomem para a geração 

de calor e vapor de alta pressão em algumas unidades. 

O produto é largamente utilizado em indústrias de fabricação de cimento, na 

indústria siderúrgica e para a fabricação de alumínio e titânio. A sua utilização na indústria 

siderúrgica para a fabricação eletrodos e de anodos para a produção do alumínio exige um 

beneficiamento adicional do coque, que no entanto, é mais bem remunerada. 

Para cada um desses mercados, é necessário que o coque possua características que o 

tornem adequado para que possa ser empregado com bons resultados nos respectivos 

processos produtivos. A tabela 3.5 apresenta alguns requisitos mínimos que cada mercado 

exige para aplicar o coque verde de petróleo em seus processos. 

Tabela 3.5: Requerimentos para uso do coque em relação ao mercado de aplicação. 

Aplicação Mercado Característica Requerida 

Calcinação Alumínio e Titânio Material volátil (12% máx.) 

  Teor de metais baixo 

  Teor de enxofre baixo (1% máx) 

Siderurgia (redutor ferro) Ferro-Gusa e Ferro Ligas Carbono fixo alto (90% mín) 

  Teor de metais baixo 

  Granulometria acima 25mm 

Fundição (mistura carvão) Fundição Teor de enxofre baixo (1% máx) 

  Carbono fixo alto (90% mín) 

Siderurgia integrada (mistura 
carvão) Grandes Siderúrgicas Teor de enxofre baixo (2% máx) 

  Carbono fixo alto (90% mín) 

Combustível Cimento, Geração de energia Poder Calorífico Alto 

Fonte: Adaptado de Abadie (2007) & Gary et al. ( 2001). 
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Praticamente todo coque produzido pela Petrobras é direcionado para a produção de 

alumínio e para indústria siderúrgica, em decorrência da altíssima qualidade que possui. Parte 

do produto é direcionada para a indústria de fabricação de cal, sendo utilizado na calcinação 

de calcário. Para essa finalidade, o produto requer uma especificação mais simples, 

alcançando um preço menor. 

No mercado mundial, sua aplicação tem uma proporção bem diferenciada, em que 

apenas 25% possui grau anodo, e a maior parte, em torno de 73%, é direcionada para ser 

utilizada como combustível. Apenas 2% são aplicados na produção de eletrodos de grafite. 

Esse fato deve-se à qualidade do coque produzido em outros países, que possui 

principalmente maiores teores de enxofre. Essa característica negativa é um impeditivo para 

sua utilização na maioria das aplicações mais rentáveis (Abadie, 2007). 

Em virtude da atratividade econômica de seu preço em relação ao de seus 

concorrentes diretos em processos industriais, que são o carvão mineral, o gás natural e, em 

determinados mercados, o óleo combustível, novos usos para o coque vêm sendo estimulados, 

como a geração de energia em usinas termoelétricas e a fabricação do clínquer para cimento 

Portland (Santos, 2007). Entretanto, para determinadas aplicações é necessária a conversão 

das plantas industriais para permitir a queima do produto, sendo em alguns casos uma 

utilização menos nobre. Caso o coque possua um teor de enxofre alto, a queima do produto 

também pode liberar compostos desse elemento que são prejudiciais à saúde e ao meio 

ambiente, sendo proibido pela legislação que trata de emissões atmosféricas, e exigida a 

utilização de filtros. 

O coque pode ser classificado, quanto a seu estado físico, como coque verde de 

petróleo ou coque calcinado, ou então, em relação a seu tipo ou estrutura, segundo a literatura, 

em três tipos básicos: o coque esponja (sponge coke), o coque agulha (needle coke) e o coque 

chumbinho (shot coke) (Ellis & Paul, 1998). 

Todo coque que é produzido por uma unidade de coqueamento pode ser classificado 

como coque verde de petróleo. É o coque produzido pela unidade de processamento sem 

haver recebido nenhum tipo de beneficiamento. O coque verde possui ainda em sua estrutura 

um percentual de hidrocarbonetos, que são denominados de material volátil agregado ao 

coque. Esse material volátil é composto por moléculas que não foram totalmente carbonizadas 

no processo de coqueamento (Gary et al., 2001). O teor desse material indica também o 

potencial do poder calorífico que o coque possui para queima, o que afeta o seu uso em 

determinadas aplicações, assim como sua armazenagem. Dependendo da temperatura a que 
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seja exposto, pode entrar em combustão na presença de oxigênio, gerando uma situação de 

perigo na manipulação desse produto. 

O coque calcinado é o coque após ser submetido ao processo de calcinação em 

unidades de beneficiamento. Nesse processo, o material volátil é removido e a concentração 

de carbono do coque é ampliada. No Brasil, existe apenas a Petrocoque S.A. como indústria 

calcinadora de coque. O coque calcinado é utilizado principalmente na produção de anodos 

para a fabricação de alumínio. Recentemente, uma nova empresa calcinadora foi constituída, 

denominada Coquepar, que possui a previsão de implantação de três novas unidades a serem 

instaladas nos Estados do Rio de Janeiro e Paraná. 

Em relação aos tipos básicos de coque, há o coque esponja, que recebe esse nome em 

razão de sua estrutura que se assemelha a uma esponja preta, possuindo poros com paredes 

espessas. O coque esponja é bastante resistente e possui forma irregular. Sua granulometria 

varia bastante, podendo apresentar-se como um pó fino, ou então atingir 50 cm. Em razão de 

possuir uma maior área de superfície, agrega um maior teor de material volátil à sua estrutura. 

Pode ser utilizado como fonte de carbono em fundições, em fornos de coqueamento e na 

fabricação de carbonatos. Possui uma coloração enegrecida, conforme ilustra a fotografia 3.1, 

que mostra uma pedra de coque verde tipo esponja. 

 

 

Fotografia 3.1: Aspecto do coque verde de petróleo. 

Fonte: O Autor (2010). 

 

É bastante utilizado no Brasil no processo de produção de aço pelas siderúrgicas 

nacionais e constitui, atualmente o único tipo de coque produzido pelas refinarias da 



Capítulo 3  A Indústria do Petróleo 

 52 

Petrobras. Assim como todos os tipos de coque, pode ser também utilizado como 

combustível. Entretanto, para essa finalidade o coque esponja é o mais indicado para ser 

utilizado em caldeiras industriais e fornos devido à sua maior concentração de material 

volátil, o que amplia o poder calorífico. 

Quando calcinado, o coque esponja é aplicado na produção de anodos para a 

produção de alumínio e na produção de dióxido de titânio, mas é necessário que haja 

determinadas características que lhe confiram o grau anodo, como o baixo teor de impurezas e 

camadas bem alinhadas, que se verificam por uma estrutura mais uniforme entre paredes e 

poros (Gary et al., 2001). O coque calcinado possui aspecto similar ao do coque esponja, mas 

sua coloração é mais acinzentada assemelhando-se ao grafite, com aparência opaca, conforme 

pode ser visto na fotografia 3.2,diferentemente do coque verde, que possui uma coloração 

mais escura e brilhosa, de acordo com a fotografia 3.1. 

 

 

Fotografia 3.2: Aspecto do coque de petróleo calcinado. 

Fonte: O Autor (2010). 

 

O segundo tipo de coque é o coque agulha, que recebe esse nome em razão de 

apresentar uma estrutura cristalina que se assemelha a agulhas quando visto ao microscópio. 

Possui como grandes qualidades a baixa resistência elétrica e o baixo coeficiente térmico de 

expansão. Tais qualidades lhe permite ser utilizado como eletrodo na fabricação de aço e 

possui um valor mais elevado em relação aos demais tipos. Sua produção é mais desejada que 
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os demais, porém a unidade precisa ser alimentada com óleo decantado derivado do FCC e 

estar operando em condições de elevada temperatura e pressão, de forma que o processo é 

mais oneroso que dos demais tipos de coque. Também é utilizado na produção de grafite 

sintético (Abadie, 2010). 

O terceiro tipo é chamado de coque chumbinho, coque combustível, ou ainda “shot 

coke” na literatura internacional. Possui o formato de grãos esféricos pequenos quando visto a 

olho nu, conforme a fotografia 3.3. Esses grãos tendem a se acumular formando pedras que se 

quebram facilmente. É gerado a partir de cargas de frações pesadas de petróleo ricas em 

asfaltenos. Não possui grande concentração de voláteis em razão de sua área reduzida e 

também não possui as características de resistividade elétrica e física do coque agulha. Esse 

tipo de coque serve apenas para queima como combustível, sendo geralmente queimado nas 

próprias refinarias ou fornos de indústria de cimento. A Petrobras não produz este tipo de 

coque, o que é uma vantagem para suas unidades, pois esse produto tem um valor agregado 

muito baixo, em virtude de não possuir nenhuma das qualidades dos demais, nem possui 

aplicações mais variadas além da simples queima. 

 

 

Fotografia 3.3: Aspecto do shot-coke. 

Fonte: Adaptado de Elliott (2004). 

 

Além de ser classificado por seu estado físico e sua estrutura, o coque verde de 

petróleo é classificado a partir de determinadas características que fazem parte de sua 

especificação como produto. As características tipicamente analisadas são os percentuais de 

carbono fixo, enxofre e cinzas na composição do coque, a quantidade de metais 
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contaminantes presentes, de material volátil, o índice de “moabilidade” e o poder calorífico 

que pode fornecer. 

O percentual de carbono fixo é importante para a fabricação de anodos utilizados na 

indústria de alumínio, eletrodos de grafite e como elemento redutor para produção de minério 

de ferro para a siderurgia. Quando o coque é utilizado como redutor na produção de minério 

de ferro e carbetos, requer-se também que possua baixo teor de metais e uma granulometria 

específica (Mcketta, 1992). 

Quando utilizado na indústria de fundição, o teor de enxofre requerido é de menos de 

1% e o coque é misturado com carvão mineral. O coque, inclusive, recebe uma classificação 

relativa ao teor de enxofre, podendo ser classificado como coque de baixo teor de enxofre 

(BTE), coque de médio teor de enxofre (MTE), ou coque com alto teor de enxofre (ATE).  

O limite para ser considerado como BTE é que o produto contenha até um máximo 

de 2% desse contaminante. Um produto que contenha a partir de 2,5% geralmente é utilizado 

como combustível podendo ainda estar sujeito a regulamentação ambiental (Speight, 1999). 

Entre 2 e 4 %, a classificação do coque é como TEM, e a partir de 4% a classificação 

atribuída é de ATE. 

A grande maioria das aplicações de maior valor agregado exige uma baixa 

concentração desse contaminante, assim como de metais e cinzas. Na Petrobras S.A., todo 

coque produzido é classificado como BTE em virtude de o petróleo nacional possuir baixo 

teor desse contaminante, o que permite que o coque gerado a partir das operações de refino 

possua um percentual abaixo de 1% de sua massa.  

Além do Brasil, somente a Argentina e a China produzem coque verde de petróleo 

classificado como BTE. Tal fato confere uma grande vantagem competitiva ao produto da 

Petrobras o qual pode atuar em um mercado de alto valor agregado com poucos concorrentes 

em nível internacional. A figura 3.12 apresenta um gráfico da participação do coque 

classificado como BTE e MTE na produção mundial desse produto, em que menos de um 

quarto do total possui teor de enxofre abaixo de 4%. 
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Produção Mundial de Coque

78%

22%

ATE BTE e M.TE

 

Figura 3.12: Gráfico da  produção mundial de coque verde de petróleo em relação ao teor de enxofre. 

Fonte: Adaptado de material da Petrobras (2010).  

 

Essa característica além de conferir um maior valor agregado, requer menor 

severidade no processo de refino para a retirada deste contaminante, o que permite que o seu 

preço de mercado não seja afetado, sendo bastante demandado pela indústria nacional e 

internacional. 

O índice de “moabilidade” é medido pela escala HGI, cuja sigla deriva da 

nomenclatura em inglês hardgrove grindability índex. É um fator muito importante na 

especificação do produto para diversas aplicações, pois mensura a resistência do coque em ser 

fragmentado. Essa característica permite definir a qualidade dos equipamentos necessários 

para a manipulação do coque, assim como a compatibilidade com uma mistura de carvão, 

alcatrão e outros materiais utilizados para fabricação dos anodos por exemplo. O índice de 

moabilidade influi também na capacidade de emissão de material particulado pelo coque 

durante sua queima, de forma que afeta praticamente todos os processos (Nadkarni, 2000). 

O coque direcionado para a indústria de alumínio e titânio necessita ser 

antecipadamente beneficiado no processo de calcinação para a eliminação de material volátil 

que deve ser o mínimo possível, não passando de 12%. Nesse tipo de aplicação é requerido 

que o teor de metais e enxofre seja baixo, pois não pode haver contaminantes que interfiram 

negativamente no processo de produção do alumínio (Mcketta, 1992). 

O coque direcionado para queima em fornos de indústrias de cimento e de cogeração 

de energia requer um exigência bem menor quanto aos contaminantes. A principal exigência é 

o seu poder calorífico que deve ser alto. Na fabricação de cimento, o próprio processo ajuda 
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na absorção de determinados contaminantes, de forma que esse ramo da indústria está apto, 

inclusive, a consumir o shot coke que é inadequado para outras finalidades (Santos, 2007). 

Como nenhuma das unidades de refino da Petrobras produz esse tipo de coque, a demanda por 

tal produto, que possui um preço mais atrativo devido ao baixo valor comercial em relação ao 

demais, geralmente é suprida por produto importado. 

 

3.4. Considerações do capítulo 

 

O capítulo 3 mostrou o funcionamento dos principais processos de refino de petróleo 

utilizados nos esquemas de refino das unidades refinadoras da Petrobras, e apresenta como a 

inclusão de cada processo impacta na produção dos derivados, ampliando determinados tipos 

de derivados em detrimento de outros, tendo como consequência a produção de um resíduo 

mais denso e de menor valor agregado. Os resíduos de alguns processos podem ser 

convertidos em um maior volume de derivados leves e intermediários por meio de outros 

processos adicionais, de forma que os processos possuam uma grande interação na produção. 

Mudanças no arranjo físico das unidades podem mudar consideravelmente os volumes totais 

produzidos, de forma que cada unidade possua um arranjo físico mais adequado com o 

objetivo que a companhia procura atender. No capítulo 4 será apresentado um pouco de cada 

unidade visitada, de seus esquemas de refino e do mercado que visa atender. A Refinaria de 

Pernambuco possui um arranjo bem diferente das demais unidades da Petrobras e será 

apresentada no capítulo 5. 

Alem dos processos de refino, o capítulo 3 apresentou conceitos relativos ao coque 

verde de petróleo, seus tipos e aplicações. Esse produto é um dos focos deste estudo.  

Conhecer suas possíveis aplicações é fundamental para definir estratégias de escoamento do 

volume que será produzido pela Refinaria de Pernambuco. 
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4. ESTUDO DE CASO  

 

O estudo de caso foi realizado por meio de visitas técnicas a quatro unidades de 

refino da Petrobras que possuem equipamentos de processamento que geram o coque verde de 

petróleo. Oobjetivo era verificar como funciona cada uma dessas unidades e como é realizado 

o escoamento do produto. O estudo foi enriquecido com visitas realizadas também a empresas 

que fazem parte da cadeia de suprimento do coque, como a BR Distribuidora e a Petrocoque 

S.A. A gerência comercial da Petrobras, responsável pela comercialização em nível nacional 

do coque verde de petróleo também foi visitada. Nessas visitas foram realizadas entrevistas 

com consultores técnicos e com a equipe comercial responsável pelo produto. 

Essas unidades possuem porte variado, com diferentes capacidades e esquemas de 

refino, de forma que possuem eventualmente alguns objetivos específicos de produção para 

atender a demandas específicas da companhia, no entanto o objetivo básico do sistema é a 

maximização da produção de derivados leves com foco principal na produção de óleo diesel e 

gasolina para o abastecimento do mercado nacional. 

Para o presente estudo, as unidades visitadas e analisadas foram a Refinaria de 

Paulínia (REPLAN), a Refinaria Presidente Bernardes em Cubatão (RPBC), a Refinaria 

Gabriel Passos (REGAP) e a Refinaria de Duque de Caxias (REDUC), todas elas produtoras 

de coque verde de petróleo. 

Este capítulo apresentará uma análise da infraestrutura de refino da Petrobras com 

ênfase nas unidades produtoras de coque, mostrando o volume de produção desse derivado 

em cada uma delas, e como funciona o escoamento no mercado no qual está inserida. O 

capítulo também apresenta as diretrizes comerciais da companhia para o coque, e como essas 

diretrizes influenciam no escoamento. 

 

4.1. Infraestrutura de refino da Petrobras 

 

A Petrobras possui ao todo 12 unidades de refino de petróleo no território nacional. 

Possui também participação societária na Refinaria Alberto Pasqualini S.A.(REFAP) que fica 

localizada no Rio Grande do Sul, no entanto quando analisado o sistema de produção e a 

infraestrutura da companhia, essa refinaria é avaliada separadamente, pois constitui uma 

companhia relativamente independente do sistema Petrobras. 
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A figura 4.1 apresenta um mapa com a localização das refinarias da Petrobras 

incluindo a REFAP. O mapa também apresenta a localização das três novas refinarias que 

estão em fase de projeto ou implantação. A Refinaria de Pernambuco (RNEST) está já em 

processo de implantação e as refinarias PREMIUM I e II, nos estados do Maranhão e Ceará 

respectivamente, em fase de projeto. 

 

Figura 4.1: Mapa de localização das refinarias da Petrobras. 

Fonte: O Autor (2010). 

 

As refinarias da Petrobras estão concentradas principalmente na região Sudeste, onde 

está localizado metade da infraestrutura de refino de petróleo. Quatro refinarias estão situadas 

no Estado de São Paulo, que possui a maior economia da federação e o maior mercado 

consumidor de derivados de petróleo, uma no Rio de Janeiro e outra no Estado de Minas 

Gerais. 

No Estado de São Paulo estão a Refinaria Presidente Bernardes em Cubatão (RPBC), 

com capacidade para processar 170.000 barris por dia (bpd); A Refinaria de Paulínia 

(REPLAN), com capacidade para 365.000 bpd; a Refinaria Henrique Lages (REVAP), com 

capacidade para 251.000 bpd; e a menor delas, a Refinaria de Capuava (RECAP), com 

capacidade para 53.000 bpd. O Estado do Rio de Janeiro conta com a Refinaria Duque de 

Caxias (REDUC) uma refinaria com capacidade para processar 240.000 bpd, e Minas Gerais 

com a Refinaria Gabriel Passos (REGAP), com 151.000 bpd de capacidade. Esses Estados 

possuem uma grande atividade econômica e um diversificado parque industrial.  
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Na região Norte a Petrobras possui apenas uma unidade de refino em Manaus-AM 

com capacidade para processar em torno de 46.000 bpd. No Nordeste, a capacidade de refino 

é um pouco maior, contando com duas refinarias de pequeno porte, localizadas em Fortaleza-

CE e em Guamaré-RN, com capacidade de processamento de 6.000 e 34.000 bpd 

respectivamente, e uma de grande porte em São Francisco do Conde-BA, com capacidade 

para processar em torno de 320.000 bpd. A região Sul conta com duas unidades da Petrobras 

mais a REFAP, na qual possui participação societária. Das duas unidades, uma está voltada 

para o processamento de xisto e a outra, a Refinaria do Paraná (REPAR), processa 189.000 

bpd (PETROBRAS, 2010). 

Dessas refinarias, apenas a RPBC, a REPLAN, a REGAP e a REDUC possuem 

unidades de coqueamento retardado em seus processos, sendo responsáveis pela produção de 

coque da Petrobras. Além dessas quatro, a REFAP também possui uma pequena produção de 

200.000 toneladas anuais, mas que não analisada neste estudo por ser uma empresa à parte. 

 

4.2. Unidades Produtoras de coque 

 

Com o objetivo de se tornar independente na produção de petróleo e derivados a 

Petrobras S.A. busca atender à demanda do mercado nacional como refino de petróleo 

produzido a partir de suas próprias reservas. A maior parte das reservas de petróleo encontra-

se em áreas submersas na bacia de campos, que produz petróleo de densidade média a pesada. 

A tendência dos campos de petróleo é que, à medida que se intensifica a extração o óleo, ele 

se torne ainda mais pesado pela concentração de frações mais densas.  

Para se obter uma maior rentabilidade desse tipo de petróleo é necessário 

incrementar o processo de refino com processos que permitam a produção de frações mais 

leves. É com tal objetivo que a Petrobras vem ampliando a instalação de unidades de 

coqueamento retardado em suas refinarias, o que permite um grande incremento na produção 

de óleo diesel e, consequentemente inclui ou amplia a produção do coque verde de petróleo 

nessas instalações produtivas. 

A tabela 4.1 apresenta uma listagem das atuais unidades de refino que produzem 

coque no sistema Petrobras, organizadas de acordo com a data de início de sua operação, com 

informação sobre o volume de produção de cada uma delas. A primeira unidade de 

coqueamento retardado entrou em operação no início da década de 1970, na Refinaria 

Presidente Bernardes, em Cubatão-SP. Em 1986, mais de uma década depois, uma segunda 
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unidade entrou em operação nessa mesma unidade. Para que outras unidades fossem 

instaladas, passou-se mais outra década, em que as refinarias localizadas em Betim-MG 

(1994) e Paulínia-SP (1999) entraram em operação. Recentemente mais duas unidades 

entraram em operação incrementando a produção nacional de coque em mais 570.000 

toneladas por ano, uma na Refap S.A. no Rio Grande do Sul, no ano de 2006. A mais recente 

foi implantada na refinaria de Duque de Caxias–RJ em 2008. 

 

Tabela 4.1: Unidades de refino com produção de coque de petróleo em toneladas por ano. 

UNIDADES ATUAIS PRODUÇÃO (mil ton / ano) INÍCIO DE OPERAÇÃO 

RPBC 550 1972 e 1986 

REGAP 350 1994 

REPLAN 1.200 1999 

REFAP 120 2006 

REDUC 450 2008 

TOTAL 2.670 - 

Fonte: Adaptado de Petrobras (2010). 

 

Atualmente, a capacidade de produção nominal das refinarias da Petrobras é de 2.670 

mil toneladas por ano. Com o planejamento de investimento na instalação de novas unidades 

de coqueamento retardado em quatro diferentes refinarias, a previsão é de que essa produção 

se amplie para 5.900 mil toneladas por ano. Além dessas unidades, a Petrobras possui projetos 

com horizontes de implantação mais longos, ainda em fase de planejamento, em que se prevê 

a expansão da capacidade da REPLAN com implantação de uma terceira unidade de 

coqueamento, com uma capacidade de produção de 600 mil toneladas adicionais por ano, 

assim como a ampliação da capacidade da REGAP e a inclusão de uma unidade na RLAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 4  Estudo de Caso 

 61 

Tabela 4.2: Futuras unidades de refino com previsão de produção de coque por ano. 

NOVAS UNIDADES PRODUÇÃO (mil ton / ano) PREVISÃO 

REVAP 500 2011 

REPAR 500 2013 

RNEST 1.500 * 2013 

COMPERJ 700 2013 

TOTAL 5.900 2013 

REPLAN 600 - 

REGAP 190 - 

RLAM 400 - 

TOTAL 7.090 - 

Fonte: Adaptado de Petrobras (2010). 

* A produção nominal total prevista é de dois milhões de toneladas ao ano; entretanto 500 mil serão 

consumidas na própria unidade, em usina termoelétrica. 

 

4.2.1. REPLAN - Refinaria de Paulínia 

 

A REPLAN foi a primeira unidade a ser visitada e está entre as unidades de refino da 

Petrobras que contam com unidade de conversão que produzem o coque verde de petróleo. É 

atualmente a maior unidade de refino do país e possui uma capacidade de processamento que 

representa 20% da capacidade de refino nacional. 

 

 Localização 

 

A REPLAN foi inaugurada em 12 de maio de 1972.Ocupa uma área de mais de nove 

milhões de m². Está localizada no município de Paulínia, a 126 Km da capital do Estado, São 

Paulo, na rodovia Estadual SP 332. Possui acesso a diversas outras rodovias estaduais que se 

interligam à malha das rodovias nacionais. 
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Figura 4.4: Mapa de localização da Refinaria de Paulínia 

Fonte: adaptado de Google (2010). 

 

 Volume de Produção 

 

A REPLAN possui um esquema de refino que permite a produção de uma grande 

gama de produtos, sendo seu principal foco a produção de óleo diesel, seguido da produção de 

gasolina. 

A refinaria possui como principais unidades de refino duas unidades de destilação 

atmosférica e duas de destilação a vácuo, duas unidades de craqueamento catalítico e duas 

unidades de coqueamento retardado. Tendo em vista seu foco na produção de óleo diesel, 

possui duas unidades de hidrotratamento de diesel para o tratamento de enxofre. 

A produção de combustíveis da REPLAN atende à região central do Brasil, onde 

55% de sua produção é escoada para os mercados do interior do Estado de São Paulo. Do 

total, 20% vão para os Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Acre, 15% 

para os Estados de Goiás e Tocantins, incluindo o Distrito Federal, e 10% para Minas Gerais. 

A partir do processamento de 63.000 m³ de petróleo, a unidade chega a produzir 

1.000.000 de m³ de óleo diesel por mês e 360.000 m³ de gasolina. Como resultado, as 

unidades de coqueamento geram cerca de 4.000 toneladas de coque verde de petróleo por dia. 
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 Armazenagem 

 

Recentemente, no início do ano 2010 foi concluída a construção de um novo pátio 

coberto para armazenagem do coque da REPLAN. Com um investimento da ordem de U$ 80 

milhões, foi realizada a construção de um novo pátio de coque que dobrou a capacidade de 

estocagem de 36.000 toneladas para 72.000 toneladas. Além do ganho operacional, o projeto 

permitiu ganhos ambientais para a unidade, tendo em vista que o galpão coberto evita a 

emissão de particulados de coque para a atmosfera. O galpão conta ainda com o tradicional 

sistema de aspersão para abatimento de pó, o que evita sua dispersão pelo ar, e sistemas de 

drenagem para a água contaminada e a água pluvial. O sistema de drenagem possui proteção 

do lençol freático com manta de Polietileno de Alta Densidade, instalada sob o piso. 

O piso do pátio possui também uma tecnologia adicional, sendo composto por uma 

camada de “coque de sacrifício”. Além de possuir um custo 50% menor, essa estrutura 

elimina a contaminação do produto com pedras provenientes do asfalto ou do concreto 

utilizado tradicionalmente como piso. A contaminação ocorre quando as máquinas realizam o 

carregamento dos caminhões, podendo provocar raspagem do piso (PETROBRAS, 2010). 

 

 Logística de distribuição e mercado 

 

O escoamento da produção de combustíveis é realizado principalmente pelo modal 

dutoviário sendo entregue diretamente nos terminais das companhias distribuidoras. Parte dos 

volumes também é entregue pelo modal rodoviário. As companhias distribuidoras, por sua 

vez, utilizam o modal rodoviário como o principal meio logístico de distribuição contando 

também com a possibilidade de escoar produto pelo modal ferroviário, que se conecta com 

alguns dos terminais de distribuição. 

Toda a produção de coque verde de petróleo dessa refinaria é escoada pelo modal 

rodoviário. A REPLAN possui como clientes a Petrobras Distribuidora S.A. e a Petrocoque 

S.A., realizando eventualmente exportações desse produto. As exportações são realizadas pelo 

porto da COSIPA, em Cubatão-SP. Dessa maneira, parte do produto comercializado de forma 

direta, no caso o volume vendido à Petrocoque S.A. ou o que é destinado ao mercado 

internacional. A outra parte do volume é vendida por venda indireta sendo distribuída pela 

Petrobras Distribuidora S.A. no mercado nacional. 
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A Petrocoque S.A. mantém um contrato de fornecimento com a REPLAN para a 

compra de um volume mínimo de 230.000 toneladas por ano, que servem de complemento ao 

volume adquirido da RPBC para atender à sua produção. A própria Petrocoque S.A. é 

responsável pelo envio dos caminhões que realizam o carregamento e transporte do produto 

adquirido. Após beneficiado o produto segue para o cliente final através de modal rodoviário. 

O produto vendido para a Petrobras Distribuidora S.A. é retirado por caminhões com 

frete já pago pelo cliente final que informa à Petrobras Distribuidora S.A. os dados do 

transporte, o qual  por sua vez, envia a autorização dos carregamentos para a área comercial 

da REPLAN. 

Como a REPLAN não possui equipamentos de separação e peneiramento do coque 

para segmentar o produto em granulometrias variadas como outras unidades do sistema, a 

Petrobras Distribuidora S.A. possui contrato com a empresa UNIMETAL para realizar a 

separação do coque de acordo com a granulometria que os clientes finais desejam, de forma 

que o produto realiza uma escala antes de seguir para o cliente final. 

A planta de armazenagem e beneficiamento da UNIMETAL fica localizada em 

Cosmópolis-SP e possui capacidade para beneficiamento de 1.440.000 toneladas de coque 

porano. Essa planta é fundamental importância estratégica, tendo em vista sua localização 

próxima à REPLAN, o que permite um rápido escoamento, o que permite a manutenção de 

espaço livre no pátio. 

Praticamente metade do volume vendido pela Petrobras Distribuidora S.A. é 

direcionado para a indústria de siderurgia integrada que utiliza o coque verde de petróleo 

como redutor no processo de produção de ferro-gusa. Para esse processo, o coque precisa 

possuir uma granulometria específica para se misturar corretamente ao carvão mineral 

utilizado. A Gerdau, a COSIPA e a USIMINAS são os principais clientes recebedores desse 

produto. 

Parte considerável do volume, cerca de 45.000 toneladas por mês, é vendida para a 

indústria de produção de cal que utiliza o produto como combustível para queima nos fornos 

de calcinação de calcário. Esse processo apresenta um menor valor de comercialização, mas 

compõe uma fatia razoável de mercado, chegando até a 20% do coque comercializado pela 

distribuidora na região. 
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4.2.2. RPBC - Refinaria Presidente Bernardes em Cubatão 

 

Como parte do estudo, a segunda unidade a ser visitada foi a Refinaria Presidente 

Bernardes em Cubatão, conhecida como RPBC. A refinaria é considerada a primeira unidade 

de refino de grande porte no Brasil, tendo entrado em operação no ano de 1955, com uma 

capacidade de processamento de 7.500 m³ de petróleo por dia. Atualmente, conta com uma 

capacidade de processamento que representa cerca de 12% da capacidade de refino nacional. 

É considerada uma unidade de alta capacidade de conversão por produzir praticamente quase 

todos os tipos de derivados, desde combustíveis automotivos e derivados para a indústria 

petroquímica até resíduos aromáticos utilizados na fabricação de pneus. É a única unidade que 

produz Gasolina de aviação para o mercado nacional e enxofre em estado líquido para a 

indústria. 

 

 Localização 

 

Inaugurada em 1955 no período pós-guerra, a RPBC ocupa uma área de sete milhões 

de m² no município de Cubatão, no Estado de São Paulo. Possui fácil acesso pelas rodovias 

Imigrantes e Anchieta, que permitem sua ligação com a principal região industrial do país e 

está próxima ao porto de Santos.  

Instalada na base da Serra do Mar, a RPBC localiza-se ao lado do rio Cubatão e da 

famosa estrada velha de Santos, a primeira rodovia asfaltada do Brasil.  

 

 

Figura 4.5: Mapa de localização da RPBC 

Fonte: Adaptado de Google (2010). 
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 Volume de Produção 

 

Atualmente, conta com uma capacidade de processamento de 27.000 m³ de petróleo 

por dia, e possui o equivalente a 12% da capacidade de refino nacional. Produz combustíveis 

de altíssima qualidade, sendo a responsável por produzir gasolina de altíssima octanagem e o 

combustível fornecido para as competições da Fórmula 1. 

A RPBC atende ao mercado de combustíveis produzindo por dia 6.500 m³ de 

gasolina e 12.000 m³ óleo diesel com baixo teor de enxofre, direcionados à Região 

Metropolitana de São Paulo, complementando ainda, eventualmente, os mercados das Regiões 

Norte, Nordeste, Sul e Sudeste supridos por cabotagem. 

No mercado de coque, atua como fornecedora exclusiva da Petrocoque S.A., que 

possui suas instalações ao lado da refinaria e atualmente adquire 100% do coque produzido 

pela RPBC, o qual em função de sua ótima qualidade e com baixo teor de enxofre e outros 

contaminantes, é ideal para atender ao mercado de coque calcinado. Dessa forma a RPBC 

possui toda a sua produção comercializada por meio de venda direta ao seu cliente final. 

A refinaria possui como principais unidades de refino, três unidades de destilação 

atmosférica, duas unidades de vácuo, uma unidade de craqueamento catalítico e duas 

unidades de coqueamento retardado. 

O esquema completo da RPBC possui grande flexibilidade, podendo alterar seu 

esquema de refino radicalmente conforme os objetivos da Petrobras. Como o objetivo atual 

consiste em atender o mercado de combustíveis nacional, o esquema está voltado para a 

produção de diesel de baixo teor de enxofre e gasolina. Para atingir esse objetivo, a carga de 

27.000 m³ de petróleo processados diariamente, após destilação e conversão nas duas 

unidades coqueamento retardado, gera cerca de 1.600 toneladas de coque verde de petróleo. 

 

 Armazenagem 

 

Após sua produção o coque é retirado das unidades e deslocado para os pátios 

localizados nas laterais das unidades de refino com capacidade de 2.400 toneladas de 

armazenagem cada um, ou o equivalente a três dias de produção de cada unidade. 

Posteriormente, o coque é enviado a dois grandes pátios de armazenagem que possuem uma 

capacidade bem maior, com 30.000 toneladas cada um. 
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Esses pátios são abertos, onde o produto é mantido sob constante aspersão de água 

para manutençãoda baixa temperatura evitando combustão, e ao mesmo tempo, evitando que 

haja dispersão de pó no ar. A emissão de partículas na atmosfera é pouco provável pela 

granulometria que o produto possui, mas, visando seguir as novas normas da companhia e se 

resguardar quanto a autuações da CETESB, o órgão regulador do estado de São Paulo, a 

RPBC já possui um planejamento para adaptação de seus pátios para se tornarem galpões 

fechados. 

A produção, que varia de 22.500 a 25.000 toneladas mensais de coque verde de 

petróleo, é adquirida quase completamente pela Petrocoque S.A. que recebe o produto por 

meio de uma esteira rolante ou por vagões ferroviários que são carregados e pesados dentro da 

refinaria e enviados para descarga em sua unidade industrial. 

 

 Logística de distribuição e mercado 

 

Por se tratar de uma refinaria costeira, a RPBC possui a capacidade de utilizar navios 

como modal logístico, já tendo recentemente realizado venda de coque para exportação . 

Também possui a capacidade de escoamento rodoviário, que seria realizada pela venda do 

produto para a Petrobrás Distribuidora S.A., subsidiária do sistema Petrobras que atua no 

ramo de distribuição de derivados e consiste na principal cliente e parceira no escoamento do 

coque. 

Com a recente entrada em funcionamento de uma nova unidade de calcinação, toda a 

produção da RPBC tem sido direcionada à Petrocoque S.A., que recebe ainda o produto para 

complementar as atividades da Refinaria de Paulínia (REPLAN). Assim, o modal utilizado 

pela RPBC para o escoamento do coque se resume atualmente à entrega por esteira e vagões 

ferroviários. Dada a frequência do consumo da Petrocoque S.A., não há praticamente 

formação de estoques, e o escoamento do coque não representa nenhum problema para essa 

unidade. 

O coque verde de petróleo na RPBC é classificado em três especificações para ser 

vendido: coque grau anodo, coque especial e finos de coque. Todo volume de coque grau 

anodo é adquirido pela Petrocoque S.A. e é escoado pela esteira rolante ou vagão ferroviário. 

Caso seja necessário, o modal rodoviário pode ser uma opção. Eventualmente, a RPBC realiza 

também exportação desse produto para indústrias de alumínio nos Estados Unidos, Canadá e 

Bahrein. 
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Os volumes de coque classificados como especial e como finos de coque são 

vendidos à Petrobras Distribuidora S.A. que, por sua vez, os revende para as indústrias do 

ramo de siderurgia integrada, como COSIPA, USIMINAS, ARCELOR MITTAL e 

VOTORANTIM, que utilizam o produto para ser lançado nos fornos siderúrgicos, adicionado 

a uma mistura de carvão mineral. 

Parte do volume de finos de coque é direcionada para as indústrias produtoras de cal, 

sendo queimado nos fornos do processo de calcinação de calcário. Esse segmento industrial, 

entretanto, representa um menor percentual de mercado e uma menor margem de lucro. 

Todo o coque calcinado da Petrocoque S.A. é atualmente direcionado para a 

indústria de produção de alumínio, sendo utilizado para fabricação de anodos. Eventualmente, 

a companhia possui a flexibilidade de atuar no mercado de produção de eletrodos, ou mesmo 

na indústria de metalurgia, caso haja oportunidade de mercado. Dentre os clientes atendidos 

pela Petrocoque S.A. estão a Alcoa, CBA, Novelis e BHP Billiton, que respondem por quase 

70% da produção de alumínio nacional, conforme as estatísticas divulgadas pela Associação 

Brasileira dos Produtores de Alumínio (ABAL). 

O escoamento de grande parte da produção é direcionada aos clientes que estão 

localizados principalmente na região Sudeste, em Minas Gerais e São Paulo. Parte da 

produção segue para plantas na Bahia e no Maranhão. 

O escoamento da produção no mercado nacional, em torno de 50%, vem sendo 

realizado em sua maior parte das vezes por meio de modal rodoviário. A companhia possui a 

opção logística de escoamento marítimo pelo porto da Usiminas, que se localiza a apenas 6 

km de distância, sendo inclusive utilizado para os embarques destinados à exportação com 

destinação a plantas produtoras de alumínio nos EUA e na África do Sul, que corresponde a 

algo próximo de metade de seu volume de vendas. O mercado internacional é muito 

importante no escoamento, pois o coque nacional atinge uma ótima cotação, dada a sua ótima 

qualidade, com baixo teor de enxofre e alto HGI. 

 

4.2.3. REGAP - Refinaria Gabriel Passos 

 

A Refinaria Gabriel Passos, ou REGAP, como é conhecida, foi à terceira unidade de 

produção a ser visitada para a realização deste estudo. Essa unidade iniciou suas operações no 

ano de 1968, com uma capacidade de processamento de 7.155 m³ de petróleo por dia. Ao 
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longo de mais de 40 anos de operação, a sua capacidade de processamento foi incrementada 

radicalmente, passando representar cerca de 10% da capacidade de refino nacional. 

 

 Localização 

 

A unidade ocupa uma área de 10 milhões de m², localizada no município de Betim, 

que fica a cerca de 25 km de distância da capital do Estado. Sua localização às margens da BR 

381, que interliga Belo Horizonte à São Paulo, concede-lhe uma vantagem competitiva no 

escoamento da sua produção de derivados de petróleo pelo modal rodoviário. 

 

 

Figura 4.6: Mapa de localização da REGAP 

Fonte: Adaptado de Google (2010). 

 

 Volume de Produção 

 

Atualmente a REGAP possui uma capacidade de processamento de 24.000 m³ de 

petróleo por dia, o que representa em torno de 10% da capacidade de refino nacional. Apesar 

de sua capacidade atual haver sido incrementada tornando-se três vezes maior que sua 

capacidade original, a Refinaria Gabriel Passos atende apenas a cerca de 70% do território 

mineiro, que possui um grande número de indústrias e umas das maiores malhas rodoviárias 

do país, sendo um grande consumidor de diesel.  

O esquema de refino da REGAP possui duas unidades de destilação atmosférica, 

duas unidades de destilação a vácuo, duas unidades de craqueamento catalítico e uma unidade 

de coqueamento retardado. Possui também duas unidades de hidrotratamento em operação 
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para a melhoria da qualidade do diesel e do querosene de aviação, bem como obras de 

implantação de uma nova unidade que entrará em operação em 2013 para o tratamento do 

diesel visando à produção de diesel com 10 ppm de enxofre, atendendo à legislação e às 

exigências do CONAMA (2008). 

Tal esquema permite uma produção bastante flexível, com a geração de mais de 15 

tipos de derivados diferentes, com destaque para 300.000 m³ de diesel e 100.000 m³ de 

gasolina. A REGAP também possui a capacidade de produzir diesel de baixo teor de enxofre, 

querosene de aviação e nafta para atendimento ao mercado petroquímico. A conversão da 

unidade de coque gera uma produção de 33.000 toneladas de coque por mês. 

 O coque verde de petróleo na REGAP é classificado, para a comercialização 

em quatro grupos diferentes, de acordo com sua granulometria. As granulometrias de 

classificação do coque na REGAP são de 0 a 15 mm , 15 a 25 mm ,25 a 75 mm e 75 a 200 

mm. Cada uma dessas classificações possui o potencial de alcançar um valor diferenciado ao 

ser direcionada para aplicações distintas, que estão dispostas a arcar com um maior custo por 

um produto com granulometria diferenciada. Essa segmentação do produto tem como objetivo 

atingir uma maior rentabilidade de mercado para toda a produção da unidade, que alcança um 

valor ainda maior com o valor agregado pelo peneiramento.  

 

 Armazenagem 

 

A REGAP possui um pátio para a armazenagem de coque in natura com área para 

armazenar duas pilhas de 11.000 toneladas cada, perfazendo uma capacidade total de 22.000 

toneladas. Além do pátio, a unidade conta com um galpão fechado, com capacidade total de 

armazenagem de 12.500 toneladas de produto peneirado, dispondo de três baias que são 

segmentadas para armazenar as diferentes granulometrias comercializadas. Uma das baias 

possui espaço para 8.000 toneladas de coque e é utilizada para o coque de granulometria de 0 

a15 mm. A segunda baia possui espaço para 1.500 toneladas e armazena o produto com 0 a 25 

mm. A terceira e última é utilizada para o produto de 25 a 75 mm, e possui capacidade para 

3.000 toneladas. O volume produzido de 75 a 200 mm possui menor volume e rotatividade, de 

forma que fica armazenado no pátio. 

Em virtude de o produto, possuir quatro tipos de especificação que são consumidos 

por diferentes segmentos de mercado em demandas com ritmos diferentes, acentua-se a 
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necessidade da manutenção da estrutura de armazenagem para a estocagem do produto antes e 

após os processos de beneficiamento. 

 

 Logística de distribuição e mercado 

 

Além da malha rodoviária com excelente localização, a REGAP possui como opção 

logística à sua disposição o modal ferroviário, que utiliza para o escoamento da sua produção, 

enviando combustível para o porto de Tubarão em Vitória, no estado do Espírito Santo. 

A REGAP também possui interligação com dois oleodutos, ORBEL I e ORBEL II, 

que servem principalmente para a alimentação de insumos para a unidade. O ORBEL I possui 

uma capacidade de 6.000 m³ por dia e transporta derivados entre a REGAP e terminais no 

estado do Rio de Janeiro, o que permite flexibilidade de atendimento em ambos os mercados e 

escoamento da produção excedente. O ORBEL II possui uma capacidade de transporte para 

24.000 m³ de petróleo, que alimentam diariamente o esquema de refino da REGAP. 

Toda a produção de coque da REGAP é comercializada de forma indireta por meio  

da Petrobras Distribuidora S.A., que pode comercializar nesse caso, o coque sem intermédio 

de serviços de beneficiamento da UNIMETAL. 

Em geral, os segmentos de mercado consumidores do coque não o consomem sem 

um tratamento para especificar um limite de granulometria. Apenas em casos muito 

específicos o coque é consumido in natura, ou seja, sem ser beneficiado pelo peneiramento, 

comoem caso de uma situação de falta de produto peneirado ou de aplicações bastante 

específicas. Assim, é muito importante para a REGAP, e para qualquer unidade produtora de 

coque, possuir infraestrutura de peneiramento para poder tornar mais ágil e rentável o 

escoamento de sua produção no mercado. Em virtude dessa necessidade é que a Petrobras, por 

meio de sua subsidiária, se tornou sócia da UNIMETAL, no empreendimento em 

Cosmópolis-SP, para garantir o beneficiamento da produção. 

As indústrias atendidas pela REGAP em Minas Gerais exigem o coque peneirado em 

granulometrias específicas, principalmente a indústria siderúrgica integrada que precisa 

utilizar o produto em combinação com diferentes tipos de carvão mineral e que precisam 

manter uma uniformidade para o processo de produção de ferro-gusa. O peneiramento ainda 

fornece a vantagem de a unidade de produção poder cobrar um valor adicional de mercado 

pelo beneficiamento do produto, o que lhe permite estabelecer preços diferenciados para cada 

uma das classificações. 
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O coque com granulometria de 0 a 15 mm representa a maior parte do volume 

produzido e comercializado, chegando a uma média 75% do total produzido na unidade e 

distribuído pela Petrobras Distribuidora S.A.. Sua aplicação de mercado é voltada 

principalmente para o atendimento da indústria de siderurgia integrada. 

O produto com granulometria de 15 a 25 mm representam cerca de 5% do volume 

comercializado. Sua especificação de granulometria foi alterada para de 0 a 25 mm por razões 

comerciais decorrentes da impossibilidade de garantia de que não haja material fino, com 

granulometria abaixo de 15 mm, agregado às pedras maiores. Dessa forma, para evitar 

problemas de mercado, houve uma alteração simples de nomenclatura. Essa faixa de 

granulometria é direcionada ao mercado de produção de cal e a algumas atividades de 

siderurgia. 

O coque com granulometria de 25 a 75 mm representa 15% da produção, e o produto 

especificado com 75 a 200 mm representa 5% da produção e, consequentemente, do mercado. 

Esse produto é vendido pela Petrobras Distribuidora para atender as indústrias de produção de 

ferro-gusa, produtores de ferro-liga, e para o mercado que efetua a revenda do produto para as 

indústrias desse ramo que possuem menor porte. Pode ser direcionado também, 

eventualmente, para a calcinação. Com a separação em especificações diferentes, os contratos 

de venda, que são negociados separadamente cliente a cliente, podem atingir um valor mais 

alto ao adequar o tipo de produto a uma demanda específica. 

O mercado atendido pela REGAP exige um escoamento de produção distinto do 

mercado atendido pela RPBC, em que 100 % de sua produção é adquirida pela Petrocoque 

S.A., que se localiza ao lado da unidade, simplificando ao máximo a logística de escoamento 

do produto. No caso da REGAP, o mercado possui capacidade de consumir sem esforço toda 

a produção mensal, mas há uma pequena necessidade de formação de estoques, tendo em 

vista a heterogeneidade de produto e de clientes. 

Analisando o volume do produto comercializado, verifica-se uma pequena oscilação 

em suas vendas mensais em relação ao seu volume de produção. Essa oscilação é derivada da 

necessidade de formação de um determinado volume de estoque em seus pátios, o que 

funciona como um pulmão para as entregas que variam de volume e de especificação, a 

depender da venda final efetivada pela Petrobras Distribuidora S.A. 
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4.2.4. REDUC - Refinaria Duque de Caxias 

 

A quarta refinaria produtora de coque visitada foi a Refinaria Duque de Caxias. 

Inaugurada em 1961, a REDUC é considerada atualmente a mais completa refinaria do 

sistema Petrobras, em virtude da amplitude de sua produção. Essa refinaria comercializa hoje 

uma linha de cerca de 52 produtos e é está entre as maiores do sistema. 

 

 Localização 

 

A unidade ocupa uma área de 13 milhões de m² e está localizada no município de 

Duque de Caxias-RJ, a cerca de 60 km de distância da capital do Estado. Possui acesso a duas 

importantes rodovias federais, a BR-040 e a BR-116, conhecidas respectivamente como a 

Rodovia Washington Luiz e a Rodovia Presidente Dutra. A BR 040 possui grande 

importância, pois interliga o Rio de Janeiro à capital do país permitindo ainda o acesso aos 

Estados de Goiás e Minas Gerais. A BR-116 é considerada a rodovia mais importante do 

Brasil, pois interliga as duas maiores cidades do país, e também as regiões Nordeste e Sul do 

Brasil. 

 

 

Figura 4.7: Mapa de localização da REDUC 

Fonte: Adaptado de Google, (2010). 

 

 Volume de Produção 

 

Atualmente, a REDUC possui uma capacidade de processamento de 242.000 bpd ou 

38.500 m³ de petróleo por dia e representa cerca de 16% da capacidade de refino nacional. O 
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seu esquema de refino opera em plena capacidade e possui três unidades de destilação 

atmosférica acompanhadas de três unidades de destilação a vácuo, uma unidade de FCC, uma 

de coqueamento retardado e três unidades de hidrotratamento, o que lhe permite uma 

produção média mensal de 250.000 m³ de óleo diesel e 160.000 m3 de gasolina. Como 

resultado do processo, a unidade de coqueamento retardado da REDUC produz em média 

50.000 toneladas mensais de Coque verde de petróleo.  

A Unidade de Coque da REDUC é composta por 4 reatores e entrou em operação 

recentemente, no ano de 2008. É a mais nova e moderna do sistema Petrobras, sendo a única a 

utilizar a tecnologia de válvulas no topo e fundo acionadas automaticamente, evitando a 

abertura manual para a retirada do coque. A unidade é autônoma, sendo responsável pelo 

tratamento do GLP, do gás combustível e da água ácida produzida em sua operação. 

 

 Armazenagem 

 

O pátio de armazenagem da unidade tem a capacidade aproximada de 69.000 

toneladas. O pátio é aberto e ainda precisa ser readequado para as novas exigências que a 

própria empresa estabeleceu para o controle de emissões atmosféricas. Será necessário cobrir 

as áreas de armazenagem e carregamento para evitar a dispersão de partículas em forma de 

poeira no ambiente, de forma similar ao novo pátio da REPLAN. 

 

 Logística de distribuição e mercado 

 

A REDUC possui a mais recente das unidades de coque implantadas pela Petrobras. 

Toda produção é comercializada pela BR Distribuidora que direciona atualmente quase toda 

essa produção para atender ao segmento de cimenteiras no próprio Estado do Rio de Janeiro. 

Esse mercado garante um rápido escoamento, entretanto a rentabilidade é mais baixa que a 

obtida nos mercados de siderurgia e de produção de alumínio. Tal forma de escoamento é a 

melhor opção atualmente para REDUC que está ainda em fase de adequação da sua estrutura 

de produção e atualmente vem funcionando com plena capacidade, conforme mostra a tabela 

4.3, de forma que essa unidade não pode sujeitar-se a nenhum tipo de entrave na produção. 

Uma possível parada significaria um prejuízo bem maior à companhia do que a margem não 

realizada por escoar a produção em um mercado que oferece menor lucratividade em troca da 

rapidez do escoamento. 
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Tabela 4.3: Utilização média da capacidade instalada  das Refinarias 

Refinarias Capacidade Processado Utilização 

  (Mbpd) (Mbpd) (%) 

Paulínia - Replan (SP) 365 324 89% 

Landulpho Alves - Rlam (BA) 279 254 91% 

Duque de Caxias -Reduc (RJ) 242 256 106% 

Henrique Lage - Revap (SP) 251 205 82% 

Alberto Pasqualini - Refap (RS) 189 142 75% 

Pres. Getúlio Vargas - Repar (PR) 189 183 97% 

Pres. Bernardes - RPBC (SP) 170 168 99% 

Gabriel Passos - Regap (MG) 151 143 95% 

Manaus - Reman (AM) 46 39 85% 

Capuava - Recap (SP) 53 45 85% 

Fortaleza - Lubnor (CE) 7 6 86% 

Fonte: Adaptado de Petrobras (2009). 

 

Em relação aos investimentos em infraestrutura da companhia está a Coquepar, uma 

empresa voltada para o beneficiamento do produto com plantas de calcinação de coque, com 

capacidade prevista de cerca de 1.050 mil toneladas ao ano, constituindo também um novo 

canal para o escoamento de produtos da Petrobras nas regiões. Dentre as plantas previstas de 

implantação, duas estarão localizadas no Estado do Rio de Janeiro. Serão abastecidas pelo 

coque produzido pela REDUC e, posteriormente, pelo coque produzido pelo Complexo 

Petroquímico do Rio de Janeiro, o COMPERJ, atualmente em fase de implantação, com 

previsão de iniciar operações a partir de 2013. 

 

4.3. Análise das unidades estudadas 

 

O atual volume de produção das unidades instaladas nas refinarias visitadas é bem 

menor que a demanda atual do mercado nacional. Conforme dados da ANP, o mercado 

nacional produziu uma média de 257.000 m³ mensais de coque de petróleo no ano de 2009, o 

que equivale a 231.300 toneladas em média. Além deste volume produzido, a ANP registra 

também a importação de outros 273.000 m³ mensais em média ao longo do mesmo ano, o  

equivalente a 245.700 toneladas, revelando o potencial de mercado que o coque ainda pode 

atingir. 

É importante registrar que o cálculo de conversão do volume de coque de m³ para 

tonelada é influenciado pela granulometria do coque e sua densidade. De acordo com a 

qualidade do coque produzido nas refinarias nacionais, a densidade de um metro cúbico de 
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coque pode variar entre 0,88 e 0,92. A conversão realizada acima tem como base um valor 

médio de 0,90 que se enquadra bem na grande maioria dos casos, conforme informou a equipe 

da unidade de coqueamento retardado da RPBC, e é utilizado nos cálculos do presente estudo. 

A principal concorrência de mercado se dá por meio de produtos, quando o coque é o 

substituto do carvão mineral. Em alguns mercados, utiliza-se produto importado, que 

geralmente possui menor qualidade, sendo classificado como ATE. 

Em relação à quantidade produzida, ainda não há dificuldades geradas para o 

processo de produção das Refinarias analisadas, da forma como se identifica em outros países, 

especialmente nos Estados unidos e Canadá, que são os maiores produtores mundiais desse 

produto. A tabela 4.4 apresenta o volume produzido na América do Norte, o qual atinge um 

patamar muito superior ao da América do Sul, que possui um grande produtor, como a 

Venezuela, e ainda a Argentina, além do Brasil. 

Tabela 4.4: Produção mundial de coque de petróleo. 

Regiões Produtoras Participação % 

América do Norte 69,5 

América do Sul  9,1 

Europa 8,5 

Ásia 6,9 

Ex-URSS 5,0 

África 0,5 

Oceania 0,5 

Fonte: Dynamis apud Santos (2007). 

 

Tendo em vista o incremento que a produção deverá sofrer com a entrada de novas 

fontes de produção, é preciso buscar novas formas de escoar o produto, seguindo as diretrizes 

comerciais da companhia. 

 

4.3.1. Comercialização do coque pela Petrobras 

 

Apesar de ser caracterizado operacionalmente como um resíduo do processo de 

produção do óleo diesel, para a Petrobras, o coque verde de petróleo tem grande relevância, 

possuindo uma política comercial bem definida.  

Em outras regiões do mundo, o coque verde de petróleo é considerado um 

subproduto ou resíduo do processo de refino, significando muitas vezes entraves logísticos, 

dado o volume físico que ocupa, exigindo grandes áreas para armazenagem e, em razão da 

dificuldade de escoamento, também pode significar um grave entrave para a manutenção dos 
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níveis de produção de derivados. Entretanto, o coque produzido atualmente nas unidades da 

Petrobras não encontra dificuldades de escoamento por diferentes motivos: 

1 – Qualidade do produto, o que constitui um diferencial competitivo; 

2 – A demanda de mercado é maior que o volume produzido, mesmo considerando-se 

apenas a demanda nacional; 

3 – A regiões de entorno das unidades de produção possuem indústrias consumidoras e 

facilidade de escoamento logístico por diferentes modais adequados para o transporte de 

granéis. 

A companhia, inclusive, vem destinando investimentos consideráveis em seu 

planejamento de mercado e em sua comercialização. Por suas subsidiárias Petroquisa S.A. 

(Petroquisa) e Petrobras Distribuidora S.A. (BR Distribuidora), vem sendo inclusive ampliada 

a infraestrutura com investimentos em atividades de armazenagem e beneficiamento, as quais 

terão grande impacto no aperfeiçoamento da distribuição do produto. 

Como investimentos a considerar, além dos investimentos diretos em equipamentos 

de transporte e armazenagem, existem os investimentos em empreendimentos de 

beneficiamento do produto para sua aplicação na indústria, como é o caso das plantas de 

peneiramento e armazenagem em Cosmópolis e Taubaté, em São Paulo, e das indústrias 

calcinadoras, como a Petrocoque S.A. (Petrocoque) e a Companhia de Coque Calcinado de 

Petróleo (Coquepar). Desses empreendimentos, apenas a planta de Cosmópolis e a Petrocoque 

estão em plena operação. Os demais estão em fase de planejamento e implantação. Nas 

plantas de peneiramento e armazenagem, a participação societária é realizada pela BR 

Distribuidora e nas plantas de calcinação pela Petroquisa. 

Em relação à comercialização do produto, a Petrobras comercializa por meio da 

venda direta, no caso de exportações, ou quando destinada à calcinação, ou através de vendas 

indiretas em parceria com a BR Distribuidora para os demais clientes no mercado nacional. A 

figura 4.2 apresenta um gráfico que contém a participação percentual das médias dos volumes 

comercializados ao longo do ano, de acordo com o canal de vendas. De acordo com o gráfico 

é possível visualizar a importância da Petrobras Distribuidora S.A. no sistema de escoamento 

da produção no mercado, no qual conta em média com cerca de 70% do volume total 

comercializado anualmente. 
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Composição de vendas da Petrobras

70%

23%

7%

Petrobras Distribuidora S.A. Petrocoque Exportação

 

Figura 4.2: Gráfico com distribuição percentual da média de vendas anuais de coque da Petrobras. 

Fonte: Adaptado de Petrobras (2010). 

 

A importância da BR Distribuidora vai além do grande percentual de participação de 

vendas. A distribuidora também divide os custos e os riscos das atividades de distribuição 

com a Petrobras, assim como a responsabilidade pela gestão dos estoques de coque da 

companhia. Tendo em vista sua grande importância no esquema de distribuição de mercado 

desse produto a Petrobras considera em sua política comercial, além da concessão de 

exclusividade na distribuição no mercado nacional, também a divisão dos lucros como forma 

de manutenção da atratividade do negócio. Para garantir a partilha dos lucros, existe a 

manutenção de uma margem de lucro mínima na atividade de distribuição para sua parceira, 

que possui um conhecimento amplo do dia a dia dos diversos segmentos de mercado, o que 

facilita o planejamento logístico a partir de uma melhor previsão de vendas, com um 

detalhamento mais minucioso. Esse conhecimento mais detalhado dos clientes permite não só 

uma redução nas incertezas de mercado como uma maior garantia de escoamento, como 

também uma maior atuação no atendimento dos requisitos de qualidade dos consumidores 

finais. 

Conhecer o cliente final com maior detalhamento é de suma importância para 

qualquer segmento de mercado, principalmente o mercado de coque, em quenão há um preço 

predeterminado para o produto, que possui variação de mercado em relação a outros produtos 

e também de acordo com a atividade produtiva em que é empregado. 

Em muitas situações o coque ocupa uma posição de produto substituto do carvão 

mineral, em que além da variação decorrente do processo produtivo, os preços terão variação 

de acordo com os preços internacionais desse combustível. Quanto maior o preço do carvão 
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mineral, o coque verde se torna uma opção mais atrativa no mercado, podendo inclusive 

ampliar sua rentabilidade habitual. Quando os preços do carvão recuam, a demanda de 

mercado volta-se para esse produto já consagrado no mercado, e o coque tende a se 

desvalorizar perdendo margem, principalmente o coque utilizado para queima como 

combustível.  

O coque destinado à calcinação possui uma variação de consumo e, 

consequentemente de preço, de acordo com a produção e o consumo de alumínio. No 

mercado nacional, a capacidade instalada de produção de alumínio tem uma capacidade de 

consumo de que supera a produção atual de coque calcinado. Esse mercado não sofre tanta 

variação, tendo em vista que parte do volume consumido nacionalmente com essa finalidade 

ainda é importado. 

O coque nacional direcionado para a siderurgia possui maior susceptibilidade a uma 

variação em relação ao preço e ao consumo do carvão. Em decorrência de sua boa qualidade, 

pois possui baixos teores de contaminantes, ele pode obter uma maior rentabilidade em 

circunstâncias normais de mercado. 

Em períodos de exceção, como a recente crise financeira mundial, em que os 

mercados e a produção de diversos setores foram afetados drasticamente, o preço do carvão 

sofreu uma forte queda no mercado internacional. Essa queda fez com que o preço do coque 

também sofresse um grande recuo, o que reduziu bastante a rentabilidade do produto, 

conforme se pode  ver na figura 4.3, que apresenta um gráfico comparativo de valores em 

dólar para uma mesma unidade de peso dos produtos. Os valores em dólar são relativos aos 

preços no golfo no México. O gráfico mostra que, ao longo do ano de 2009, enquanto os 

mercados sofriam as consequências da crise, os preços dos contratos para o carvão mineral 

foram reduzidos drasticamente, sendo acompanhados pelos preços do coque que demonstram 

uma reação de queda imediata desde o princípio da crise em fins de 2008. 
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Figura 4.3: Gráfico com variação de preços contratuais de carvão metalúrgico FOB no golfo do México em U$ 

em relação a preços do coque Petrobras. 

Fonte: Adaptado de publicação da consultoria McCloskey e dados da Petrobras. 

 

Independentemente das oscilações do cenário econômico, a diretriz comercial da 

Petrobras para o coque verde baseia-se principalmente em quatro pontos: 

 Garantir o escoamento da produção de coque, com o objetivo primário de manter a 

operação das unidades de refino, de acordo com a programação de produção; 

 Alocar o produto em segmentos de mercado que valorizem o seu diferencial 

competitivo de baixo teor de enxofre, visando a uma maior rentabilidade para a 

Petrobras; 

 Atuar em mercados em que não exista competição do coque com outros derivados 

de maior valor agregado da própria Petrobras; 

 Manter a participação da Petrobras no mercado internacional. 

 

Essas diretrizes visam adequar a comercialização do coque aos objetivos da 

organização. Primeiro, é necessário garantir às unidades de refino sua operação sem 

interrupção de acordo com a carga de processamento programada, que possui como objetivo 

principal a produção de derivados leves e intermediários, mais rentáveis para companhia, e 

que fazem parte do objetivo maior da organização que é suprir o mercado nacional de 

combustíveis. 
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O ideal é que o volume de coque produzido decorrente dessa carga processada não 

atinja seus níveis máximos de armazenamento, de forma a evitar a geração de interrupções no 

processo. 

Em segundo lugar, as diretrizes visam à obtenção da máxima rentabilidade do 

produto para a companhia, alocando a produção a mercados que valorizem o seu diferencial 

competitivo de baixo teor de enxofre, permitindo-lhe melhores margens, já que essa qualidade 

o diferencia da grande maioria dos concorrentes mundiais. 

A terceira diretriz atua de forma similar à segunda; entretanto, está mais voltada para 

a rentabilidade da companhia como um todo. O objetivo é que o coque não atue competindo 

pelos mesmos mercados de outros produtos da própria companhia, como o óleo combustível e 

o gás natural, de modo a evitar uma canibalização da rentabilidade, já que esses produtos 

possuem maior valor agregado e podem obter um maior retorno para a Petrobras. 

A quarta e última diretriz tem como objetivo a manutenção da participação da 

Petrobras no mercado internacional. Faz parte dos objetivos do plano de negócios da 

Petrobras a ampliação de sua atuação no mercado internacional, o que vem sendo realizado 

em várias frentes de atuação, como a compra de refinarias no exterior, redes de distribuição, 

exploração de campos de petróleo e, claro, exportação de derivados. A exportação também 

constitui uma opção de escoamento para o produto. 

Ao longo das visitas técnicas às unidades da Petrobras, foi analisado como cada uma 

delas atua na comercialização e no escoamento do coque. 

 

4.4. Considerações do capítulo 

 

O capítulo 4 apresentou o resultado do estudo de caso das unidades produtoras de 

coque, demonstrando como está distribuída a infraestrutura atual de refino da Petrobras e 

onde estão localizadas as plantas produtoras de coque. Tendo em vista que cada uma dessas 

unidades está exposta a uma diferente situação de mercado em virtude de sua localização, de 

seu esquema de refino e dos insumos utilizados, o escoamento do coque é realizado de forma 

diferenciada em cada unidade. Apesar das especificidades de cada unidade de refino, todas 

seguem a diretriz básica estabelecida pela área comercial da companhia para o produto, 

buscando a melhor alternativa para a manutenção do escoamento da produção da unidade. 

A rentabilidade está sempre entre os objetivos do escoamento da produção das 

unidades, que optam sempre pela melhor alternativa, seja direcionando o produto para o 
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beneficiamento em busca de melhor margem, seja exportando o produto para manutenção de 

mercado internacional, seja destinando-o para segmentos do mercado nacional, em que atuam 

sempre em parceria com a BR Distribuidora na distribuição de mercado. 
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5. PROPOSTA DE ESCOAMENTO DO COQUE DA RNEST 

 

Este capítulo apresenta uma breve descrição das características da Refinaria de 

Pernambuco previstas em seu projeto, relativas ao seu objetivo, sua produção de derivados e à 

estrutura logística disponível para o escoamento da produção. 

O capítulo apresenta também a proposta de escoamento do coque, pois descreve 

alternativas ligadas ao aperfeiçoamento de suas atividades de armazenagem e sua logística de 

distribuição no mercado. Essas alternativas estão baseadas na pesquisa bibliográfica realizada 

e nas práticas utilizadas pelas unidades produtoras de coque da Petrobras, analisadas no 

estudo de caso. 

O capítulo traz uma breve análise do mercado, apresentando a segmentação das 

oportunidades de mercado pelas atividades industriais que apresentam melhor desempenho 

em conciliar seu consumo com os volumes a serem produzidos, de forma a atingir o objetivo 

definido pelas diretrizes comerciais do produto e da própria refinaria. 

O capítulo é complementado com uma análise de dois cenários distintos de 

escoamento, tendo em vista o caráter indefinido do perfil de produção previsto para o 

empreendimento, dado que tal definição ainda depende de decisões políticas relacionadas aos 

objetivos estratégicos da companhia como um todo, o que foge ao escopo deste trabalho. 

 

5.1. RNEST – Refinaria de Pernambuco 

 

Apesar de contar com três unidades de refino da Petrobras, instaladas nos Estados da 

Bahia, Rio Grande do Norte e Ceará, a região Nordeste possui um grande deficit entre 

produção e consumo de derivados de petróleo. Essas unidades têm uma capacidade limitada 

de atender ao consumo dessa região, a qual vem atingindo níveis percentuais de crescimento 

econômico acima da média nacional conforme divulgado no relatório do IBGE sobre contas 

regionais (IBGE, 2010). 

O deficit entre produção e consumo de derivados não é exclusivo da Região 

Nordeste, na realidade a produção nacional de derivados, principalmente no caso dos 

combustíveis, apresenta um grande deficit em comparação com o consumo. 

A capacidade de refino nacional ao longo do ano de 2009 foi capaz de produzir cerca 

de 42.444.040 de m³ de diesel, conforme dados divulgados pela Agência Nacional do Petróleo 
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(ANP). Entretanto, tal capacidade demonstrou ser insuficiente para suprir a demanda do 

mercado nacional que atingiu a marca de 44.700.000 m³ vendidos no mesmo período no 

mercado de distribuição nacional, conforme consta nas estatísticas publicadas pela própria 

agência (Agência Nacional do Petróleo, 2010). 

A Petrobras, na qualidade de principal supridora, necessita importar em torno de 

272.000 m³ de óleo diesel por mês para suprir essa demanda de mercado, conforme foi 

informado em material de divulgação interno de sua comunicação institucional. Esse volume 

é ainda maior se comparados os dados da ANP referentes à importação de óleo diesel para o 

mercado nacional, a qual chega a superar os 500.000 m³ em alguns meses (Agência Nacional 

do Petróleo, 2010). 

Os volumes de importação de diesel vêm apresentando uma tendência de 

crescimento médio, acompanhando o crescimento econômico do país. O crescimento 

econômico é um fator intimamente ligado ao consumo de derivados de petróleo. No caso do 

Brasil, o óleo diesel possui uma participação especial, pois tem destaque na matriz energética 

do país. 

O deficit nacional é a consequência de um crescimento econômico que não foi 

acompanhado do aumento da capacidade de refino instalada no país. Parte do deficit vem 

sendo combatido com programas de aperfeiçoamento das atuais unidades de refino. Tais 

unidades precisam ainda ampliar sua capacidade de tratamento dos derivados produzidos para 

o atendimento das novas especificações ambientais que exigem a redução dos níveis de 

enxofre. Essa redução do teor de enxofre significa, além de uma restrição do volume da 

produção desse derivado, o aumentodos custos operacionais de refino (Petrobras, 2010). 

Apesar dos extraordinários ganhos de produtividade dos programas de 

aperfeiçoamento da companhia, os quais conseguiram estender a capacidade de produção com 

um ganho equivalente à produção de uma refinaria de 87.000 barris por dia, para tornar o país 

autossuficiente será necessário mais do que apenas ajustes na infraestrutura. É preciso investir 

no aumento da capacidade instalada. É com o objetivo de sanar esse deficit que a Petrobras, 

em seu planejamento estratégico, anunciou diversos investimentos para ampliar a capacidade 

de refino nacional. Dentre esses investimentos está a Refinaria de Pernambuco (Petrobras, 

2010). 
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5.1.1. Localização 

 

A Refinaria está planejada para localizar-se no Complexo Portuário de Suape, no 

município de Ipojuca-PE, a cerca de 60 quilômetros da capital do Estado. A área reservada 

para o empreendimento, éde 6.317.261 m². O complexo portuário abriga diversas outras 

grandes empresas e possui acesso à rodovia estadual PE-60 que facilita o acesso ao Estado de 

Alagoas e o fácil acesso à rodovia federal BR 101, que corta o litoral do país ligando as 

principais capitais. A figura 4.8 permite uma visualização da área que a refinaria irá ocupar e 

de sua importância e magnitude no Complexo Portuário de Suape. 

 

 

Figura 4.8: Mapa de localização da RNEST 

Fonte: Adaptado do Google (2010). 

 

5.1.2. Volume de Produção 

 

O projeto possui como principal objetivo a produção de óleo diesel com baixo teor 

de enxofre para suprir o aumento da demanda nacional e também o deficit da região, que 

atualmente é abastecida por meio de cabotagem de produto produzido em outras regiões do 

país, o que gera um custo de transporte significativo na distribuição do produto ao longo da 

região. 

Inicialmente, o projeto concebia uma capacidade de processamento de 31.700 m³ de 

petróleo. Durante a fase de projeto, a previsão de capacidade foi ampliada para 36.500 m³. O 

esquema de refino proposto contará com duas unidades de destilação atmosférica e duas 

unidades de coqueamento retardado, acrescidas de duas unidades de hidrotratamento, uma 

para o tratamento do diesel e outra para a nafta que será destinada à Petroquímica Suape, 
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instalada ao lado da Refinaria de Pernambuco, onde a Petrobras também possui participação 

como sócia. 

A Produção prevista é de 25.837 m³ de diesel por dia, e 3.616 m³ de nafta 

petroquímica. Como resultado do processamento do petróleo nessas unidades, a refinaria terá 

uma produção de 5.400 toneladas por dia de coque verde de petróleo. Essa grande quantidade 

de coque é devida principalmente ao processamento de petróleo com alta densidade e baixo 

grau API nas unidades de coqueamento retardado para a obtenção de derivados leves e 

intermediários. 

De acordo com o planejamento da refinaria, está previsto o processamento de 50% 

de petróleo nacional Marlin e 50 % de petróleo sintético venezuelano Carabobo. Tendo em 

vista as negociações ainda não são conclusivas entre a Petrobras e a estatal Venezuela 

PDVSA, é possível que o processamento seja inteiramente de petróleo nacional. Dessa forma 

há o estabelecimento de dois possíveis cenários: o cenário 1, onde metade do volume de 

petróleo processado será de origem de reservas venezuelanas, e o cenário 2, onde a Petrobras 

processará somente petróleo nacional. 

A tabela 5.1 apresenta uma comparação das características dos petróleos Marlin e 

Carabobo cujo planejamento prevê o processamento na RNEST.  

 

Tabela 5.1: características de densidade e percentual de enxofre dos  petróleos. 

Característica Carabobo 16 Marlin 16 

Grau API 15,7 16,1 

Enxofre Total (%m/m) 3,26 0,77 

Fonte: Petrobras (2010). 

 

Apesar de o petróleo Marlin, que será utilizado na RNEST, possuir densidade em 

graus API similar à do petróleo Carabobo, ele apresenta em sua especificação um baixo teor 

de enxofre, abaixo de 0,8%, diferentemente do Carabobo que, a exemplo dos demais petróleos 

venezuelanos, possui alto teor desse contaminante chegando a 3,26%. Além da maior 

quantidade de enxofre, esse petróleo venezuelano possui ainda uma composição com maior 

quantidade de compostos pesados, de forma que a unidade de coqueamento que operar com 

ele, deverá produzir um volume de coque levemente superior em quantidade em relação à 

unidade que vai operar com uma carga de petróleo Marlin. Esse coque produzido, entretanto, 

será de qualidade inferior, pois terá a classificação de coque ATE devido a seu teor de 

enxofre, que deve ultrapassar os 4%. Além do enxofre, o coque derivado do petróleo 

venezuelano terá um alto teor de metais, como vanádio, chumbo, cobre, que o tornam ainda 
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mais desvalorizado em relação ao coque BTE, devido às aplicações a que pode ser 

direcionado. 

Sendo assim, caso se confirme a sociedade, a refinaria funcionará de forma similar a 

duas unidades de refino independentes, dado que as correntes de petróleo seriam processadas 

separadamente, o que geraria produtos com especificações distintas. A nafta e o óleo diesel 

seriam submetidos a processos de hidrotratamento para dar uniformidade à produção. No caso 

do coque, não há um processo de tratamento posterior à sua produção, de forma que haverá 

duas qualidades de produto. 

De acordo com os testes de processamento previamente realizados pelo centro de 

tecnologia da Petrobras, as características do coque produzido a partir de cada um dos 

petróleos diferem bastante. Aquele produzido a partir do petróleo venezuelano demonstra ser 

inferior em todos os requisitos, principalmente nos mais requeridos pelos mercados 

consumidores atendidos pela empresa. A tabela 5.2 apresenta as propriedades de cada tipo de 

coque, em que o primeiro ponto de atenção é o enxofre. 

 

Tabela 5.2: Especificação prevista para o coque da RNEST por tipo de petróleo. 

Propriedades Coque Marlin Coque Carabobo 

Teor de enxofre % 0,79 5,23 

Cinzas % 0,27 2,1 

Matéria Volátil % 9,9 8,68 

HGI 37,76 25,08 

Poder Calorífico 
(kcal/g) 8176 7981 

Níquel Ni) 180 700 

Vanádio (V) 198 1700 

Chumbo (Pb) < 0,2 < 0,2 

Cobre (Cu) 1,8 76 

Sódio (Na) 11 131 

Ferro (Fe) 23 9800 

Silício (Si) < 2 22 

Fonte: Petrobras (2010). 

 

O coque carabobo possui mais de 4% de enxofre, sendo inviável a sua utilização na 

grande maioria das aplicações de alta rentabilidade. Além do enxofre, seu nível de metais é 

muito maior do que no coque Marlin, atingindo um volume tão alto que o percentual de 

carbono fixo atinge menos de 90%. É possível que a refinaria venha a produzir até três tipos 

de coque, a depender das condições de operação da unidade. Podem ser produzidos o coque 
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esponja grau anodo, indicado para a calcinação; o coque esponja, indicado apenas para 

queima, ou até mesmo o shot coke, em virtude das propriedades do petróleo venezuelano. 

Tendo em vista que serão direcionados a aplicações distintas, serão necessárias 

alternativas de escoamento também diferentes para cada um desses tipos de produto. Caso não 

se confirme a associação entre as duas companhias de petróleo, haverá uma produção 

uniforme com a utilização de corrente unicamente de petróleos nacionais da bacia de Campos, 

podendo todo o produto ser escoado por meio de um mesmo plano de alternativas. 

 

5.2. Proposta de Escoamento 

 

A proposta de escoamento leva em consideração a previsão da companhia para os 

resultados que serão obtidos a partir das condições operacionais a serem implantadas e dos 

possíveis formas de suprimento de matéria-prima. Os dois cenários estão baseados nas 

negociações ainda pendentes entre Petrobras e PDVSA, assim como leva em consideração 

alguns empreendimentos em fase de projeto e implantação. A análise de mercado realizada 

baseia-se em informações obtidas de diversas fontes do ambiente de mercado, destacando-se 

os segmentos com maior atratividade em relação aos objetivos corporativos da Petrobras. 

 

5.2.1. Armazenagem 

 

O volume de coque com previsão de ser produzido exigirá que a refinaria conte com 

pátios de armazenagem de grande capacidade, sendo no mínimo similares ao novo pátio da 

REPLAN, que possui capacidade para 72.000 toneladas de coque, visando atender a diretriz 

de que o coque não prejudique as operações no processo de refino. 

O projeto prevê que o pátio da RNEST também seja coberto para atender ao padrão 

da companhia, que visa evitar problemas com a dispersão atmosférica de partículas de coque. 

O entorno do empreendimento conta com diversas empresas, hotéis próximos e áreas de 

proteção ambiental, que poderiam ser atingidos em virtude da força do vento no local. Mesmo 

tendo em vista as condições de armazenagem e a granulometria do produto, que impede a 

formação de poeira dispersa no ar, a companhia mantém a postura de se precaver contra 

possíveis autuações, ou problemas com órgãos ambientais, que possam interferir na produção. 

Caso se concretize a sociedade entre a Petrobras e a PDVSA, a produção de coque 

verde de petróleo será em torno de 1.000.000 toneladas de coque ATE e outras 1.000.000 
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toneladas de coque BTE por ano, as quais exigirão uma segmentação adicional dos pátios e 

armazéns, além da segmentação por granulometria. 

5.2.2. Logística de distribuição e mercado 

 

A Refinaria de Pernambuco possuirá como opções logísticas ao menos três modais 

para o escoamento de seus produtos. Possui facilidade de escoamento pelo modal marítimo, 

tendo em vista que se localiza em uma zona portuária que está ampliando a capacidade do 

porto para carga e descarga de navios petroleiros. Atualmente, o suprimento da região 

Nordeste é realizado por meio deste modal, com transporte de cabotagem de derivados 

produzidos na região Sudeste, assim como um grande volume de produto que abastece a 

região mediante importação, principalmente, do diesel com baixo teor de enxofre. 

O complexo portuário de Suape constitui um dos principais pontos potenciais para a 

entrada de volume importado na região, sendo constantemente monitorado pela companhia. 

Com a entrada da refinaria em operação, o objetivo é que haja uma inversão de fluxo e que 

esses portos realizem apenas movimentos de cabotagem para outras regiões e exportação de 

derivados. O coque está entre os derivados que efetivamente são importados com frequência 

pela região, tendo como principal exportador a Venezuela. 

Da produção anual de coque prevista em 2.000.000 de toneladas, cerca de 500.000 

toneladas do volume de coque BTE já possuem um planejamento de destinação de consumo 

para a geração energia elétrica pela própria refinaria a partir de sua queima em uma unidade 

termoelétrica a ser implantada. O coque selecionado a ser utilizado para essa finalidade é o 

BTE, tendo em vista as exigências ambientais da resolução 008 do CONAMA, que limita as 

emissões atmosféricas em áreas específicas. 

Confirmando-se a implantação da termoelétrica, a refinaria terá então um volume 

total de 1.500.000 toneladas anuais de coque verde de petróleo a ser escoado no mercado. 

Desse total, 1.000.000 de toneladas com probabilidade de ser coque ATE com alto teor de 

metais e outras 500 mil toneladas de coque BTE a serem escoadas dos pátios da refinaria. 

Para o escoamento da produção a RNEST terá como opção o modal rodoviário que 

permite fácil acesso aos demais Estados da região Nordeste, assim como acesso a região 

Sudeste pela BR 101. Possui também acesso ao modal ferroviário pela Transnordestina 

Logística S.A., que possui cerca de 305 vagões-tanque com capacidade de 45m³ cada um 

deles, perfazendo uma capacidade total de 13.725 m³ de derivados líquidos. Em relação ao 

coque, apresenta uma capacidade de escoamento capaz de transportar de 35 a até 50 toneladas 
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de produto por vagão graneleiro, a depender de sua granulometria. Em média a Trasnordestina 

possui capacidade de transportar cerca de 30.000 toneladas de coque por mês na região 

(Transnordestina, 2010). 

Os ramais ferroviários desse operador possuem acesso a regiões onde operam bases e 

terminais de clientes distribuidores da Petrobras. Destaque-se Itaqui, no Maranhão, e 

Fortaleza, no Ceará, onde o ramal ferroviário já está conectado às bases para a entrega. Além 

desses locais, é possível realizar o transporte até os portos de Cabedelo na Paraíba, Natal e 

Macau no Rio Grande do Norte, e Maceió em Alagoas. Os ramais ferroviários centro e centro-

sul permitirão atender a diversas regiões no interior dos estados de Pernambuco e Ceará, onde 

atualmente funcionam bases secundárias de empresas distribuidoras de combustíveis, 

ajudando a ampliar a atual capacidade de escoamento da região caso se programe remessas 

nesse modal. 

Dentre outras empresas, os ramais se conectam também com indústrias siderúrgicas, 

indústria de produção de alumínio, indústrias de cal e cimenteiras. Todas elas atuam em 

atividades que compõem potenciais clientes, especialmente para o coque. Além do acesso por 

meio de ramais próprios, o operador Transnordestina Logística S.A. possui contrato de 

operação com a operadora Ferrovia Centro Atlântica (FCA), operadora de linhas ferroviárias 

que interligam o Nordeste do país com a região Sudeste e Centro-Oeste. Dessa forma, a 

ferrovia possui potencial para escoar cargas até o atual grande mercado consumidor de 

derivados, inclusive do coque. 

A RNEST também conta em seu entorno com diversas indústrias que formam sua 

carteira de clientes, como as termoelétricas já existentes, a Petroquímica, que está em fase de 

instalação, e indústrias de PTA, que devem compor a cadeia produtiva de derivados de 

petróleo. 

 

5.2.3. Análise de Mercado 

 

Tendo em vista que a RNEST pode produzir coque ATE e BTE, a produção poderá 

ser escoada em diversos segmentos de mercado. O coque ATE seria produzido apenas em um 

cenário onde haja o processamento de petróleo advindo da Venezuela. No mercado local esse 

tipo de coque é consumido basicamente pelo segmento de indústrias produtoras de cimento.  

As indústrias cimenteiras da região Nordeste consomem um volume considerável de 

coque verde ATE que geralmente é proveniente de importações da Venezuela, realizadas por 
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distribuidoras que atuam na região. As cimenteiras nacionais consomem cerca de 2,5 milhões 

de toneladas ao ano de coque ATE, em que pouco mais de 1 milhão é consumido pelas 

empresas da região Nordeste (Petrobras, 2010). 

O coque BTE possui uma flexibilidade maior de escoamento em relação ao coque 

ATE, tendo em vista que pode ser consumido por uma maior gama de segmentos industriais. 

Os maiores consumidores potenciais são as indústrias do segmento da siderurgia e as 

indústrias produtoras de alumínio. Esses dois segmentos possuem um grande potencial de 

consumo, dado que a indústria siderúrgica atualmente consome ainda o carvão mineral 

importado em grande escala, mas podendo substituir até 30% do volume consumido pelo 

coque verde de petróleo. A indústria de produção de alumínio necessita que o produto seja 

beneficiado para consumi-lo. Atualmente, as regiões Norte e Nordeste são abastecidas 

principalmente por produto importado, dada a incapacidade da infraestrutura atual de atender 

a demanda de mercado. Além desses segmentos, é importante ressaltar o segmento produtor 

de cal, que também consome o coque para queima em fornos de calcinação. Apesar de possuir 

um volume bem menor de consumo, pode constituir em uma opção de parte do volume de 

coque BTE. 

 

 Indústria de cimento 

 

A região Nordeste conta com 17 unidades industriais produtoras de cimento 

conforme dados do Sindicato Nacional da Indústria do Cimento, sendo que 12 delas 

interligadas ou próximas ao ramal ferroviário, e pelo menos 10 em um raio bastante próximo 

para permitir um frete rodoviário relativamente mais baixo. Conforme o relatório anual 

estatístico publicado pelo Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (SNIC), essas 

indústrias do Nordeste em conjunto são responsáveis pela segunda maior produção de 

cimento no território nacional, e o segundo maior consumo, atingindo cerca de 20% do total. 

A produção no setor vem seguindo uma tendência de crescimento, o que significa um maior 

mercado potencial para absorver o produto (Sindicato Nacional da Indústria do Cimento, 

2010). 

Esse segmento de mercado tem a vantagem de absorver grandes volumes, e o 

enxofre e os metais não consistem em um impedimento para o consumo, já que esses 

contaminantes são incorporados ao produto final. As indústrias possuem interligação com os 

modais logísticos disponíveis para a refinaria, o que facilita o escoamento. Esse mercado 
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apresenta como desvantagem o fato de consumir geralmente insumos sem valor comercial, 

como resíduos industriais, óleos usados, pneus inservíveis, de forma que não valoriza a 

qualidade do coque BTE. Consiste em uma opção para o coque ATE. 

Duas empresas atuam fortemente na região, a Petro Energia do grupo local Dislub, 

que atua no mercado regional de combustíveis e derivados de petróleo; e o TECOP, do grupo 

internacional Oxbow, que faz parte da corporação Great Lakes Carbon, pioneira na produção 

de coque na indústria do petróleo, atuando em diversos locais do mundo. Essas empresas 

comercializam um grande volume de coque e já estão estabelecidas na região, constituindo 

concorrentes de grande peso para empresa. 

O TECOP movimenta em torno de 250.000 m³ ao ano de coque de alto teor de 

enxofre, e carvão para indústrias locais produtoras de cimento, conforme divulga em seu 

próprio endereço oficial na internet http://www.tecop.com.br/. O volume equivale a 225.000 

toneladas de coque, sendo quase 8% de todo o volume produzido nacionalmente no ano de 

2009. O grupo Oxbow estuda também a instalação de uma unidade de calcinação no 

Complexo Portuário de Suape para beneficiamento do coque produzido pela RNEST, já 

havendo proposta de intenção assinada com o governo do Estado, conforme foi publicado no 

jornal Diário de Pernambuco no dia 6 de abril de 2010. 

A Petro Energia atua nesse mesmo mercado de cimenteiras, importando o coque 

verde de petróleo com alto teor de enxofre oriundo da Venezuela, movimentando mais de 

600.000 toneladas por ano, de acordo com os dados constantes em seu próprio endereço 

oficial na internet http://www.petroenergia.com.br/, em que se coloca entre os quatro maiores 

importadores de produto da Venezuela. O volume corresponde a em média 540.000 toneladas 

de coque, ou cerca de 18% de toda a produção nacional no ano de 2009. 

 

 Indústria de Alumínio 

 

Uma parte substancial do volume de coque calcinado hoje consumido pelas 

indústrias de produção de alumínio no país é oriunda de importação, dado que a Petrocoque 

S.A., atualmente atuando no máximo de sua capacidade, não possui produção suficiente para 

atendimento de toda a demanda. Segundo Raseev (2003), para a produção de 1 kg de 

alumínio, o processo de produção consome entre 0,4 a 0,5 kg de coque calcinado. Dessa 

forma, tendo como base a produção de alumínio nacional divulgada pela Associação 

Brasileira do Alumínio (ABAL), considerando uma produção de 1.535.000 toneladas de 
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alumínio em 2009, há um mercado consumidor de cerca 768.000 toneladas de coque 

calcinado contra uma produção de pouco mais de 60% deste volume, conforme os dados 

obtidos de produção média da Petrocoque S.A. (Associação Brasileira do Alumínio, 2010). 

Assim, há um grande mercado ainda a ser explorado, pois mesmo sem considerar as 

possíveis ampliações de infraestrutura dessa indústria, existe uma capacidade instalada de 

produção ainda ociosa, conforme foi divulgado pela própria ABAL, que informa a capacidade 

instalada das indústrias nacionais já em operação como sendo 1.688.000 toneladas, um 

volume superior à atual produção divulgada (Associação Brasileira do Alumínio, 2010). 

 

 Indústria Siderúrgica 

 

O coque verde de petróleo participa do processo de produção de aço com um 

percentual, que pode variar de 3 a 30 %, em uma mistura com o carvão mineral para a 

formação do coque metalúrgico. Dependendo do processo de produção e do tipo de aço que 

será produzido, essa quantidade sofre alterações (PETROBRAS, 2010) 

O consumo de coque verde de petróleo nesse segmento varia em função do preço de 

carvão mineral. Quanto maior o preço do carvão mineral a indústria siderúrgica amplia a 

participação do coque de petróleo em seu processo produtivo. O teor de enxofre é um 

impeditivo para a ampliação da utilização nesse mercado, que aceita bem o coque nacional em 

virtude de sua qualidade como BTE. Atualmente, uma grande fatia de mercado de venda do 

coque da Petrobras é devida ao mercado de siderurgia, atendido indiretamente pela BR 

Distribuidora. 

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS), identifica-se uma 

tendência de crescimento da produção de aço no Brasil e no mundo (Instituto Brasileiro de 

Siderurgia, 2010). A região Nordeste apresenta uma baixa concentração de indústrias de 

siderurgia em relação à região Sudeste, mas já foi anunciada a implantação de novos 

empreendimentos na região. Dentre os projetos anunciados, estão inclusive projetos para o 

próprio Complexo Portuário de Suape, em que a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e a 

Gerdau informaram o planejamento de implantação de Usinas em Pernambuco, com uma 

capacidade para processamento de até 500 mil toneladas de minério de ferro em cada 

empreendimento. 
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5.2.4. Análise de Cenários 

 

A RNEST provavelmente terá parte de sua produção de derivados realizada pelo 

processamento do petróleo Carabobo e parte com o petróleo Marlin. Em virtude da qualidade 

provável dos dois tipos de coque produzidos conforme a tabela 5.2, é necessário buscar 

soluções para o escoamento dos dois tipos de produto, já que suas especificações exigem 

aplicações em diferentes segmentos de mercado. 

O coque ATE terá sua aplicação praticamente limitada ao mercado de cimenteiras, 

dado o seu teor de contaminantes. O coque BTE possui uma qualidade que constitui o 

principal diferencial competitivo de mercado. O produto possui uma classificação 

diferenciada, principalmente devido ao baixo teor de enxofre e metais. Essa qualidade do 

produto permite que seja alocado a segmentos de mercado mais rentáveis, que consomem 

grandes volumes de produto, como a indústria siderúrgica e a produção de alumínio. Outras 

aplicações, como a produção de dióxido de titânio, carbetos, produção de cal, valorizam a 

qualidade do coque produzido pela Petrobras, por se encaixar em seus processos produtivos. 

Mesmo quando aplicado para a queima em caldeiras, um processo em que o coque não se 

incorpora ao produto final, há uma valorização da característica BTE devido à baixa emissão 

de material poluente na atmosfera. 

Tendo em vista que cada especificação do coque exigirá aplicações diferenciadas, 

sendo escoada para segmentos distintos, faz-se necessário um planejamento para estruturar as 

alternativas de escoamento que sejam mais adequadas a cada um desses tipos. Entretanto, o 

objetivo central deverá ser o mesmo, de tornar o escoamento balanceado com o ritmo da 

produção. Com um grande volume a ser produzido em uma região com menor atividade 

industrial em relação ao mercado em que a companhia atua, é importante que as ações de 

mercado possuam um caráter mais proativo, no sentido de garantir que a produção seja 

consumida de maneira uniforme. 

A Região Nordeste também é um mercado que até então não era explorado pela 

companhia para a comercialização do coque. Uma postura reativa, com a demanda de 

mercado sendo atendida a partir dos estoques da refinaria à medida que os segmentos de 

mercado realizem o pedido, pode comprometer a programação de produção. Em uma eventual 

alteração no consumo, derivada da opção por produtos substitutos que apresentem um preço 

mais baixo, ou por outros fatores que gerem flutuações no consumo e na produção dos 

clientes potenciais, pode reduzir o fluxo de saída do coque, o que aumenta de forma crítica o 

nível de estoques nos pátios da refinaria. 
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Dessa forma, é importante analisar os dois cenários possíveis de perfil de produção 

que a Refinaria de Pernambuco poderá apresentar, para estabelecer formas mais eficientes de 

escoar o coque evitando ao máximo o acúmulo da produção nos pátios. A forma mais 

indicada para a diminuição das incertezas é o sistema possuir uma previsão de retiradas o 

mais uniforme possível e condizente com a produção prevista.  

A identificação de segmentos de mercado que, na região, possam tornar-se 

consumidores de grandes volumes é o primeiro passo proposto. Em seguida, é importante 

identificar quais desses clientes podem configurar-se em clientes regulares, em que o 

planejamento agregado se coadune com o planejamento de produção de coque da refinaria. 

Outro ponto importante é empurrar a estocagem da produção o mais adiante possível no fluxo 

do processo para eliminar o risco de parada da produção. Assim seria recomendável 

formalizar contratos de longo prazo para garantir um mercado de escoamento da produção por 

um período mais amplo, eliminando parcialmente as incertezas de mercado de curto prazo. 

Contratos que prevejam um volume fixo de retirada permitem também que os clientes 

participem da responsabilidade pela estocagem do produto, ampliando a capacidade de 

estocagem. 

Caso a região não apresente uma carteira de clientes potenciais com volume de 

consumo suficiente para o consumo de toda a produção, a mesma lógica pode ser expandida 

para a manutenção de fornecimentos regulares a clientes no mercado nacional na região 

Sudeste, ou mesmo a clientes no mercado internacional. Tendo em vista que outras unidades 

já realizam remessas eventuais para o mercado internacional, essa expertise pode ser 

aproveitada para tornar mais frequentes tais fornecimentos. 

 

 Escoamento do coque de alto teor de enxofre – cenário 1 

 

Em um cenário no qual se efetive a participação da PDVSA no empreendimento da 

Refinaria de Pernambuco, haverá 50% do petróleo processado advindo de reservas 

venezuelanas, com a consequente produção do coque ATE. Dadas as limitações de aplicações 

do coque ATE, faz-se necessária uma forma de escoamento que garanta a uniformidade na 

saída do produto, visando atender a primeira diretriz de comercialização do coque. Como 

forma de escoar rapidamente todo o volume de coque ATE, seria viável a sua aplicação para 

queima em uma usina termoelétrica. Essa usina também necessitaria funcionar em tempo 

integral para consumir todo o volume de coque que seria produzido. Entretanto, de acordo 
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com legislação estadual e a legislação federal, seria necessária a utilização de equipamentos 

de filtragem e retenção de contaminantes, o que geraria uma condição mais onerosa, ou 

mesmo a implantação da usina fora da área do complexo portuário, que é considerada zona de 

proteção ambiental. Essas limitações seriam impostas, por exemplo, pela norma técnica 

CPRH Nº1007, da Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Pernambuco, 

e as resoluções 003 e 008 do CONAMA (1990), que limitam as emissões atmosféricas na 

queima de coque e definem a qualidade do ar, respectivamente,  

Como segunda opção, e mais viável, seria o estabelecimento de contratos fixos de 

fornecimento do produto, de forma similar aos contratos internacionais de carvão. Firmando 

contratos de longo prazo, é possível para a Petrobras minimizar as flutuações no mercado e 

garantir uma margem fixa, assim como garantir o fluxo de escoamento do produto de modo a 

não afetar a programação da produção. 

Há uma terceira opção a se considerar, que seria o envio do produto para a região 

Sudeste pelo modal marítimo. Essa região conta com um grande volume de empresas 

produtoras de cimento. A região possui trinta e duas empresas conforme dados do sindicato 

dessa indústria e maior volume de produção e consumo que a região Nordeste.  

Mesmo que não se confirme a sociedade entre a Petrobras e a PDVSA e toda a 

produção da RNEST venha a ser composta apenas por coque BTE, é recomendável que a 

unidade mantenha parte da produção destinada ao mercado de cimenteiras para garantir o 

escoamento em períodos nos quais haja retração na produção do aço ou da produção de 

alumínio.  

 

 Escoamento do coque de baixo teor de enxofre – cenário 2 

 

Mesmo em um cenário no qual se confirme a associação entre a Petrobras e a 

PDVSA, haverá uma produção de 1.000.000 de toneladas anuais de coque BTE. Em um 

cenário com processamento de petróleo originado apenas de reservas nacionais, toda a 

produção de 2.000.000 de toneladas anuais seriam de coque BTE. Seja qual for o resultado 

das negociações, haverá a produção de tal tipo de coque, de forma que existe a necessidade de 

se estabelecerem formas para seu escoamento. 

Para esse tipo de coque, a situação de escoamento é mais confortável do que para o 

coque ATE, tendo em vista que o próprio projeto da refinaria já prevê a construção de uma 
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termoelétrica a ser alimentada com parte do volume a ser produzido, que consumirá 25% de 

toda a produção da Refinaria de Pernambuco. 

Apesar do menor volume de atividade industrial do Sudeste do país, a região 

Nordeste conta com uma demanda não atendida por produto nacional para as indústrias do 

segmento da siderurgia e da produção de alumínio.  

A região conta com algumas empresas importantes do segmento da siderurgia. 

Algumas delas estão inclusive interligadas ao modal ferroviário. A Votorantim, no Ceará, a 

Margusa produtora de ferro-gusa, no Maranhão e a SIMISA, com atividades de fundição em 

Pernambuco, são exemplos de possíveis consumidoras. A CSN anunciou investimentos na 

instalação de uma usina siderúrgica em Suape, com capacidade de processamento de cerca de 

500 mil toneladas de minério de ferro por ano. Se confirmado, o investimento poderá 

apresentar-se como um grande consumidor do coque. Além dessas empresas, existe a 

alternativa de envio desse coque para empresas da região Sudeste via cabotagem, saindo pelo 

próprio porto de Suape. 

Para o atendimento da premissa de escoamento, a proposta recomendável é a 

manutenção de contratos de longo prazo de fornecimento a indústrias siderúrgicas para a 

maior parte do volume, tendo em vista que esse segmento permite uma maior rentabilidade,já 

que há uma grande susceptibilidade de variação em relação ao preço e ao consumo do carvão. 

Em decorrência desse fator, a assinatura de contratos de longo prazo permite uma maior 

estabilidade no escoamento do produto e na margem de lucro na comercialização. 

No caso da produção de alumínio, há uma demanda aberta para o escoamento, uma 

vez que as indústrias da região atualmente importam o produto para produção dos anodos 

utilizados em seu processo. Para atender a essa demanda, é necessário que haja o 

beneficiamento do produto por uma planta calcinadora. 

Um dos grandes consumidores de coque nesse ramo encontra-se na região, e 

atualmente é atendido parcialmente com produto importado. A Alumar possui cerca de 25% 

da capacidade de produção instalada no país, conforme dados da ABAL. Essa indústria está 

interligada diretamente ao ramal ferroviário da Transnordestina Logística S.A. e possui a 

capacidade de consumir grandes volumes. Ainda a previsão de ampliação de suas instalações 

(Associação Brasileira de Alumínio, 2010). 

Atualmente, existem dois projetos de implantação de plantas calcinadoras no 

complexo portuário para beneficiar esse produto. Um deles é da Oxbow, que já assinou um 

protocolo de intenção com o governo estadual. Há um segundo projeto de uma planta da 

própria Petrobras, por intermédio de sua subsidiária, a Petroquisa. A capacidade prevista no 
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estudo para ambos os projetos é de aproximadamente 500.000 toneladas anuais, conforme foi 

divulgado na mídia. Dado o volume proposto de capacidade de calcinação dessas plantas, o 

escoamento de todo o coque BTE estaria solucionado, caso realmente se confirme o 

investimento (PETROBRAS, 2010). 

Caso não se confirmem os investimentos em plantas de calcinação, ainda existe a 

opção de exportação do coque para calcinação em plantas no exterior. A exportação é um 

canal de escoamento com grande probabilidade de sucesso, tendo em vista que, além da boa 

qualidade do coque, a Petrobras assinou recentemente um acordo com a empresa petrolífera 

de Arábia Saudita para a construção de uma planta de beneficiamento naquele país. Esse 

projeto poderia ser uma boa alternativa para o escoamento regular de um grande volume de 

coque (PETROBRAS, 2010). 

Caso toda a produção venha a ser de coque BTE, a disponibilidade de um maior 

volume possibilitaria firmar relacionamentos comerciais mais duradouros com o mercado 

internacional. A opção pela exportação possui ainda a vantagem da rentabilidade mais alta do 

produto com baixo teor de enxofre, que possui um preço que atinge ao menos o dobro do 

coque ATE, como se pode ser verificar na tabela A.1 (Anexo). É importante ressaltar que, se 

confirmada a instalação de plantas de calcinação, a opção de exportação do produto 

beneficiado é ainda mais atraente para companhia, em virtude da maior demanda 

internacional por esse produto, que possui um diferencial ainda maior de preço, o que facilita 

o escoamento. 

Caso não seja possível firmar contratos de longo prazo para tornar o escoamento 

mais uniforme, o investimento na criação de armazém de distribuição similar ao de 

Cosmópolis-SP,  utilizado pela BR Distribuidora para beneficiar e escoar a produção da 

REPLAN, é uma opção interessante para a região para evitar problemas com sua 

programação. O depósito também poderia servir para atender ao escoamento das unidades 

Premium I e Premium II, que a Petrobras pretende implantar no Maranhão e no Ceará. Um 

armazém de distribuição permitiria a manutenção dos pátios da refinaria sempre vazios ou em 

níveis bastante baixos, configurando-se em uma alternativa importante para empurrar os 

estoques para mais adiante na cadeia de distribuição. Um armazém de distribuição também 

permitiria uma maior margem de flexibilidade da companhia na busca de melhores preços, já 

que teria mais tempo para definir o escoamento. 
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5.3. Considerações do Capítulo 

 

O capítulo 5 apresentou um resumo da estrutura projetada para a Refinaria de 

Pernambuco, ao descrever seu objetivo, suas unidades e volume de derivados produzidos. O 

volume de coque a ser produzido já possui uma definição, mas a qualidade do coque ainda 

depende da definição do acordo da Petrobras com e PDVSA, de forma que as propostas de 

escoamento foram apresentadas para ambos os tipos de coque previstos. 

A proposta de escoamento para a refinaria consiste em buscar a formalização de 

contratos de longo prazo, fixando volumes de fornecimento do produto para as empresas do 

segmento de mercado que apresentem maior rentabilidade, como o siderúrgico e o de 

produção de alumínio, visando tornar regular o fluxo de escoamento do produto, sendo 

balanceado com o fluxo de produção. 

Mesmo com todo o volume de coque produzido com qualidade BTE, é recomendável 

a manutenção de parte do volume sendo escoado para o segmento de mercado das cimenteiras 

para períodos em que haja retração no mercado dos demais segmentos. É de suma importância 

a manutenção de vários canais para garantir o escoamento do produto, tendo em vista que esta 

é a principal diretriz comercial do coque, dadas as consequências que uma parada de produção 

pode ocasionar. 

Dentre as propostas, encontra-se o investimento na criação de armazém de 

distribuição similar ao de Cosmópolis-SP, em que a BR Distribuidora beneficia e escoa a 

produção da REPLAN. Tal depósito serve também como um pulmão na capacidade de 

armazenagem da refinaria. Esse investimento seria uma alternativa de grande retorno, tendo 

em vista que pode ser utilizado para o escoamento da produção de coque de duas novas 

unidades da Petrobras, atualmente em fase de planejamento. 

Caso se confirme a implantação de plantas de calcinação na região, essa seria a 

melhor alternativa de escoamento, dada a rentabilidade superior e o potencial de mercado 

desse segmento. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Com a instalação da Refinaria de Pernambuco para a produção de óleo diesel com 

baixo teor de enxofre, existe a previsão de aumento da produção de coque verde de petróleo, 

que deverá triplicar nos próximos anos com a entrada em funcionamento das novas unidades 

de coqueamento retardado, atualmente em fase de projeto para implantação. 

Portanto, este estudo foi de grande importância para a companhia, tendo em vista a 

necessidade de um planejamento prévio de como escoar o coque de petróleo, dado que o seu 

acúmulo nos pátios da refinaria poderá impactar a produção dos demais derivados, 

principalmente do diesel de baixo teor de enxofre. 

O objetivo primordial é não interromper o processo de refino do petróleo. Dessa 

forma, as diretrizes para o coque são simples e podem ser resumidas basicamente em garantir 

o escoamento da produção e proporcionar uma maior rentabilidade para a Petrobras por meio 

desse processo de escoamento. 

A garantia de escoamento visa exatamente manter a continuidade da operação das 

unidades de coqueamento retardado de acordo com a programação de produção da refinaria, 

tendo em vista que essas unidades virão para ampliar a produção de diesel com baixo teor de 

enxofre, em atendimento às exigências do Ministério do Meio Ambiente. 

Quanto à garantia de rentabilidade, a companhia busca priorizar segmentos de 

mercado que valorizem as suas características de baixo teor de contaminantes, em destaque a 

classificação BTE. Além de buscar um mercado mais rentável, é necessário manter uma 

participação no mercado internacional. É importante também evitar a alocação desse produto 

em segmentos de mercado em que outros produtos de maior margem já sejam 

comercializados. 

Assim, pela análise realizada nas unidades que atualmente já produzem e escoam o 

coque, foi possível avaliar os processos logísticos de armazenagem, transporte e 

comercialização, identificando como esses processos atendem as diretrizes comerciais da 

Petrobras e como podem ser adaptados para a Refinaria de Pernambuco. 

Observando os segmentos de mercado já explorados em outras unidades, foi possível 

buscar formas similares de escoamento do produto na região do novo empreendimento, 

identificando os segmentos de mercado com maior potencialidade.  

A experiência dessas unidades, que já possuem formas de escoar o produto sem 

causar impactos no meio ambiente por meio das normas de armazenagem e transporte, 
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permitiu a elaboração de uma proposta de escoamento que utiliza essas mesmas práticas, o 

que evitará problemas posteriores para a produção da refinaria. 

Como principais pontos da proposta estão a busca de celebração de contratos de 

fornecimento com prazos mais longos, priorizando segmentos de mercado como a siderurgia e 

a produção de alumínio, os quais permitem a manutenção de uma maior margem de lucro na 

distribuição do produto. A formalização de tais contratos, que possuam preferencialmente 

cláusulas de fornecimento “Take or Pay”, permitiria à refinaria possuir uma programação de 

longo prazo para sua produção. 

Recomenda-se também a manutenção de comercialização frequente do produto com 

vários segmentos, principalmente o de produção de cimento, dada a capacidade de absorção 

que possui, sendo de grande utilidade em momentos de retração dos mercados preferenciais. 

Esse segmento pode eventualmente significar uma ótima opção, mesmo para o escoamento do 

produto com baixo teor de enxofre em um período crítico. 

Por fim, como proposta, a implantação de uma base de distribuição similar àquela já 

utilizada na REPLAN, que possui volume similar de produção e que serve de importante 

apoio para o escoamento e o beneficiamento do produto. Apesar de constituir um 

investimento relativamente alto, serviria para o escoamento de futuras unidades a serem 

implantadas na região, as quais já entrariam em funcionamento com uma maior garantia para 

o escoamento do produto, mantendo uma menor dependência do limite de armazenagem de 

seus pátios.  

Este estudo pode atuar com diferencial em relação às atuais práticas comerciais das 

unidades da companhia, uma estruturação das diversas ações já realizadas, de forma a mudar 

o perfil de comercialização de uma postura reativa ao mercado, em que as demandas são 

atendidas à medida que vão surgindo e sendo identificadas, para uma a estruturação de um 

sistema de escoamento mais dinâmico e proativo, com a formalização de uma cadeia de 

suprimento mediante contratos de longo prazo que permitam a garantia de escoamento de 

grandes volumes programados para segmentos de mercado responsáveis pelo consumo de 

grandes volumes, mantendo, entretanto em sua carteira de clientes, indústrias de segmentos 

diversificados que, mesmo com menor volume de consumo, possam funcionar como 

alternativas eventuais de escoamento em momentos de crise nos mercados principais de 

atuação. Dessa forma, o intuito é eliminar ao máximo a incerteza no escoamento do coque 

verde de petróleo, objetivando atender às diretrizes comerciais para sua comercialização, em 

consonância com os objetivos corporativos da Petrobras para a Refinaria de Pernambuco. 
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 Sugestões para trabalhos futuros 

 

Como sugestão para futuros trabalhos apresentam-se: 

 - Estudo do impacto ambiental da implantação de uma planta de calcinação de coque 

de petróleo no Complexo Portuário de Suape. 

 - Avaliação do impacto no mercado da região Sudeste com o escoamento da 

produção de coque do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ, com previsão 

de entrar em operação a partir de 2013). 

 - Análise da ampliação da participação da Petrobras no mercado de beneficiamento 

de coque por meio de investimentos em peneiramento e calcinação. 

 - Pesquisa sobre a aplicação do coque em processos de siderurgia. 
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ANEXO 

Tabela A.1: Preços médios em dólar por tonelada métrica na região do golfo do México. 

Publicados pela PACE PETROLEUM COKE QUARTERLY COMPARAÇÕES RELATIVAS  

Data Coque ATE Coque  BTE Coque Calcinado BTE / ATE Calc. / BTE Calc. ATE 

jan-98  1,00  3,72  22,22  3,72 5,97 22,22 

fev-98  0,89  3,72  22,22  4,19 5,97 25,00 

mar-98  0,78  3,39  22,22  4,36 6,56 28,57 

abr-98  0,56  3,17  22,22  5,70 7,02 40,00 

mai-98  0,39  3,17  22,22  8,14 7,02 57,14 

jun-98  0,33  3,17  22,22  9,50 7,02 66,67 

jul-98  0,33  2,89  21,11  8,67 7,31 63,33 

ago-98  0,33  2,89  21,11  8,67 7,31 63,33 

set-98  0,33  2,89  21,11  8,67 7,31 63,33 

out-98  0,33  2,61  21,11  7,83 ‘8,09 63,33 

nov-98  0,33  2,61  21,11  7,83 8,09 63,33 

dez-98  0,33  2,39  21,11  7,17 8,84 63,33 

jan-99  0,33  2,28  20,00  6,83 8,78 60,00 

fev-99  0,33  2,17  20,00  6,50 9,23 60,00 

mar-99  0,33  2,17  20,00  6,50 9,23 60,00 

abr-99  0,33  2,22  20,00  6,67 9,00 60,00 

mai-99  0,33  2,22  20,00  6,67 9,00 60,00 

jun-99  0,39  2,22  20,00  5,71 9,00 51,43 

jul-99  0,50  2,11  18,89  4,22 8,95 37,78 

ago-99  0,50  2,11  18,89  4,22 8,95 37,78 

set-99  0,56  2,06  18,89  3,70 9,19 34,00 

out-99  0,67  2,11  18,89  3,17 8,95 28,33 

nov-99  0,72  2,22  18,89  3,08 8,50 26,15 

dez-99  0,94  2,22  18,89  2,35 8,50 20,00 

jan-00  1,11  2,28  18,33  2,05 8,05 16,50 

fev-00  1,11  2,33  18,33  2,10 7,86 16,50 

mar-00  1,11  2,39  18,33  2,15 7,67 16,50 

abr-00  1,28  2,39  18,33  1,87 7,67 14,35 

mai-00  1,33  2,50  18,33  1,88 7,33 13,75 

jun-00  1,50  2,61  18,33  1,74 7,02 12,22 

jul-00  1,50  2,61  18,89  1,74 7,23 12,59 

ago-00  1,50  2,61  18,89  1,74 7,23 12,59 

set-00  1,72  2,61  18,89  1,52 7,23 10,97 

out-00  2,00  2,72  18,89  1,36 6,94 9,44 

nov-00  2,11  2,83  18,89  1,34 6,67 8,95 

dez-00  2,11  2,83  18,89  1,34 6,67 8,95 

jan-01  2,11  2,83  19,44  1,34 6,86 9,21 

fev-01  2,11  2,83  19,44  1,34 6,86 9,21 

mar-01  2,00  2,83  19,44  1,42 6,86 9,72 

abr-01  1,89  2,83  19,44  1,50 6,86 10,29 

mai-01  1,83  2,94  19,44  1,61 6,60 10,61 

jun-01  1,67  3,06  19,44  1,83 6,36 11,67 

jul-01  1,50  3,06  19,44  2,04 6,36 12,96 

ago-01  1,33  3,17  19,44  2,38 6,14 14,58 

set-01  1,22  3,17  19,44  2,59 6,14 15,91 

out-01  1,17  3,22  19,44  2,76 6,03 16,67 
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nov-01  1,06  3,28  19,44  3,11 5,93 18,42 

dez-01  0,94  3,39  19,44  3,59 5,74 20,59 

jan-02  0,83  3,39  18,94  4,07 5,59 22,73 

fev-02  0,72  3,61  18,89  5,00 5,23 26,15 

mar-02  0,67  3,83  18,89  5,75 4,93 28,33 

abr-02  0,67  3,83  18,89  5,75 4,93 28,33 

mai-02  0,67  3,83  18,89  5,75 4,93 28,33 

jun-02  0,78  3,83  18,89  4,93 4,93 24,29 

jul-02  1,00  3,83  18,89  3,83 4,93 18,89 

ago-02  1,11  3,83  18,89  3,45 4,93 17,00 

set-02  1,28  3,83  18,89  3,00 4,93 14,78 

out-02  1,50  3,83  18,89  2,56 4,93 12,59 

nov-02  1,72  4,00  18,89  2,32 4,72 10,97 

dez-02  2,00  4,06  18,89  2,03 4,66 9,44 

jan-03  2,39  4,28  18,89  1,79 4,42 7,91 

fev-03  2,50  4,28  18,89  1,71 4,42 7,56 

mar-03  2,50  4,28  18,89  1,71 4,42 7,56 

abr-03  2,17  4,50  18,89  2,08 4,20 8,72 

mai-03  1,78  4,50  18,89  2,53 4,20 10,63 

jun-03  1,33  4,50  18,89  3,38 4,20 14,17 

jul-03  1,28  4,50  18,89  3,52 4,20 14,78 

ago-03  1,11  4,50  18,89  4,05 4,20 17,00 

set-03  1,11  4,50  18,89  4,05 4,20 17,00 

out-03  1,11  4,50  18,89  4,05 4,20 17,00 

nov-03  1,11  4,50  18,89  4,05 4,20 17,00 

dez-03  1,06  4,33  18,89  4,11 4,36 17,89 

jan-04  1,06  4,33  19,78  4,11 4,56 18,74 

fev-04  1,00  4,56  19,78  4,56 4,34 19,78 

mar-04  1,00  4,67  19,78  4,67 4,24 19,78 

abr-04  1,06  4,78  19,78  4,53 4,14 18,74 

mai-04  1,28  5,00  19,78  3,91 3,96 15,48 

jun-04  1,56  5,33  19,78  3,43 3,71 12,71 

jul-04  2,06  5,33  20,33  2,59 3,81 9,89 

ago-04  2,33  5,44  20,33  2,33 3,73 8,71 

set-04  2,61  5,50  20,33  2,11 3,70 7,79 

out-04  2,78  5,50  20,33  1,98 3,70 7,32 

nov-04  3,00  5,50  20,33  1,83 3,70 6,78 

dez-04  3,00  5,50  20,33  1,83 3,70 6,78 

jan-05  2,94  5,50  21,78  1,87 3,96 7,40 

fev-05  2,72  5,50  21,78  2,02 3,96 8,00 

mar-05  2,33  5,56  21,78  2,38 3,92 9,33 

abr-05  1,83  5,61  21,78  3,06 3,88 11,88 

mai-05  1,44  5,61  21,78  3,88 3,88 15,08 

jun-05  1,50  5,61  21,78  3,74 3,88 14,52 

jul-05  1,61  5,61  23,33  3,48 4,16 14,48 

ago-05  1,89  5,61  23,33  2,97 4,16 12,35 

set-05  3,11  5,61  23,33  1,80 4,16 7,50 

out-05  3,11  5,61  23,33  1,80 4,16 7,50 

nov-05  3,00  5,72  23,33  1,91 4,08 7,78 

dez-05  2,89  5,72  23,33  1,98 4,08 8,08 

jan-06  3,06  5,94  23,89  1,95 4,02 7,82 

fev-06  3,39  6,06  23,89  1,79 3,94 7,05 

mar-06  3,94  6,39  23,89  1,62 3,74 6,06 
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abr-06  4,50  6,61  23,89  1,47 3,61 5,31 

mai-06  4,72  6,61  23,89  1,40 3,61 5,06 

jun-06  4,72  6,61  23,89  1,40 3,61 5,06 

jul-06  5,11  6,83  24,44  1,34 3,58 4,78 

ago-06  5,11  6,83  24,44  1,34 3,58 4,78 

set-06  5,11  7,00  24,44  1,37 3,49 4,78 

out-06  5,11  7,00  24,44  1,37 3,49 4,78 

nov-06  5,11  7,22  24,44  1,41 3,38 4,78 

dez-06  5,44  7,22  24,44  1,33 3,38 4,49 

jan-07  5,44  7,22  25,22  1,33 3,49 4,63 

fev-07  5,56  7,33  25,22  1,32 3,44 4,54 

mar-07  5,72  7,33  25,22  1,28 3,44 4,41 

abr-07  5,72  7,33  25,22  1,28 3,44 4,41 

mai-07  5,72  7,33  25,22  1,28 3,44 4,41 

jun-07  5,72  7,50  25,22  1,31 3,36 4,41 

jul-07  5,28  7,50  25,89  1,42 3,45 4,91 

ago-07  5,28  7,50  25,89  1,42 3,45 4,91 

set-07  5,28  7,72  25,89  1,46 3,35 4,91 

out-07  5,28  7,72  25,89  1,46 3,35 4,91 

nov-07  5,72  8,06  25,89  1,41 3,21 4,52 

dez-07  5,72  8,50  25,89  1,49 3,05 4,52 

jan-08  6,17  9,33  34,78  1,51 3,73 5,64 

fev-08  6,89  9,33  34,78  1,35 3,73 5,05 

mar-08  7,72  11,28  34,78  1,46 3,08 4,50 

abr-08  8,50  16,67  34,78  1,96 2,09 4,09 

mai-08  8,72  19,44  34,78  2,23 1,79 3,99 

jun-08  9,56  22,50  34,78  2,35 1,55 3,64 

jul-08  10,11  22,78  55,56  2,25 2,44 5,49 

ago-08  10,89  22,78  55,56  2,09 2,44 5,10 

set-08  10,89  22,78  55,56  2,09 2,44 5,10 

out-08  10,33  16,67  55,56  1,61 3,33 5,38 

nov-08  7,00  10,00  55,56  1,43 5,56 7,94 

dez-08  4,33  7,11  55,56  1,64 7,81 12,82 

jan-09  2,72  4,00  36,94  1,47 9,24 13,57 

fev-09  1,61  3,78  36,94  2,34 9,78 22,93 

mar-09  1,44  3,78  36,94  2,62 9,78 25,58 

abr-09  2,06  4,44  36,94  2,16 8,31 17,97 

mai-09  2,56  4,61  36,94  1,80 8,01 14,46 

jun-09  2,83  4,83  36,94  1,71 7,64 13,04 

jul-09  3,22  5,22  26,67  1,62 5,11 8,28 

ago-09  3,44  5,56  26,67  1,61 4,80 7,74 

set-09  3,94  5,78  26,67  1,46 4,62 6,76 

out-09  4,44  6,22  26,67  1,40 4,29 6,00 

nov-09  5,28  7,28  26,67  1,38 3,66 5,05 

dez-09  5,72  8,17  26,67  1,43 3,27 4,66 

jan-10  7,00  9,22  28,89  1,32 3,13 4,13 

fev-10  7,50  10,78  28,89  1,44 2,68 3,85 

mar-10  7,50  14,56  28,89  1,94 1,98 3,85 

abr-10  7,78  15,83  28,89  2,04 1,82 3,71 

mai-10  8,11  15,83  28,89  1,95 1,82 3,56 

Obs.: Devido ao caráter confidencial da informação os valores estão expressos em valores relativo. 

Fonte: Adaptado da publicação da PACE PETROLEUM COKE QUARTERLY para a Petrobras (2010). 


