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RESUMO
Os produtos da indústria petroquímica ocupam posição de destaque na sociedade
moderna, em aplicações do cotidiano, como materiais de engenharia, e em
desenvolvimentos que requerem alta tecnologia. Dada a importância contemporânea
desses

produtos,

o

segmento

petroquímico

ocupa

função

relevante

no

desenvolvimento das nações, haja vista sua capacidade de geração de empregos,
divisas comerciais e desenvolvimento tecnológico, sendo, por isso, considerado de
interesse estratégico para vários países.
A competitividade nesse segmento está associada a fatores intrínsecos a determinada
indústria (integração, aquisição de matéria-prima preços competitivos, economia de
escala), interno a determinada região (proteção alfandegária, subsídios, câmbio), ou
a fatores exógenos que afetam todas as indústrias do segmento (preço do petróleo,
crescimento econômico).
Busca-se nesta Tese efetuar uma análise prospectiva sobre a indústria petroquímica
brasileira de base, que visa avaliar os fatores que norteiam a rentabilidade desse
segmento no Brasil, assim como, identificar oportunidades intrínsecas dessa indústria.
A metodologia de elaboração de cenários desenvolvida por GODET (1987) foi
utilizada de forma integrada com a metodologia do pensamento sistêmico para o
desenvolvimento desta Tese. Contou-se com a colaboração de profissionais de
notório conhecimento sobre a operação da indústria petroquímica no decorrer da
aplicação da metodologia.
Foram descritos oito cenários para o horizonte 2020-2030, nos quais as
oportunidades, incertezas, atores e fatos portadores do futuro foram integrados de
forma a contextualizar o desempenho desse segmento à luz das variáveis analisadas.

Palavras-chave: Petroquímica, cenários, sistêmico, integração

ABSTRACT
CEZÁRIO, Wendel Rodrigues. Prospecção de Cenários como Ferramenta para
Avaliação de Oportunidades para a Indústria Petroquímica Brasileira.
Orientadores: Adelaide Maria de Souza Antunes, Luiz Fernando Leite e Rodrigo Pio
Borges Menezes. Rio de Janeiro: UFRJ: EQ, 2016. Tese (Doutorado em Tecnologia
de Processos Químicos e Bioquímicos).

The Petrochemical industry products occupy a prominent position in modern society,
in everyday applications, as engineering materials and, in developments that require
high technology. Given the contemporary importance of these products, the
petrochemical segment holds significant role in the development of nations, given its
capacity to generate jobs, trade exchange, and technological development, and,
therefore, considered of strategic interest to many countries.
The competition in this segment is associated with intrinsic factors of the particular
industry (integration, acquisition of raw material in a competitive prices, economies of
scale), internal to a particular region (tariff protection, subsidies, foreign exchange), or
exogenous factors that affect all industries segment (oil prices, economic growth).
Search is this thesis, make a prospective analysis of the Brazilian petrochemical
industry base, which aims to assess the factors that drive the profitability of this
segment in Brazil, as well as identify opportunities inherent in this industry.
The methodology developed by GODET (1987) to construct scenarios was used in an
integrated manner with the methodology of system thinking to the development of this
thesis. Renowned professionals on the operation of the petrochemical industry
collaborated with the application of the methodology.
Eight scenarios were described for the horizon 2020-2030, in which the opportunities,
uncertainties, actors and facts related to the future were integrated, in order to
contextualize the performance of this segment according to the variables analyzed.
Keywords: Petrochemicals, scenarios, systems, integration
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VMOTmin - Valor mínimo da motricidade
VPL - Valor Presente Líquido
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1

1.1

INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO AO TEMA DE TESE

A matriz energética mundial passa por um período de transição no que tange a oferta
de combustíveis fósseis, destacadamente em algumas regiões do Globo, como o
carvão na China e o gás natural nos Estados Unidos (KROPATCHEVA, 2014),
conforme dados do consumo energético mundial da Britsh Petroleum Statistical
Review (BP, 2015), apresentado na Figura 1.

Figura 1: Consumo energético mundial
Fonte: BP, 2015

O gás natural deu início a um processo de expansão nos Estados Unidos, alavancado
pela evolução de tecnologias relacionadas à armazenagem e movimentação, à
capilarização da malha de gasodutos, e, principalmente, pela exploração de fontes
não convencionais de reservatórios de baixa permeabilidade. Neste último caso, com
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destaque para os Estados Unidos, com a produção em folhelhos, o chamado shale
gas1 (ARMOR, 2013).
O crescimento de países em desenvolvimento, liderados pela China e pela índia, tem
contribuído para a elevação da demanda de carvão (HUO et al, 2013). O Canadá tem
se esforçado em desenvolver tecnologias para a exploração e processamento de
petróleo a partir de reservatórios de areias betuminosas (LEVY, 2013).
Os renováveis ensaiam um crescimento, ainda modesto quando comparado à
relevância da matriz energética mundial, mas representativo em países como o Brasil.
Quanto ao Brasil, a viabilidade técnica e econômica da exploração de petróleo e gás
natural da camada pré-sal traz a expectativa de um novo horizonte para o país em
termos de independência energética, com perspectiva de se tornar exportador líquido
de petróleo em volumes que equivalem às exportações típicas de alguns países da
Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
A maior parte desses países (Brasil, Estados Unidos, China, Canadá) busca o
aproveitamento de recursos energéticos próprios, como forma de minimizar a
dependência externa de energia. A expansão percentual desses energéticos na matriz
energética mundial tem se dado, à custa, da redução da participação do petróleo
desde a década de 1970, conforme dados do British Petroleum Statistical Rewiew (BP,
2015), apresentados na Figura 1.
Não obstante ao uso em petroquímica2 e como fertilizantes, os combustíveis fósseis
em sua essência são destinados majoritariamente ao mercado energético. Porém, o
histórico mostra que temporalmente alguns produtos de origem fóssil não encontram
espaço no mercado energético. Assim, ocorreu com a gasolina no final do século XIX,
até a introdução dos automóveis que utilizam o Ciclo Otto, com a nafta nos pósguerras, e recentemente com o etano nos Estados Unidos.
A indústria petroquímica é caracterizada por operar com economia de escala e por ser
intensiva em capital, além da matéria-prima corresponder pela maior parte dos custos
operacionais. Essas características fizeram com que a indústria petroquímica se
desenvolvesse em paralelo à indústria de energia, em busca de matéria-prima
1

No capítulo 2 há uma extensa descrição de fontes não convencionais de produção de petróleo e gás
natural.
2
No Brasil cerca de 6,4% dos derivados do petróleo são destinados à indústria petroquímica (estimado
pelo autor a partir de dados da ANP). Nos Estados Unidos o montante é da ordem de 2% (EIA, 2014).
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competitiva, em geral aquelas que se encontram em excesso no mercado energético,
buscando também a exploração de recursos regionalmente abundantes.
A nafta continua a ser a matéria-prima petroquímica mais utilizada no Mundo,
conforme mostra a Figura 2, e assim se sustentou no segmento petroquímico em face
das dificuldades para a sua colocação no mercado energético, visto que possui baixa
octanagem quando comparada à gasolina. O etano se estabeleceu como matériaprima petroquímica devido à expansão do consumo do gás natural, tornando-se a
principal matéria-prima petroquímica nos Estados Unidos e em países do Oriente
Médio.

Consumo de matérias-primas para a petroquímica Global

29%
44%

5%
9%
12%
Nafta para Pirólise

Metanol

Etano

1%
GLP

Gasóleos

Nafta para Reforma

Figura 2: Consumo de Matéria-Prima petroquímica no Mundo
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Nexant, 2014

O mercado de energia está em transição. A indústria petroquímica, seguindo sua
característica, tenderá a seguir a indústria de energia. Dessa forma, observa-se a
conversão de crackers a nafta para etano nos Estados Unidos, assim como é
verificado em todos os anúncios de novos crackers nos Estados Unidos também
serem a etano (ICIS, 2014). As tecnologias on-purpose3 começam a se viabilizar
3

Tecnologias on-purpose são aquelas que visam à produção de um produto como principal e não como
subproduto. Como exemplo, cita-se a produção de propeno, que em sua maioria é produzido como
subproduto da pirólise petroquímica, cujo produto principal é o eteno. Do mesmo modo pode se
destacar a produção de propeno nas unidades de craqueamento catalítico fluido (FCC) das refinarias,
cujo produto principal é a gasolina. Como tecnologia on-purpose, cita-se a desidrogenação do propano
para a produção de propeno, sendo que nesse caso o propeno é o produto principal e não subproduto.
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regionalmente em virtude da oferta de matérias-primas advindas de fontes não
convencionais de produção de petróleo, e, principalmente, gás natural. O carvão,
apesar das restrições ambientais, começa a ser mais utilizado como fonte de matériaprima petroquímica na China, assim como, os renováveis em algumas partes do
mundo, como no Brasil e países do sudeste asiático.
O Brasil ocupa no Mundo papel de coadjuvante nesse momento de transição do
mercado energético. A exploração da camada pré-sal traz a expectativa do país não
somente alcançar a independência energética, como também se tornar um importante
exportador de petróleo e derivados, conforme expectativa do Plano Decenal de
Energia 2023, da Empresa de Pesquisa Energética (EPE, 2015), que prevê
exportações de 1,5 milhão de barris de petróleo já em 2023.
A exploração dos recursos da camada pré-sal propiciará a indústria petroquímica
nacional ter à disposição, além da nafta, outras matérias-primas que surgirão do
processamento do gás natural. Essa nova realidade poderá guiar a indústria
petroquímica nacional a um novo ciclo de mudanças, na busca de competitividade.
Estimativas de produção da EPE (2015) mostram o aumento da oferta de matériasprimas para a indústria petroquímica nacional, porém, em nível inferior ao que seria
necessário para tornar o país um relevante player exportador mundial de
petroquímicos, a exemplo de alguns países do Oriente Médio, ou, até mesmo, para
reduzir de modo satisfatório o déficit na balança comercial da indústria química no
Brasil, que segundo a Associação Brasileira da Indústria Química (ABIQUIM, 2105)
foi de US$ 26,5 bilhões em 2015.
Nesse contexto, como tema central desta Tese, encaminha-se a discussão da forma
como a indústria petroquímica brasileira se colocará diante das mudanças, desafios e
oportunidades que se apresentam.

1.2

MOTIVAÇÃO

A busca de um número para explicar determinado evento, sustentar uma decisão,
aprovar um projeto, é bastante comum nas Ciências Exatas. Essa precisão
matemática é comprovada de forma inequívoca nos fenômenos naturais. A
necessidade de encontrar nos números a verdade absoluta é amplamente difundida
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nos cursos universitários de Ciências Naturais, “nos quais os alunos são doutrinados
a acreditar fielmente no significado de um número”.
Ao ingressar na carreira profissional, o estudioso das Ciências Exatas em muitos
casos se envolve em atividades nas quais a simples aplicação das leis naturais não
oferece respostas para os problemas que se apresentam.
O doutrinamento para a busca de um número extrapola as Universidades e recebe
acolhimento nas grandes corporações empresariais, nas quais números que
representam VPL (Valor Presente Líquido) e TIR (Taxa Interna de Retorno) são
utilizados para a aprovação de projetos e tomadas de decisões diversas, de forma
única, sem a análise crítica e fria das relações socioeconômicas que envolvem o
problema.
Porém, aquele número utilizado para a tomada de decisão, que às vezes é calculado
com o rigor de algumas casas decimais, ou de unidades de milhares em projetos que
envolvem bilhões em investimentos, esconde em muitas ocasiões uma falsa verdade.
Ocorre que esse número que antes guardava status de um dogma, de forma reiterada,
deixa de apresentar qualquer sentido diante de uma mudança cambial, uma crise
geopolítica ou mudança de tecnologia. Por mais que uma análise de Monte Carlo4
possa contribuir com a probabilidade de sucesso ou insucesso de uma decisão, a
matemática ainda não pode ser capaz de predizer a evolução e o retrocesso da
sociedade, que tanto influencia as decisões particulares e individualizadas.
Em 1936, um dos maiores gênios do cinema, Charles Chaplin dirigiu e protagonizou
o filme “Tempos Modernos”, no qual exibia o fenômeno da repetição em um processo
industrial, que seguia o modelo de administração criado pelo engenheiro americano
Frederick Taylor, pensamento conhecido como “taylorismo”. No filme, Chaplin
interpreta um operário envolvido em uma linha de montagem, cuja única função é
apertar parafusos.
Esse trabalhador vivido por Chaplin se vê alienado do contexto global da produção, e
perde a noção da razão pela qual continua a apertar parafusos, quando então é

4

A simulação de Monte Carlo é uma técnica matemática computadorizada que possibilita levar em
conta o risco em análises quantitativas e tomadas de decisão. A simulação de Monte Carlo fornece ao
tomador de decisão uma gama de resultados possíveis e as probabilidades de ocorrências desses
resultados de acordo com a ação escolhida como decisão. Ela mostra as possibilidades extremas —
os resultados das decisões mais ousadas e das mais conservadoras — e todas as possíveis
consequências das decisões mais moderadas.
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engolido pela máquina, e, em um instinto mecânico, continua a apertar parafusos.
Guardadas as devidas proporções e a evolução técnica e filosófica decorrida dos
tempos de Chaplin e Taylor, defende-se que o fenômeno da repetição permanece
atual, disfarçado no número. Atualmente não as peças, mas o número, que muitas
vezes é reproduzido por simuladores alimentados por variáveis distantes de serem
absolutas. Ainda assim, o número do simulador é tido como absoluto.
Em 2008, a Petróleo Brasileiro S.A (Petrobras), buscava a expansão do uso de um
energético na matriz energética nacional. Esse trabalho foi conduzido por uma equipe
de pesquisadores de uma consultoria, e naquela ocasião apresentaram os possíveis
futuros e as relações daquele objeto-produto com o todo. A metodologia era simples,
simples aqui no sentido estrito, pois era de fácil entendimento e compreensão, porém,
ao mesmo tempo, era de sentido lato, visto sua amplitude em buscar iluminar todas
as interações do objeto com suas periferias, e das periferias com outras fronteiras.
Essa metodologia denomina-se “Pensamento Sistêmico”.
A visão sistêmica, em muito se choca com a visão mecanicista de RENÉ
DESCARTES, transcrita em “O discurso do método” (1637). Vários autores, de certa
forma, afirmaram essa tendência de contradição ao pensamento cartesiano, entre eles
FRITJOF CAPRA (1982), inclusive transformando o tema em obra hollywoodiana5.
Em verdade, os pensamentos cartesiano e sistêmico são complementares, pois
possuem uma área de interseção em que podem evoluir conjuntamente.
Nesta Tese, não há a intenção de avaliar a superioridade de um ou outro pensamento,
mas sim, reforçar o alcance de aplicações em sintonia de ambas às visões para a
resolução de problemas. Reconhecem-se as dificuldades de decidir o fazer ou o não
fazer sem o respaldo da aplicação do método científico de Descartes, porém, buscase além da aplicação do primeiro, avaliar os eventos que mantêm relação com o objeto
de análise.

5 A obra “O Ponto de Mutação” de Fritjof Capra foi transformada em filme (1990) de mesmo nome. O
filme se passa em um castelo medieval no Monte St. Michael, na França, e retrata a discussão de três
personagens com estilos de vida diferentes, porém abertos a novas ideias. No filme se discute as
contradições entre o pensamento cartesiano e o pensamento holístico ou sistêmico.
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1.3

OBJETIVOS

O objeto desta Tese é encaminhar a discussão sobre a indústria petroquímica no
Brasil para o horizonte temporal 2020-2030, diante da expectativa do aumento de
produção de petróleo e gás natural, principalmente advinda da viabilidade técnica e
econômica da exploração da camada pré-sal, da exploração de fontes não
convencionais de produção de petróleo e gás natural nos Estados Unidos, das interrelações entre a indústria petroquímica e do refino, e do movimento de consolidação
da indústria petroquímica nacional. Ressalta-se que a análise se restringirá à
petroquímica de base6, que compreende produtos básicos e intermediários.
No decorrer desta Tese, como objetivos específicos, identifica-se oportunidades,
incertezas e tendências para a indústria petroquímica brasileira, e propõem-se
cenários em que essas oportunidades se fazem presente no horizonte de análise.
Como requisito da novidade, propõe-se nesta Tese descrever cenários para a
indústria petroquímica brasileira para o horizonte temporal até 2030. Como
ferramental complementar para a construção dos cenários será utilizada a
metodologia desenvolvida por MICHEL GODET, que utiliza a multiplicação de
matrizes para o tratamento de sistemas com muitas variáveis.

1.4

ESTRUTURA DA TESE

No intuito de alcançar o objetivo descrito neste primeiro capítulo introdutório, o texto
desta Tese será dividido em oito capítulos.

CAPÍTULO 1

O presente capítulo apresenta as motivações e os fundamentos que levaram a
proposição desta Tese.

6

Trata-se da produção das principais olefinas (eteno, propeno e butadieno) e aromáticos (benzeno,
tolueno e xilenos) em central de matéria-prima petroquímica, produtos estes que são os principais
precursores para a produção de petroquímicos intermediários e para a Química Fina.
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CAPÍTULO 2

Este capítulo é dedicado as principais matérias-primas utilizadas pela indústria
petroquímica, petróleo e gás natural, dada a relevância para a rentabilidade do
segmento.
A discussão tratada no neste capítulo aborda a ascensão do petróleo como o principal
energético da matriz energética mundial, e o momento de transformação, em que
outros energéticos ganham relevância no cenário mundial. Na discussão, em uma
abordagem sistêmica sobre os vários eventos que podem interferir no cenário
energético mundial. Insere-se a dúvida sobre a continuidade do crescimento de outros
energéticos

na

matriz

energética,

ou

se

fatores

socioeconômicos

trarão

consequências arrefecedoras sobre esse processo, continuando o petróleo a ser o
energético principal, com um crescimento sustentável.
Também, aborda-se o crescimento da participação do gás natural na matriz energética
mundial, produto antes rejeitado devido às dificuldades para o seu transporte e
armazenamento, e a recente expansão vista nos Estados Unidos com a viabilidade
técnica e econômica da exploração de fontes não convencionais. A este tema, fontes
não convencionais, despendeu-se uma ampla descrição com as origens, definições,
características e formas de produção. Do gás natural muito se espera em razão das
relevantes reservas existes, do reduzido nível de emissões, e da importância de seus
derivados para a indústria petroquímica. Entretanto, fatores intrínsecos aos métodos
de exploração podem criar uma resistência em relação ao uso.

CAPÍTULO 3

Destinado à revisão bibliográfica da indústria petroquímica. Nesse capítulo é discutido
como os fatores determinantes da competitividade da indústria petroquímica se
relacionam, a importância da economia de escala, a busca por matérias-primas
competitivas, as limitadas opções de produção, os ciclos de investimento. Neste
capítulo é apresentado também as características operacionais de uma central
petroquímica, as relações entre a matéria-prima e os produtos, os precursores
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petroquímicos e suas cadeias, os principais produtos, e números macroeconômicos
do segmento.

CAPÍTULO 4

Após a referência de fatores que norteiam a indústria petroquímica, dedica-se a
descrição do segmento no Brasil. Nesse capítulo, busca-se retratar as origens do
segmento no país, desde os projetos pioneiros na cidade de Cubatão à formação dos
pólos petroquímicos nas décadas de 1960 e 1970. Nesse capítulo é abordada a
reestruturação do segmento iniciada após a abertura da economia na década de 1990,
as fusões e aquisições até emergir a Braskem. Também é realizada uma pesquisa
das empresas do segmento instaladas no país, produtos e aspectos relacionados à
balança comercial.

CAPÍTULO 5

Voltado para as perspectivas futuras de produção de petróleo e gás natural no Brasil
com a exploração dos recursos oriundos da camada pré-sal. A relevância dessa nova
fronteira exploratória no Brasil poderá guiar o país no sentido de alcançar sua
independência energética? Para a indústria petroquímica nacional significará maior
oferta de matéria-prima e a possibilidade de buscar novas oportunidades, que
demandarão um novo ciclo de mudanças nesse setor. Diferentemente do mercado
energético, para o qual se espera que o país se torne um exportador líquido de
petróleo, para a petroquímica, estima-se que os recursos serão limitados.

CAPÍTULO 6

Apresentar os fundamentos da metodologia de planejamento por cenários e da
metodologia do pensamento sistêmico, com o objetivo de contextualizar a escolha e
a importância dessas técnicas para o desenvolvimento do objeto proposto nesta Tese.

31

CAPÍTULO 7

Diante da descrição apresentada nos capítulos anteriores do sistema, ambiente, e
variáveis que interferem na indústria petroquímica brasileira, desenvolveu-se neste
capítulo cenários prospectivos para a indústria petroquímica brasileira de base no
horizonte 2020-2030, com o intuito de servir como subsídios para a proposição de
estratégias que possam contribuir para um desempenho adequado e sustentável
desse importante segmento industrial.

CAPÍTULO 8

Voltado para a apresentação das conclusões e sugestões advindas da construção
desta Tese, seguido pelas referências bibliográficas.
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2

MATÉRIAS-PRIMAS

A matéria-prima é uma das mais importantes variáveis a se considerar na avaliação
da rentabilidade da indústria petroquímica de base, pois representa cerca de 80 a 90%
do custo total de operação de uma central de matérias-primas. Dada a flexibilidade da
matéria-prima nos processos de pirólise, os agentes se encontram sempre dispostos
a ir ao encontro de oportunidades que possibilitem a aquisição de matéria-prima
competitiva. Independentemente da matéria-prima a ser utilizada, de forma
majoritária, duas são as principais fontes primárias de obtenção, o petróleo e o gás
natural, cujos aspectos e evolução são descritos neste capítulo.

2.1

PETRÓLEO

O petróleo já era conhecido na Mesopotâmia a 3.000 anos a.c., sendo usado como
impermeabilizante de embarcações náuticas, ligantes na construção civil e
medicamentos (GIEBELHAUS, 2004).
O petróleo começou a despontar como energético no século XIX, por iniciativa de
George Bissel, que vislumbrou a utilização do petróleo como combustível para
iluminação. Porém, o petróleo era encontrado em afloramentos naturais, e a baixa
produção desses afloramentos não justificava a implantação de uma indústria para
seu refino e o uso como iluminante (YERGIN, 1990).
Bissel previu que quantidades em escala comercial poderiam ser obtidas com a
perfuração de poços. Coube a Edwin Laurentine Drake, conhecido como Coronel
Drake7, que financiado por Bissel e outros investidores, ser o pioneiro da indústria de
extração de petróleo nos Estados Unidos, com seu projeto de perfuração no estado
da Pennsylvania, no ano de 1859 (JONES, 1983).
O primeiro grande uso do petróleo foi para a produção de querosene de iluminação,
que permitiu ao homem estender o dia, e, assim, aumentar o número de horas
disponíveis para o trabalho. Porém, o querosene de iluminação foi logo superado pela

7

Em verdade Edwin Laurentine Drake era um condutor de trens desempregado, bastante tenaz e
persuasivo. Os financiadores do projeto decidiram enviar cartas para o hotel onde Drake havia se
hospedado, com a designação de coronel, a fim de que este obtivesse respeito dos homens envolvidos
no projeto de perfuração.
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lâmpada elétrica de Thomas Edson, e esta foi a primeira sinalização do fim da era do
petróleo, o que não aconteceu. Logo em seguida, os motores de combustão interna
iniciaram um novo ciclo de sustentabilidade do petróleo para alimentação dos veículos
automotivos, que demandaram enormes quantidades de gasolina, subproduto da
produção do querosene de iluminação, e que antes era descartado em rios no calar
da noite nos Estados Unidos (YERGIN, 1990).
Adicionalmente à matriz de transporte, o petróleo serviu como pedra fundamental para
diversos outros segmentos industriais. Na agricultura o petróleo se tornou vital na
síntese de fertilizantes nitrogenados, possibilitando a expansão do crescimento
populacional com a produção em grande escala de alimentos. A indústria
petroquímica floresceu, a partir da carboquímica, ancorada na indústria do petróleo,
colocando à disposição da sociedade moderna uma nova classe de materiais, os
polímeros, como alternativa para os materiais tradicionais: cerâmicos, ferrosos, vidro,
madeira, tecidos e couro.
Destacadamente, o fato do petróleo e seus derivados serem em sua maioria fluidos a
temperatura ambiente foi fundamental para que este energético se sagrasse vitorioso
na disputa com o seu principal concorrente, o carvão. Essa característica permitiu o
desenvolvimento de várias outras indústrias que puderam contar com um combustível
que apresentava vantagens para o deslocamento, criando um campo fértil para uma
ciência que evoluiu também em grande parte da necessidade de desenvolvimento da
indústria do petróleo, a Engenharia Química (PERKINS, 2003).
A matriz energética mundial sofreu uma grande transformação nos últimos três
séculos, em grande parte devido ao desenvolvimento do uso de combustíveis fósseis
que sustentaram a demanda por energia da sociedade industrial e urbana que se
formava, e que não conseguia ser atendida com os combustíveis renováveis
tradicionais, cuja matriz básica era a lenha.
O primeiro combustível fóssil de largo uso foi o carvão, considerado pilar da revolução
industrial inglesa. Na segunda metade do século XIX surge o petróleo que se
desenvolveu exponencialmente, e já no final da primeira metade do século XX
despontava como o principal energético da matriz energética mundial.
O petróleo ainda se mantém absoluto como o principal constituinte da matriz
energética mundial, e, assim, deve se manter na vanguarda por um longo período.
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Não obstante, a partir da última década, o cenário energético mundial sofreu
alterações, devido principalmente à elevação do preço do petróleo, que encorajou o
aparecimento de outros energéticos e a produção de fósseis de fontes não
convencionais. A Figura 1 apresenta a expansão em nível mundial do gás natural e
do carvão, e o surgimento de energéticos de origem renovável (BP, 2015).
O uso do carvão como energético é visto com muita ressalva devido às consequências
ambientais, porém, principalmente a China tem utilizado esse energético fóssil como
um dos pilares do seu desenvolvimento industrial, haja vista as relevantes reservas
do país, o que ocasiona uma menor dependência externa de energia (XIANG et al,
2013).
O gás natural aparece como o principal concorrente à supremacia do petróleo,
principalmente devido ao desenvolvimento de novas tecnologias de extração de gás
de reservatórios de baixa permeabilidade, em consequência da evolução de técnicas
de fraturamento hidráulico e de perfuração horizontal (WAKAMATSU & ARUGA,
2013). Adicionalmente, a movimentação e o transporte do gás natural têm se tornado
mais econômicos na medida do desenvolvimento de embarcações para o transporte
de gás natural liquefeito (GNL) e do aumento da capilaridade da malha de gasodutos
no continente (ASIBOR et al, 2013).
É intuitivo que o surgimento ou a expansão de substitutos ao petróleo dependa das
circunstâncias específicas de cada região do Globo, influenciadas por fatores
diversos, tais como o próprio preço do petróleo, razões geopolíticas, disponibilidade
de recursos fósseis, disponibilidade de recursos renováveis, grau de consciência
ambiental, novas tecnologias e nível de desenvolvimento industrial.
Na Rússia e na Europa Oriental o gás natural é representativo, haja vista a relevante
reserva russa que supre as necessidades energéticas dessas regiões. No Brasil a
energia hidráulica e os biocombustíveis são competitivos. Na China a disponibilidade
de carvão é utilizada para fornecer energia para diversos segmentos, e na França a
energia obtida da fissão nuclear ocupa uma posição de destaque, fruto da escassez
de recursos naturais.
O preço do petróleo se manteve em patamares elevados na última década, conforme
se observa na Figura 3, porém, eventos como o surgimento de novos produtores, a
exploração de fontes não convencionais, e a consciência ambiental criam um
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ambiente instável para a precificação do petróleo, o que pode levar a queda dos
preços e a inviabilidade de projetos como custos mais elevados.

Preço Petróleo - US$ Constante
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Figura 3: Preço histórico do petróleo a dólar constante de 2014
Fonte: BP, 2015

Atualmente a sociedade nutre cada vez mais o desejo de expandir suas necessidades
relacionadas ao conforto. Países em desenvolvimento pleiteiam condições
semelhantes aos países desenvolvidos, e buscam o progresso por todos os meios,
como é o caso da China com o uso quase irrestrito do carvão, ou do Brasil, que tem
lançado mão de fontes fósseis para a geração elétrica. Na mesma direção, os Estados
Unidos e o Canadá buscam a independência energética por meio da exploração de
fontes não convencionais de petróleo e gás natural.
Por outro lado, a sociedade tenta se fazer ouvir em sua expectativa de conciliar o
desenvolvimento com os recursos naturais. A sociedade de fato vive uma dicotomia:
conforto versus meio ambiente. Essa é a escolha a ser feita, em um mundo cujos
recursos naturais são limitados, e que a tecnologia nem sempre é capaz de apresentar
soluções que atendam os diversos desejos na mesma velocidade em que se
apresentam.
Nesse contexto, surge um ambiente fértil para a construção de cenários: será que a
necessidade de desenvolvimento de países como a China forçará a expansão do
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carvão na matriz energética mundial? Novas tecnologias de exploração de fontes não
convencionais sustentarão o petróleo na vanguarda da matriz energética mundial ou
somente o gás natural se beneficiará desse progresso? A pressão da sociedade
afetará primeiro a expansão do carvão e de energia provindas da fissão nuclear, e
deixarão o petróleo para segundo plano? A oferta de gás natural continuará se
expandindo de modo acelerado, ou o aumento dos custos e a pressão da sociedade
contrária ao uso de técnicas agressivas ao ambiente suavizarão esse crescimento?
A expectativa de preço para o petróleo e a sua volatilidade, associada ao progresso
tecnológico, viabilizará a inserção de energias alternativas, assim como, a produção
de petróleo por fontes não convencionais, ou, ainda, esforços em recuperação
terciária de campos de petróleo8? Será essa batalha entre as relações de custo e
benefício que determinará a primazia ou não do petróleo na vanguarda da matriz
energética mundial?
Nesse contexto em que fatores regionais9 surgem como fortalecimento para a
consolidação de fontes energéticas alternativas, surge a dúvida de como se dará o
desenvolvimento da indústria petroquímica. A indústria petroquímica se caracteriza
por ser uma indústria que aproveita excedentes do mercado energético. Assim se deu
o desenvolvimento da indústria petroquímica na Europa baseada em nafta, que não
encontrava colocação para essa corrente no mercado automotivo, assim como, do
etano nos Estados Unidos e Oriente Médio (ANTUNES, 2007).
Nas últimas décadas o Oriente Médio sustentou o crescimento da demanda
energética, conforme se observa na Figura 4. A indústria petroquímica, com a exceção
dos Estados Unidos e na última década do Oriente Médio, se estabeleceu
processando nafta derivada do petróleo, e de uma forma geral, pouco se alterava em
relação à matéria-prima, pois a fonte original, o petróleo, tinha origens bem definidas.

8

Em um reservatório de petróleo apenas uma parcela do óleo contido é recuperável por meio de
técnicas tradicionais. Essa parcela é variável e depende do tipo de petróleo, do reservatório, e das
interações entre o petróleo e as rochas constituintes desse reservatório. Em média apenas entre 15%
e 30% do óleo contido em um reservatório é passível de recuperação por técnicas convencionais. A
recuperação terciária se refere a um conjunto variado de técnicas utilizadas para aumentar a
recuperação de petróleo de um reservatório, tais como, entre várias outras, adição de calor para reduzir
a viscosidade do óleo e a adição de aditivos químicos para redução das interações do óleo com a
rocha.
9 Como fatores regionais seguem como exemplo o shale gas nos Estados Unidos, as areias
betuminosas do Canadá, o carvão na China, o pré-sal e a cana de açúcar no Brasil.
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Figura 4: Produção regional de petróleo
Fonte: BP, 2015

Na última década, em virtude da exploração de outros combustíveis fósseis, como o
carvão, e de técnicas não convencionais de produção de petróleo e gás natural, o
mundo tem observado o aparecimento em escala, de correntes que não encontraram
espaço na matriz energética, como o etano nos Estados Unidos e derivados do carvão
na China. Nos Estados Unidos, essa nova oferta de correntes encadeou um
movimento na indústria petroquímica de conversão de fornos de pirólise de nafta para
etano. Ainda, a nova oferta viabilizou a implantação de projetos petroquímicos que
utilizam tecnologias on-purpose, assim como, novos crackers a etano.
No Brasil é esperado que as importações de nafta sejam gradualmente substituídas
por novas correntes das reservas do pré-sal, em especial o etano, o propano, os
butanos, e os condensados. A indústria petroquímica chinesa provavelmente será
inserida nesse ciclo de transformação em busca de matérias-primas regionais e
acessíveis. Em resumo, a indústria petroquímica em nível mundial está em
transformação, e como sempre buscará matéria-prima competitiva no mercado de
energia.
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2.2
GÁS NATURAL: O COMBUSTÍVEL DA TRANSIÇÃO, A MATÉRIA-PRIMA DO
FUTURO

O gás natural é apontado como o combustível que permitirá o desenvolvimento de
uma economia com menores níveis de emissão de poluentes, haja vista a sua
abundância, menor emissão de CO2, e a queima limpa e eficiente quando comparado
a outros combustíveis (RIVARD et al, 2013).
O gás natural é composto majoritariamente por metano, sendo este o hidrocarboneto
que possui a maior relação de hidrogênios para cada átomo de carbono (4/1). Essa
característica confere ao gás natural o maior poder calorífico por unidade mássica
entre os combustíveis produzidos comercialmente na atualidade, conforme
apresentado na Tabela 110.

Tabela 1: Poder calorífico dos combustíveis

Produto

Poder Calorífico Inferior (kcal/kg)

Gás Natural

11.259

Propano

11.057

Petróleo

10.190

Gasolina

10.400

Diesel

10.100

Óleo Combustível

9.590

Coque de Petróleo

7.047

Carvão Mineral

6.900

Etanol

6.750

Fonte: EPE, 2013

O gás natural pode ser considerado o energético do futuro ou da transição para se
chegar ao futuro, que seria o hidrogênio (BROUWER, 2009). Adicionalmente ao fato

10 O gás hidrogênio é o energético que possui a maior quantidade de energia por unidade mássica
(28.700 kcal/kg), pois em sua estrutura molecular constam apenas ligações hidrogênio-hidrogênio.
Porém, o gás hidrogênio não foi considerado na análise entre os energéticos, haja vista que seu uso
como energético ainda não se mostrou comercialmente viável.
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de conter o maior poder calorífico por unidade mássica entre os hidrocarbonetos,
agrega também três outras importantes vantagens: (i) a menor emissão de CO2, SOx
e particulados na queima; (ii) o fato de ser um gás nas condições de pressão e
temperatura ambiente; (iii) ser um energético de mais simples operação na indústria,
quando comparado ao diesel, óleo combustível, e ao carvão.
Nos últimos anos o gás natural tem apresentado taxas de crescimento superiores ao
petróleo na matriz energética mundial, porém, no passado, foi diferente. Desde o início
da exploração comercial do petróleo, o uso do gás natural ficou muito restrito à
existência de centro consumidor nas proximidades do local de produção, o que não é
comum acontecer. Isso se deve, em grande parte, ao fato de ser o gás natural um
produto gasoso que requer altas pressões ou baixas temperaturas para o seu
armazenamento ou transporte, o que encarece significativamente os custos dos
materiais usados na construção de dutos e armazenagem.
Em virtude dessa dificuldade de se transportar o gás natural de uma região produtora
ao centro consumidor, o gás natural teve seu uso restringido. Nas regiões de produção
em que não foi possível o seu aproveitamento, as reservas de gás não associado11
deixaram de ser produzidas, ou nos reservatórios de gás natural associado ao
petróleo, muitas vezes o gás era queimado e aproveitado comercialmente somente o
petróleo.
Atualmente, por força das pressões ambientais, tem-se mitigado consideravelmente a
queima do gás natural no local de produção. A Figura 5, como exemplo, apresenta a
evolução do Índice de Utilização do Gás (IUGA) no Brasil, que tem crescido nos
últimos anos, porém ainda em patamares inferiores aos de outros países.

11

O gás natural pode ser encontrado no reservatório de duas formas: (i) não associado ao petróleo, ou
seja, quando há no reservatório uma fase exclusivamente gasosa; (ii) com o gás natural associado ao
petróleo, ou seja, quando as condições de pressão e temperatura do reservatório, associada com as
interações físico-químicas existentes entre os hidrocarbonetos permitem a solubilização do gás natural
nos hidrocarbonetos líquidos.
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Figura 5: Índice de Utilização do Gás no Brasil
Fonte: EPE, 2013

Adicionalmente, a evolução da engenharia de materiais propiciou a redução dos
custos dos materiais empregados na construção de gasodutos e embarcações
especializadas no transporte do gás natural. Paralelamente, a malha de gasodutos
urbanos foi se expandindo gradualmente, permitindo a capilaridade do produto e o
acesso até mesmo aos pequenos consumidores (VASCONCELOS et al, 2013).

2.2.1 Características do Gás Natural

Muito se discute as diferenças entre o petróleo e o gás natural. As incontroversas
diferenças de comportamento físico levam a conclusão intempestiva de que são
produtos diferentes, pois um se encontra na fase líquida e o outro na fase gasosa,
quando submetidos às condições de pressão e temperatura ambiente. Entretanto,
quando se afasta do foco meramente relativo ao comportamento físico e se volta à
análise físico-química, verificam-se muitas semelhanças.
A primeira é que ambos possuem em sua composição majoritariamente os
hidrocarbonetos, dessa forma, poder-se-ia considerar o gás natural como um petróleo
extremamente leve. Outra consideração está relacionada ao fato de ambos estarem
submetidos ao mesmo processo de formação: ação do tempo, degradação
microbiana, pressão e temperatura.
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Na maior parte dos casos, petróleo e gás natural compartilham do mesmo
reservatório, e, em muitas ocasiões, torna-se impossível distinguir um do outro nas
condições do reservatório, quando se diz que o gás natural está associado ao
petróleo.
Porém, por razões múltiplas, faz-se necessário criar classificações para o gás natural
e para o petróleo, principalmente por aquelas relacionadas à apuração de royalties12
e demais obrigações tributárias13.
No Brasil, a Lei 9.478/97, denominada Lei do Petróleo, encarregou-se de estabelecer
nos incisos I e II, do Art 6º, a primeira diferenciação do que é petróleo e do que é gás
natural, porém, esta lei não é suficiente para caracterizar os produtos comerciais
derivados do processamento do gás natural14, atribuição delegada a diversas leis
ordinárias, e resoluções da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP), Ministério de Minas e Energia (MME), Secretaria da Receita
Federal (SRF), órgãos ambientais, entre outros. O texto da Lei 9.478/97 é transcrito
abaixo.

“Art. 6° Para os fins desta Lei e de sua regulamentação ficam estabelecidas as seguintes definições:
I - Petróleo: todo e qualquer hidrocarboneto líquido em seu estado natural, a exemplo do óleo cru e
condensado;
II - Gás Natural ou Gás: todo hidrocarboneto que permaneça em estado gasoso nas condições
atmosféricas normais, extraído diretamente a partir de reservatórios petrolíferos ou gaseíferos,
incluindo gases úmidos, secos, residuais e gases raros; ”

12

Royalty é uma palavra de origem inglesa que se refere a uma importância cobrada pelo proprietário
de uma patente de produto, processo de produção, marca, entre outros, ou pelo autor de uma obra,
para permitir seu uso ou comercialização. No caso do petróleo, os royalties são cobrados das
concessionárias que exploram a matéria-prima, de acordo com sua quantidade. O valor arrecadado
fica com o poder público. Segundo a atual legislação brasileira, estados e municípios produtores – além
da União – têm direito à maioria absoluta dos royalties do petróleo. A divisão atual é de 40% para a
União, 22,5% para estados e 30% para os municípios produtores. Os 7,5% restantes são distribuídos
para todos os municípios e estados da federação (SENADO FEDERAL, 2015).
13 As demais obrigações tributárias recebem alíquotas e destinações diferentes. Por exemplo, o Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviço (ICMS) relativo a petróleo e derivados a maior parte do
tributo fica no estado de destino, enquanto que para o gás natural e derivados o estado de origem é
quem fica com a maioria dos recursos.
14 A definição de petróleo e gás natural na Lei 9.478/97 é geral. Essa característica é comum em um
ordenamento jurídico, nas quais as leis superiores se encarregam de estabelecer os fundamentos, e
delegar as particularidades para as leis ordinárias inferiores.
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A Figura 6 é utilizada para exemplificar as diferenças entre petróleo e gás natural, e
auxiliar na identificação dos diversos subprodutos do processamento do gás natural.
A mesma apresenta um reservatório de gás associado interligado a uma plataforma
de produção offshore, que por sua vez está interligada a uma central de
processamento de gás natural.

Figura 6: Esquema de um campo de produção de petróleo e gás natural
Fonte: PETROBRAS, 2013

A exploração se dá na fase líquida, em geral priorizada devido ao maior valor
comercial do petróleo. No entanto, nas condições do reservatório, o gás pode estar
na fase líquida, solubilizado no petróleo devido às condições de pressão, temperatura
e interações físico-químicas existentes entre os hidrocarbonetos.
Quando essa fase líquida alcança a plataforma, e nesta encontra condições de
pressão e temperatura muito distintas das encontradas no reservatório15, em geral
mais amenas, ocorre uma separação de fases. O produto que nas condições de
plataforma se mantem na fase líquida é denominada petróleo, enquanto que aquele
que antes no reservatório se encontrava na fase líquida e nas condições operacionais
da plataforma se separa em uma fase gasosa, é classificado como gás natural, ou
15

As condições operacionais de uma plataforma em geral são muito próximas das condições
ambientais, pressão próxima a atmosférica e temperaturas que variam entre 10 e 40ºC.
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melhor, gás natural rico16, um produto ainda inadequado para a comercialização. Essa
é a distinção feita pela Lei 9.478/97, que como mencionada é insuficiente para
caracterizar produtos, porém é adequada para apuração de royalties e tributos.
O petróleo na plataforma é tratado para a retirada de água, sais e sedimentos, e, em
geral, atinge as especificações necessárias para comercialização. Quanto ao gás,
este pode ser direcionado para quatro aplicações: (i) para geração de energia
consumida na própria plataforma; (ii) nas operações de gas lift17; (iii) reinjeção18; (iv)
envio para processamento para fins de comercialização.
O gás que é enviado para o processamento para originar os produtos comerciais
segue pelo gasoduto que interliga a plataforma à central de processamento de gás.
Ao percorrer esse gasoduto, o gás encontra condições muito distintas da plataforma,
como pressões da ordem de 10 kg/cm2 e temperaturas próximas a 4ºC, comuns no
fundo dos oceanos. Nessas condições, hidrocarbonetos mais pesados, que na
plataforma se encontravam na fase gasosa, condensam-se, gerando novamente no
duto uma fase líquida e outra gasosa.
Na chegada à central de processamento de gás, a fase gasosa é enviada a uma planta
denominada de Unidade de Processamento de Gás Natural (UPGN) para remoção
dos compostos mais pesados, a fim de especificá-lo para comercialização. A fase
líquida é direcionada para uma planta comumente chamada de Unidade de
Processamento de Condensado de Gás Natural (UPCGN), que tem por objetivo
segregar os compostos mais pesados em produtos comerciais, a saber: etano,
propano, butanos e gasolina natural.
Tanto as UPGN’s quanto as UPCGN’s fazem uso de torres de destilação operadas a
moderadas pressões e baixas temperaturas para promover a segregação dos

16

A expressão gás natural rico está relacionada ao gás natural em sua forma bruta, contendo ainda
uma proporção de hidrocarbonetos com mais de dois átomos de carbono acima do especificado pela
legislação.
17 Gás Lift é uma técnica de elevação de petróleo. Nesta o gás é injetado na base do poço de produção
com vistas a reduzir a densidade do óleo, e de forma menos impactante para a produção como veículo
de arraste do óleo. Trata-se de uma das principais técnicas de elevação do petróleo, sendo a outra o
bombeio centrífugo submerso.
18 A reinjeção do gás é utilizada para dois propósitos: (i) armazenar o gás no reservatório até que se
viabilize o seu uso ou transporte, a fim de evitar a queima; (ii) exercer pressão no reservatório com
vistas ao aumento da produção de óleo. Ressalta-se que o mais comum é a injeção de água no
reservatório para o aumento da pressão em um reservatório.
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produtos comerciais. A Figura 7 apresenta uma configuração esquemática de uma
UPGN/UPCGN.

Figura 7: Esquema de processamento de gás natural
Fonte: Elaboração própria

2.2.2 Derivados do Gás natural Rico e a Indústria Petroquímica

Os derivados do gás natural rico são destinados em sua maioria ao mercado
energético. Entretanto, o gás natural desempenha uma função relevante na indústria
petroquímica, visto que todos os seus derivados são utilizados como matéria-prima
para a geração dos petroquímicos básicos nos processos de pirólise. Uma melhor
descrição das matérias-primas petroquímicas é trazida no Capítulo 3, porém, a Figura
8 apresenta um cenário simplificado da utilização dos derivados do gás natural na
indústria petroquímica.
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Figura 8: Árvore de precursores petroquímicos derivados do gás natural
Fonte: Elaboração própria

2.2.3 Fontes de Petróleo e Gás natural Não Convencionais

A indústria de exploração de petróleo19 é conhecida por seu elevado nível de
incerteza. Apesar da evolução do desenvolvimento das técnicas geológicas e
geofísicas, passados mais de 150 anos desde o início dos trabalhos pioneiros, a
tecnologia existente ainda se mostra incapaz de determinar com um nível razoável de
precisão se há ou não a ocorrência de hidrocarbonetos. Os profissionais da indústria
do petróleo costumam dizer que o único método capaz de afirmar a presença de
hidrocarboneto em um reservatório é a broca. É na perfuração, com os cascalhos
impregnados de óleo chegando à superfície da sonda de perfuração, que o geólogo
pode afirmar de modo inequívoco sobre a existência ou não de hidrocarbonetos em
um reservatório. Uma faixa de consenso entre os operadores da indústria do petróleo
é de que apenas entre 15% e 30% dos esforços de perfuração logram êxito.
Porém, a simples existência do petróleo em um reservatório é insuficiente para
comprovar a viabilidade da produção dessa jazida, pois o volume de hidrocarbonetos
pode não justificar os esforços de produção, com a instalação de plataformas, a
construção de dutos ou a contratação de embarcações e outros serviços auxiliares.
Essas incertezas fizeram com que o maior ícone da indústria do petróleo, J.D.
Rockefeller se mantivesse décadas afastado das atividades de exploração e produção

19

Inclua-se no termo indústria de exploração do petróleo, a exploração do gás natural também.

46

de petróleo, e se dedicasse exclusivamente às atividades de downstream20 (YERGIN,
1990).
Adicionalmente às incertezas relativas ao volume de óleo21 em um reservatório, existe
uma grande preocupação em relação à quantidade de óleo que pode ser extraída do
reservatório, o que leva necessariamente a uma análise litológica das rochas que
compõem a jazida, para uma melhor avaliação do tamanho dos poros e minerais que
constituem as rochas. A análise litológica é de fundamental importância para a
determinação da permeabilidade do meio rochoso, e interações físico-químicas entre
o óleo e a rocha, parâmetros essenciais para a estimativa de volumes recuperáveis
(XINJUN et al, 2012).
A esses reservatórios cujos parâmetros de permeabilidade da rocha, com tamanhos
reduzidos dos poros, ausência de conectividade entre as células rochosas, e elevadas
interações físico-químicas entre o óleo e a rocha, diz-se que necessitarão de técnicas
de exploração e produção não convencionais22 para efetivar a elevação do óleo à
facilidade de produção23.
O petróleo e o gás natural são formados em rochas ditas geradoras. Nessas rochas,
o óleo é formado pela ação do tempo, pressão, temperatura e ação microbiana. Parte
dos hidrocarbonetos formados nas rochas geradoras migram para rochas com maior
porosidade, ditas reservatórios, onde são aprisionados por armadilhas geológicas.
Nos casos em que os poros possuem geometria adequada e capilaridade, permitindo
a permeabilidade do óleo em vazões econômicas, estes recebem a denominação de
fonte convencional, pois as técnicas de produção serão as comumente empregadas
na indústria do petróleo.
A outra parte dos hidrocarbonetos formados nas rochas geradoras que não
conseguem migrar para rochas mais porosas e que acabam aprisionados na própria
rocha geradora, formando o que se denomina de reservatório não convencional,

20 As atividades de downstream estão relacionadas aquelas que se iniciam após a produção e
exploração do petróleo, incluem-se a logística de movimentação de petróleo e derivados, refino,
distribuição e petroquímica. As atividades Upstream dizem respeito às operações de produção de
petróleo.
21 Interprete-se o termo, óleo aqui, utilizado como sendo o fluido presente no reservatório, seja este
gasoso ou líquido.
22 Entre as fontes não convencionais, como exemplo, estão inclusas também as areias betuminosas do
Canadá ou o xisto betuminoso no Estado do Paraná.
23 Entenda-se facilidade de produção, uma plataforma, ou uma planta para tratamento do petróleo ou
gás natural.
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devido à baixa permeabilidade. Outro fator geológico importante na formação de
reservatórios de baixa permeabilidade diz respeito à cimentação dos grãos rochosos
em um reservatório com geometria adequada dos poros, eliminando a capilaridade, e
interrompendo a permeabilidade da rocha (NACIONAL ENERGY BOARD, 2009).
Mesmo em um reservatório convencional, a recuperação de hidrocarbonetos ocorre
em um percentual mínimo, que varia de reservatório para reservatório, porém uma
faixa média aceitável se encontra entre 20% e 50% (DONALDSON et al, 1989).
Após a extração do óleo até o limite do econômico obtido por técnicas
convencionais24, o reservatório, em geral, é abandonado, contendo, no entanto, uma
substancial parcela do óleo inicialmente contido. Esse reservatório abandonado,
agora agrega as essenciais características de um reservatório não convencional. A
recuperação de óleo desse reservatório é promovida por meio de aplicações de
técnicas chamadas de recuperação terciária, que englobam entre outras, o
fraturamento, a estimulação química, a combustão in-situ, a injeção de vapor, a
injeção de gases, a injeção de soluções poliméricas e surfactantes (AHMED &
MEEHAN, 2012). Como essas técnicas não são usuais, poder-se-ia chamar também
de não convencionais os reservatórios que necessitam de recuperação terciária.
Enfim, a indústria petroquímica, em especial a americana, caminha a passos largos
no sentido de ampliar o uso dos derivados do gás natural como matéria-prima. Os
Estados Unidos se veem diante de uma verdadeira revolução energética, que tem
beneficiado amplamente a indústria petroquímica americana, alavancada pela
produção de petróleo e gás de reservatórios não convencionais, popularmente
convencionados de gás de xisto, gás de folhelho ou shale gas.
Toda essa introdução, que buscou descrever a ocorrência de vários reservatórios
considerados não convencionais, fez-se necessária para esclarecer que o termo não
convencional possui um contexto lato, que não se resume apenas ao gás de xisto,
convencionado como shale gas.

24

Aqui o entendimento do termo técnicas convencionais se resume a produção por meio de
recuperação primária e secundária. A recuperação primária está relacionada à produção do
reservatório devido à pressão inicial existente no reservatório. A recuperação secundária busca manter
a pressão do reservatório, em geral com a adição de água, gás, ou químicos redutores de densidade e
viscosidade.
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2.2.4 A Revolução Energética nos Estados Unidos e a Exploração de Fontes
Não Convencionais

O petróleo e o gás natural produzidos em reservatórios não convencionais, por meio
de técnicas de perfuração horizontal, associada ao fraturamento hidráulico, é o que
tem propiciado a revolução energética presenciada nos Estados Unidos.
O termo shale gas gera controvérsias, pois as formações rochosas de xisto ou
folhelhos não são as únicas exploradas nos Estados Unidos, assim como, não apenas
o gás natural é produzido dessas formações, como também o petróleo. Em resumo, a
melhor abordagem é fazer alusão a reservatórios não convencionais, como aqueles
em que não é possível a exploração e produção por meio de técnicas convencionais,
independentemente que esses reservatórios sejam de xisto, rochas carbonáceas,
calcário, ou qualquer outro mineral. Independe também, que a técnica de produção
envolva outras distintas do fraturamento hidráulico, como a extração com solvente de
óleo de xisto no Brasil, ou de areias betuminosas no Canadá.
HOLDITCH (2013) propôs uma definição do que seriam reservatórios convencionais
e não convencionais. Segundo este autor, um reservatório convencional é aquele em
que as características da formação rochosa conferem ao óleo uma boa mobilidade.
Nesses reservatórios se faz necessário somente a perfuração para que a produção
ocorra em volumes comerciais. Aos não convencionais, Holditch define como aqueles
que se faz necessário alguma estimulação para a recuperação de volumes
comerciais. A Figura 9 apresenta classificação proposta por Holditch.
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Figura 9: Classificação dos reservatórios
Fonte:Holditch, 201325

Como formação rochosa característica, os folhelhos se caracterizam por apresentar
baixa ou nenhuma permeabilidade ao óleo, sendo estes um bom exemplo para ilustrar
o tipo de formação rochosa que tem viabilizado o acréscimo substancial da produção
de petróleo e gás natural nos Estados Unidos. A Figura 10, extraída do site da Energy
Information Administration (EIA), apresenta formações rochosas compostas por
folhelhos.

Figura 10: Formações rochosas compostas por folhelhos
Fonte: EIA, 2014

25

O gráfico infere que quanto menor o preço do petróleo, menor a atratividade dos recursos não
convencionais e dos esforços em desenvolvimento e tecnologia para sua exploração.
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A permeabilidade do óleo em um folhelho, quando possível, ocorre apenas no sentido
longitudinal. Devido ao fato de as camadas sobrepostas serem impermeáveis, a área
disponível para a migração do óleo ao poço se torna muito restrita, inclusive com a
utilização da perfuração horizontal, técnica que há muito é dominada na indústria do
petróleo (HOLDITCH, 2013).
Entretanto, a produção de petróleo e gás natural em reservatórios compostos por
folhelhos é realizada há muitos anos em várias partes do mundo, inclusive no Brasil,
no campo de Carmópolis (SE).
A produção nesses reservatórios se tornou possível, pois a natureza fez o trabalho
que hoje o homem conseguiu sintetizar, o fraturamento. O fraturamento natural,
causado entre outros eventos, principalmente por terremotos ou deslocamentos das
placas tectônicas, criam caminhos alternativos entre as camadas de folhelhos,
aumentando a capilaridade e consequentemente a permeabilidade, permitindo ao
fluido se deslocar em todas as direções. O grande feito recente da engenharia de
petróleo foi o desenvolvimento de técnicas que permitiram o fraturamento artificial de
reservatórios não convencionais, de forma econômica.

2.2.5 O Fraturamento Hidráulico
A técnica de fraturamento hidráulico consiste em injetar uma mistura aquosa26no
reservatório, a uma pressão que seja superior a pressão de fraturamento da formação,
de modo a causar fissuras na formação rochosa, a fim de criar caminhos preferenciais
para a movimentação do óleo.
A composição da mistura aquosa para o fraturamento hidráulico dependerá da
formação rochosa, das características do óleo e das interações físico-químicas
existentes entre o óleo e a rocha. No entanto, em geral, além da água que constitui a
maior proporção (superior a 90%), é comum a mistura conter também outros produtos
(WANG, 2014):

26 Buscou-se utilizar o sentido químico estrito da palavra, evitando o termo solução, uma vez que tais
misturas formam fases distintas, pois em sua constituição existem materiais sólidos, como a areia.
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A classe de materiais utilizados no faturamento hidráulico de reservatórios não
convencionais em muito se assemelha a já dominada ampla gama de produtos
utilizados no fraturamento de reservatórios convencionais. Abaixo seguem listados os
principais produtos utilizados nas operações de fraturamento, conforme levantado por
XAVIER et al (2013).
Ácidos: A acidificação de matriz é uma técnica de estimulação na qual se injeta
uma solução ácida na formação, a fim de dissolver parte dos minerais
presentes na sua composição mineralógica, aumentando ou recuperando a
permeabilidade da formação.
Material propante: É utilizado para manter os poros criados no fraturamento
abertos. Utiliza-se uma ampla gama de materiais, desde areia, polímeros, e
materiais cerâmicos.
Inibidores de corrosão: diferenciados de acordo com o tipo de ácido,
temperatura e metalurgia envolvida. O objetivo dos inibidores de corrosão é
minimizar o efeito corrosivo da solução ácida, protegendo o revestimento
metálico, as ferramentas e equipamentos utilizados na operação de
fraturamento. Geralmente, na acidificação, são utilizados tensoativos que
formam um filme sobre a superfície a ser protegida;
Solventes: utilizados como separadores, coadjuvantes na quebra de emulsão,
e removedores de depósitos orgânicos;
Sequestradores de ferro: Evitam a precipitação de hidróxidos ferrosos e
férricos, além de evitar a formação de borras;
Surfactantes: utilizados para prevenir emulsões e borras;
Agentes divergentes: Promovem a obstrução temporária de regiões de maior
permeabilidade, de maneira a permitir o tratamento das zonas de menor
permeabilidade. Há uma grande variedade de produtos comerciais que podem
ser utilizados com este objetivo. No entanto, os fluidos preparados devem
apresentar propriedades especiais, de modo a resistirem às condições do
reservatório. Normalmente são utilizados como agentes divergentes resinas
solúveis, ácido benzóico, sal grosso, espumas e géis reticulados.
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2.2.6 Fontes não Convencionais de Produção de Gás Natural: Incertezas

As reservas não convencionais de hidrocarbonetos agregam algumas particularidades
que conferem vantagens econômicas, o que justifica a exploração em larga escala.
A principal das vantagens está relacionada com a grande extensão das jazidas e dos
elevados volumes de hidrocarbonetos contidos. Esse fato propicia uma vantagem
competitiva, pois requer menor investimento em malha dutoviária e instalações de
tratamento, quando comparado com as fontes convencionais, que acumulam
quantidades menores de hidrocarbonetos e se encontram distantes uma das outras.
Apesar dos grandes volumes de hidrocarboneto contido nos reservatórios não
convencionais, não obstante os poucos dados experimentais existentes, estima-se
uma recuperação limitada, que varia entre 5% e 20% no atual estado da arte da
tecnologia, conforme estimaativa do Energy Resources Conservation Board (ERCB,
2008).
O fraturamento hidráulico obteve avanços importantes na última década, entretanto,
o seu alcance prático ainda é limitado, ou seja, a área impactada pela aplicação da
técnica atinge apenas uma pequena porção do reservatório. Dessa forma, o restante
do reservatório continua com a característica original de baixa permeabilidade, com a
inviabilidade da produção.
A produção na área de alcance do fraturamento hidráulico apresenta declínio em taxas
muito superiores às observadas na produção de campos convencionais. Esses fatores
levam a perfuração de mais poços para que seja mantida a produção de um campo,
elevando os custos da exploração, conforme apresentado na Figura 11.
A necessidade de perfurar poços sequenciais para manter a produção em níveis
economicamente aceitáveis leva necessariamente a ocupação de mais áreas, que
antes eram destinadas à fixação urbana, agricultura, criação de gado, entre outras
atividades.
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Figura 11: Dinâmica de perfuração para manutenção da produção em um campo não convencional
Fonte: GUARNONE, 2012

Adicionalmente ao fato da necessidade de ocupação de áreas gerar um custo
adicional para a atividade de exploração e produção dos campos não convencionais,
os residentes de áreas urbanas mantêm um contato próximo com as atividades
industriais, o que leva a insatisfações crescentes devido ao nível de ruído,
particulados, emissão de produtos tóxicos, saúde pública, redução da qualidade de
vida, problemas urbanísticos e estéticos, e desvalorização de imóveis (FRY, 2013).
Ainda em uma fase de amadurecimento, a aplicação da técnica de faturamento
hidráulico na exploração de fontes não convencionais tem gerado movimentos em
setores da sociedade contrários a atividade. A Figura 12 apresenta uma fotografia
aérea do campo de Jonah, no Estado Americano de Wyoming, na qual se pode
observar os inúmeros poços que foram perfurados para a exploração do campo, e
seus efeitos sobre os aspectos urbanísticos. A fotografia encontra-se postada no site
da NYRAD (2013), organizado por residentes do Estado de Nova York contrários à
exploração de gás natural com o uso da técnica de faturamento hidráulico.
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Figura 12: Vista aérea do campo de Jonah
Fonte: NYRAD, 2013

2.2.7 A Exploração de Petróleo e Gás Natural de Fontes não Convencionais nos
Estados Unidos e sua Influência na Indústria Americana

A revolução industrial do século XIX transformou profundamente a sociedade, que
presenciou a transição de uma economia baseada no trabalho manual, que utilizava
de força animal, para uma economia construída em base manufatureira, cujo elemento
principal da transformação era a máquina. A revolução industrial foi uma
consequência da revolução prévia, o domínio da energia a vapor (WRIGLEY, 2011).
A partir de então, a indústria aumentou sua capacidade produtiva de forma
exponencial, que pode ser dividida, de acordo com o sugerido por CHIAVENATO
(2010), em seis períodos, conforme apresentado na Figura 13.
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Figura 13: Evolução da indústria
Fonte: CHIAVENATO, 2010

O desenvolvimento da energia a vapor foi o principal instrumento de inovação da
Revolução Industrial (1780-1860), tendo o ferro como o principal material de
engenharia para a construção de máquinas e equipamentos, e, consequentemente,
para a expansão da capacidade produtiva das indústrias. O período subsequente,
definido como “Desenvolvimento Industrial”, marca a consolidação do crescimento
industrial e o surgimento de outros atores para competir com a energia a vapor e o
ferro, principalmente a eletricidade e os motores de combustão interna, e o aço no que
tange aos materiais de engenharia.
Entre os anos de 1914 e 1945, compreendido o período entre guerras, houve a
predominância das atividades industriais voltadas para as necessidades bélicas.
Nesse período, definido como “Gigantismo Industrial”, é marcado pelo surgimento de
grandes corporações, com atividades transnacionais, entre as quais são citadas como
exemplo a Standard Oil, a Shell, a General Eletric, o J.P.Morgan. Porém, o fato
marcante é a ascensão dos Estados Unidos como principal força armamentista e
econômica do século XX.
O período compreendido entre os anos de 1945 e 1980 é definido por Chiavenato
como fase “Moderna da Indústria”. Nesse período a prioridade por bens
armamentistas é substituída por bens de consumo, e foi acompanhado pela evolução
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de inúmeras tecnologias, como a fissão nuclear e a eletrônica, o que acarretou um
aumento expressivo na capacidade produtiva, e, consequentemente, da demanda por
energia. Desde então, a demanda por energia da economia americana não mais
conseguiu ser atendida pela produção daquele país, conforme observado na Figura
14, que a apresenta a razão entre a produção de energia nos Estados Unidos e a
demanda.

Figura 14: Razão percentual da produção/demanda de energia nos Estados Unidos
Fonte: EIA, 2014

Na década de 1970, a razão entre a produção/demanda de energia nos Estados
Unidos e a demanda apresentou uma tendência de alta, motivada pelo
desenvolvimento da produção de energia no mercado interno, de modo a minimizar a
dependência externa, reflexo das crises do petróleo ocorridas na referida década. A
partir da segunda metade da década de 1980 esse fator decresceu continuamente até
o início da segunda metade da década de 2000, quando passou a apresentar uma
recuperação contínua.
O período posterior ao ano de 1980, convencionado por Chiavenato com a “Fase da
Globalização”,

é

marcado

pelo

consumismo,

facilitado

pelas

transações

internacionais, e pelo fluxo de informações pela internet, o que acarretou
inevitavelmente no aumento da demanda por energia. A razão da produção de energia
nos Estados Unidos pela demanda decresceu continuamente até a segunda metade
da década de 2000, quando então passou por uma expressiva recuperação.
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A Figura 15 apresenta o balanço energético nos Estados Unidos no ano de 2013. A
produção interna de energia nos Estados Unidos correspondeu a 83,7% da demanda
interna, dos quais o gás natural representou 25,6%, superando inclusive a oferta
interna de petróleo.

Fluxo de energia nos Estados Unidos (quatrilhão de BTU)

Figura 15: Balanço energético dos Estados Unidos da América
Fonte: EIA, 2014

A disponibilidade de energia fortalece a economia americana, especialmente no que
tange à atividade industrial, que se torna cada vez mais competitiva. A Figura 16
apresenta o preço do gás natural em várias partes do mundo, de onde se infere a
competitividade da indústria americana.
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Figura 16: Preço regional do gás natural
Fonte: BP, 2014

Até a segunda metade da década de 2000 não havia grandes disparidades de preços
do gás natural comercializado nos Estados Unidos em comparação a outras partes do
mundo. Entretanto, a partir desse período, o preço do gás natural nos Estados Unidos
se descolou não somente em relação aos preços de referência em outras regiões do
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Globo, como também em relação ao petróleo, conforme apresentado na Figura 17.

Gás Natural Henry Hub

Figura 17: Comparação entre o preço do gás natural e do petróleo nos Estados Unidos
Fonte: BP, 2014
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Adicionalmente à indústria, o gás natural tem expandido suas fronteiras na matriz de
transportes, e, principalmente, na geração elétrica, deslocando outros energéticos,
como o carvão e derivados de petróleo, conforme se observa na Figura 18. Projetase que a geração elétrica seja o segmento que continuará a alavancar a demanda por
gás natural nos Estados Unidos, superando inclusive o carvão (EIA, 2014).

Figura 18: Consumo de gás natural nos Estados Unidos por segmento
Fonte: EIA, 2014

Entre os anos de 2005 e 2013, a produção de gás natural nos Estados Unidos cresceu
34%. No período de 2007 a 2013 a produção de gás natural de reservatórios de
folhelhos aumentou 192% (EIA, 2014). A Figura 19 apresenta a importância dos
reservatórios não convencionais na produção de gás natural dos Estados Unidos.
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Figura 19: Produção de gás natural nos Estados Unidos da América
Fonte: EIA, 2014

2.2.8 A Competitividade da Indústria na Exploração de Petróleo e Gás Natural
de Campos Não Convencionais

Muitos setores da indústria americana têm se beneficiado da oferta de gás natural a
preços mais baixos quando comparados a outras regiões do mundo. Existem fatores
específicos que permitiram a exploração em grande escala de reservatórios não
convencionais nos Estados Unidos, e que dificilmente poderão ser replicados em
outras partes do mundo, mesmo diante da abundância de reservas observadas em
algumas regiões (MELIKOGLU, 2014).
A evolução do desenvolvimento da produção em reservatórios não convencionais nos
Estados Unidos teve início no final da década de 1970, quando o país viu suas
reservas provadas de gás natural caírem a níveis da década de 1950, conforme se
observa na Figura 20.
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Figura 20: Evolução das reservas provadas de gás natural dos Estados Unidos
Fonte: EIA, 2014

Diante do declínio das reservas, o governo americano implantou uma série de
medidas voltadas para o desenvolvimento da produção de gás natural em
reservatórios não convencionais. Entre as medidas, encontram-se investimentos em
pesquisa e desenvolvimento, desregulamentação do preço do gás natural advindo de
fontes não convencionais, incentivos tributários e livre acesso aos gasodutos (WANG
& KUPNICK, 2013).
Adicionalmente aos esforços de âmbito governamental, a exploração de gás natural a
partir de fontes não convencionais nos Estados Unidos contou com as seguintes
facilidades (MAYA, 2013):
•

A rentabilidade da exploração de gás natural em reservatórios não
convencionais é favorecida em empreendimentos que visam ganho de escala,
por ser intensiva em capital, e que estejam próximos aos grandes centros
consumidores, tal qual ocorre nos Estados Unidos, cujo mercado energético é
o maior do mundo.

•

As características relativas à porosidade e permeabilidade são favoráveis nos
reservatórios não convencionais dos Estados Unidos.
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•

Os Estados Unidos contam com uma ampla malha de gasodutos, que
interligam as várias partes do país, e, diferentemente de outros países, não se
verifica monopólios na produção, transporte e distribuição de gás natural.

•

As reservas não convencionais de gás natural estão localizadas em áreas
remotas, com baixa densidade demográfica, resultando em custos menores no
arrendamento de terras.

•

As reservas não convencionais estão próximas a regiões produtoras de óleo e
gás convencionais, favorecendo, entre outras vantagens, o descarte em poços
abandonados da água efluente utilizada nas operações de faturamento
hidráulico e o aproveitamento da infraestrutura logística existente.

•

Há disponibilidade de água nas principais regiões de exploração de campos
não convencionais.

•

O subsolo nos Estados Unidos é de propriedade privada, favorecendo a livre
iniciativa, ao contrário do ocorre, por exemplo, no Brasil, onde o subsolo é de
propriedade da União.

2.2.9 Razões para o Baixo Preço do Gás Natural nos Estados Unidos

Na Figura 16 evidencia-se a disparidade de preços do gás natural encontrada nos
Estados Unidos, quando comparadas a outras regiões do mundo. Há razões que
explicam esse comportamento no curto e médio prazo, porém, devido ao caráter
embrionário da atividade, não há convicções formadas sobre a sustentabilidade
dessas razões em longo prazo (GULEN et al, 2013).
O preço do gás natural é influenciado por forças de mercado relacionadas à oferta e
demanda. Haja vista que a demanda e a oferta de gás natural não podem ser criadas
em curto prazo, variações na oferta ou demanda podem influenciar significativamente
os preços do gás natural nos Estados Unidos.
No que tange à oferta, o preço do gás natural pode ser influenciado por variações na
produção, estoque e volumes importados. Do lado da demanda, o preço do gás natural
é afetado por variações no crescimento econômico, variações das condições
climáticas e variações no preço do petróleo. Essas podem ser consideradas como
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variáveis comuns no mercado de gás natural, e que são observadas em outras partes
do mundo, porém, existem condições específicas da exploração de gás natural em
reservatórios não convencionais que afetam diretamente o preço do produto.
A indústria de produção de petróleo e gás natural de fontes não convencionais nos
Estados Unidos se estruturou de forma pulverizada, com a participação de uma
diversidade de agentes de pequeno e médio porte, quando comparados ao porte dos
tradicionais agentes presentes na exploração convencional.
Entretanto, apesar da redução do risco presente na exploração de fontes não
convencionais nos Estados Unidos, os custos da extração são intensivos. Em virtude
do porte limitado dessas empresas, as mesmas encontram dificuldades no seu fluxo
de caixa, e outras associadas à financiabilidade, o que as leva a necessidade de
produzir ao máximo no curto prazo, a fim de cumprir seus compromissos imediatos.
Essa dinâmica gera como consequência uma sobre oferta de produtos, com reflexo
direto na depreciação de preços.
Em longo prazo, no ambiente interno, a demanda por energia é quem guiará os preços
do gás natural e derivados nos Estados Unidos. Entretanto, conforme cenário do EIA
presente na Figura 18, a demanda por gás natural será determinada pela geração
termoelétrica e pelo segmento industrial, setores que em geral são dependentes de
investimentos intensivos, e que se não realizados refletirá diretamente no balanço
oferta-demanda de gás natural, com a manutenção da sobre oferta.

2.2.10 A indústria Petroquímica Americana e a Exploração de Fontes Não
Convencionais

O aumento da produção de petróleo e gás natural de fontes não convencionais nos
Estados Unidos conferiu competitividade à indústria americana, que dispôs de energia
barata proveniente do baixo preço do gás natural.
Uma indústria, em especial, a petroquímica de base produtora de derivados de eteno,
tem se beneficiado não somente do baixo preço do gás natural, como também da
competitividade de seus derivados. A Figura 21 apresenta a evolução dos preços do
etano em comparação à nafta, e ao valor energético do mesmo em relação ao gás
natural.
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Nota-se da análise da Figura 21 que o etano representa uma vantagem expressiva
em relação à nafta, e que, inclusive, o etano, apresenta custo até mesmo inferior ao
gás natural, quando comparado por valor energético.

Figura 21: Evolução dos preços do etano e da Nafta
Fonte: ANDRE et al, 2012

A disponibilidade de matéria-prima barata tem levado a indústria petroquímica
americana a um movimento de transformação, que visa à busca de competitividade
advinda do baixo custo do etano. O Quadro 1 evidencia esse movimento,
apresentando os novos projetos de crackers anunciados nos Estados Unidos que
farão a pirólise do etano.
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Quadro 1: Projetos de novos crackers a etano nos Estados Unidos

Empresa

Capacidade (kta)

Localização

Operação

Chevron Phillips Chemical

1.500

Texas

2017

Exxon Mobil Chemical

1.500

Texas

2016

Dow Chemical

1.500

Texas

2017

Sasol

1.500

Louisiana

2017

Formosa Plastics

1.000

Texas

2017

Formosa Plastics

1.200

Louisiana

Sem

Occidental Chemical

540

Texas

2017

Axiall

Escala mundial

Louisiana

2018

Shell

Escala mundial

Pennsylvania

2019

Odebrecht

Escala mundial

West Virgínia

Sem

Fonte: ICIS, 2014

Adicionalmente aos novos crackers a etano, a indústria petroquímica americana de
base continua o movimento que teve origem no início da década passada, que visa à
conversão de crackers a nafta para etano ou a sua expansão com etano. O Quadro 2
apresenta os novos projetos de expansão nos Estados Unidos.

Quadro 2: Projetos de expansão ou conversão de crackers para etano nos Estados Unidos

Empresa

Capacidade (kta)

Localização

Operação

INEOS

115

Texas

2014

Williams

273

Louisiana

2014

Westlake Chemical

82

Kentucky

2014

Lyondel Bassel

363

Texas

2014

Chevron Phillips Chemical

91

Texas

2014

Westlake Chemical

113

Louisiana

2014

Lyondel Bassel

113

Texas

2014

Lyondel Bassel

363

Texas

2015

Fonte: ICIS, 2014
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A expansão de crackers a etano nos Estados Unidos tem fomentado o anúncio de
vários projetos de produção de polietileno, conforme apresentado no Quadro 3.

Quadro 3: Projetos de novas plantas de polietileno nos Estados Unidos

Empresa

Capacidade (kta)

Localização

Operação

Sasol/NEOS

470

Sem

2015

Sasol

450

Louisiana

2016

Sasol

420

Louisiana

Indefinido

Exxon Mobil

1.300

Texas

2016

Chevron Phillips Chemical

1.000

Texas

2017

Dow Chemical

Indefinido

Texas

2017

Formosa Plastics

300

Texas

2016

Shell

Indefinido

Pennsylvania

2019

Odebrecht

Indefinido

West Virginia

Indefinido

Lyondel Bassel

454

Indefinido

2016

Fonte: ICIS, 2014

Os anúncios de novos crackers e expansões estão concentrados nos Estados da
Pennsylvania, Texas e Louisiana, que são justamente os Estados que concentram as
maiores reservas de petróleo e gás natural em reservatórios não convencionais,
conforme apresentado na Figura 22.
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Figura 22: Localização dos reservatórios de petróleo e gás natural de fontes não convencionais nos
Estados Unidos
Fonte: EIA, 2014

2.2.11 Fatores que Indicam a Manutenção da Competitividade da Indústria
Petroquímica Americana de Produção de Básicos

A recuperação da economia americana tem alavancado a demanda por energia nos
Estados Unidos, com consequente reflexo na produção de petróleo e gás natural. A
produção de gás natural nos Estados Unidos continuará a crescer, sustentada pela
relevante demanda por energia daquele país.
No que tange ao etano, no mercado energético não há no momento uma aplicação
específica, diferente da indústria petroquímica que demanda quantidades relevantes
desse produto. A produção de etano crescerá na proporção da produção de gás
natural, com expectativa de superar a demanda petroquímica, conforme apresentado
na Figura 23.
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Figura 23: Balanço de etano
Fonte: CARR, 2014

O cenário de superávit de oferta de etano em relação à demanda nos Estados Unidos
tenderá a manter os preços do etano em níveis inferiores ao da nafta no mercado
internacional, conferindo, assim, uma vantagem competitiva para os produtores de
eteno e derivados que utilizam o etano como matéria-prima. Alguns fatores
corroboram essa tendência de manutenção de preços baixos do etano, os quais se
destacam os seguintes:
•

Inexistência de infraestrutura de portos e terminais para a exportação de etano.

•

Em vista da baixa pressão de vapor do etano, os custos para a construção de
armazenagem são elevados.

•

Apesar de ainda em desenvolvimento, a frota de embarcações voltadas para o
transporte de gás natural liquefeito é crescente. Entretanto, no que diz respeito
ao etano, essa frota é menos usual.

•

Os navios para o transporte de etano possuem características próprias e são
caros.

•

Mesmo que houvesse a infraestrutura para a exportação de etano nos Estados
Unidos e nos países recebedores, a conversão de crackers para etano requer
investimentos intensivos, que se justifica somente com a garantia de
fornecimento em longo prazo, o que não é característica das operações de
trading transnacionais.

69

•

Não existe um fluxo de operações com etano.
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3

A INDÚSTRIA PETROQUÍMICA

Neste capítulo são descritas as características da indústria petroquímica, no que tange
à matéria-prima, produtos, principais processos, empresas, e histórico do segmento
no Brasil e no mundo. A abordagem se faz necessária para conhecimento do modus
operandi da indústria, como forma de auxiliar na identificação de variáveis, atores e
condicionantes do futuro, com vistas à composição de cenários.
A indústria do petróleo foi sem dúvida o pilar de sustentabilidade da indústria
petroquímica. Esta tem origem em poucos produtos, conhecidos na literatura mundial
como Building Blocks, porém, nesta Tese definidos como precursores petroquímicos,
que são os responsáveis pela formação de famílias de centenas de produtos. Os
precursores petroquímicos serão descritos com maior ênfase em itens da sequência,
no entanto, para contextualizar essa introdução, relacionam-se os mesmos: (i) eteno;
(ii) propeno; (iii) butadieno; (iv) benzeno; (v) tolueno; (vi) xilenos; (vii) gás de síntese.
Os precursores petroquímicos são produtos caracterizados por possuir baixo valor
unitário, baixa especificidade e produção em grandes volumes, ou seja, são
commodities. À medida que se caminha em uma família cuja origem foi um dos
precursores, nota-se que os produtos agregam margem, reduzem volume de
produção e evoluem para especialidades químicas ou Química Fina.
As tecnologias de produção dos petroquímicos básicos e intermediários, em sua
maioria são maduras, contando com uma ampla gama de detentores de tecnologia
dispostos a licenciar processos. À medida que se caminha em uma família
petroquímica se verifica que são poucas as empresas que detêm o know how e
tecnologia, principalmente quando há a necessidade de inserção de um hetero-átomo
na molécula27.
A análise dos precursores petroquímicos mostra que todos eles podem ser obtidos de
outras matérias-primas distintas do petróleo, em grandes volumes e de forma
competitiva. É o caso do carvão que é um grande supridor de aromáticos; do gás
natural, que vem se destacando na produção de olefinas; ou até mesmo da biomassa,
que é utilizada para a produção de precursores, como o eteno, ou outros produtos
químicos, como o butanodiol. Portanto, torna-se comum a designação de outros

27

Observações extraídas de entrevista com o Dr. Rodrigo Pio Borges Menezes.
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nomes distintos da petroquímica para origem daqueles precursores, como a
carboquímica, ou gás-química.
É comum a classificação da indústria petroquímica no Brasil em 1º geração, 2º
geração e 3º geração. Essa classificação se aplica muito bem ao segmento polimérico,
no qual a 1º geração se relaciona a produção dos precursores petroquímicos, a 2º
geração à síntese dos materiais poliméricos e a 3º geração à indústria de
transformação desses materiais poliméricos. Não há consenso em relação a essa
classificação, pois a indústria petroquímica não se resume apenas aos polímeros, e,
torna-se muito comum para a síntese de determinado produto uma série de etapas
que ultrapassam muitas vezes o número de três gerações. Assim como, nos produtos
não poliméricos, é incomum se observar com frequência uma etapa de transformação
tão bem definida como nos poliméricos.
Por esses motivos, prefere-se nesse trabalho seguir a classificação mais aceita na
indústria petroquímica mundial, que busca diferir os produtos em básicos,
intermediários, e, especialidades e química fina, conforme descrito por ANTUNES
(2007). No entanto, reconhece-se que as fronteiras dessa classificação não são muito
bem definidas.
Nos itens seguintes serão apresentadas as estratégias da indústria petroquímica de
produção de básicos e intermediários para alcançar a rentabilidade em um mercado
em que as margens são apertadas e os investimentos intensivos. A análise desse
capítulo e dos capítulos posteriores é importante para a discussão desta Tese, que
busca comparar as oportunidades de investimentos na indústria petroquímica nacional
em face da limitada oferta de matéria-prima.

3.1

ECONOMIA DE ESCALA NA INDÚSTRIA PETROQUÍMICA

A Figura 24 apresenta a variação de preços da matéria-prima e do produto para a
produção de Polipropileno (PP), nos Estados Unidos.
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Figura 24: Preços de PP e propeno
Fonte: PLATTS, 2014

Para esse processo, verifica-se que as margens da indústria são reduzidas28, quando
comparadas, como exemplo, à indústria farmacêutica ou aos produtos do final da
cadeia petroquímica. Na Figura 24, ainda se observa, que não raramente, o PP
apresenta até mesmo margens negativas.
A Tabela 2 apresenta os investimentos necessários estimados para implantação de
unidades para a produção de polietileno linear de baixa densidade (PLBD) e PP no
nos Estados Unidos.

Tabela 2: Custos de projeto para a produção de PELBD e PP

PELBD (US$ Milhão) PP (US$ Milhão)
ISBL29

105,25

138,72

OSBL30

79,53

107,31

Outros Custos

46,20

61,51

Capital de Giro

15,84

31,94

Investimento Total

246,82

339,48

Fonte: NEXANT, 2012

28

No período analisado a margem média para ambos os processos foi inferior a US$ 200 por tonelada.
O termo ISBL (Inside Battery Limits) se refere aos equipamentos principais envolvidos na síntese do
produto alvo.
30 O termo OSBL (Outside Batery Limits) se refere aos equipamentos e unidades auxiliares, como
estação de tratamento de efluentes, subestação elétrica, prédios administrativos, tancagem, entre
outros.
29
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Os produtos de início de cadeia requerem produção em larga escala e alto
investimento. O investimento em geral é da ordem de mil a dois mil dólares para 103
tonelada/ano (kta) de capacidade, nos casos em exemplo, 1096 US$/kta e 848
US$/kta, respectivamente, para PELBD e PP. Para esses processos são comuns à
existência e a disposição de várias empresas em licenciar tecnologias, não sendo este
um fator limitante, que de forma geral, resume-se simplesmente à disponibilidade de
recursos. A Tabela 3 apresenta as estimativas de custos operacionais para as
tecnologias de produção de PELBD e PP, para plantas instaladas nos Estados Unidos.

Tabela 3: Custos de operação para a produção de PELBD e PP

PELBD Processo Tubular -

PP Processo Spheripol –

225 kta (US$ Milhão/ano)

400 kta (US$ Milhão/ano)

Matéria-Prima

198,62

261,08

Catalisadores e Químicos

9,32

9,22

Utilidades

7,22

9,71

Custos fixos

11,37

13,12

Custo Total

225,53

293,13

Fonte: NEXANT, 2012.

Nota-se que a matéria-prima corresponde para ambos os processos por
respectivamente 88% e 89% do custo operacional para a produção desses produtos.
Portanto, a indústria petroquímica em seus produtos de início de cadeia se caracteriza
por apresentar margens apertadas, nos quais a matéria-prima representa a maior
parte dos custos operacionais, e, adicionalmente, por ser intensiva em investimentos,
com retorno obtido em longo prazo.
Em face dessas características a indústria petroquímica opera com grandes volumes
na busca de resultado operacional positivo. Operar com grandes volumes permite à
indústria petroquímica a diluição dos custos fixos, e criar uma barreira de entrada para
novos competidores, devido aos elevados investimentos para alcançar grandes
volumes (PORTER, 1990).
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3.2

CICLOS DE INVESTIMENTO NA INDÚSTRIA PETROQUÍMICA

Conhecer a ciclicidade da indústria petroquímica confere uma importante vantagem
competitiva. Iniciar a operação de uma planta na alta do mercado é um fator
preponderante para reduzir o tempo de retorno do investimento e aumentar a
rentabilidade do projeto.
A ciclicidade da indústria petroquímica decorre da superposição de fatores de duas
naturezas: os exógenos, relacionados aqueles que influenciam a economia como um
todo, e os endógenos que são determinados por agentes da própria indústria
petroquímica (WONGTSCHOWSKI, 2002). A Figura 25 apresenta a rentabilidade
regional da indústria petroquímica, na qual se observa a ciclicidade característica
dessa indústria.

Figura 25: Rentabilidade e ciclicidade da indústria petroquímica
Fonte: PLASTEMART, 2014

A Figura 26 apresenta a comparação da atividade na indústria química americana e a
produtividade industrial como um todo nos Estados Unidos entre os anos de 1919 e
2014. As barras em cinza representam os períodos em que houve recessões. A
indústria petroquímica, por sua importância para a sociedade de consumo moderna,
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e por guardar relações com outros segmentos industriais, vê-se envolvida diretamente
nos eventos que afetam a economia como um todo. A Figura 26 evidencia de forma
clara a influência de fatores exógenos na indústria química.

Figura 26: Rentabilidade e ciclicidade da indústria petroquímica
Fonte: AMERICAN CHEMISTRY COUNCIL, 2014

Entre os fatores endógenos, os mais importantes são o efeito da substituição e as
variações de oferta. No que tange ao primeiro, talvez a indústria petroquímica
americana esteja presenciando o maior fenômeno de substituição já observado, com
a substituição parcial de nafta por etano nas centrais de matérias-primas para a
produção dos petroquímicos básicos, assim como nos produtos.
Em face das apertadas margens observadas, a indústria petroquímica recorre à
produção em grande escala como forma de alcançar a rentabilidade. As grandes
escalas dos empreendimentos petroquímicos interferem sobremaneira no equilíbrio
entre a oferta e a demanda. Em geral se observa no segmento petroquímico um
comportamento para a demanda que acompanha o crescimento da economia global,
visto se tratar de uma indústria madura, cujas tecnologias evoluem lentamente, na
qual as taxas de crescimento raramente alcançam dois dígitos. No que tange à oferta,
observa-se um crescimento em degraus, em virtude das relevantes escalas dos
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empreendimentos, conforme se observa da análise da Figura 27, que busca
exemplificar esse comportamento.
No período em que as taxas de utilização são altas, as margens acompanham. Nesse
momento a indústria busca a implantação de novos empreendimentos, que por sua
escala elevada, a nova oferta supera substancialmente a demanda, ocasionando a
queda das margens. A fim de manter as margens, os operadores reduzem a taxa de
utilização das unidades, normalmente com interrupção de plantas menos eficientes,
de forma a reestabelecer o equilíbrio do balanço oferta-demanda.
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Ilustrativo

90%

70%
Quantidade

60%
50%
40%
30%

Taxa de Utilização

80%

20%
10%
0%
Tempo
Demanda

Capacidade

Taxa de Utilização

Figura 27: Exemplo ilustrativo da influência da oferta na ciclicidade
Fonte: Elaboração própria

A Figura 28 apresenta a evolução da demanda e da capacidade instalada no Brasil
para o polipropileno. Nota-se na Figura 28 o efeito do incremento de capacidade na
taxa de utilização. Em particular, no ano de 2005, foi ampliada a operação da planta
de polipropileno da antiga Rio-Polímeros, atual Unidade Braskem 4 Duque de Caxias
(UNIB 4-DCX), enquanto que o incremento de capacidade em 2008 se deve a entrada
em operação da planta de polipropileno da antiga Petroquímica Paulínia, atual
Unidade Braskem de Polipropileno 3 de Paulínea (UN PP 3 PLN).
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Figura 28: Efeito da ciclicidade da oferta na produção de polipropileno
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da ABIQUIM e BRASKEM, 2014

3.3

INTEGRAÇÃO REFINO-PETROQUÍMICA

A integração refino-petroquímica tem sido uma ferramenta eficaz na busca de
competitividade na indústria petroquímica. A troca de correntes entre a refinaria e a
central petroquímica se tornou uma fonte importante na busca da rentabilidade de
ambas as partes. No caso da refinaria pela agregação de valor de suas correntes, e
para as petroquímicas, na aquisição de matérias-primas mais competitivas que a
opção de pirolisar ou reformar (MAGALHÃES, 2009).
Em raras ocasiões é observada a integração refino-petroquímica em etapas distintas
à produção dos petroquímicos básicos, ou seja, a aplicação dessa ferramenta é
predominante nas trocas entre as centrais de matérias-primas petroquímicas e as
refinarias. A Figura 29 apresenta um esquema básico de uma central petroquímica de
matérias-primas alimentada por uma refinaria.
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Figura 29: Esquema de uma central petroquímica pouco integrada ao refino
Fonte: Elaboração própria

Na Figura 29, observa-se um fluxo muito limitado de correntes, resumindo-se à oferta
pela refinaria de nafta para a pirólise e reforma. Esse é o nível mínimo de interação,
ficando acima apenas de centrais que estão totalmente não interligadas com
refinarias, em geral que dependem de importações ou cabotagem para operar.
Algumas correntes produzidas nas refinarias são comuns nas centrais petroquímicas,
como é o caso da gasolina de pirólise e reformado, propeno e GLP (Gases Liquefeitos
de Refinaria). Em um esquema de refino-petroquímica pouco integrado, pode,
inclusive, ocorrer a concorrência por mercados comuns entre as refinarias e as
centrais petroquímica. No Brasil, os três primeiros polos petroquímicos foram
implantados a uma distância relevante de grandes refinarias31, o que dificulta a troca
de correntes, principalmente aquelas produzidas em menor escala. A Figura 30
apresenta um esquema, no qual a integração refino-petroquímica é maximizada.

31

O polo petroquímico de Mauá (SP), antiga PQU, encontra-se a uma pequena distância da refinaria
de Capuava (Recap), porém a produção de nafta da Recap é bastante reduzida em comparação com
a demanda da central de matérias-primas da PQU.
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Figura 30: Esquema refino–petroquímica com integração maximizada
Fonte: Elaboração própria

Nota-se que as trocas evoluem para correntes de refino que buscam maximizar e
exaurir a área fria32 da central petroquímica, ou, até mesmo, alimentando diretamente
as unidades de produção de intermediários. No que concerne à central petroquímica,
essa fornece a refinaria hidrogênio e outras correntes de hidrocarbonetos que seriam
comercializadas como energético. As trocas podem evoluir para o compartilhamento
de utilidades, e até mesmo de despesas administrativas e de manutenção (CHAGAS,
1998).
A troca de correntes excedentes ou que não figuram no core business33 das refinarias
e centrais petroquímicas é certamente a principal vantagem da integração refino
petroquímica. Não obstante, há outras importantes considerações a respeito das
oportunidades que a integração refino-petroquímica confere, a saber: (i) minimizar
investimentos em ISBL e OSBL; (ii) reduzir o dispêndio com Capex e Opex34; (iii)
32

Uma central de matérias-primas petroquímica é comumente dividida em duas áreas a saber: (i) área
quente, ou seja, a seção que inclui os fornos de pirólise e unidades de reforma; (ii) área fria, que é
constituída das unidades de fracionamento dos produtos produzidos na área quente.
33
Diz-se do negócio principal da corporação.
34 Capex e Opex são termos relacionados aos custos de implantação e de operação de
empreendimentos, respectivamente.
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contribuir com a redução do nível de emissões nocivas ao meio ambiente
(MAGALHÃES, 2009).
A integração refino-petroquímica no Brasil caminhou de forma modesta desde a
implantação da indústria petroquímica de base, muito em virtude da distância
considerável entre as refinarias e as centrais petroquímicas. Não obstante, desde a
década de 1970 verifica-se a troca de correntes entre a antiga PQU (Petroquímica
União, Mauá – SP), a Rpbc (Refinaria Presidente Bernardes de Cubatão, Cubatão –
SP) e a Recap (Refinaria de Capuava, Mauá –SP), principalmente de reformado e
propeno (ANTUNES, 1987).
O caso de sucesso mais relevante de integração refino-petroquímica no Brasil se deve
ao propeno, produto que antes era comercializado nas refinarias como GLP, e após
separação na refinaria passou a alimentar diretamente as unidades de produção de
polipropileno. Para as refinarias houve a agregação de valor, pois o propeno é mais
valorado que o GLP. No que concerne às centrais petroquímicas, evitou-se a
importação de propeno e todos os custos inerentes a ela, tanto operacionais como em
infraestrutura, ou a construção de novos crackers e unidades de fracionamento, o que
demandaria investimentos robustos e que poderia causar o desbalanceamento do
mercado, pois o principal produto de uma central de matérias-primas petroquímica é
o eteno e não o propeno (MAZIN, 2014).
Outro exemplo importante de integração diz respeito aos hidrocarbonetos leves de
refinaria (HLR), ou gás de refinaria. O HLR é uma corrente gasosa da refinaria em que
predomina o hidrogênio, o metano, o etano, e o eteno, e, em menor proporção o
propano e o propeno (PEREIRA, 2010).
O custo de oportunidade do HLR na refinaria é o gás natural, no entanto, para a central
petroquímica, os produtos distintos do metano possuem interessante valor. O HLR é
alimentado diretamente na área fria da central petroquímica para separação de seus
constituintes. Para a refinaria a agregação é devida ao fato de se comercializar uma
corrente a um preço superior ao custo de oportunidade (gás natural), e para a central
petroquímica a aquisição de matéria-prima para a produção de olefinas a custos mais
competitivos do que aqueles que seriam obtidos com a pirólise de hidrocarbonetos.

81

3.3.1 Perspectivas para a Integração Refino-Petroquímica no Brasil

Algumas correntes de interesse nas centrais petroquímicas guardam uma estreita
relação com a produção de gasolina nas refinarias. A produção de gasolina em uma
refinaria é realizada, no que tange correntes de alta octanagem, nos FCC’s e nas
unidades de reforma catalítica.
Os FCC’s promovem o craqueamento de correntes pesadas, transformando-as
principalmente em componentes na faixa da gasolina e o do GLP, nessa ordem de
importância. As reformas convertem cadeias abertas de hidrocarbonetos parafínicos
e naftênicos em aromáticos.
Como o objetivo principal dessas unidades é a formulação de booster de octanagem,
atingido essa meta, a refinaria pode optar por produzir correntes de interesse da
petroquímica, ou de gasolina, com vistas ao mercado externo, ou com requisito de
qualidade superior ao requerido pela legislação.
No caso da integração refino-petroquímica nos FCC’s, o produto foco é o propeno,
que pode ter a sua produção maximizada em sacrifício da produção de gasolina pela
adição de aditivos de catalisadores do tipo ZSM5.
Várias unidades de reforma catalítica foram colocadas em operação desde 2005 nas
refinarias brasileiras com o objetivo de compensar a octanagem da gasolina, devido à
implantação de unidades de hidrotratamento, que influenciam negativamente esse
requisito legal de especificação. Entretanto, verificou-se que a capacidade de reforma
instalada supera a necessidade por octanagem. As unidades de reforma quando
voltadas para a produção de gasolina visam o aumento de octanagem da corrente,
enquanto que, quando voltadas para a produção de petroquímicos, buscam a
produção de BTX (benzeno, tolueno e xilenos).
O efeito da octanagem na gasolina é fortemente impactado pela oferta de etanol no
mercado interno, sendo este, um fator relevante quando se projeta otimizar a
integração refino-petroquímica com a produção de propeno e reformado para fins
petroquímicos. Dessa forma, a manutenção do teor de etanol em seu nível máximo
no Estado de São Paulo, por exemplo, possibilitaria o aproveitamento dos aromáticos
das reformas das refinarias por um complexo de separação de aromáticos para a
petroquímica.
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3.3.2 A integração Petroquímica-UPGN’s

A indústria petroquímica se desenvolveu de forma majoritária como processadora de
nafta, em virtude basicamente da limitada oferta de gás natural que viabilizasse de
forma econômica a extração de etano e gases liquefeitos, sendo o Brasil um exemplo
típico.
Atualmente, essa supremacia já não é tão absoluta, pois as centrais petroquímicas
têm recorrido cada vez mais às correntes diretas das centrais de processamento de
gás natural na busca de matéria-prima competitiva, ensejando a introdução de um
novo termo, “Integração Petroquímica-Centrais de Processamento de Gás Natural”,
visto que é uma estratégia amplamente utilizada na indústria, porém a literatura pouco
destaca esse tipo de integração.
A partir da década de 1990, ocorreu uma gradativa expansão do aproveitamento da
produção de gás natural associado, o que alavancou o processamento do etano e
gases liquefeitos nas centrais petroquímicas, a exemplo da antiga RioPolímeros, que
processa etano e propano para a produção dos petroquímicos básicos (ANP, 2015).
Desde 2008, cumpre destacar que se trata ainda de um fenômeno restrito aos Estados
Unidos, tem se verificado uma expansão vertiginosa do processamento de etano nas
centrais petroquímicas americanas, devido à exploração de fontes não convencionais
de produção de gás natural (ARMOR, 2013).

3.4

ESTRATÉGIAS

A indústria petroquímica é hoje uma indústria madura, globalizada, e altamente
competitiva. As mudanças da estrutura da indústria ao longo da evolução da
petroquímica levaram as empresas a adotarem diferentes estratégias competitivas,
em função do acesso à matéria-prima, ao mercado, à tecnologia, do nível de
concorrência, da ameaça de substituição de produtos e do comportamento cíclico de
preços (SANTOS & LEITE, 2012).
As alianças, fusões e aquisições sempre foram muito comuns nas indústrias química
e petroquímica, que buscavam nessas ferramentas formas de ganhar economia de
escala, reduzir a concorrência, integrar logística e processos, criar barreiras de
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entrada, compartilhar tecnologias e experiências, e focar nas competências essenciais
das empresas. Na década de 2000 esses movimentos se tornaram mais intensos,
conforme pode ser observado da análise da Figura 31.

Figura 31: Fusões e aquisições na indústria química mundial
Fonte: TICKTIN & HALL, 2013

Esses movimentos de fusões e aquisições levaram ao surgimento de novos nomes
no cenário petroquímico mundial, como a Ineos ou a própria Braskem, e a saída de
importantes e tradicionais players da produção de petroquímicos básicos e
intermediários, como a DuPont e a Monsanto. A Figura 32 mostra os movimentos de
fusões e aquisições ocorridos entre 1983 e 2005 no segmento de poliolefinas.
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Figura 32: Fusões e aquisições no segmento de poliolefinas entre 1983 e 2005
Fonte: PLOTKIN, 2013

3.5

A INDÚSTRIA PETROQUÍMICA: MATÉRIAS-PRIMAS E PRODUTOS

A indústria petroquímica engloba a síntese de mais de uma centena de produtos
químicos, que são utilizados para as mais variadas finalidades pela sociedade
moderna. Não obstante o número elevado de produtos, estes têm a sua origem em
pouco menos de uma dezena de produtos, aqui convencionados de precursores
petroquímicos, ou, na literatura mundial, Building Blocks, produtos estes que formam
a base de toda a indústria petroquímica.
Os precursores petroquímicos são obtidos majoritariamente a partir de derivados do
petróleo ou do gás natural, porém, fatores regionais têm permitido viabilizar de forma
econômica, como exemplo, a produção de petroquímicos básicos a partir do carvão
na China, ou mesmo, em menor relevância, a partir da biomassa no Brasil.
O Quadro 4 apresenta os percursores petroquímicos, assim como as matérias-primas
e processos principais utilizados em sua obtenção.
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Quadro 4: Precursores petroquímicos, matérias-primas e processos

Precursor Petroquímico

Matérias-Primas

Processos

Deriv. Petróleo e Gás

Pirólise a Vapor

Natural
Eteno

CTO35

Carvão

Desidratação de etanol
Etanol

Pirólise a
Vapor/Craqueamento
Propeno

Deriv. Petróleo e Gás

catalítico

Natural

Fluido/Desidrogenação de
propano
Metátese
Pirólise a Vapor/
Desidrogenação de

Deriv. Petróleo e Gás

Butanos

Natural

Desidrogenação de

Butadieno

butenos
Desidrogenação oxidativa
de butenos
Etanol

Deriv. Petróleo

Desidratação/dimerização
Pirólise a Vapor/Reforma

Benzeno
Carvão

35

Refere-se a tecnologias que visam à conversão do carvão em olefinas.

Catalítica
Destilação

86

Deriv. Petróleo
Tolueno
Carvão

Deriv. Petróleo
Xilenos
Carvão
Deriv. Petróleo e Gás
Gás de Síntese

Natural
Carvão

Pirólise a Vapor/Reforma
Catalítica
Destilação
Pirólise a Vapor/Reforma
Catalítica
Destilação

Reforma com vapor,
Gaseificação

Fonte: Elaboração própria

Por sua importância, e por ser a fonte em maior ou menor escala de todos os
precursores petroquímicos, com exceção do gás de síntese, a pirólise a vapor, ou
craqueamento térmico a vapor, ou ainda, como conhecido na literatura mundial, steam
cracker, será abordada em um item à parte. Os demais processos são discutidos
quando apresentados os precursores petroquímicos e suas famílias.

3.6

A PIRÓLISE A VAPOR (STEAM CRACKER)

A pirólise a vapor deriva do processo de craqueamento térmico introduzido no início
da década de 1920, utiliza-se altas temperaturas e ausência de catalisador, figurando
ainda como o principal processo para obtenção de olefinas. As principais
características de uma unidade de craqueamento a vapor são as altas temperaturas
empregadas nos fornos de pirólise, a baixa pressão parcial dos hidrocarbonetos para
favorecer as reações de craqueamento, o baixo tempo de residência que aumenta a
seletividade dessas reações, o rápido resfriamento da mistura reacional para
interromper a decomposição dos produtos, a integração energética, e o rigor da
separação que visa atender as restritivas especificações das matérias-primas
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utilizadas nas etapas subsequentes da indústria petroquímica (PERRONE & FILHO,
2013).
A injeção de vapor é utilizada para reduzir a pressão parcial dos hidrocarbonetos,
aumentando a seletividade do processo para a produção de eteno e propeno, e
reduzindo a produção de pesados e coque. A razão vapor/carga utilizada tende a ser
maior para cargas mais pesadas, que apresentam maior tendência à formação de
coque (BRASIL et al, 2011).
No processo de pirólise, seja a matéria-prima o etano ou correntes pesadas, há a
formação de uma grande variedade de produtos, desde o mais simples, o metano,
passando pelas olefinas leves, naftênicos, aromáticos e correntes pesadas. O
mecanismo de reação é bastante complexo e envolve principalmente reações via
radicais livres, seguidas por outras reações secundárias, como isomerização,
decomposição, abstração de hidrogênio, e ciclização (FROMENT, 1992).
A escolha da matéria-prima para alimentação de uma central petroquímica está
associada a fatores relacionados à oferta da matéria-prima, localização, preço,
mercado e disponibilidade de tecnologia (FAN, 2000). De uma forma geral, os fornos
de pirólise podem ser projetados para processar as mais diversas cargas, variando de
etano a resíduos pesados, porém sempre com um objetivo comum, maximizar a
produção de eteno para a síntese de polietilenos, o polímero mais demandado no
mundo (PLOTKINS, 2005). A Figura 33 apresenta a distribuição mundial de matériasprimas utilizadas nas centrais petroquímicas no mundo (Elaborada a partir de
SEDDON, 2010).
As centrais petroquímicas nos Estados Unidos processam predominantemente etano,
isso se deve ao fato desse país ter apresentado uma grande produção de gás natural,
assim como, em virtude do amplo parque de refino, que suprem a necessidade de
propeno e aromáticos. A predominância de etano como carga das centrais
petroquímicas também é observada no Oriente Médio, devido à produção de óleo e
gás observada na região.
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Figura 33: Distribuição de Matérias-primas para petroquímica
Fonte: Elaboração própria a partir de SEDDON, 2010

Nas demais regiões do mundo a nafta é a matéria-prima mais utilizada (SEDDON,
2010). No Brasil a matéria-prima predominante é a nafta, conforme apresentado na
Tabela 4, que mostra a evolução da produção de eteno em função da matéria-prima
no Brasil.

Tabela 4: Composição da produção de eteno no Brasil por matéria-prima

2005

2010

Capacidade instalada em eteno (106 t/ano)

2,92

3,95

Nafta (%)

100

77

Etano/propano (%)

0

13

Hidrocarbonetos leves (%)

0

5

Etanol (%)

0

5

Fonte: LEITE apud CARVALHO, 2013
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O rendimento em eteno de um forno de pirólise está diretamente relacionado à
matéria-prima, conforme apresentado na Tabela 5, que mostra o rendimento dos
fornos de pirólise em função da matéria-prima, assim como a quantidade de matéria
prima requerida para a produção de 100 lb de eteno (WITTCOFF et al, 2004). O
rendimento pode variar muito pouco em razão de alterações de temperatura e
pressão. Dessa forma, a escolha da matéria-prima definirá a composição dos
produtos.

Tabela 5: Rendimento de um forno de pirólise em função da matéria-prima
Resíduo

Resíduo

atmosférico

de vácuo

320

380

430

38

31

26

23

21

16

16

14

14

2

2

4

5

4

4

1

1

7

8

5

4

3

6

7

23

18

15

-

1

2

3

18

29

11

27

26

14

15

11

Etano

Propano

Butano

Nafta

120

240

250

Eteno (%)

80

42

Propeno (%)

3

Butadieno (%)

Matéria-prima
requerida (lb)

Outras C4
olefinas (%)
Gasolina de
pirólise (%)
Óleo combustível
(%)
Outros (%)

Fonte: Adaptado de WITTCOFF et al, 2004

O licenciamento de unidades de pirólise é facilitado em virtude da diversidade de
licenciadores, entre os quais se destacam: Lummus Technology, KBR, Linde, Technip,
Shaw Group, conforme informações da Chemicals & Petrochemicals Manufacturer’s
Association of India (CPMAI, 2014).
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3.7

FAMÍLIAS PETROQUÍMICAS

3.7.1 Eteno

O principal produto de uma central petroquímica é o eteno, isso se deve ao fato de
esse petroquímico básico ser o precursor do polietileno, o polímero mais consumido
no Mundo. A principal fonte de produção de eteno é a pirólise a vapor, entretanto,
produz-se eteno de outras rotas, como a partir do metanol (methanol to olefins), ou
pela desidratação do etanol. No passado, a metátese36 foi um processo comercial,
quando a oferta de propeno superava a demanda. Atualmente, devido à limitação da
oferta de propeno, ocorre o inverso, ou seja, a produção de propeno a partir de 1buteno e eteno, visto que a reação é de equilíbrio. A Figura 34 apresenta a cadeia de
valor do eteno.

Figura 34: Cadeia de valor do eteno
Fonte: AMERICAN CHEMICAL COUNCIL, 2014

36

A metátese foi inicialmente desenvolvida para a produção de eteno a partir do propeno. A reação
global envolvia o equilíbrio de 2 moléculas de propeno produzindo uma molécula de eteno e outra de
1-buteno. Atualmente a metátese tem sido utilizada para a produção na forma inversa, ou seja, a partir
de 1-buteno e eteno produzir propeno.
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O consumo de eteno estimado no mundo em 2014 foi 139 milhões de toneladas
(NEXANT, 2015), dos quais 60% foram direcionados para a produção de polietilenos.
A Figura 35 apresenta a distribuição da demanda por eteno em seus derivados.

1%
5%
1%

14%

27%

1%
6%
12%

17%

PEAD
PELBD
PEBD
Dicloro etano
Estireno
Propeno
Polipropileno
Óxido de eteno
Acetato de vinila
Outros

16%

Figura 35: Destinação do eteno no mundo
Fonte: NEXANT, 2015

Dados do OIL&GAS JOURNAL (2013) indicam que a maior capacidade instalada de
eteno se encontra nos Estados Unidos (28.121 kta), seguido por China (13.778 kta) e
Arábia Saudita (13.155 kta). A mesma fonte indica as seguintes empresas como os
10 maiores produtores de eteno em nível mundial, na ordem que segue: Saudi Basic
Industries Corp. (SA), Dow Chemical Co. (US), ExxonMobill Chemical Co.(US), Royal
Dutch Shell PLC (NL), Sinopec (CN), Total AS (FR), Chevron Phillips Chemical Co.
(US), LyondellBassel (NL), National Petrochemical Co. (IR) e Ineos (CH).

3.7.2 Propeno

O propeno é segundo precursor petroquímico produzido em maior quantidade, sendo
superado apenas pelo eteno. O propeno é utilizado na síntese do polipropileno e de
uma grande variedade de intermediários petroquímicos. A Figura 36 apresenta a
cadeia de valor do propeno.
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Figura 36: Cadeia de valor do propeno
Fonte: AMERICAN CHEMICAL COUNCIL, 2014

Historicamente, o propeno foi largamente produzido como coproduto da pirólise a
vapor de hidrocarbonetos nas centrais petroquímicas, ou da produção de gasolina nas
unidades de FCC nas refinarias. A demanda por derivados do propeno tem crescido
há vários anos a uma taxa superior a demanda de derivados do eteno ou dos
derivados de petróleo, o que tem fomentado o desenvolvimento de outras rotas de
produção de propeno, principalmente aquelas nas quais o propeno é o produto
principal, ou seja, tecnologias on-purpose (NEXANT, 2012).
Entre as rotas comerciais de produção de propeno on-purpose destacam-se a
metátese, metanol a propeno, e a desidrogenação de propano, sendo esta última
impulsionada nos últimos anos com a o aumento da oferta de propano advinda
principalmente de fontes não convencionais de produção de gás natural. A Figura 37
apresenta a distribuição da produção de propeno por rotas.
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Figura 37: Rotas de produção de propeno
Fonte: NEXANT, 2012

Em 2011 a demanda global de propeno foi de 88 kta, dos quais 64% foi destinado
para a produção de polipropileno, conforme ilustra a Figura 38.

Polipropileno
2%

9%

Cumeno

7%

Ácido Acrílico

8%
6%
4%

64%

Óxido de Propeno
Acrilonitrila
Isopropanol
Outros

Figura 38: Destinação do propeno
Fonte: NEXANT, 2012.

3.7.3 Butadieno

O butadieno é majoritariamente produzido nas centrais petroquímicas de matériasprimas como subproduto da pirólise a vapor (WHITE, 2007). A mudança ocorrida
principalmente nos Estados Unidos e Oriente médio com a substituição do
processamento de nafta por etano tem ocasionado a redução da produção de
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butadieno, e, consequentemente, potencializado a sua produção por rotas alternativas
que foram abandonadas, como a desidrogenação de n-butano.
Espera-se que a produção de butadieno e aromáticos seja impactada negativamente
não somente pela redução dos crackers à nafta, como também por rotas on-purpose,
principalmente pela desidrogenação de propano, pois esta influenciará a entrada de
novos crackers.
A demanda mundial de butadieno em 2013 foi da ordem de 10,5 milhões de toneladas,
e cerca de 55% foi destinada a produção de copolímero de estireno-butadieno (SBR)
e borrachas de polibutadieno (BR), conforme apresentado na Figura 39.

23%

29%

11%
11%

BR

SBR

26%

SBL

ABS

Outros

Figura 39: Destinação do butadieno
Fonte: IBBOTSON, 2014

Do total de borrachas produzidas em nível mundial cerca de 73% da produção é
voltada para a indústria automotiva, por esse motivo, a demanda por butadieno é
fortemente influenciada pela renovação da frota veicular e por substituição de pneus
(HYDE, 2014). A Figura 40 apresenta a cadeia de valor do butadieno.
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Figura 40: Cadeia de valor do butadieno
Fonte: AMERICAN CHEMICAL COUNCIL, 2014

A oferta e a demanda de butadieno são desconexas, visto que a primeira é
determinada por bens não duráveis à base de poliolefinas derivadas do eteno e
propeno, enquanto, a segunda, segue a demanda por bens duráveis, em especial os
automóveis. Em se confirmando as estimativas de crescimento da demanda por
butadieno superior à oferta, assim como o propeno, a produção de butadieno tenderá
a buscar outras rotas, como a desidrogenção de butanos/butenos, o aproveitamento
de corrente C4 que ainda não é utilizada para a extração de butadieno ou a produção
de butadieno a partir do etanol.

3.7.4 Benzeno

A produção mundial de benzeno no ano de 2013 foi de 43,7 milhões de tonelada
(MENDELSON, 2014). O benzeno é produzido majoritariamente como subproduto de
diversos processos, os quais são apresentados na Figura 41.
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3%
6%
17%

Refinarias

36%
38%

Centrais petroquímicas
Co-produto de p-xileno
Produção de coque siderúrgico
Outros

Figura 41: Produção mundial de benzeno por rotas
Fonte: MENDELSON, 2014

Verifica-se nos últimos anos um desbalanceamento na oferta de benzeno em nível
regional. Nos Estados Unidos a produção sofreu impactos devido à substituição de
nafta por etano nos crackers, pela limitação do teor de aromáticos na gasolina, e pela
crise econômica de 2008, que impactou a demanda dos produtos principais que dão
origem ao benzeno. Entretanto, na Ásia, observa-se um excedente de oferta, causado
principalmente pelo aumento da capacidade de refino, uso do carvão, e construção
de novas plantas petroquímicas, que visam reduzir a dependência externa de
produtos químicos e de refino.
O benzeno é utilizado principalmente para a síntese de etilbenzeno, anilina, cumeno,
clorobenzeno, ciclo-hexano e surfactantes. A partir destes são produzidos diversos
outros produtos que englobam as indústrias de resinas, corantes, pesticidas e
especialidades. A Figura 42 apresenta a cadeia de valor do benzeno.

97

Figura 42: Cadeia de valor do benzeno
Fonte: AMERICAN CHEMICAL COUNCIL, 2014

3.7.5 Tolueno

Entre os aromáticos com 6, 7 e 8 átomos de carbono, o tolueno é o que possui a
cadeia de valor mais curta. As principais aplicações do tolueno estão relacionadas à
produção de benzeno pelo processo de hidrodesalquilação, produção de xilenos por
transalquilação e desproporcionamento, gasolina, solventes, poliuretanas, e ácido
benzóico. A Figura 43 apresenta a cadeia de valor do tolueno.
Assim como o benzeno, a principal rota de produção de tolueno é a destilação
extrativa de reformado aromático de petróleo ou da destilação do carvão a altas
temperaturas.
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Figura 43: Cadeia de valor do tolueno
Fonte: AMERICAN CHEMICAL COUNCIL, 2014

3.7.6 Xilenos

Não obstante a importância do o-xileno e m-xileno para a produção de plastificantes,
resinas alquídicas, uretanas, entre outros, o xileno que mais se destaca é o p-xileno,
que é utilizado na síntese do ácido tereftálico purificado (PTA), monômero da
produção de poli(tereftalato de etileno) (PET), um dos polímeros mais utilizados no
Mundo.
Há duas correntes de xilenos típicas para comercialização no mercado internacional:
A corrente de xilenos mistos, e a corrente de p-xileno. A corrente de xilenos mistos é
extraída da corrente de reformado das refinarias, por essa razão é precificada
seguindo o mercado de gasolina. Entretanto, a demanda por xilenos mistos é
alavancada pelo mercado de PTA, que faz uso do p-xileno na sua síntese.
A demanda de xilenos mistos em 2013 foi da ordem de 50 milhões de toneladas, das
quais cerca de 38 milhões foi de p-xileno (CLARK, 2014).
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A Ásia foi responsável pela maior parcela da expansão da capacidade produtiva de
PTA, visto que 85% da produção de poliéster provem desse continente. A Figura 44
apresenta a cadeia de valor dos xilenos.

Figura 44: Cadeia de valor dos xilenos
Fonte: AMERICAN CHEMICAL COUNCIL, 2014

Não obstante o fato da maior parte da produção de xilenos mistos serem das
refinarias, diversas outras rotas são utilizadas para obtenção dos xilenos. Com
destaque, cita-se a produção de xilenos da gasolina de pirólise, a partir do tolueno por
desproporcionamento, ou pela transalquilação, reação do tolueno com aromáticos de
9 carbonos. O p-xileno é extraído da corrente de xilenos mistos por adsorção ou
cristalização. A Figura 45 apresenta a distribuição da produção de xilenos mistos por
rotas.
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Destilação de reformado
Desproporcionamento do
tolueno
Extração de reformado

22%

51%
18%

Transalquilação do tolueno
Extração de gasolina de
pirólise

5%
Figura 45: Distribuição da produção de xilenos mistos por rotas
Fonte: MCCLOSKEY, 2014

3.7.7 Gás de Síntese

O gás de síntese, mistura de CO e H2, é considerado também na literatura
internacional como um precursor petroquímico, ou na linguagem universal, building
block. A Figura 46 apresenta a cadeia de valor do gás de síntese.

Figura 46: Cadeia de valor do gás de síntese
Fonte: AMERICAN CHEMICAL COUNCIL, 2014
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A partir da mistura de CO e H2 é possível a síntese de uma variedade de produtos
químicos, entre os quais se destacam o metanol e a amônia, cujo primeiro é um
importante intermediário químico, e o segundo um dos produtos mais importantes para
a indústria de fertilizantes.
O gás de síntese pode ser produzido a partir de várias matérias-primas, com destaque
para o gás natural e o carvão. Além de intermediários para a indústria química e da
sua importância para a indústria de fertilizantes, o gás de síntese traz a expectativa
de se tornar uma grande fonte de produção de combustíveis líquido.
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4

A INDÚSTRIA PETROQUÍMICA BRASILEIRA

A Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é a responsável pela
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE). Nessa classificação, a
indústria química se encontra na Seção C

(Indústria de Transformação), e

corresponde as divisões 20 (Fabricação de Produtos Químicos) e 21 (Fabricação de
Produtos Farmoquímicos e Farmacêuticos), segundo a ABIQUIM (2015).
A indústria química ocupa a quarta posição na composição do Produto Interno Bruto
(PIB) da indústria de transformação do país, sendo superada apenas pelas indústrias
de alimentos, petróleo e derivados e veículos. No cenário mundial, a indústria química
brasileira ocupa a sexta colocação (ABIQUIM, 2015).
O setor foi responsável em 2015 por US$ 13,1 bilhões em exportações, porém,
importou cerca de US$ 39,6 bilhões, o que resultou em um déficit de US$ 26,5 bilhões
na balança comercial do país, saldo negativo este que tem crescido gradativamente,
conforme apresentado na Figura 47 (ABIQUIM, 2016).

Figura 47: Balança comercial brasileira
Fonte: ABIQUIM, 2016
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No que tange ao setor petroquímico, o déficit foi de cerca de 8,7 bilhões37 em 2015, o
que representa 32,8% de todo o déficit da balança comercial brasileira de produtos
químicos. Destaca-se também o segmento de fertilizantes, que representam cerca de
17,7%38 do déficit da balança comercial brasileira, conforme banco de dados Aliceweb
do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC, 2016).
O expressivo déficit da balança comercial brasileira, não obstante o esforço de vários
agentes, dificilmente será revertido no horizonte de análise a que se propõe este
trabalho, em face, principalmente, da escassez de recursos naturais.
Nesse contexto, cita-se a limitada disponibilidade de gás natural, que impede maior
competitividade na produção de petroquímicos básicos e fertilizantes nitrogenados,
ou até mesmo na geração de energia elétrica. Outro ponto importante diz respeito a
escassez de fertilizantes de fósforo e potássio, que juntamente aos nitrogenados
formam um dos alicerces do desenvolvimento do agronegócio brasileiro. Esses
produtos são grandes commodities, de baixo valor agregado, nos quais a
competitividade está associada primordialmente a aquisição de matérias-primas a
baixo custo.
Não obstante, esforços têm sido empreendidos na busca de reduzir o déficit da
balança comercial brasileira de produtos químicos. Destaca-se o trabalho patrocinado
pelo Bndes (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) intitulado
Estudo do Potencial de Diversificação da Indústria Química Brasileira (BAIN &
COMPANI.; GAS ENERGY, 2015), que identificou entre produtos potenciais a
produção de metionina e base orgânica para fluido de perfuração, que são
considerados na descrição dos cenários desta Tese, e visam à produção de produtos
de maior valor agregado e necessários à economia brasileira.
Segundo a ABIQUIM (2016), a indústria petroquímica de básicos e intermediários,
objeto de delimitação de análise deste trabalho, está compreendida dentro da divisão
20 da CNAE, estando presente nos grupos 20.2 (Fabricação de produtos químicos
orgânicos), 20.3 (Fabricação de resinas e elastômeros) e 20.4 (Fabricação de fibras
artificiais e sintéticas).

37

Aqui estão incluídos os produtos da NCM dos capítulos 31 (derivados do nitrogênio), 39, 40, 54, 55
e metanol.
38 Exclui-se os derivados de nitrogênio.
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4.1

HISTÓRICO

A indústria petroquímica brasileira emergiu paralelamente ao processo de
desenvolvimento econômico que se iniciou na década de 1950, o qual era
consubstanciado em um modelo tripartite: As empresas multinacionais atuavam na
fabricação de bens duráveis que necessitavam de alta tecnologia. As empresas
estatais nos investimentos em infraestrutura, com longo prazo de retorno ou de
interesse estratégico para o estado. O empresariado nacional na produção de bens
de consumo não duráveis (SUAREZ, 1983).
Passados pouco mais de 60 anos, a indústria petroquímica nacional atravessou ciclos
de expansão e consolidação e chegou ao século XXI com um grande desafio, que é
se manter competitiva diante das transformações que ocorrem no mercado de
energia, com o surgimento de novas fronteiras exploratórias, que tem beneficiado a
indústria petroquímica em nível regional, gerando desequilíbrio nas relações de
custos. Nesse histórico, divide-se a evolução da indústria petroquímica brasileira em
quatro fases, que foram marcantes para o setor.

4.2

PRIMEIRA FASE (1948-1964)

A indústria petroquímica mundial iniciou o seu desenvolvimento na década de 1920.
No início da década de 1950 já operavam no Brasil duas plantas de produção de
poliestireno, que eram supridas por matéria-prima importada (TORRES, 1997).
Não obstante a importância do pioneirismo das primeiras empresas petroquímicas no
Brasil, é, com a Petrobras, criada pela Lei 2.004, de 03 de outubro de 1953, que ocorre
a evolução do segmento petroquímico no país. Embora essa lei tenha estabelecido
claramente que as atividades de exploração, produção, refino e transporte seriam
exercidas pela Petrobras por meio do monopólio da União, a mesma lei se omitiu no
que tange às atividades relacionadas à indústria petroquímica.
A Resolução CNP 03, de 13 de abril de 1954, do extinto Conselho Nacional do
Petróleo (CNP), dada a grande diversificação que caracteriza a indústria petroquímica,
reconhecia, que a implantação dessa indústria deveria caber, tanto quanto possível,
à iniciativa privada. Entretanto, com o intuito de evitar a formação de monopólios que

105

são peculiares na indústria petroquímica, e reduzir o risco do domínio do capital
estrangeiro nessa atividade, o CNP, por meio da Resolução CNP 01, de 30 de janeiro
de 1957, resolveu facultar à Petrobras o exercício da atividade industrial e comercial
no setor petroquímico.
Em 1955 entra em operação a refinaria Presidente Bernardes de Cubatão (Rpbc). A
oferta pela Rpbc de alguns petroquímicos básicos demonstrou o efeito multiplicador
que representa a indústria petroquímica, pois já no final da década de 50, foram
instaladas outras quatro unidades industriais que consumiam derivados do refino do
petróleo, cujos nomes e produtos são citados a seguir (TORRES, 1997):
•

Companhia Brasileira de Estireno (CBE) (Subsidiária da Koppers Co. Inc.) Produção de estireno a partir do eteno e benzeno (1957).

•

Union Carbide do Brasil (Subsidiária da Union Carbide Americana) - Produção
de polietileno de baixa densidade a partir do eteno (1958).

•

Companhia Petroquímica Brasileira (Copebras) (Subsidiária da Celanese
Corp. Americana) - Produção de negro de fumo a partir de resíduo aromático
(1958).

•

Alba S.A. (Subsidiária da Borden Americana) – Produção de metanol a partir
de óleo combustível (1958). É também desta época a instalação da fábrica de
isopropanol e acetona da Rhodia.

4.3

SEGUNDA FASE (1964-1982)

O ano de 1964 é marcado pela mudança de regime político, que, como consequência,
ocasionou reflexos no modelo econômico vigente. Esse modelo, chamado por Bresser
Pereira, apud Suarez (1983), de “Estado Tecnoburocrático-Capitalista Dependente”,
consubstanciava-se nas seguintes premissas:
a) Estado com base desenvolvimentista.
b) O Estado continua a ser o instrumento fundamental da acumulação capitalista
privada.
c) O Estado é o planejador e o investidor.
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Nessa década, a indústria petroquímica inicia sua fase mais forte de expansão, e o
Japão e países da Europa Ocidental surgem no cenário mundial, ameaçando a
hegemonia dos Estados Unidos na indústria petroquímica. Cria-se um ambiente
favorável para atrair empresas do segmento petroquímico interessadas em investir no
Brasil, e a compartilhar tecnologia com empresas brasileiras. Nesse contexto, o
Conselho Nacional do Petróleo (CNP), por meio da Resolução CNP 05/1965, de 06
de maio de 1965, reafirma que a implantação e o desenvolvimento da indústria
petroquímica no país deveriam caber, tanto quanto possível, à iniciativa privada.
Os primeiros projetos de grande porte no Brasil relacionados ao segmento
Petroquímico de fato foram de iniciativa de empresas privadas nacionais,
multinacionais, e associações entre elas, destacando-se os seguintes:
Planta de eteno da Union Carbide.
Planta de fertilizantes (Ultrafértil) - Associação entre o Grupo Ultra e a Phillips.
Petroquímica União – Associação entre os Grupos Capuava, Moreira Sales e
a Phillips.
Devido a circunstâncias operacionais ou de ordem econômica, esses projetos foram
abandonados pelas multinacionais envolvidas, visto que esses investimentos
representavam apenas uma parcela dos seus negócios em nível mundial,
diferentemente das empresas privadas nacionais, cujos investimentos no Brasil
correspondiam à parcela relevante do seu patrimônio.
Diante da desistência das empresas multinacionais, e em virtude da impossibilidade
de as empresas nacionais desistirem dos projetos, haja vista os relevantes
investimentos já realizados, a saída foi buscar suporte junto ao Estado, que o fez
mediante a autorização para a Petrobras constituir uma subsidiária para atuar no
segmento petroquímico, a Petroquisa. A Petroquisa associou-se ao Grupo Ultra e à
Petroquímica União, assim como em outros projetos do nascente polo petroquímico
de São Paulo (SUAREZ, 1983).
Com a participação da Petroquisa, o Estado assume seu papel de investidor em
projetos intensivos em capital, e, paralelamente, além de atender aos interesses da
iniciativa privada nacional, alinha os objetivos da política desenvolvimentista de
governo da época (ANTUNES, 1987).
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O modelo tripartite na indústria petroquímica nacional iniciou-se com a implantação
do polo petroquímico de São Paulo, consolidou-se na implantação do polo do
Nordeste, e atingiu o ápice com a criação do pólo do Rio Grande do Sul. Neste, a
Petroquisa, representante do Estado, desempenhava o papel de carro-chefe,
acompanhada de empresas multinacionais detentoras de tecnologia e do
empresariado nacional.
Não obstante o sucesso da aplicação do modelo tripartite, que conseguiu atingir sua
meta de desenvolvimento da indústria petroquímica nacional, a demanda por produtos
petroquímicos era ainda crescente, com a maior parte atendida por importações.
Naquele cenário, outras empresas passaram a desenvolver projetos no país
dissociados do modelo tripartite, visando principalmente evitar a divisão da
participação de mercado, característica do modelo então vigente. Em resumo, a fase
compreendida entre 1964 e 1982 foi a principal no desenvolvimento da indústria
petroquímica nacional, e foi marcada pela entrada dos três primeiros pólos
petroquímicos em operação, a saber: São Paulo (1972); Camaçari (1978); e Triunfo
(1982) (PERRONE, 2010).

4.4

TERCEIRA FASE (1982-1995)

As duas décadas anteriores a 1980 foram marcadas por um forte desempenho da
economia brasileira, que propiciou a implantação dos três polos petroquímicos, que
visavam atender à crescente demanda por produtos desse segmento.
O polo do Rio Grande do Sul foi constituído diante dessa euforia, porém sua entrada
em operação, no início da década de 1980, coincidiu com o início do período recessivo
da economia brasileira. As chegadas do terceiro polo e da recessão econômica
fizeram com que a indústria petroquímica brasileira passasse a conviver com uma
sobre oferta de produtos, obrigando as empresas nacionais a se lançarem no mercado
internacional, um universo pouco conhecido naquela época.
O período compreendido entre o início da segunda metade da década de 1980 e o
final da primeira metade da década de 1990 foi marcado por mudanças profundas na
ordem político-governamental, que afetaram profundamente as transações no
mercado internacional e a forma de participação do Estado em segmentos industriais

108

intensivos em capital. As políticas neoliberais em voga formularam novos modelos de
atuação do Estado na economia, e, encontraram terreno fértil nos países latinoamericanos, inclusive no Brasil.
No Brasil, a abertura econômica, a desestatização e o relaxamento da
regulamentação foram medidas utilizadas com o objetivo de fomentar a concorrência
e evitar o poder de mercado de grandes grupos econômicos. Para conter excessos
foram criadas as agências reguladoras, o Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (CADE), assim como os órgãos de defesa dos consumidores.
Nesse contexto, estabeleceram-se as bases para as privatizações no segmento
petroquímico, que entre outras alcançou a venda das participações estatais na
Petroquímica União (PQU), na Companhia Petroquímica do Sul (Copesul), na
Petrobras Fertilizantes (Petrofértil), na Petroflex, além de participações da Petrobras
Química (Petroquisa) (ARES, 1998).
Se por um lado o Estado diluía sua participação no segmento petroquímico, por outro,
grupos nacionais mais dissociados das empresas transnacionais, como Odebrecht,
Mariani, Suzano, lpiranga e Ultra apontavam como importantes investidores,
conferindo um caráter nacional ao setor.
Em resumo, o modelo tripartite no segmento petroquímico vigeu por cerca de duas
décadas, e teve importância destacada no desenvolvimento desse estratégico setor
industrial. Ao longo desse período as empresas acumularam notórios conhecimentos
relacionados à contratação e a detalhamento de projetos.
Entretanto, o modelo trazia fragilidades para as empresas participantes, que se viam
com a uma participação difusa, e, por isso, incapazes de promover uma consolidação
que as permitissem competir em mercados transnacionais. Adicionalmente, o modelo
não alcançou talvez um dos seus principais propósitos, que era desenvolver
tecnologia com vistas à independência externa.

4.5

QUARTA FASE (1995-2010)

Passado o período da abertura da economia e das privatizações, o segmento
petroquímico nacional encontrava-se pulverizado, tornando-se mais vulnerável às
operações globais que então se intensificavam. No mercado interno a concorrência
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se acirrou devido ao maior número de agentes e da entrada de produtos importados,
ao mesmo tempo em que a pulverização limitava a capacidade das empresas
nacionais em lançar produtos para competir no mercado externo. Uma segunda
característica marcante desse período foi o comportamento passivo da Petroquisa,
que deixou de exercer o papel de articuladora do setor.
Seguindo uma tendência mundial de redução de custos, integração de ativos e foco
em competências específicas, as empresas do segmento no Brasil se envolveram em
um intenso processo de fusões e aquisições, que visava o fortalecimento das
corporações no sentido de reduzir a concorrência no mercado interno e se
fortalecerem para a competição no mercado externo.
Nesse contexto, nasce em 2002 a Braskem, resultado da integração de seis
empresas: Copene, OPP, Trikem, Nitrocarbono, Proppet e Poliaden. A criação da
Braskem representou à época a formação da única empresa do setor petroquímico
integrada, composta por uma central de matérias-primas e a produção das principais
resinas (AZUAGA, 2007).
A criação da Braskem foi importante do ponto de vista societário, principalmente no
que diz respeito ao controle de capital. Porém, a integração não atingiu um nível que
permitisse o fluxo de produção, pois a central de matérias-primas estava localizada
em Camaçari (BA), enquanto que as principais plantas de resinas se encontravam em
Triunfo (RS). Não obstante, foi um importante passo para a consolidação do segmento
petroquímico nacional.
Seguindo o movimento de fusões e aquisições que prosperava em nível mundial, em
2006 os negócios do Grupo Ipiranga foram fruto de aquisição por um consórcio
formado pela Petrobras, Grupo Ultra, e Braskem, em uma das maiores transações já
ocorrida no mercado nacional, e que atingiu valores próximos a US$ 4 bilhões. No
acordo, Braskem e Petrobras adquiriram 60% e 40%, respectivamente, dos negócios
do Grupo Ipiranga no segmento petroquímico. Os ativos de distribuição de
combustíveis e lubrificantes foram divididos entre Petrobras e Grupo Ultra, sendo
aqueles localizados nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste de responsabilidade
da primeira, enquanto que os ativos do Sul e Sudeste ficariam para a segunda,
conforme comunicação de fato relevante das empresas envolvidas (2007).
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No ano de 2007 a Petrobras adquiriu a totalidade das ações da Suzano Petroquímica
S.A, em uma operação que atingiu R$ 2,7 bilhões (PETROBRAS, 2007). Com essa
operação, a Petrobras passou a controlar 100% da Suzano Petroquímica, 50% de sua
filial RioPolímeros, 24% da Petroquímica União, e 20% da Petroflex, dominando 30%
do mercado brasileiro de petroquímicos (AZUAGA, 2007).
Em 2008 houve a criação da Quattor, em um processo de fusão entre a Petrobras e a
Unipar. Nesse acordo, a Petrobras em conjunto com a sua subsidiária Petroquisa
passaram a deter 40% da Quattor Participações, e a Unipar 60%, conforme
comunicado de fato relevante à Comissão de Valores Imobiliários (CVM) pelas
empresas envolvidas na operação (2008).
No ano de 2010, a Braskem adquire a Quattor em um acordo de investimentos
celebrado por Odebrecht, Petrobras, Braskem, e Unipar. Além da aquisição da
Quattor, o acordo permitiu à Petrobras consolidar seus principais ativos petroquímicos
na Braskem, que se manteve como empresa privada de capital aberto (ODEBRECHT,
2010). A Figura 48 apresenta a composição acionária da Braskem.
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Figura 48: Composição acionária da Braskem
Fonte: BRASKEM, 2014

Em resumo, essa fase foi marcada pela concretização da consolidação do segmento
petroquímico nacional, que se iniciou na segunda metade da década de 1990,
estratégia bem sucedida, tanto sob a ótica acionária, quanto do ponto de vista do fluxo
de matérias-primas e produtos. O acordo foi importante sobre o ponto de vista
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concorrencial, e fortalecia a empresa para a expansão internacional que se
encontrava em processo.
Nessa fase o empreendimento mais relevante foi a implantação da RioPolímeros, que
se torna um divisor de águas, pois se estabeleceu como a primeira central de
matérias-primas que processa derivados do gás natural em detrimento à nafta. Outro
aspecto relevante diz respeito à integração refino-petroquímica, que passou a ser
praticada com sucesso em algumas iniciativas, como o fornecimento de propeno e
gás de refinaria pelas unidades de refino.

4.6

QUINTA FASE (A PARTIR DE 2010)

A quinta fase por qual passa o segmento petroquímico nacional é marcado pela
pacificação da concorrência no âmbito interno, como consequência da criação de uma
empresa forte, integrada como produtora de matérias-primas e de produtos
intermediários, criando um ambiente propício para a expansão internacional.
Esse processo de expansão internacional é iniciado no ano de 2011 com a compra
dos negócios de polipropileno da Dow Química pela Braskem. Em 2012, por meio de
uma Join Venture formada por Braskem e o Grupo mexicano Idesa, dá-se o início da
implantação de uma central de matérias primas no México.
Em território nacional a fase é marcada pela perspectiva de aproveitamento pela
indústria petroquímica nacional de matérias-primas oriundas do desenvolvimento de
petróleo e gás natural da camada pré-sal. Nesse contexto, crescia a discussão sobre
a implantação do Comperj e a ampliação da RioPolímeros, iniciadas na década
anterior.
Nesta fase é observado um enorme potencial para iniciativas de se buscar uma maior
integração entre as centrais de matérias-primas e as refinarias, principalmente devido
ao fato da Petrobras deter uma parcela significativa de participação acionária na
Braskem.
Entretanto, observa-se nesse período uma retração dos investimentos em
petroquímica no Brasil, sendo o maior expoente do período a entrada em operação
da Petroquímica Suape no Estado de Pernambuco, que visa à integração da produção
de PET em um único site, e da planta de ácido acrílico e derivados da BASF, em
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Camaçari (BA). Na Petroquímica Suape são produzidos o ácido tereftálico purificado
(intermediário do PET), PET grau garrafa e têxtil, e a etapa de fiação e texturização.
O maior projeto petroquímico do período, o Comperj, foi desmobilizado. A Braskem
anunciou oficialmente a desistência do complexo petroquímico, o que reforçará as
iniciativas de integração com vistas a produção de petroquímicos a partir de
otimização das centrais petroquímicas e das refinarias.

4.7

OS PRECURSORES PETROQUÍMICOS NO BRASIL

O propósito dessa seção é avaliar as alternativas de produção de petroquímicos
básicos e intermediários, haja vista que apesar da perspectiva positiva do aumento da
produção de petróleo e gás natural no Brasil, proveniente da exploração da camada
pré-sal, estima-se que os derivados produzidos a partir destes terão produção
limitada, o que levará a análise para uma seleção.
Pretende-se nesse item mapear a produção e o destino dos precursores
petroquímicos nas refinarias e centrais de matérias-primas.
No que tange às refinarias do Brasil, o único precursor petroquímico produzido por
elas é o propeno, que é destinado em sua maioria para a produção de polipropileno
(Braskem, cerca de 90%), e para a produção de óxido de propeno (DOW, cerca de
10%). Os demais precursores petroquímicos, inclusive o propeno, são produzidos
também pelas centrais petroquímicas ou importados. A Figura 49 ilustra o fluxo de
propeno das refinarias para as unidades petroquímicas.
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Figura 49: Destino da produção de propeno das refinarias
Fonte: Elaboração própria

As centrais petroquímicas serão descritas nos itens seguintes, porém já se destaca
que são elas as principais produtoras dos precursores petroquímicos, pois se trata da
essência de sua existência, ao contrário das refinarias, que buscam em alguns
precursores petroquímicos a agregação de valor para correntes típicas.
Com vistas à limitação do objeto de análise, o estudo será voltado para a produção
dos precursores petroquímicos e empresas que os utilizam diretamente. Atualmente,
as empresas que recebem produtos diretamente das centrais de matérias-primas dos
polos petroquímicos estão representadas na Figura 50. Destaca-se que a Braskem é
a proprietária de todas as centrais petroquímicas e, ainda, utiliza a maior parcela dos
precursores petroquímicos em suas unidades próprias, evidenciando a sua forte
integração.
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Figura 50: Empresas atuantes como produtora e consumidoras de precursores petroquímicos no Brasil
Fonte: Elaboração própria

4.7.1 Polo Petroquímico de Mauá (SP) – UNIB 3

O polo petroquímico de São Paulo, hoje denominado UNIB 3, é o mais antigo do país.
A matéria-prima principal é a nafta, porém o complexo também recebe HLR da Revap
(Refinaria do Vale do Paraíba, São José dos Campos - SP), e propeno da
Rpbc/Recap. O Quadro 5 apresenta o fluxo dos precursores petroquímicos da central
de matérias-primas desse polo. Ressalte-se que para este e os demais polos, os
produtos destinados ao mercado energético e indústria de solventes não foram
reportados.
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Quadro 5: Fluxo de precursores petroquímicos do polo petroquímico de Mauá (SP)

Precursor

Eteno

Propeno

Butadieno

Benzeno

Orto-xileno

Produto

Empresa

Polietileno

Braskem (SP)

PVC

Braskem (SP)

Óxido de Eteno

Oxiteno (SP)

Monoetilenoglicol (MEG)

Oxiteno (SP)

Dicloroetano

Carbocloro (SP)

Estireno

Unigel (SP)

Polipropileno

Braskem (SP)

Cumeno e noneno

Braskem (SP)

SBR

Lanxess (RJ)

NBR

Nitriflex (RJ)

Cumeno

Rhodia (SP)

Estireno

Unigel (SP)

Anidrido ftálico

Elekeiroz (SP)

Anidrido ftálico

Petrom (SP)

Fonte: ABIQUIM, 2013

4.7.2 Polo Petroquímico de Camaçari (BA) – UNIB 1

O polo petroquímico de Camaçari (BA) foi o segundo a entrar em operação, ainda na
década de 1970. O polo processa nafta recebida diretamente da Rlam (Refinaria
Landulpho Alves de Mataripe, Mataripe - BA), cabotada das refinarias do Sudeste, e
de importação pelo porto de Aratu (BA). O Quadro 6 apresenta o fluxo de precursores
petroquímicos deste polo.
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Quadro 6: Fluxo de precursores petroquímicos do polo petroquímico de Camaçari (BA)

Precursor/Capacidade

Eteno

Propeno

Produto

Empresa

Polietileno

Braskem (BA)

PVC

Braskem (AL e BA)

Óxido de Eteno

Oxiteno (BA)

Monoetilenoglicol (MEG)

Oxiteno (BA)

Estireno

Unigel (BA)

Polipropileno

Braskem (BA)

Acrilonitrila

Unigel (BA)

n-Butanol, isobutanol, 2etil-hexanol

Elekeiroz (BA)

Óxido de propeno

DOW (BA)

Ácido acrílico

Basf (BA)*

SBR

Lanxess (RJ)

NBR

Nitriflex (RJ)

SSBR

Lanxess (PE)

LAB

Deten (BA)

LAS

Deten (BA)

Estireno

Unigel (BA)

o-xileno

Anidrido ftálico

Elekeiroz (BA)

p-Xileno

PET

Petroquímica Suape (PE)

Butadieno

Benzeno

Fonte: ABIQUIM, 2013
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4.7.3 Polo Petroquímico de Triunfo (RS) – UNIB 2

O polo petroquímico de Triunfo (RS) foi o último a entrar em operação ainda sob o
regime do modelo tripartite, hoje recebe a denominação de UNIB 2. O polo processa
nafta recebida por via dutoviária da Refap (Refinaria Alberto Pasqualine, Canoas RS), por cabotagem e por importação. O polo também recebe propeno da Refap. O
Quadro 7 apresenta o fluxo de precursores petroquímicos deste polo.

Quadro 7: Fluxo de precursores petroquímicos do polo petroquímico de Triunfo (RS)

Precursor

Produto

Empresa

Polietileno

Braskem (RS)

EPDM

Lanxess (RS)

Estireno

Innova (RS)

Polipropileno

Braskem (BA)

EPDM

Lanxess (RS)

Butadieno

SBR

Lanxess (RJ)

Benzeno

Estireno

Innova (RS)

Eteno

Propeno

Fonte: (ABIQUIM, 2013)

4.7.4 Polo Gás-Químico de Duque de Caxias (RJ) – UNIB 4

O Polo Gás-Químico de Duque de Caxias entrou em operação no ano de 2004, é o
único do país que opera com derivados do gás natural (etano e propano). Hoje é
denominado de UNIB 4, porém ainda é muito comum entre os operadores do
segmento petroquímico a referência ao nome original RioPolímeros.
O Polo Gás-Químico do Rio de Janeiro recebe etano e propano produzidos a partir do
processamento na Reduc (Refinaria Duque de Caxias, Duque de Caxias - RJ) do gás
natural e de condensados de gás natural. O polo também recebe propeno da Reduc
e de cabotagem, geralmente oriunda da central de matérias-primas de Camaçari (RJ).
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Os produtos petroquímicos típicos desse polo são o polietileno e polipropileno, que
são produzidos pela própria Braskem.
O Polo Gás-Químico é uma unidade pouco complexa, quando se compara a outras
centrais de matéria-prima, tanto em relação ao menor número de correntes
produzidas, quanto pelo limitado portfólio de produtos.

Porém, a unidade é

extremamente econômica na produção de seus produtos finais, tanto no que tange a
processos, quanto à aquisição de matérias-primas, que nos últimos anos sofreram
influência positiva do preço do gás natural nos Estados Unidos, visto que o contrato
de matéria-prima foi vinculado aos preços do mercado americano.

4.7.5 Petroquímica Paulínea (SP) – UNIB 5

Essa unidade não se caracteriza como um polo petroquímico, por se tratar de uma
única unidade de produção de polipropileno, porém, merece destaque pelo elevado
nível de integração com o refino. A unidade recebe o propeno da Replan (Refinaria do
Planalto Paulista, Paulínea - SP), Revap e Repar (Refinaria do Paraná, Araucária PR), sendo da primeira por via dutoviária e das últimas por via rodoviária, além de
utilidades, principalmente água e vapor.
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5

O PRÉ-SAL

Optou-se por dedicar um capítulo ao tema pré-sal, pois o mesmo figura como de
relevância crítica para o futuro do setor de energia no país, e, por consequência, pode
ser importante para a indústria petroquímica brasileira.
A edição nº 2034 da Revista Veja, de 14 de novembro de 2007, trazia o anúncio da
primeira extração de petróleo do campo de Tupi, hoje denominado Lula, na Bacia de
Santos.

“Na semana passada, o mundo soube que a Petrobras conseguiu extrair petróleo de uma profundidade
de 7.000 metros, algo tão descomunal que equivaleria quase ao Monte Everest abaixo da linha d’água
– e em mar alto. A empresa petrolífera brasileira foi a primeira a dominar a tecnologia de prospecção
em profundidade – 2.000 metros – e agora caminha para ser líder mundial também em
superprofundidade, arrancando petróleo de depósitos lacrados a sete chaves pela natureza” (VEJA,
2007).

A descoberta de extensos reservatórios de petróleo e gás natural abaixo da camada
de sal fora anunciada pela Petrobras pouco mais de 1 ano antes, em abril de 2006.
Naquela ocasião, os dados geofísicos da área mostravam um promissor volume de
hidrocarbonetos recuperáveis, porém, as incertezas e desafios em relação à produção
eram proporcionais à extensão dos reservatórios.
O texto extraído da revista Veja exemplifica as dificuldades que se esperava para
extrair petróleo em lâminas d’água superior a 2.000 metros (operação que a Petrobras
já dominava há algumas décadas), associada à perfuração do subsolo marinho a
profundidades superiores a 7.000 metros, com formação geológica que inclui uma
camada de sal da ordem de 1.000 a 2.000 metros de espessura.
O evento que trouxe à sociedade a existência do pré-sal foi cercado de euforia, com
discursos políticos inflamados que pregavam uma nova potência do petróleo. Os
dados geofísicos justificavam a empolgação, visto que a estimativa era recuperar
somente em Tupi entre 5 e 8 bilhões de barris de petróleo.
A tarefa era difícil, os desafios eram vários, não somente tecnológicos, como também
de ordem financeira, visto que os custos de perfuração aumentam mais que
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proporcionalmente com a profundidade da perfuração. A logística de produção era
diferenciada, assim como, os materiais de engenharia deveriam ser desenvolvidos.
Por outro lado, a descoberta veio em boa hora, no momento em que a principal bacia
produtora de petróleo do país (Bacia de Campos) encontrava-se em declínio,
conforme mostram os dados de produção de petróleo do Campo de Marlim na Figura
51, que é um dos que apresentam maior produção do país.
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Figura 51: Produção de petróleo no Campo de Marlim
Fonte: ANP, 2014

Não obstante as dificuldades, o discurso político se apossou do momento e fomentou
o desenvolvimento do pré-sal. Entretanto, mesmo diante dos desafios que se
apresentavam, passou-se à discussão do modelo de negócio, se a produção do pré-
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sal deveria seguir o modelo de concessão então vigente39, ou migrar para o modelo
de partilha40, sagrando-se o último vencedor.
Com a abertura de mercado ocorrida na década de 1990, a Petrobras diversificou seus
investimentos, e direcionou parte considerável dos seus recursos para o refino, a
distribuição, a petroquímica, a geração elétrica e em ativos no exterior, em sacrifício
às atividades de exploração e produção de petróleo, conforme pode ser visto na Figura
52, que mostra que os investimentos em E&P, que na década de 1980, no auge do
desenvolvimento da Bacia de Campos corresponderam por mais de 80% dos
investimentos da empresa, foram reduzidos para patamares inferiores a 50% na
década 2000.

39

De acordo com o regime de concessão, vigente nos antigos contratos de exploração, a propriedade
do petróleo extraído em certa área (o bloco objeto da concessão), e por certo período de tempo (em
regra, de 20 a 30 anos), é exclusiva do concessionário, em troca de uma compensação de natureza
financeira. Por se tornar o proprietário do petróleo extraído, deverá o concessionário pagar ao Estado,
em dinheiro, os tributos incidentes sobre a renda (imposto de renda, contribuições etc.) e os royalties,
remuneração incidente sobre a receita bruta auferida com a produção do petróleo, a ser pago em
dinheiro (o que é mais comum) ou em petróleo (in natura). Admite-se, ainda, o pagamento pelo
concessionário ao Estado de outras taxas, tais como bônus de assinatura (pago na assinatura do
contrato de concessão), participação especial (sobre lucros extraordinários do projeto de exploração e
produção de petróleo, se níveis elevados de petróleo forem produzidos) e taxa por ocupação ou
retenção de área (Senado Federal, 2014).

40

Pelo contrato de partilha de produção, previsto para a exploração dos campos do pré-sal, a
propriedade do petróleo extraído é exclusiva do Estado, em contraste com a propriedade exclusiva do
concessionário, no caso da concessão. Cabe ao contratante explorar e extrair o petróleo, às suas
expensas, em troca de uma parte do petróleo extraído. As reservas não extraídas permanecem
propriedade do Estado. O contratante assume todos os custos e riscos da exploração, bem como é o
único que opera a exploração, não possuindo qualquer direito de indenização por parte do Estado caso
o campo explorado não seja comerciável. Os custos e riscos são assumidos pelo contratante em troca
de uma partilha da produção resultante. É admissível o pagamento de bônus de assinatura na partilha
de produção, mas a prática mais comum é não pagar bônus: vence a licitação o contratante que conferir
uma maior participação em favor do Estado, no volume de petróleo produzido. No sistema de
concessão, os lances nos leilões são feitos tendo por foco o valor do bônus de assinatura. Nada impede,
no entanto, que os lances sejam feitos, naquele sistema, tendo por foco o percentual de royalty a pagar.
A parte da produção que cabe ao Estado é retida e vendida ou armazenada pelo próprio Estado, mas
o Estado poderá se valer de uma empresa estatal para gerenciar a comercialização de seu petróleo ou
mesmo poderá contratar o próprio explorador do campo para administrar e comercializar o petróleo de
propriedade do Estado (Senado Federal, 2014).

Investimento
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Figura 52: Histórico de investimentos da Petrobras por segmento
Fonte: PETROBRAS, 2014

Para fazer frente aos elevados investimentos requeridos para a exploração de
petróleo e gás natural na camada pré-sal, a Petrobras anunciou em seu Plano de
Negócios 2015-2019 que priorizará os investimentos em Exploração e Produção
(E&P), e destinará 81% de seu orçamento para esse segmento, conforme
apresentado na Figura 53.

Figura 53: Plano de Negócios e Gestão Petrobras 2015-2019
Fonte: PETROBRAS, 2016
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5.1

A ABRANGÊNCIA DO PRÉ-SAL

No atual contexto exploratório brasileiro, a possibilidade de ocorrência do conjunto de
rochas com potencial para gerar e acumular petróleo na camada pré-sal, encontra-se
na chamada província pré-sal, uma área com aproximadamente 800 km de extensão,
por 200 km de largura, no litoral entre os estados de Santa Catarina e do Espírito
Santo. As reservas dessa província ficam a cerca de 300 km da região Sudeste, que
concentra 55% do Produto Interno Bruto (soma de toda a produção de bens e serviços
do país). A área total da província do pré-sal (149 mil km2) corresponde a quase três
vezes e meia o Estado do Rio de Janeiro (PETROBRAS, 2014). A Figura 54 apresenta
a localização geográfica dessa oportunidade exploratória.

Figura 54: Mapa do pré-sal
Fonte: PETROBRAS, 2014

Os reservatórios encontrados no pré-sal brasileiro são em sua maioria formados por
rochas carbonáticas e estromatólitas, sendo que estas últimas apresentam
características de porosidade e permeabilidade superiores às primeiras. Não obstante
as limitadas informações disponíveis em relação às características morfológicas dos
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reservatórios, tem sido demonstrado empiricamente com as perfurações que as
rochas apresentam excelentes características de porosidade e permeabilidade.
As incertezas que permeiam a indústria de exploração de petróleo não se confirmaram
no pré-sal brasileiro, informações prestadas pela Petrobras demonstram que o
sucesso obtido nas perfurações foi de 100% no ano de 2013.
Em julho de 2014 a produção média de petróleo nos campos do pré-sal foi de 520 mil
bbl/dia, com apenas 25 poços, o que equivale a uma média de 20,8 mil bbl/dia por
poço, comprovando a elevada produtividade dos reservatórios do pré-sal. Em 2015 a
média de produção foi de 767 mil barris/dia. Esta produção foi obtida com apenas oito
anos de desenvolvimento dos campos do pré-sal (PETROBRAS, 2014). Essas
informações são relativas ao Pré-Sal Geológico (PSG), que muito se difere do Pré-Sal
Legal (PSL), que se encontra definido na Lei 12.351/2010.
O PSL é definido como sendo a região do subsolo formada por um prisma vertical de
profundidade indeterminada, com superfície poligonal definida pelas coordenadas
geográficas de seus vértices estabelecidas no Anexo da Lei 12.351/2010. Portanto, o
termo “Pré-Sal Legal” contempla as jazidas abaixo da camada de sal (PSG), como
também acima da camada de sal, o seja do Pós-Sal (POS), que estão submetidas ao
regime de partilha.

5.2
A CONTRIBUIÇÃO DO PRÉ-SAL PARA A PRODUÇÃO DE PETRÓLEO, GÁS
NATURAL E DERIVADOS

Segundo estimativa da EPE, a produção nacional de petróleo saltará de 2,55 milhões
de bbl/dia em 2014 para 4,68 milhões de barris/dia em 2023, um acréscimo de 92%
na produção em pouco menos de uma década.
Verifica-se pela análise da Figura 55, que o acréscimo de produção será sustentado
pela produção do PSG, que representará 67,8% da produção total em 2023. O nível
de produção estimado para o ano de 2023 levaria o país à condição de exportador
líquido de petróleo, em volume estimado de 1,9 milhões de bbl/dia, o que
corresponderia a 39% da produção total de petróleo. Apesar da oscilação do preço do
petróleo ocorrida entre 2014 e 2016, e exploração do pré-sal, similarmente as shale
gas americano, apresenta-se como estratégia consolidada, haja vista os significativos
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esforços da Petrobras em seu desenvolvimento e da presença de grandes players
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Figura 55: Estimativa de produção de petróleo
Fonte: EPE, 2015
*Notas: PSG – Pré-Sal Geológico, POS – Pós-Sal, EPSL – Extra Pré-Sal Legal.

No que tange à produção de derivados, a expectativa da EPE seria que a produção
de todos os derivados crescesse, sustentados principalmente pela produção de
petróleo, como também pela ampliação do parque de refino. A Figura 56 apresenta o
balanço de derivados previsto pela EPE.
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Figura 56: Balanço de derivados
Fonte: EPE, 2015

Não obstante o aumento da produção de derivados, este não seria suficiente para
obter um superavit sustentável em médio e longo prazo, uma vez que apenas 61% da
produção de petróleo seria transformada em derivados.
Para a indústria petroquímica, aparece em evidência a incerteza da disponibilidade de
matéria-prima, visto que apesar de a EPE apresentar um balanço positivo de nafta em
médio prazo, verifica-se também que o balanço de gasolina é deficitário em todo o
período, o que certamente levará a discussão para uma escolha, haja vista que o país
possui o etanol, que por seu elevado número de octanas possibilita a incorporação de
correntes de baixa octanagem, como a nafta, ao pool de gasolina.
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6

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE METODOLOGIA APLICADA À TESE

A competição entre os agentes de mercado, a informação em tempo real, fusões,
aquisições, a sociedade cada vez mais presente nos aspectos relacionados ao meio
ambiente e ao bem-estar, órgãos de proteção ao consumidor, de defesa da
concorrência, esses e outros fatores fizeram com que o ambiente empresarial além
de dinâmico tenha se tornado também instável.
Conforme ensinam MARCIAL & GRUMBACH (2008), diante dos múltiplos e incertos
futuros, a definição de estratégias baseadas em projeções ou análise de tendência
linear não são suficientes. A variação da cotação do dólar, novas tecnologias, a
presença de novos atores, o contexto político, qualquer uma dessas variáveis pode
levar organizações centenárias a bancarrota em um curto intervalo de tempo.
Para PIO (2004), a análise prospectiva é uma evolução natural dos estudos do futuro.
Os estudos prospectivos podem, geralmente, ser auxiliados por um conjunto de
cenários, que têm como objetivo abranger as possibilidades possíveis de
determinados eventos, atores ou sistemas.
A indústria petroquímica brasileira está inserida em um ambiente tipicamente
turbulento. O preço do petróleo, novas tecnologias, produtos substitutos, o ambiente
político, essas e outras tantas variáveis podem afetar significativamente a
sustentabilidade dessa indústria. Nesse contexto, busca-se no planejamento por
cenários, identificar possíveis futuros para a indústria petroquímica brasileira.
Segundo MELO (2006), cenários dependem de um conjunto de variáveis, nas quais
muitas guardam relações entre si, além de estratégias políticas e econômicas que
envolvem múltiplos atores, não existindo uma única força que, sozinha, possa
determinar a evolução do futuro.
Cenários, segundo a definição de GODET (1987), corresponde a um conjunto que
busca descrever uma situação futura e os eventos que permitem passar da situação
presente para a futura. Ainda, segundo GODET, os cenários podem ser classificados
em:
Possíveis, compreendendo todos aqueles que a mente humana pode imaginar;
Realizáveis, sendo descritos como aqueles que são possíveis de ocorrer e que
levam em conta os condicionantes do futuro;
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Desejáveis, são aqueles que embora façam parte do possível, não são todos
realizáveis.

A Figura 57 representa a classificação de cenários proposta por GODET.

Figura 57: Classificação proposta por GODET
Fonte: MARCIAL & GRUMBACH, 2008

Conforme Pio (2004), para a elaboração de cenários são utilizadas técnicas como
Brainstorming, Entrevistas, Questionário Delphi, Matriz SWOT, Matriz de Impactos
Cruzados e análise morfológica, que são abaixo descritas, sendo que as utilizadas
nesta Tese são abordadas com mais ênfase em itens posteriores deste texto.
•

Brainstorming: Esta técnica consiste em formar um grupo, geralmente
multidisciplinar, que tem como objetivo gerar o maior número de informações
possíveis para identificar, por exemplo, fatores críticos de um determinado
ambiente, pontos fortes e fracos de uma organização e soluções para
determinados problemas existentes (PIO, 2004).

•

Entrevista: A entrevista estruturada é uma forma simples de levantamento e
de identificação da visão dos técnicos e dos especialistas. Por meio dela se
organiza um conjunto de percepções e interpretações sobre as probabilidades
de eventos. Ao empregar roteiros abertos ou questionários mais estruturados,
a entrevista permite captar múltiplas percepções, apoiando com isso a equipe
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de cenários na delimitação precisa da plausibilidade e da variabilidade das
hipóteses de cada condicionante (BUARQUE, 2003).
•

Questionário Delphi: consiste em perguntar, de forma individual e através de
questionários pré-elaborados, a um conjunto de peritos, sobre a tendência de
futuro de um determinado fator crítico, sistema ou parte deste (PIO, 2004).

•

Matriz SWOT: A análise SWOT é uma técnica que sintetiza os principais
fatores internos e externos das organizações empresariais e sua capacidade
estratégica de influenciar uma tendência de causar maior impacto no
desenvolvimento da estratégia, com o objetivo de identificar o grau em que as
forças e fraquezas atuais são relevantes de modo a atenuar as ameaças ou
capitalizar as oportunidades no ambiente empresarial (FEIL & HEINRICHS,
2012).

•

Matriz de Impactos Cruzado: Consiste na avaliação da influência que a
ocorrência de determinado evento teria sobre as probabilidades de ocorrência
de outros eventos, levando em consideração a interdependência de várias
questões formulados, de modo a conferir ao estudo uma perspectiva sistêmica
(MARCIAL & GRUMBACH, 2008).

•

Análise Morfológica: A análise morfológica consiste em dividir um conjunto
em dimensões ou componentes, que podem ser de ordem geográfica,
econômica, técnica, social, política e organizacional. Cada um destes
componentes irá possuir um número de estados possíveis (hipóteses). Após a
determinação das hipóteses de cada componente, os cenários vão sendo
construídos por combinações entre as várias hipóteses de cada componente
(PIO, 2004).

Há uma variedade de metodologias utilizadas para a elaboração de cenários, com
suas particularidades e pontos em comum, que podem ser utilizadas para propósitos
específicos, sendo comum mais de uma metodologia se aplicar ao mesmo tema, como
também a adaptação ou a combinação de mais de uma para se alcançar o resultado
desejado. As metodologias mais difundidas para a elaboração de cenários e as
principais técnicas utilizadas estão dispostas na Figura 58. Nesta Tese, adotou-se
uma adaptação da metodologia proposta por GODET (1987), que será descrita no
item 6.1.
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Figura 58: Métodos e técnicas utilizadas para a elaboração de cenários
Fonte: Elaboração própria

6.1

O PLANEJAMENTO POR CENÁRIOS SEGUNDO GODET

Faz-se nesta Tese a utilização da metodologia desenvolvida por GODET (1987), de
forma adaptada, para construção de cenários, cujo princípio essencial é a descrição
coerente de uma situação futura e o encaminhamento dos acontecimentos para que
se possa passar da situação de origem à situação futura.
A prospecção por cenários não visa acertar o futuro, mas sim, conforme ensinam
MARCIAL & GRUMBACH (2008), estudar as diversas possibilidades de futuros
plausíveis existentes, e preparar as organizações para enfrentar qualquer uma delas,
ou, até mesmo, criar condições para que modifiquem suas probabilidades de
ocorrência, ou minimizar seus efeitos.
A metodologia de planejamento por cenários proposta, adaptada de GODET (1987),
consiste na aplicação de 6 passos, conforme mostra a Figura 59.
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Aprovação dos
Cenários

Nova Descrição
dos Cenários

Identificação de
Fatos Portadores de
Futuro (Item 6.3)

Interação com
especialistas
Braim Storming
(Item 6.2)

Análise Sistêmica
(Item 6.2)

Identificação de
Variáveis
(Item 6.2)

Identificação dos
Atores (Item 6.3)

Figura 59: Passos para a aplicação de planejamento por cenários adaptada de GODET
Fonte: Elaboração própria

Análise Estrutural e
Seleção de
variáveis (Item 6.4)

Descrição dos
Cenários
(Item 6.5)

Teste de
Consistência dos
Cenários (Item 6.5)
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Nos itens seguintes desse capítulo, voltado para a revisão bibliográfica da
metodologia, são detalhados os passos adaptados da metodologia proposta por
GODET.

6.2
O PENSAMENTO SISTÊMICO: DELIMITAÇÃO DO SISTEMA E DO
AMBIENTE

O primeiro passo seguido na metodologia adaptada de GODET, Figura 59, para a
elaboração de cenários, consiste na delimitação do sistema e do ambiente, nos quais
o objeto de análise está inserido. Nesta etapa, visa-se identificar os diversos sistemas
que compõem o ambiente e que interagem com o sistema objeto, de forma a conhecer
as variáveis e atores envolvidos, o modus operandi atual, e fatos portadores de futuro.
Para essa etapa, é adotada a metodologia do pensamento sistêmico.
Em Ciências Exatas, o pensamento linear é utilizado com sucesso para a resolução
de problemas. Neste, dado o problema, busca-se identificar as causas, e propor uma
solução. Essa metodologia é muito eficaz para problemas simples, com
comportamento discreto, nos quais o ambiente externo apresenta pouca interferência.
Desde a revolução industrial, observa-se no Mundo uma evolução crescente e
contínua do conhecimento, que se desdobra nas mais diversas áreas do saber. É
possível, que hoje, na era da informação, estejamos atravessando o ápice desse
processo. O Mundo se tornou conectado e como consequência cada vez mais
complexo. As inovações na Química de Polímeros se refletem na Medicina, a
demanda por aço na Ásia influencia a economia brasileira, a exploração de fontes não
convencionais de petróleo e gás natural nos Estados Unidos, um fenômeno local,
desequilibra a indústria de petróleo e petroquímica em nível mundial. Os exemplos
são inúmeros. O mundo globalizado trouxe a necessidade de reflexão sobre a
influência dos eventos externos a um dado problema (SENGE, 2005).
A Economia, como disciplina, é tradicionalmente dividida em microeconomia e
macroeconomia. A microeconomia estuda o comportamento econômico individual de
consumidores, firmas e indústrias, bem como a distribuição da produção e do
rendimento (renda) entre eles. A macroeconomia estuda o comportamento da
economia como um todo, isto é, dos fenômenos econômicos abrangentes, como o
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nível de preços, a inflação, o desemprego, e a política monetária de um país
(MENDES et al, 2007).
Note-se que o estudo microeconômico do comportamento da demanda de um
determinado produto pode ser bem descrito com o uso do método linear, nos quais
muito se aplica a condição ceteris paribus, em que se avalia o comportamento de uma
variável, mantendo as demais constantes. Nesses eventos, o somatório dos efeitos
das várias variáveis se anula ou possui um pequeno módulo, pouco influenciando a
variável em análise.
Com esse exemplo, busca-se definir o pensamento linear, como aquele voltado para
dentro, pouco influenciado pelo ambiente externo, enquanto que o pensamento
sistêmico é voltado para o exterior, com problemas complexos. Neste a periferia é
uma variável importante e as respostas nem sempre são exatas (PUGLIESE, 2010).
Uma indústria como a petroquímica, o objeto de análise, mesmo se limitada a uma
região, é um sistema complexo, visto as diversas interações existentes, sejam elas de
ordem concorrencial, governamental, de aquisição de matérias-primas, cultural, dos
recursos humanos ou econômica.
A metodologia do pensamento sistêmico se presta a essa análise, visto sua
capacidade de identificar as múltiplas interações existentes entre o elemento de
análise e o ambiente que o circunda. A metodologia se mostra eficiente em apontar
as vantagens e desvantagens de uma escolha, porém, o mais importante, em apontar
também as demais opções que se apresentam dado um determinado contexto
(ANDRADE, 2013).
A indústria petroquímica nacional atingiu um elevado grau de amadurecimento, o que
pode ser avaliado na Tabela 6, que apresenta a baixa elasticidade dos principais
polímeros, razão pela qual se faz necessária uma rigorosa avaliação do que produzir,
quando produzir, como produzir, aonde produzir, considerando os diversos aspectos
relacionados. Uma decisão ruim de investimento não será mais amortecida por um
mercado pujante e dinâmico.
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Tabela 6: Elasticidade da demanda por resinas com relação ao Produto Interno Bruto (PIB) entre
2002 e 2012

Produto

Elasticidade da Demanda

Polietilenos

1,1

Policloreto de Vinila (PVC)

1,5

Poliestireno (PS)

0,6

Politereftalato de Etileno (PET)

1,4

Polipropilenos (PP)

1,4

Fonte: ABIQUIM, 2014

Por exemplo, tem-se o projeto original do Complexo Petroquímico do Estado do Rio
de Janeiro (Comperj), cujos estudos preliminares se iniciaram no ano de 2004. Esse
projeto, em sua concepção original, pretendia realizar o craqueamento térmico e
catalítico de hidrocarbonetos pesados, com o intuito de gerar principalmente eteno e
propeno. Além da central de matérias-primas, havia a implantação de plantas de
produção das principais resinas (polietileno (PE), polipropileno (PP), poli(tereftalato de
etileno) (PET) e intermediários (estireno, óxido de eteno, ácido tereftálico), todos
integrados a uma refinaria, com um consistente compartilhamento de utilidades
(BELLO, 2008).
Não se pode inferir se o projeto seria bom ou ruim. Porém, desde os primeiros estudos,
o contexto foi alterado consideravelmente, por eventos, conforme mostra a Figura 60,
que poderiam influenciar positivamente ou negativamente o projeto.
É anedotal se atribuir o sucesso de um projeto a três fatores primordiais: a uma boa
escolha, a uma boa implantação e a sorte. A metodologia do pensamento sistêmico é
útil para a avaliação do primeiro fator, ou seja, a escolha. Nesta etapa, define-se o que
fazer (qual o produto, qual o serviço, qual o negócio), por que fazer (avaliação de
mercado), aonde fazer (localização) e como fazer (a rota tecnológica, a seleção da
tecnologia).
A parte da implantação é muito particular de cada corporação e depende das
competências individuais. Nessa etapa, requer-se que as devidas diligências sejam
tomadas, que os procedimentos sejam seguidos, que os contratos sejam cumpridos
com rigor, enfim, que haja disciplina de capital e controles adequados.
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Figura 60: Eventos ocorridos desde os primeiros estudos do Comperj entre 2004 e 2014
Fonte: Elaboração própria

O terceiro fator é a sorte41, que costuma selar o destino de boas e más escolhas, de
projetos bem ou mal implantados. Muitos bons projetos se tornaram ruins com a crise
de 2008, ou projetos ruins e mal implantados se tornaram projetos bons com a
aquisição de matéria-prima a baixo custo nos Estados Unidos advindos da oferta
inesperada de petróleo e gás natural de fontes não convencionais. Passada uma
década desde os estudos iniciais do Comperj, algumas perguntas surgem:
Seria possível à época inferir a ocorrência dos eventos apresentados na Figura 60?

41

Costuma-se fazer uma analogia ao fator sorte com o jogo da moeda, que se passa da seguinte
maneira. A banca paga R$ 50 para o lado coroa e R$ 100 para o lado cara da moeda. Admitindo uma
moeda sem vício, o preço justo a ser pago para se jogar a moeda é R$ 75. A negociação entre o jogador
e a banca se dá, e o jogador decide pagar R$ 85 para jogar a moeda, que ao ser lançada ao ar, cai ao
chão com o lado cara voltado para cima, ganhando assim R$ 100. Foi uma boa decisão? Não, pois o
preço justo seria R$ 75, porém o jogador teve sorte. Caso o jogador tivesse negociado o lançamento
por R$ 60 e a moeda apresentasse coroa, a proposta teria sido boa, porém o jogador não teria tido
sorte (Analogia obtida em reuniões).
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Havia indícios que possibilitavam estimar a retração de mercado provocada pela crise
de 2008? Era possível imaginar que o polietileno americano se tornaria tão competitivo
com a exploração de fontes não convencionais, devido ao baixo custo do etano?
Havia indícios de maior oferta de matéria-prima de melhor desempenho em um
cracker, com o aumento da produção de petróleo e gás natural do pré-sal?
Todas essas indagações estão diretamente relacionadas com um desempenho
adequado de um empreendimento petroquímico e avaliá-las todas dentro de uma
análise sistêmica propicia a aquisição de informações importantes para suportar as
decisões.
Naquela época já havia indícios de que alguns desses fenômenos pudessem vir a
figurar como temas centrais para a decisão de implantação de um empreendimento.
Talvez o grupo de avaliação do projeto tenha previsto dificuldades e que podem ter
sido estas as razões para a postergação do projeto.
No presente, alguns desses eventos, como a exploração de fontes não convencionais
nos Estados Unidos estão mais consolidados, porém, ainda resta a incerteza da
sustentabilidade, ou mesmo, se a indústria petroquímica americana continuará se
beneficiando da aquisição de matéria-prima a baixo custo, ou se a exportação de gás
natural e derivados provocará o alinhamento dos preços desses insumos ao mercado
mundial ou se baixos preços do petróleo inviabilizarão esse desenvolvimento?
Quanto ao pré-sal, será que indústria petroquímica brasileira se beneficiará tanto
quanto a indústria petroquímica americana se beneficiou da exploração de fontes não
convencionais? Será que o pré-sal se tornará uma realidade, levando o país a
condição de exportador líquido de petróleo em proporções significativas?
Em relação ao complexo petroquímico do Rio de Janeiro, deve-se avaliar a pirólise de
outras matérias-primas? O projeto deve manter a configuração original, que
privilegiava a produção de eteno e derivados em um cracker convencional?
Pretende-se nesse trabalho utilizar a metodologia do pensamento sistêmico não para
definir o que fazer, mas sim, para abrir o horizonte de análise, com toda a sua
complexidade, e buscar identificar os eventos que influenciam o objeto em estudo.
Nesta Tese, o método sistêmico será utilizado como ferramenta de análise macro,
para facilitar a avaliação das interações do objeto com o ambiente que o circunda, de
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modo a facilitar a seleção das diversas opções que se apresentam em um nível micro
e mais exato.
Nos próximos itens, busca-se apresentar o conceito da metodologia do pensamento
sistêmico, em um nível que seja suficiente para a compreensão do que se propõe
nesse trabalho, porém, sem a pretensão de exaurir o assunto.

6.2.1 A Metodologia do Pensamento Sistêmico

Desde há muitos séculos somos doutrinados a separar os problemas a fim de tornálos mais gerenciáveis, porém, paga-se um alto preço por essa escolha, visto que se
perde a conectividade com o todo (SENGE, 1990).
O pensamento sistêmico visualiza o ambiente como um grupo ou um sistema de
elementos e busca determinar como esses elementos interagem uns com os outros
em função do todo. Essa perspectiva holística considera que os comportamentos não
podem ser explicados com a análise das partes em separado, mas sim, com o
funcionamento de todas as partes em conjunto.
No pensamento sistêmico não é sempre que causas e efeitos seguem linhas retas, ou
seja, as ações podem ser circulares e seus efeitos podem se tornar causas.
Como exemplo, imagina-se uma empresa produtora de uma resina, que para a
produção dessa resina adquira o precursor42 de uma refinaria ou central petroquímica
de matérias-primas. O preço contratual do precursor segue as flutuações do mercado
internacional. O precursor não pode ser armazenado, ao contrário da resina, que por
ser sólida pode ser estocada por vários meses em armazéns. O contrato é anual, de
modo que pode ocorrer até mesmo a interrupção das retiradas mensais nas refinarias.
A fim de minimizar os impactos do custo da matéria-prima nos resultados, nos
períodos em que o preço do precursor apresenta alta no mercado internacional, a
empresa reduz suas compras da refinaria ao mínimo contratual e baixa o estoque das
resinas, conforme ilustra a Figura 61, em uma abordagem estritamente linear.

42
Nesse trabalho convencionou-se como precursor o produto que dá origem a uma cadeia
petroquímica, os quais foram considerados o eteno, propeno, butadieno, BTX (benzeno, tolueno,
xilenos) e gás de síntese.
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Figura 61: Análise linear do problema hipotético
Fonte: Elaboração própria

Em um primeiro momento, a solução para essa situação hipotética parece muito
interessante, pois de fato se mostrou eficaz em evitar a exposição às flutuações de
preço do mercado internacional. No entanto, avaliando as consequências dessa ação
de um ponto de vista sistêmico, a confiabilidade da empresa perante a refinaria ficará
desgastada, o que levará esta última a procurar novos clientes.
Em médio prazo, a empresa terá que recorrer ao mercado internacional para a
aquisição de matéria-prima, com consequências diretas nos custos da empresa, com
redução de rentabilidade.
No longo prazo, a falta de confiabilidade da empresa faz com que a refinaria fique
desestimulada em implantar projetos que viabilizem o aumento da produção do
precursor, prejudicando qualquer expectativa da empresa de expandir a produção de
resinas. A Figura 62 apresenta essa visão em uma abordagem sistêmica.

Figura 62: Análise sistêmica do problema hipotético
Fonte: Elaboração própria
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6.2.2 A Evolução do Pensamento Sistêmico

O pensamento sistêmico como técnica de análise ganhou relevância na segunda
década do século passado, porém, observa-se que a análise holística permeou pela
antiguidade, na qual se percebe o raciocínio sistêmico nas obras de Aristóteles. No
século XVIII, a descrição Malthusiana do problema demográfico contém uma vasta
abordagem sistêmica (SILVA, 2012).
O pensamento newtoniano-cartesiano começa a perder força a partir dos estudos da
Ciência, que passaram a propor um sistema em evolução. Esse pensamento foi
corroborado por Charles Darwin, para quem o universo pode ser descrito como um
sistema em evolução, em permanente estado de mudança (ANDRADE, 2013).
Entretanto, é a partir da segunda década do Século XX que o pensamento sistêmico
toma impulso, ancorado nas críticas do biólogo austríaco Ludwig von Bertalanffy, que
argumentou que o pensamento cartesiano e disciplinar estava começando a dificultar
a comunicação entre os cientistas. Este autor propôs uma teoria que pudesse
recuperar a interdisciplinaridade, ou mesmo a transdisciplinaridade, que é uma
maneira ainda mais profunda das disciplinas trabalharem juntas (ANDRADE, 2013).
“Para Andrade (2013), o pensamento sistêmico é uma nova forma de pensar. Ele
nasceu para responder a fenômenos surpreendentes que ocorreram em várias
disciplinas ao longo do século XX. Os fenômenos motivaram uma “crise de
percepção”, causada pela forma de refletir vigente, o pensamento cartesiano. A crise
ocorreu na Física, Biologia e Psicologia, entre outras, o que implicou a formação de
novas áreas, como a Física Subatômica, a Ecologia e as Terapias Holísticas. O
resultado provocou uma explosão de conhecimento de um novo tipo, especialmente
a partir da Segunda Guerra Mundial. Surgem então ideias inovadoras como Física
Quântica, Teoria do Caos, Matemática da Complexidade, entre muitas outras. E surge
a interdisciplinaridade (integração de dois ou mais componentes curriculares na
construção do conhecimento), ou mais, a transdisciplinaridade (abordagem científica
que visa à unidade do conhecimento).”
Cita-se entre os principais difundidores modernos do pensamento sistêmico o Físico
e Ecologista Fritjof Capra, que trouxe para as mídias as primeiras ideias sobre a
síntese do movimento sistêmico na Ciência, tecnologia e sociedade, com o excelente
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filme o Ponto de Mutação (1990). Outro autor contemporâneo que tem utilizado o
pensamento sistêmico como ferramenta para análise da aprendizagem organizacional
é Peter Senge, que agregou seu pensamento na obra “A Quinta Disciplina” (1990).
Neste sentido, Senge é categórico ao afirmar que nas organizações de aprendizagem,
as pessoas aprimoravam continuamente suas capacidades de criar e recriar o futuro
em ações conjuntas, objetivando a conscientização da equipe, através de mudanças
e de alterações pessoais para que possam questionar constantemente seus modelos
mentais e criarem ambientes seguros para que outras pessoas possam fazer o
mesmo.
Deste modo, são definidas pelo autor as cinco disciplinas da aprendizagem: o
pensamento sistêmico, o domínio pessoal, os modelos mentais, a visão compartilhada
e o aprendizado em grupo. Seu intento é que as disciplinas sejam integradas à
empresa de forma a lhe proporcionar os melhores resultados. Para tal, a empresa terá
que buscá-los através de um aprendizado que significa “aprender a aprender”, além
de entender, compreender e aprender com o passado, no sentido de orientação para
as futuras ações na organização (EYNG, 2006).

6.2.3 O Método Sistêmico

Conforme definido por ANDRADE et al (2006), o método sistêmico é um conjunto de
passos sistematizados que nos leva a aplicar o Pensamento Sistêmico de maneira
organizada, de modo que a cada passo se atinjam resultados que sirvam como
entradas aos passos subsequentes.
O método sistêmico implica a necessidade de um aprofundamento da percepção
humana sobre a realidade. De acordo com essa ideia, a realidade é estruturada em
camadas, sendo que essas camadas requerem níveis diferenciados de percepção.
Uma visão superficial só percebe as “pontas do iceberg” da realidade. Na medida em
que adotamos atitudes e instrumentos mais elaborados de percepção, mergulhamos
no entendimento dessa realidade, até seus níveis mais essenciais, conforme
apresentado pela Figura 63, que apresenta os níveis de percepção.
A ocorrência dos Eventos é em geral percebida pelos envolvidos no problema. Tratase do nível mais visível e que em geral é acompanhado de uma resposta reativa. No
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exemplo da empresa produtora de resinas, o evento aumento do preço do precursor
no mercado internacional desencadeou a ação de reduzir a compras das refinarias.
Em problemas pouco complexos a resposta reativa opera muito bem, porém com o
advento do dinamismo e da complexidade, essa resposta pode causar efeitos
indesejáveis. Isso ocorre devido à característica das visões por evento serem
fragmentadas, com visão apenas parcial da realidade.

Figura 63: Níveis de percepção no Pensamento Sistêmico
Fonte: SENGE et al, 2005

No entanto, estes eventos são evidências de Padrões de Comportamento dos
elementos da realidade descrita. Para que uma percepção extrapole o limite do nível
dos eventos, seria preciso analisar as tendências de longo prazo e avaliar suas
implicações. Sabe-se que os eventos são apenas evidências dos padrões de
comportamento mais profundos. Neste nível são utilizados gráficos, avaliando o
comportamento passado das variáveis e buscando evidências que possam indicar seu
comportamento futuro ou desejado. Neste caso, as ações tomariam uma forma
responsiva, pois surgem indicativos de como em longo prazo os atores podem
responder às tendências de mudança (ANDRADE et al, 2006).
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No exemplo da empresa produtora de resina, sabe-se que o mercado de commodities
é geralmente influenciado por sazonalidades advindas dos mais diversos fatores, que
formam um padrão de comportamento. Essa empresa foi capaz de identificar esse
padrão de comportamento e como ação propôs a formação de estoques de resinas
que permitiam a redução da produção, e consequentemente das compras nos
períodos de alta dos preços internacionais do precursor.
No terceiro nível, busca-se identificar as causas que dão origem aos padrões de
comportamento, tentando explicar como as variáveis influenciam-se mutuamente em
relações de causa e efeito. Nesse nível, busca-se compreender a estrutura sistêmica
da realidade, as interações existentes, permitindo intervenções que alavancam as
mudanças.
No exemplo da empresa produtora de resinas a estrutura sistêmica permitiu visualizar
a insatisfação do fornecedor e as consequências em médio e longo prazo nas compras
e nos planos de expansão.
Diferentemente dos problemas exatos, os processos sociais decisórios são
preenchidos por concepções que as pessoas carregam em sua mente, os conhecidos
Modelos Mentais, que se encontram no quarto nível. Os Modelos Mentais são
caracterizados como ideias profundamente arraigadas, generalizações e imagens que
influenciam a visão de mundo e dos comportamentos pessoais (arquétipos). Nesse
sentido, a percepção do todo, consolidada na estrutura sistêmica, facilita a
desconstrução de dogmas e a tomada de decisões que visam um equilíbrio do sistema
ou a integração com o ambiente (DOLCI et al, 2008).
Voltando para a empresa produtora de resinas, diante da estrutura sistêmica
apresentada na Figura 62, seria oportuna a modificação da fórmula de preço a fim de
equilibrar as flutuações no mercado internacional? Seria oportuno informar
previamente ao fornecedor, a fim de que este minimizasse custos com
processamentos desnecessários? Esses modelos mentais poderiam ter origem nesse
processo hipotético a partir do conhecimento da estrutura sistêmica construída.
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6.2.4 A Linguagem Sistêmica

O pensamento sistêmico faz uso de uma linguagem simples, com um número limitado
de símbolos, e focaliza as variáveis do sistema, e as inter-relações existentes entre
elas. A base se assemelha a linguagem de representações de causa e efeito utilizadas
nos diagramas de Ishikawa, árvore da Teoria das Restrições, ou mapas cognitivos
(ANDRADE et al, 2006).
Neste trabalho as relações diretas de causa e efeito entre variáveis serão
representadas por setas contínuas, enquanto que as relações inversas serão
representadas por setas descontínuas, conforme a Figura 64.

Figura 64: Representação das relações diretas e inversas de causa e efeito de variáveis
Fonte: Elaboração própria

Adicionalmente às relações de causa e efeito, é comum também a indicação temporal
entre a causa e o efeito, conforme representação ilustrada na Figura 65.
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Figura 65: Relações de causa e efeito atrasado
Fonte: Elaboração própria

Na Figura 65, verifica-se que o aumento da temperatura favorece de imediato o
craqueamento e a frequência de operações de descoqueamento, porém, essa ação
provoca também de imediato o aumento da formação de coque e o efeito futuro seria
a antecipação das paradas programadas para manutenção das serpentinas
fragilizadas, o que é indesejado. Os efeitos que atrasam serão representados por duas
linhas inclinadas que cortam a seta horizontal. A definição de um efeito como atrasado
não é uma tarefa trivial, pois o tempo é relativo. Por isso, a experiência é uma
ferramenta essencial na definição do atraso.
Na linguagem sistêmica é comum também a utilização de símbolos para representar
os enlaces reforçadores e os enlaces balanceadores. No enlace reforçador uma
variável de interesse acelera o seu crescimento ou queda de forma exponencial, com
pequenas mudanças, que sofrem amplificação e transformam-se em grandes
mudanças. Também são chamados de círculos virtuosos (crescimento) ou viciosos
(queda).
A Figura 66 apresenta esquematicamente o efeito do enlace reforçador ou círculo
virtuoso. A integração refino-petroquímica é uma ferramenta eficaz para aumentar a
competitividade das indústrias do refino e petroquímica. Verifica-se que a integração
refino-petroquímica propícia à redução de custos na petroquímica, com consequente
aumento da rentabilidade, que reforça o entendimento de maximizar ao máximo a
integração, em um enlace reforçador virtuoso.
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Figura 66: Enlace reforçador virtuoso
Fonte: Elaboração própria

A Figura 67 apresenta o exemplo de um enlace reforçador vicioso. Muitas vezes optase em uma unidade industrial por paradas de manutenção não programadas com o
intuito de postergar uma parada geral, que tratam eventos de uma forma mais
duradoura. Nessas paradas são efetuadas ações corretivas, que por sua vez
influenciam negativamente a confiabilidade do sistema, provocando mais paradas não
programadas, levando a um enlace reforçador, porém vicioso, pois essa não é uma
condição desejada.

Figura 67: Enlace reforçador vicioso
Fonte: Elaboração própria

No enlace balanceador há um movimento em direção a uma condição desejada.
Esses enlaces formam uma estrutura que promovem a estabilidade, a busca de um
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ponto de equilíbrio, ou seja, produzem efeitos contrários à queda ou o crescimento,
que venham perturbar o estado homeostático43 do sistema. Exemplo típico de enlace
balanceador é verificado na conversão de propeno em FCC’s (Fluid Catalitic Cracking)
de refinaria que almeja maximizar a produção de propeno em detrimento à gasolina,
conforme ilustrado na Figura 68.
As refinarias utilizam com frequência, aditivos de catalisadores de FCC do tipo ZSM5,
para promover a conversão ao propeno, que ocorre em detrimento à gasolina.
Durante o processo, ocorrem medições periódicas que analisam a concentração de
propeno na corrente que sai da unidade. Caso a concentração esteja diferente da
desejada, adiciona-se ou retira-se aditivo de catalisador para alcançar a conversão
desejada. Essa ação visa essencialmente direcionar o sistema para uma condição de
equilíbrio desejada, caracterizando um enlace balanceador.

Figura 68: Enlace balanceador
Fonte: Elaboração própria

6.2.5 A Metodologia Sistêmica Aplicada à Tese

Seguindo a metodologia proposta por ANDRADE et al (2006), a aplicação do método
sistêmico percorrerá uma sequência de passos que permitirão um aprofundamento
43
Homeostasia é a propriedade de um sistema aberto, em seres vivos especialmente, que tem função
de regular o seu ambiente interno para manter uma condição estável, mediante múltiplos ajustes de
equilíbrio dinâmico, controlados por mecanismos de regulação inter-relacionados.
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maior sobre os níveis da realidade. Os passos anteriores serão utilizados para gerar
entradas para os passos posteriores. A seguir são descritos os passos para a
aplicação do método sistêmico a esta Tese.

1. DEFINIR UMA SITUAÇÃO COMPLEXA DE INTERESSE: Nesta Tese a situação
complexa de interesse é avaliar as alternativas de implantação de projetos
petroquímicos no Brasil, diante do contexto atual da indústria petroquímica em
nível mundial e da perspectiva da oferta de matéria-prima oriunda da exploração
de petróleo e gás natural da camada pré-sal, e da integração refino petroquímica
e potenciais relações com o mercado de etanol.

2. APRESENTAR A HISTÓRIA POR MEIO DE EVENTOS: Do capítulo 2 ao capítulo
5 são apresentados os principais elementos que moldam a indústria petroquímica,
iniciando com as principais fontes de matéria-prima (petróleo e gás natural),
seguido das características da indústria petroquímica, da escolha da localidade,
dos eventos que se passam nos Estados Unidos, que têm levado a indústria
petroquímica a um nível de transformação em nível mundial, assim como, as
perspectivas

para

a

indústria

petroquímica

nacional

com

o

potencial

aproveitamento de matéria-prima com o aumento da produção de petróleo e gás
natural.
3. IDENTIFICAR AS VARIÁVEIS-CHAVE - A partir da lista de eventos serão
identificadas as variáveis que se relacionam a um determinado contexto
apresentado.
4. TRAÇAR OS PADRÕES DE COMPORTAMENTO - Neste passo são coletados
dados para compor um histórico do comportamento das variáveis e servirão para
um melhor entendimento do comportamento das mesmas em longo prazo.
5. DESENHAR O MAPA SISTÊMICO - Nesse passo as relações causais entre os
fatores, a partir da análise de gráficos, hipótese, conhecimentos especializados a
respeito das influências recíprocas.
6. IDENTIFICAR MODELOS MENTAIS - A aplicação do método sistêmico nesta
Tese foi realizada por meio de discussões realizadas com profissionais de notório
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saber que atuam nas áreas de interesse. O contato foi realizado por meio de
debates e entrevistas individuais. Neste passo, identifica-se os principais atores e
os modelos mentais que influenciam comportamentos e moldam as estruturas do
mundo real.

6.3
SELEÇÃO DOS CONDICIONANTES DO FUTURO E IDENTIFICAÇÃO DE
ATORES

O passo seguinte da metodologia adaptada de GODET, Figura 59, consiste na
identificação dos condicionantes do futuro e atores. Segundo MARCIAL (apud
MARCIAL & GRUMBACH, 2008), o futuro deixa, no passado e no presente, sementes
que podem vir a germinar ou não. Que podem se transformar em belas árvores
frutíferas, plantas que nunca darão fruto ou mesmo plantas daninhas.
Essas sementes podem levar a identificação de possibilidades de futuro com maior
consistência e devem ser elementos integrantes na composição dos cenários. Nesse
estudo em particular, a ênfase será dada aos condicionantes do futuro.
Segundo PORTO & RÉGNIER (2003), tais condicionantes dividem-se entre os que
possuem maior ou menor incerteza quanto à sua consolidação e trajetórias possíveis.
Os de menor incerteza, também chamados de tendências consolidadas ou
invariantes, que dificilmente sofrerão profundas alterações a ponto de terem sua
essência afetada, embora possam assumir ritmos de evolução diferenciados segundo
o cenário ou contexto. Os condicionantes de maior incerteza, por sua vez, podem ser
desdobrados entre mudanças em andamento e fatos portadores de futuro, indicando
que alguns desses fatos ou tendências podem ou não vir a se consolidar e ocupar
espaço relevante na estruturação do setor. Abaixo, a partir da descrição de MARCIAL
& GRUMBACH, aborda-se as principais sementes do futuro, as quais foram inseridos
exemplos de sua ocorrência na indústria petroquímica:
•

Atores: Inserem-se entre os atores os indivíduos, associações, grupos
decisores, empresas, governos, partidos políticos, entre outros. Os atores são
considerados como a principal semente do futuro, pois são os verdadeiros
agentes da transformação, influenciando variáveis, tornando assim possível
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moldar ou influenciar o curso dos acontecimentos, sendo indispensáveis na
elaboração de cenários.
•

Tendências de Peso: Refere-se aos eventos que são bem conhecidos e com
grande tendência de se consolidar no horizonte de análise dos cenários. Não
influenciam os cenários, porém merecem destaque na narrativa por se tratar
de premissa invariável. Cita-se, como exemplo, o crescimento médio da
demanda por produtos petroquímicos no mercado interno em taxas próximas
ao crescimento populacional.

•

Fatos ou elementos predeterminados: São também eventos conhecidos e
certos, que, porém, as consequências de sua realização podem mudar o curso
dos acontecimentos. Implantação de uma proposta de melhoria em para
programada de unidade industrial. A frequência de ocorrência de paradas é um
evento conhecido, porém as consequências dessa intervenção não o são.

•

Fatos condicionantes do futuro: São eventos que apresentam poucos sinais
no presente, que podem apresentar expressivas consequências no futuro.
Caracterizam-se por ainda não apresentar sinais claros de seu comportamento
futuro, podendo ser moldado pela organização conforme suas estratégias. O
desenvolvimento de uma tecnologia nova pode ser um fator determinante de
competitividade de uma organização.

•

Incertezas críticas: Trata-se das variáveis que possuem alto grau de
indefinição em relação ao objeto de estudo. São fatos portadores de futuro que
apresentam elevado grau de importância para a construção de cenários. Por
exemplo, a disponibilidade de matéria-prima para a indústria petroquímica com
o desenvolvimento do pré-sal.

•

Surpresas inevitáveis: Trata-se de eventos possíveis, porém com indefinição
do momento do seu acontecimento. A probabilidade de sua ocorrência é alta.
Como exemplo, cita-se a substituição dos tradicionais polímeros por outros
biodegradáveis ou um acidente de médio porte em uma das refinarias do país
na próxima década.

•

Coringas ou wild cards: Referem-se as grandes surpresas, de difícil previsão,
cuja ocorrência pode impactar profundamente os cenários descritos.
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Dessa forma, à luz das forças de influência do ambiente em que está inserida a
indústria petroquímica brasileira, são identificados no capítulo posterior os principais
condicionantes do futuro e tendências consolidadas, que juntamente com a
identificação dos atores, foram considerados no processo de construção dos cenários
após identificação pelo método sistêmico.

6.4

ANÁLISE ESTRUTURAL

A técnica de análise estrutural foi desenvolvida por GODET (1987), tratando-se de
uma importante etapa para o tratamento de variáveis para a composição de cenários
prospectivos, conforme passos da Figura 59. Com a aplicação desta técnica é
possível agrupar as variáveis de acordo com a capacidade de cada uma em influenciar
as demais, ou seja, sua motricidade, assim como, avaliar a dependência de cada
variável sobre as demais.
É comum, após a análise das variáveis e identificação do modus operandi de um
determinado sistema, a necessidade de se trabalhar com um universo grande de
variáveis, o que possibilitaria a descrição de um elevado número de cenários
possíveis, tornando a avaliação prospectiva sem sentido e humanamente inviável.
A análise estrutural visa o tratamento dessas variáveis, de modo a selecionar aquelas
que são mais significativas para o desenvolvimento dos cenários, a fim de reduzir a
um número racional de possibilidades.
A primeira etapa da aplicação da análise estrutural consiste em alocar as variáveis
identificadas na análise do ambiente, aqui realizada por meio da metodologia do
pensamento sistêmico, em uma planilha, na qual as variáveis são dispostas tanto nas
linhas como nas colunas. Dessa forma, uma variável “x” será disposta na linha i e na
coluna i, conforme apresentado na Figura 69.
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Variável

A

B

C

D

.....

N

Variável

∑Poder
influência

A
B
C
D
..........
N
∑Grau de dependência

Figura 69: Matriz de análise estrutural variável x variável
Fonte: GODET,1995

Com o cruzamento das variáveis, torna-se possível avaliar a influência de cada
variável sobre as outras, por meio da adoção de pesos, de modo a expressar, a
intensidade de influência delas e as relações de causalidade. Mediante a soma das
linhas, chega-se a um resultado final que representa o poder de influência das
variáveis sobre o sistema (motricidade). Por outro lado, a soma das colunas apresenta
uma hierarquia representativa do grau de dependência das variáveis em relação ao
sistema (JÚNIOR, 2009). Os pesos podem ser atribuídos conforme a Tabela 7.

Tabela 7: Descrição dos pesos atribuídos para a construção da matriz de análise estrutural

Peso

Grau de influência

0

Sem Influência

1

Baixo

2

Médio

3

Alto

Fonte: Elaboração própria

de

152

A partir da análise de motricidade-dependência das variáveis em relação ao sistema,
dar-se-á a construção do plano motricidade-dependência. Para tanto, calcula-se os
valores médios de motricidade e dependência para a definição dos quadrantes do
plano, conforme fórmulas abaixo:

PM = (VMOTmax + VMOTmin)/2
PD = (VDEPmax + VDEPMin)/2,
Em que:
PM = Ponto médio da motricidade
VMOTmax = Valor máximo da motricidade
VMOTmin = Valor mínimo da motricidade
PD = Ponto médio da dependência
VDEPmax = Valor máximo da dependência
VDEPmin = Valor mínimo da dependência
De posse dos pontos médios, define-se os limites dos quadrantes do plano de
motricidade-dependência, de acordo com o apresentado na Figura 70.

Figura 70: Plano de motricidade-dependência
Fonte: Elaboração própria
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Os valores de motricidade e dependência obtidos da tabela de análise estrutural são
plotados no plano motricidade-dependência. O quadrante I indica as variáveis de
ligação, que possuem alta motricidade e alta dependência. Variáveis localizadas no
quadrante II são denominadas explicativas. Estas possuem pouca dependência, mas
alta motricidade.
As variáveis localizadas no quadrante III são denominadas autônomas e não possuem
influência na análise de cenários pela baixa motricidade e dependência. As variáveis
do quadrante IV são denominadas de variáveis de resultados, as quais, também,
pouco afetam a análise de cenários pela baixa motricidade (MARCIAL & GRUMBACH,
2008). Para a elaboração dos cenários são utilizadas apenas as variáveis explicativas
e de ligação.
Após a seleção das variáveis explicativas e de ligação, sugere-se que as variáveis
recebam um tratamento qualitativo, de forma a fundir variáveis com significados
semelhantes e evitar redundâncias. Busca-se até esse estágio da metodologia obter
no mínimo 3 e no máximo 5 variáveis para a composição dos cenários.
Às variáveis selecionadas são admitidas hipóteses de comportamento futuro, em geral
duas, conforme Quadro 8.

Quadro 8: Hipóteses admitidas

Hipótese 1

Hipótese 2

Variável A

A

a’

Variável B

B

b’

Variável C

C

c’

N

n’

........
Variável N

Fonte: Elaboração própria

As variáveis e suas hipóteses são dispostas e combinadas para composição dos
cenários, conforme exemplificado no Quadro 9, sobre o qual é realizada a análise
morfológica, de modo a eliminar cenários que possam se mostrar incoerentes, como
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exemplo, preços do petróleo alto com redução da margem das indústrias de produção
do petróleo.

Quadro 9: Composição dos cenários

.....

Cenário 2n

Cenário 1

Cenário 2

Cenário 3

Cenário 4

Variável A

A

A

A

A

a’

Variável B

B

B

B

b’

b’

Variável C

C

C

c’

C

c’

N

N

N

n’

n’

........
Variável N

Fonte: Elaboração própria

6.5

DESCRIÇÃO DOS CENÁRIOS

Diante das variáveis chaves selecionadas, atores e condicionantes do futuro, são
elaborados os cenários. A descrição dos cenários consiste em uma narrativa dos fatos
de forma coerente, de modo a integrar o momento atual ao horizonte futuro definido,
contemplando a evolução das principais variáveis, a atuação dos atores e a inserção
dos fatos portadores do futuro.
Após a descrição dos cenários, estes são submetidos a testes de consistência,
conforme Figura 59, de modo avaliar se variáveis ou atores estão se comportando de
forma diferente da lógica estabelecida para cada cenário. Caso haja divergências,
ajustes são realizados com o objetivo de manter a coerência da história narrada.
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7

CENÁRIOS

Este capítulo visa à aplicação da metodologia desenvolvida para a construção de
cenários prospectivos para a indústria petroquímica brasileira de produção de básicos,
para o horizonte 2020-2030 (Cenários em geral são elaborados para médio e longo
prazos), suportados nas descrições dos capítulos anteriores e da interação com
especialistas da indústria petroquímica.
A construção do mapa sistêmico, assim como a parte metodológica desse trabalho foi
realizada por meio de discussão, na forma de brainstorming, em uma mesa de
especialistas, da qual o autor desta Tese atuou como mediador do processo.
O autor propôs à mesa de especialistas a reflexão sobre quais fatores contribuem para
a rentabilidade da indústria petroquímica brasileira. Diante dessa provocação os
participantes passaram a identificar características, fatos, eventos e atores que de
alguma forma impactam a indústria petroquímica brasileira, cujo resultado foi
consubstanciado no mapa sistêmico apresentado na Figura 71, apresentado no
próximo item.
A mesa de especialistas se reuniu em oito sessões, com duração que variou de 40 a
60 minutos, em intervalos de 30 dias, nas quais foi estabelecido o procedimento que
abaixo segue retratado, proposto por MARCIAL & GRUMBACH (2008).
Buscou-se na ambientação dos especialistas, explicar-lhes a metodologia e as
regras de convivência no trabalho.
Os participantes foram orientados a não tecer qualquer crítica ou censura pelas
ideias propostas, que deveriam ser expostas de forma livre e espontânea, por
mais fora dos padrões que pudessem parecer.
Foi proposto que as identidades dos participantes seriam preservadas e que
qualquer conclusão a respeito do trabalho seria de responsabilidade única do
autor desta Tese.
O autor fez as anotações das sugestões e a partir destas, deu-se a construção
do mapa sistêmico e da matriz de motricidade dependência.
Os participantes foram informados que todas as sugestões seriam debatidas
para convergência das opções.
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Os cenários, as conclusões, o texto, assim como proposições foram idealizados
de forma independente pelo autor a partir das variáveis selecionadas, pesos
atribuídos e discussão com os participantes.
Os participantes da mesa foram convidados ao final para validarem os cenários
descritos. O Quadro 10 apresenta a relação de profissionais envolvidos, suas
formações e áreas de atuação.

Quadro 10: Descrição dos Profissionais que participaram de mesas de discussão

Profissão

Formação

Atuação

Profissional 1

Economista

Doutor

Mercado Petroquímico

Profissional 2

Economista

Mestre

Petróleo e Gás

Profissional 3

Eng.Produção

Mestre

Petróleo e Gás

Profissional 4

Eng.Químico

Doutor

Petróleo e Gás

Profissional 5

Eng.Químico

Mestre

Petroquímica

Profissional 6

Eng.Químico

Doutor

Petróleo e Gás

Profissional 7

Químico

Mestre

Petroquímica

Profissional 8

Advogado

Mestre

Governo Federal

Fonte: Elaboração própria

7.1
CONSTRUÇÃO DO MAPA SISTÊMICO E IDENTIFICAÇÃO DE VARIÁVEIS E
ATORES

O primeiro passo da metodologia de construção de cenários prospectivos descrita por
GODET consiste na delimitação do sistema e do ambiente. A metodologia do
pensamento sistêmico foi adotada nesta etapa para delimitar o ambiente em que está
inserida a indústria petroquímica brasileira, identificar variáveis e atores, assim como,
identificar eventos que se portam como condicionadores do futuro. A Figura 71
apresenta o mapa sistêmico construído a partir da interação com os especialistas.
A partir da construção do mapa sistêmico e das discussões entre os especialistas que
compuseram a mesa foi possível selecionar variáveis e atores que influenciam a
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indústria petroquímica brasileira, e que serão considerados na construção dos
cenários. As variáveis e atores foram agrupados no Quadro 11
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Aproveitamento
de correntes de
HLR de refinarias

Relação Preço
etano/nafta

Oferta de
condensado

3

14
22

Rentabilidade do
cracker à nafta
comparativamente
ao etano

Preço líquidos de gás
natural no mundo

Consolidação do
segmento
petroquímico no
Brasil

Rentabilidade do
cracker a etano em
relação à nafta

7

Importação de matériaprima para a
petroquímica

5
19

12

21
3
11

Rentabilidade
da indústria
petroquímica
no Brasil

8

7

1

Oferta de
matéria-prima
petroquímica

Pré-sal

23

Cracker
convencional
compatível
com a escala
mundial no

26
14

Concorrência
combustívelpetroquímica
17

18

12

16

Ociosidade das
unidades de
reforma
catalítica das
refinarias

19

Mandato de
etanol na gasolina
uniforme entre os
estados

23

24

Percentual de
etanol na
gasolina

Matéria-prima
competitiva

Crescimento
econômico

6
26

Barreiras
alfandegárias
no Brasil para
petroquímicos
importados

Oferta de
etanol
hidratado

11

21
25

Figura 71: Mapa Sistêmico do ambiente no qual está inserida a indústria petroquímica brasileira.

21

16
15

7

Demanda por
nafta para
gasolina no Brasil

Formulação de
gasolina exrefino

17

Câmbio
18
Incentivos
tributários para
a petroquímica
brasileira
Demanda por
polietileno
incompatível com
a oferta de um
cracker em escala
mundial

25

Oferta de etanol
anidro

9

1

Exportação
de
polietilenos

Limitada
capacidade de
produção de
propeno

Produção no
Brasil de
derivados de
eteno
distintos de
polietileno

Rentabilidade do
refino

Subsídio para
implementação de
projetos petroquímicos

20

Fonte: Elaboração própria.

3

Atrair agentes para investir
em petroquímica no Brasil

24

Demanda por
polipropileno em
taxas superiores ao
polietileno e gasolina

Integração
etanol-gasolinapetroquímica

Integração
com
atividades do
pré-sal

15

9

Oferta de
derivados de
petróleo e gás
natural no Brasil

13

5

Concorrência
interna

Preço do petróleo

Logística de
escoamento
de
derivados

11

22

1

Tecnologias
“on purpose”

Aproveitamento
de aromáticos do
refino para a
petroquímica

4

Fortalecimento
para a
concorrência
externa

2

6

2

1

Integração
Logística

Cisões

Fusões e
aquisições

11

4
Competitividade
em polietilenos

Integração
refinopetroquímica

Competitividade
da indústria
petroquímica no
Brasil

13

8

20

Fluido de
perfuração
para o présal

23

Distância entre
refinaria e
centrais

Preço da nafta
Exploração de
Fontes não
convencionais

Produção de
eteno

22

Relação Direta
Relação Inversa

26
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Quadro 11: Variáveis e atores identificados na construção do mapa sistêmico

44

Variável

Tipo

Ator

1

Preço do petróleo

Econômica

OPEP, Governo dos Estados
Unidos, outros países produtores
de petróleo

2

Preço líquidos de gás
natural no mundo

Econômica

Governo dos Estados Unidos,
Empresas que exploram fonte não
convencionais

3

Oferta de derivados de
petróleo e gás natural no
Brasil

Mercado

ANP, MME44, Petrobras

4

Consolidação do
segmento petroquímico no
Brasil

Estratégia
de negócio

CADE45, Petrobras, Odebrecht

5

Integração refinopetroquímica

Estratégia
de negócio

Petrobras, Braskem

6

Importação de matériaprima petroquímica

Mercado

Petrobras, Braskem

7

Incentivos tributários para
a indústria petroquímica

Governo

MF46, MDIC47, Governos
estaduais, Abiquim

8

Barreiras alfandegárias
para importados
petroquímicos

Governo

MF, MDIC, Abiquim

9

Concorrência combustívelpetroquímica

Mercado

CADE, Petrobras, Braskem

10

Subsídios para a
implantação de projetos
petroquímicos

Governo

MF, MDIC, Governos estaduais,
Abiquim, Bndes, Finep
(Financiadora de Estudos e
Projetos)

11

Novos entrantes em
petroquímica no Brasil

Mercado

MF, MDIC, Governos estaduais,
Empresas

12

Preço da nafta

Econômica

Petrobras, Braskem, OPEP, outros
países produtores de petróleo

Ministério de Minas e Energia.
Conselho Administrativo de Defesa Econômica.
46 Ministério da Fazenda.
47 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
45
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13

Câmbio

Econômica

MF, Banco Central,

14

Demanda por polipropileno
no Brasil

Mercado

Braskem, Governos

15

Competitividade em
polietilenos no Brasil

Estratégia
de negócio

Braskem, Governos, Petrobras,
Importadores

16

Rentabilidade do craker a
etano em relação à nafta

Mercado

Opep, Governo dos Estados
Unidos, outros países produtores
de petróleo, Braskem, Petrobras,
Governo brasileiro

17

Exportação de polietilenos

Mercado

Braskem, MDIC, MF

18

Demanda por nafta na
gasolina no Brasil

Mercado

ANP, MME, Petrobras, Produtores
de etanol

19

Oferta de etanol anidro

Mercado

ANP, MME, Petrobras, Produtores
de etanol, associações

20

Oferta de etanol hidratado

Mercado

ANP, MME, Petrobras, Produtores
de etanol, associações

21

Percentual de etanol na
gasolina

Mercado

ANP, MME, Petrobras, Produtores
de etanol, associações

22

Cisões

Estratégia
de negócio

CADE, Petrobras, Odebrecht

23

Rentabilidade da indústria
petroquímica no Brasil

Estratégia
de negócio

Braskem, Petrobras, Governos
estadual e federal, ANP

24

Rentabilidade da indústria
do refino no Brasil

Estratégia
de negócio

Petrobras, Governos estadual e
federal, ANP

25

Ociosidade das unidades
de reforma catalítica das
refinarias no Brasil

Estratégia
de negócio

Petrobras, Braskem

26

Integração logística

Estratégia
de negócio

Petrobras, Braskem, novos
entrantes

27

Produção no Brasil de
derivados de eteno
distintos do polietileno

Estratégia
de negócio

Braskem, novos entrantes,
Petrobras

28

Oferta de condensado

Mercado

Petrobras

29

Formulação de gasolina
ex-refino

Estratégia
de negócio

Petrobras, Braskem
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30

Crescimento econômico

Econômica

Governos, Atores econômicos,
Sociedade

31

Fusões e aquisições

Estratégia
de negócio

CADE, Petrobras, Braskem, outras
empresas

Fonte: Elaboração própria

7.2

ANÁLISE ESTRUTURAL DO SISTEMA E DO AMBIENTE

Com a construção do mapa sistêmico foi possível identificar 31 variáveis e os atores
que as influenciam. No entanto, construir cenários com todas essas variáveis seria
improdutivo, pois sem considerar os atores, seria possível descrever mais de 2 bilhões
de cenários, utilizando apenas 2 hipóteses para cada variável (MURARI et al, 2008).
Dada a dificuldade de se trabalhar com um número extremamente alto de variáveis,
fez-se necessário a aplicação de técnica que tornasse possível a seleção, de modo a
reduzir o número de variáveis a um valor que torne possível o trabalho. A técnica
utilizada foi a análise estrutural. Com o cruzamento das variáveis, tornou-se possível
avaliar a influência de cada variável sobre as outras, por meio da adoção de pesos,
de modo a expressar, a intensidade de influência delas e suas relações de
causalidade. Mediante a soma das linhas, chegou-se a um resultado final que
representou o poder de influência delas sobre o sistema (motricidade). Por outro lado,
a soma das colunas apresentou uma hierarquia representativa do grau de
dependência das variáveis em relação ao sistema (JÚNIOR, 2009). Os pesos foram
atribuídos conforme Tabela 7, apresentada no Capítulo 6.
Os pesos das variáveis foram atribuídos pelos participantes da mesa de discussão
por consenso, também sob a forma de brainstorming. A Tabela 8 apresenta o
resultado da matriz de análise estrutural obtida no processo de interação com os
especialistas.
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Tabela 8: Matriz de análise estrutural
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A partir desta análise de motricidade-dependência das variáveis em relação ao
sistema, efetuou-se a construção do plano motricidade-dependência. Calculou-se os
valores médios de motricidade e dependência para a definição dos quadrantes do
plano, conforme fórmulas apresentadas no Capítulo 6.
De posse dos pontos médios, definiu-se os limites dos quadrantes do plano de
motricidade-dependência, de acordo com o apresentado na Figura 72. Os valores de
motricidade e dependência obtidos da tabela de análise estrutural foram plotados no
plano motricidade-dependência.

Figura 72: Plano motricidade x dependência para as variáveis identificadas
Fonte: Elaboração própria

Diante da aplicação da técnica de análise estrutural foram selecionadas as variáveis
explicativas e de ligação, presente nos quadrantes I e II da Figura 72, que foram
listadas no Quadro12, segundo o tipo (endógena ou exógena em relação à indústria
petroquímica nacional) e a característica (ligação ou explicativa). Após a análise
estrutural foi possível a eliminação de 18 variáveis.
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Quadro 12: Variáveis selecionadas com a aplicação da técnica de análise estrutural

Par

Variável

Tipo

Característica

(6,39)

Preço do petróleo

Exógena

Ligação

(2, 32)

Crescimento econômico

Exógena

Ligação

(3, 24)

Câmbio

Exógena

Ligação

(12, 24)

Preço da nafta

Exógena

Ligação

Endógena

Ligação

Endógena

Ligação

Endógena

Ligação

Exógena

Ligação

Exógena

Ligação

Exógena

Explicativa

Endógena

Explicativa

Endógena

Explicativa

Ordenado

Oferta de derivados de
(18, 32)

petróleo e gás natural no
Brasil

(14, 30)

Fusões e aquisições
Consolidação do

(19, 24)

segmento petroquímico
no Brasil;

(17, 23)

(14, 21)

(24, 35)

(29, 29)

Oferta de etanol anidro
Oferta de etanol
hidratado
Demanda por nafta na
gasolina no Brasil
Integração refinopetroquímica
Ociosidade das

(24, 22)

unidades de reforma
catalítica das refinarias
no Brasil
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Concorrência
(25, 21)

combustível-

Endógena

Explicativa

petroquímica.
Fonte: Elaboração própria

Mesmo com a aplicação da técnica de análise estrutural, o número de variáveis
restantes possibilitava ainda um número excessivo de cenários possíveis (8.192
cenários), o que levou a proposição de realizar uma análise qualitativa, a fim de
identificar aquelas mais relevantes para a construção de cenários para o objeto em
estudo.
Dessa forma, optou-se, de imediato, por excluir do rol de variáveis relevantes para a
construção dos cenários as exógenas “Preço do petróleo”, “crescimento econômico”
e “câmbio”, por serem consideradas variáveis que, de forma geral, afetam todo o
ambiente o qual está inserida a indústria petroquímica brasileira, assim, não
configuraria, em tese, fator determinante, pois todas as demais indústrias seriam
afetadas por essas variáveis em maior ou menor grau.
Em seguida, as 10 variáveis restantes foram divididas em 3 grupos, de acordo com
suas afinidades, a fim de obter uma redução que tornasse exequível a construção de
cenários, conforme mostra o Quadro 13.

Quadro 13: Reagrupamento e consolidação das variáveis

Grupo
1

Variáveis
•

Preço da nafta

•

Fusões e aquisições

•

Consolidação do
segmento petroquímico

2

no Brasil;
•

Integração refinopetroquímica;

Variável Resultante
•

Diferença de preço nafta/etano

•

Integração
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•

Concorrência
combustívelpetroquímica.

•

Oferta de etanol anidro

•

Oferta de derivados de
petróleo e gás natural no
Brasil;

•
3

Oferta de etanol
•

hidratado;
•

Disponibilidade de matéria-prima

Demanda por nafta na
gasolina no Brasil;

•

Ociosidade das unidades
de reforma catalítica das
refinarias no Brasil.

Fonte: Elaborado pelo autor

A variável do grupo 1, “preço da nafta”, foi renomeada como “diferença de preço entre
nafta e etano, pois como a indústria petroquímica brasileira opera majoritariamente
com nafta, a competitividade em termos de preço de matéria-prima está associada
principalmente à diferença para aquelas que operam com etano.
As variáveis do Grupo 2 apresentam como característica alguma relação de
integração, seja interna à indústria petroquímica, nos movimentos de fusão, aquisição
ou consolidação do segmento no Brasil ou de integração com a indústria do refino. As
variáveis desse grupo convergiram para gerar a variável integração.
As variáveis do Grupo 3, embora guardem particularidades, estão todas associadas a
disponibilidade

de

matéria-prima,

dessa

forma

deram

origem

a

variável

“disponibilidade de matéria-prima”.
Nesse contexto, foram selecionadas as variáveis “Diferença de preço entre nafta e
etano”, “Integração”, e “Disponibilidade de matéria-prima” para a composição dos
cenários, aos quais se acrescentou os atores e eventos condicionantes do futuro, que
serão tratados no item seguinte.
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7.3

IDENTIFICAÇÃO DAS SEMENTES DO FUTURO.

Neste item, buscou-se identificar aqueles fatores atinentes à indústria petroquímica
que estão amadurecendo na realidade atual e que indicam tendências de futuro, e que
podem se tornar em um objeto de competitividade para a indústria, Quadro 14. Visase também identificar as tendências consolidadas, que juntamente com os fatos
portadores do futuro, atores e variáveis críticas devem fazem parte da descrição dos
cenários.
A avaliação sistêmica da realidade, consubstanciada em brainstorming com
especialistas, possibilitou um estudo centrado na realidade, que permitiu identificar as
tendências visíveis e relevantes cujo desempenho dependem as alternativas futuras.
Trata-se de apreender os processos que estão amadurecendo para descobrir
tendências e fatores que antecipam o futuro, e que influenciam as principais variáveis
(BUARQUE, 2003).

Quadro 14: Condicionantes do futuro

Evento

Tipo

Descrição
A exploração de fontes não convencionais
propicia importante vantagem competitiva para

Exploração de
fontes não
convencionais

Portador de
futuro

empresas que operam com etano. Porém,
observa-se a vulnerabilidade dessa vantagem
competitiva em relação aos baixos preços do
petróleo, que conferem risco a atividade,
comprometendo sua viabilidade no longo prazo.
A exploração da camada pré-sal no Brasil
poderá levar o Brasil a condição de exportador

Pré-sal

Portador de

líquido de petróleo, podendo ser fato relevante

futuro

para a oferta de matéria-prima para a indústria
petroquímica, principalmente aquelas mais
competitivas, como o etano e gases liquefeitos.
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Dada a limitação das unidades de refino e
centrais petroquímicas em produzir propeno,
principalmente em virtude da mudança de
Tecnologias “on-

Portador de

matéria-prima e do crescimento do mercado de

purpose”

futuro

polipropileno em taxas superiores ao mercado
de polietilenos e gasolina, as tecnologias “onpurpose” surgem como uma opção potencial
para adequação da oferta à demanda.

Pressão de
associação de

Com a adoção do regime de partilha na

classes e agentes

produção de petróleo, começam a surgir

que influenciam

manifestações de associações de classe e

tomadores de
decisão sobre a

Portador de

concessão de

futuro

subsídios para a

agentes formadores de opinião, para que a
parcela pertencente a União da produção de
petróleo do pré-sal seja destinada à indústria
petroquímica com subsídios, como forma de

indústria

agregar valor ao petróleo em território nacional,

petroquímica como

substituindo eventuais exportações.

forma de agregar
valor ao petróleo
Aproveitamento de
eteno de refinarias

Trata-se de tema recorrente em fóruns de

ou de unidades de

discussão sobre a indústria petroquímica o

polietileno de
menor eficiência
para a produção

Portador de
futuro

aproveitamento do eteno para a produção de
produtos que exijam menor escala, entre 150 e
300 kta, como alfa-olefinas a partir do eteno de

de petroquímico

HLR ou de plantas de polietileno pouco

que exige menor

rentáveis.

escala
Utilização de

Portador de

Em fóruns de discussão sobre a indústria

eventual oferta de

futuro

petroquímica, comenta-se que a utilização

171

etano no Rio de

prioritária de eventual etano disponível seria

Janeiro para

destinado prioritariamente para a expansão da

ampliar a

RioPolímeros em detrimento de um novo

RioPolímeros

projeto.
Apesar de o mercado brasileiro de resinas
apresentar oportunidades de crescimento, o que
seria possível com a expansão do parque

Taxa de

industrial brasileiro, que demandaria

crescimento da
demanda de

Tendência

resinas de

consolidada

polietileno e

principalmente mais embalagens e diversos
produtos à base de resinas. Porém, no
horizonte de análise não se espera crescimento
do parque indústrial que surpreenda as

polipropileno

expectativas. Dessa forma espera-se que a
demanda de resinas tenha um comportamento
semelhante ao da última década.

Escala econômica
mundial de plantas

Não se espera para o horizonte de análise

de unidades

mudança tecnológica que permita expansão ou

petroquímicas

Tendência

redução da escala mundial como fator de

para a produção

consolidada

competitividade para a produção de

de básicos,

petroquímicos básicos, polietilenos e

polietileno, e

polipropilenos.

polipropileno
Foram construídas unidades de segregação de

Limitada expansão

propeno nas principais refinarias brasileiras,

da produção de
propeno nas
refinarias e
centrais
petroquímicas no
Brasil

restando apenas a Regap (Refinaria Gabriel
Tendência

Passos, Betim – MG) com potencial escala para

consolidada

separação. Mesmo com otimizações, não se
espera que as refinarias possam produzir
propeno em quantidade suficiente em uma
única unidade para a implantação de uma
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planta de polipropileno. As centrais
petroquímicas também possuem pouca
flexibilidade para a produção de propeno.
A luz do Plano de Negócios da Petrobras e de
Cenários traçados pela EPE, adotou-se a

Construção de
refinarias no

Tendência

horizonte de

consolidada

premissa que não haverá entrada em operação
de novas refinarias no país no horizonte de

análise

análise, além da primeira etapa da Rnest
(Refinaria do Nordeste, Suape - PE) ou da
primeira etapa do Comperj .

Fonte: Elaboração própria

7.4

ANÁLISE MORFOLÓGICA

A partir da seleção das variáveis foram admitidos 8 cenários, conforme descritos no
Quadro 15, com as mesmas assumindo as hipóteses abaixo:

•

Integração: (Consistente, Limitada)

Entende-se sobre a variável integração todas as ações e relações que visem à
competitividade da indústria petroquímica no Brasil, sejam elas de ordem interna
da indústria, como a formação de fusões ou alianças; de ordem externa, como a
integração refino-petroquímica; ou de natureza estratégica para o país, como a
concessão de subsídios específicos.

•

Diferença preço nafta/etano: (Alta, Baixa)

Com esta variável busca-se descrever a competitividade relativa dos processadores
de etano em comparação com aqueles que processam nafta, além de outros fatores
que propiciem a aquisição de matéria-prima pela indústria petroquímica brasileira de
forma competitiva.
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•

Disponibilidade de matéria-prima: (Excedente, Deficitária)

A avaliação do comportamento desta variável terá como ênfase o desenvolvimento do
pré-sal e outras ações, que possam advir da integração com a indústria do refino que
visem dispor matéria-prima para a indústria petroquímica.

Quadro 15: Resumo dos cenários

Cenário

Variável

Integração

Hipótese

Consistente

Descrição
Neste

cenário,

admite-se

geração de valor com uma
consistente
Diferença
Cenário 1
(Oportunidade)

preço

beneficiamento
entre Baixa

nafta e etano

matéria- Excedente

projetos

competitiva

de

forma

com

os

Consistente
Neste

cenário,

relativas

Diferença

(Escolha)

a

processadores de etano.

Integração

preço

com

o

disponibilidade de matéria-prima,

novos

prima

Cenário 2

e

que permite a implantação de

Disponibilidade
de

integração

entre Baixa

nafta e etano

à

as

hipóteses

integração

e

competitividade etano/nafta não
se alteram em relação ao cenário
1,

porém,

há

escassez

de

Disponibilidade

matéria-prima, o que leva a

de

limitação de novos projetos.

prima

matéria- Deficitária
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Integração

Consistente Neste cenário a falta de matériaprima e a baixa competitividade

Cenário 3

preço
(Eficiência)

em relação aos processadores

Diferença
entre Alta

nafta e etano

de etano limitam a implantação
de novos projetos, porém, a
indústria petroquímica brasileira

Disponibilidade

se sustenta em virtude de uma

de

eficiente integração.

matéria- Deficitária

prima
Neste cenário, há desvantagem
em relação aos processadores
Integração

Consistente

de etano, porém a consistente
integração e a disponibilidade de
matéria-prima

a

indústria petroquímica brasileira

Cenário 4
Diferença
(Competição)

possibilitam

preço

competir
entre Alta

nafta e etano

em

igualdade

condições
no

de

cenário

internacional. Outro fator aqui
abordado é a concessão de
subsídios governamentais com

Disponibilidade
de

matéria- Excedente

em território nacional.

prima

Apesar

Integração
Limitada

Cenário 5
(Gargalo)

de

um

ambiente

favorável em termos de preço e
disponibilidade de matéria-prima,

Diferença
preço

vistas à agregação do petróleo

entre Baixa

nafta e etano

a

indústria

petroquímica

brasileira não consegue capturar
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todas

Disponibilidade
de

matéria- Excedente

as

oportunidades

em

virtude da falta de integração.

prima
A escassez de matéria-prima,

Integração
Limitada

associada

à

dificuldade

integração
Diferença

impedem

de
a

implantação de novos projetos. A

Cenário 6

preço

(Sobrevivendo)

nafta e etano

entre Baixa

indústria petroquímica brasileira
se mantém viva, haja vista a

Disponibilidade

sobre capacidade de plantas que

de

processam etano, porém sem

matéria- Deficitária

perspectiva de expansão.

prima

Integração

A
Limitada

indústria

brasileira

encontra-se

dificuldades

Diferença
Cenário 7

preço

(Crise)

nafta e etano

entre Alta

mercado

petroquímica

de

com

competir

internacional.

no

Sofre

com a falta de integração e com
a escassez de matéria-prima, o

Disponibilidade

que limita qualquer iniciativa de

de

expansão.

matéria- Deficitária

prima

Apesar da disponibilidade de

Integração
Limitada

Cenário 8
(Desperdício)

petroquímica

Diferença
preço

matéria-prima

entre Alta

nafta e etano

consegue

a

indústria

brasileira
se

expandir

não
ou

equilibrar a competitividade no
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Disponibilidade
de

matéria- Excedente

mercado

externo,

devido

às

dificuldades de integração.

prima
Fonte: Elaboração própria

7.5

DESCRIÇÃO DOS CENÁRIOS

Os cenários descritos foram submetidos à validação perante os especialistas, como
forma de verificar a coerência do futuro narrado com a evolução das variáveis e
atuação esperada dos atores.

7.5.1 Cenário 1: Oportunidade

A indústria petroquímica brasileira passa por um ciclo virtuoso, fruto das ações
implementadas ao longo da última década, que solidificou a integração com o refino,
propiciando a captura de oportunidades, a exploração de sinergias e a redução da
concorrência com o mercado de combustíveis por matéria-prima. Ademais, a
manutenção da consolidação do segmento em uma única empresa permitiu a redução
da concorrência no mercado interno, que se restringiu basicamente aos produtos
importados, assim como, manteve o fortalecimento para a concorrência externa.
Do ponto de vista do mercado interno, a indústria se beneficia da disponibilidade de
matéria-prima advinda da exploração da camada pré-sal, e da infraestrutura de
terminais e de gasodutos para a movimentação de GLP e condensado, que a permite
desenvolver projetos com economia de escala, sem concorrer com o mercado de
combustíveis.
Os projetos idealizados foram implantados no horizonte correto, permitindo inclusive
a construção de uma central de matérias-primas no Rio de Janeiro, integrada com
plantas de produção de polímeros e químicos, com exportação de excedente mínimo.
Os projetos selecionados se mostraram compatíveis com a demanda do mercado
interno, e contaram com a presença de agentes até então estranhos a um complexo
petroquímico tradicional. Planta de produção de suplemento alimentar para ração
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animal, a metionina, é um bom exemplo de unidade química presente no complexo
petroquímico do Rio de Janeiro, destinada ao atendimento do agronegócio, segmento
no qual o Brasil se destaca em nível mundial.
O desbalanceamento entre a produção de petroquímicos básicos a partir de líquidos
de gás natural e a demanda foi compensado por unidades “on-purpose”, no caso a
desidrogenação de propano para a produção de propeno, que supriu a carência de
um cracker convencional em produzir este último.
Adicionalmente, o projeto contemplou a agregação de valor de toda a matéria-prima,
evitando ineficiências com a separação de frações e o seu envio para o mercado
energético.
Nesse contexto, houve o aproveitamento do isobutano e do n-butano provenientes do
fracionamento do GLP, que visou prioritariamente à produção de propano para a
alimentação da planta de desidrogenação para a produção de propeno.
O isobutano foi utilizado para alimentar uma planta de alquilação com vistas a
produção de gasolina, derivado que se tornou essencial em função da limitada
capacidade de refino do país. A gasolina passou a ser formulada com o alquilado e
condensado, sendo este último, no passado, separado na UPGN e depois misturado
novamente ao petróleo para nova separação na refinaria, o que gerava custos com o
reprocessamento e também limitava a quantidade de carga processada nas
destilações das refinarias. O n-butano produzido é utilizado para a produção de
anidrido maleico, assim como, comercializado para a indústria de aerossóis.
Quanto ao condensado, adicionalmente à formulação de gasolina, foi implementada
uma planta de solventes alifáticos que produz isopentano, utilizado pelas centrais
petroquímicas, que o aproveita como solvente de catalisador para as plantas de
polietilenos e polipropileno. Ainda, produz-se na planta de solventes n-pentano e
hexano, destinados aos segmentos químico (solventes) e petroquímico (expansão de
poliestireno). A Figura 73 apresenta a configuração do Complexo petroquímico do Rio
de Janeiro.
A Disponibilidade de matéria-prima permitiu também a substituição de propano por
etano na Rio-Polímeros, assim como, a expansão das unidades de produção de
polietilenos.
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As refinarias aumentaram a eficiência na recuperação de propeno e passaram a
disponibilizar mais propeno às unidades de polipropileno, o que propiciou o
desengargalamento de várias unidades.
A integração entre o refino e a petroquímica evoluiu ao ponto de haver cooperação
inclusive em aromáticos. Em virtude da legislação que estabeleceu o percentual
obrigatório de 27% de etanol anidro à gasolina, no Estado de São Paulo, as unidades
de reforma de nafta das refinarias já não mais precisam operar com vistas à produção
de aromáticos para booster de octagem da gasolina. Em consequência, a integração
refino-petroquímica evoluiu para a produção de aromáticos nas refinarias e a
segregação em uma planta de separação construída exclusivamente para este fim.
Plantas de polietileno obsoletas, com tecnologias ultrapassadas e baixa escala foram
fechadas com a entrada do complexo petroquímico do Rio de Janeiro, sendo o eteno
direcionado para projetos que se inserem em demandas da indústria nacional. Citase o exemplo da planta de produção de alfa-olefinas, que produz matéria-prima para
a formulação de fluidos de perfuração para atendimento da crescente produção de
petróleo e gás natural, além de especialidades para a própria indústria petroquímica
(1-buteno, 1-hexeno, 1-octeno), para as plantas de detergentes (alquil-benzenos), e
para a indústria de parafinas.
Ainda, as centrais petroquímicas estabeleceram condições operacionais em seus
crackers que minimizem a produção de eteno, de forma a não ocorrer sobre oferta em
virtude da expansão da Rio-polímeros e do Comperj e maximizam a produção de
gasolina de pirólise, a fim de minimizar as importações de derivados pela indústria do
refino.
No mercado externo, a competitividade auferida pela indústria petroquímica
americana na década passada, com o aproveitamento de matérias-primas de fontes
não convencionais, já não existe. As exportações de gás natural liquefeito se
viabilizaram com a construção de terminais ao longo da costa americana, convergindo
para o equilíbrio do preço em nível mundial, com consequente aumento do preço do
gás natural e derivados, e redução da diferença em relação à nafta.
Adicionalmente, a produção de petróleo e gás natural nos Estados Unidos a partir de
fontes não convencionais sofreu um arrefecimento, devido à estabilização do preço
do petróleo, que reduziu a margem de produtores com custo mais alto e de pressões
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da sociedade contrárias à utilização de técnicas entendidas como nocivas ao meioambiente.
Os desafios na indústria petroquímica de base parecem bem encaminhados. A
indústria petroquímica brasileira agora se lança em outro desafio que é buscar
competitividade em produtos de química fina e especialidades.

Figura 73: Complexo petroquímico para o cenário oportunidade
Fonte: Elaboração própria

7.5.2 Cenário 2: Escolha
O Brasil projetava ser um grande produtor de petróleo a partir do ano de 2020, com
expectativa de atingir exportações típicas de países da OPEP, porém, apesar de as
exportações superarem a demanda por derivados, os números estão muito distantes
dos projetados na década passada.
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No que tange à produção de derivados, apesar de algum excedente regional, como é
caso do GLP no Rio de janeiro, a ausência de novas refinarias faz com que o déficit
do balanço de derivados aumente ano a ano, fazendo com que as importações se
façam cada vez mais presentes.
A escassez de matéria-prima afeta diretamente a indústria petroquímica brasileira,
pois se vê obrigada a recorrer ao mercado internacional para suprir suas necessidades
operacionais e de futuras expansões.
Como alento, a petroquímica americana já não desfruta de uma vantagem tão
significativa em derivados de eteno, pois a diferença de preço entre a nafta e o etano
reduziu significativamente, tendendo a um equilíbrio entre os crackers que operam
com uma ou outra matéria-prima. Por outro lado, a indústria petroquímica americana
se encontra pouco competitiva em relação aos derivados do propeno e butadieno,
consequência da limitação dos crackers a etano em produzir esses precursores
petroquímicos.
A baixa defasagem entre o preço da nafta e do etano no mercado internacional, trouxe
um alívio para a indústria petroquímica brasileira, pois os derivados do eteno
importados perdem competitividade no mercado interno ao descerem o atlântico.
Muitas oportunidades têm sido capturadas pela indústria petroquímica brasileira no
contexto atual, possíveis em virtude do bem-sucedido processo de integração que
passou o segmento, de forma lenta, porém gradual, iniciada com a abertura da
economia do país ocorrida na década de 1990. A produção de petroquímicos básicos
e intermediários encontra-se concentrada em uma única empresa, o que a protege
contra a concorrência de produtos importados no mercado interno, e a fortalece para
competir no mercado externo.
A montante da indústria petroquímica, a integração com a indústria do refino tem
trazido bons resultados para a indústria petroquímica no Brasil. Em um primeiro
momento a indústria do refino envidou esforços no sentido de produzir precursores
petroquímicos que se encontram valorizados no mercado internacional, no caso
específico o propeno. A eficiência de recuperação aumentou, situando-se em
patamares próximos aos encontrados em refinarias consideradas líderes nesse
quesito, com acréscimo de produção de cerca de 25% em relação ao que era
praticado na década passada.
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Em contrapartida, as centrais petroquímicas passaram a focar em produtos nos quais
são mais competitivos que as petroquímicas dos Estados Unidos (propeno, butadieno
e aromáticos), em detrimento à produção de eteno. Em consequência, devido às
mudanças nas condições operacionais, há um maior rendimento em produtos de
interesse das refinarias, como a gasolina de pirólise e pesados que possam ser
incorporados ao diesel.
A integração com o refino ainda propiciou duas ações importantes, uma planta de
produção de propeno a partir de propano no Rio de Janeiro e um complexo aromático
em São Paulo.
Apesar da escassez de matéria-prima, a produção de propeno se tornou possível a
partir do aproveitamento de excedentes regionais, com complementação do mercado
nacional por importação. A planta de desidrogenação de propano no Rio de Janeiro
se viabilizou com a utilização do excedente de GLP produzido nesse estado, que seria
cabotado para outros estados da federação, e com a utilização da infraestrutura de
terminais (Ilha Comprida e Ilha Redonda) construídos ou expandidos para escoar o
excedente de GLP no Rio de Janeiro, que se previa na década passada, e que não
aconteceu de forma tão robusta.
A competitividade de preços se deu em função de os custos do frete com cabotagem
do GLP serem similares aos custos de importação do produto, em vista principalmente
dos volumes, pois importações são realizadas em navios de 44.000 toneladas,
enquanto que a maior parte da cabotagem ocorre em navios de 3.500 toneladas.
Dessa forma, apesar de o balanço Brasil apresentar déficit de GLP, foi possível
praticar preços competitivos ao mercado internacional no Rio de Janeiro, mesmo à
custa de importações para outras regiões do país.
Outro fator importante é que a infraestrutura de terminais, que se encontra ociosa em
relação ao GLP, passou a ser utilizada para armazenamento e exportação de
propeno.
Os hidrocarbonetos diferentes de propano (n-butano e isobutano), presentes no GLP,
foram aproveitados para a produção de petroquímicos (anidrido maleico a partir de nbutano), especialidades (n-butano para aerossóis) e booster de octanagem (alquilado
a partir de isobutano, propeno e butenos de refinaria).
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O condensado, que antes era separado e depois adicionado novamente ao petróleo,
é utilizado para a produção de gasolina, ao ser misturado com alquilado e n-butano.
Ainda, o condensado é utilizado para abastecer uma planta de solventes alifáticos de
interesse químico e petroquímico.
Apesar de não ser suficiente para construção de um cracker, o etano disponível foi
suficiente para a expansão da ex-RioPolímero, e a substituição de propano, que foi
direcionado para a desidrogenação. A Figura 74 mostra a configuração do Comperj.

Figura 74: Complexo petroquímico para o cenário escolha
Fonte: Elaboração própria

7.5.3 Cenário 3: Eficiência

A aposta da indústria petroquímica americana no etano se mostrou promissora. A
exploração de fontes não convencionais de petróleo e gás natural se encontra
fortalecida, após um movimento de adequação, em que empresas menores
sucumbiram aos efeitos dos ciclos de desvalorização do petróleo ocorridos na última
década. A diferença de preço entre nafta e etano continua a beneficiar os produtores
americanos de petroquímicos básicos, que nesse momento percebem uma
consolidação da exploração de fontes não convencionais.

183

Por outro lado, no Brasil, o desenvolvimento da camada pré-sal não se mostrou tão
benéfica para a indústria petroquímica local, em comparação com as vantagens
auferidas pela indústria petroquímica americana com o advento da exploração de
fontes não convencionais. Isto se deve, apesar de o país se tornar exportador de
petróleo, a interrupção da expansão do parque de refino brasileiro e a limitada oferta
de matéria-prima advinda do gás natural, o que têm dificultado a expansão do parque
petroquímico brasileiro e a aquisição de matéria-prima competitiva.
Entretanto, apesar de expectativas pessimistas, a indústria petroquímica brasileira
tem auferido bons resultados, fruto principalmente de um adequado programa de
integração, que envolveu a própria indústria petroquímica, a indústria do refino, e os
entes governamentais.
No que tange à indústria petroquímica, o movimento de consolidação iniciado na
década de 1990, que culminou com a Braskem como a única produtora de básicos e
das resinas de polietileno e polipropileno no Brasil, mantém-se sólido, apesar da saída
da Petrobras da sociedade. Essa particularidade beneficia a Braskem, pois elimina a
concorrência externa nas importações e a fortalece nas exportações.
No plano da integração física, as unidades de refino passaram o otimizar produtos de
interesse da indústria petroquímica e que agregam valor ao refino. Nesse contexto, a
oferta de propeno foi maximizada, porém em quantidade insuficiente para a
implantação

de

uma

unidade

de

polipropileno,

mas

adequada

para

desengargalamentos que se mostraram necessários.
Quanto ao eteno, as correntes de HLR da Replan, Reduc e Rlam foram enfim
destinadas aos respectivos polos petroquímicos, permitindo assim o aumento da
produção de derivados de eteno, sem processamento adicional de nafta. Outro fator
relevante diz respeito ao aproveitamento de líquidos de gás natural nos Estados do
Rio de Janeiro e São Paulo, que apesar de insuficientes para a construção de um
novo complexo petroquímico, foram importantes para a expansão, ou substituição de
fornos de pirólise que operavam com nafta, possibilitando assim redução das
importações deste insumo para a indústria petroquímica.
No sentido inverso, a indústria petroquímica buscou fortalecer sua participação em
projetos que visem abastecer demandas específicas do mercado interno, e que
evitasse a concorrência externa no segmento de polietilenos. Nesse contexto foi
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implantado uma unidade de produção de alfa-olefinas a partir de eteno, com matériaprima que antes era destinada a uma planta obsoleta de polietileno, visando atender
a própria demando do mercado de resinas com a destinação de 1-buteno, 1-hexeno
e 1-octeno para branching de polietileno, a indústria de detergentes (olefinas C10 a
C14), fluidos de perfuração base orgânica (olefinas C16-C18), e mercados de
parafinas e lubrificantes (olefinas C20 A C30).
No que tange ao nível governamental, a União entendeu que a indústria petroquímica
é um segmento estratégico para a geração de empregos, desenvolvimento
tecnológico, e geração de divisas. Como forma de fomentar essa indústria foram
dados subsídios com a conjunção da parcela de petróleo da União no regime de
partilha da exploração da camada pré-sal.
Ainda, a importação de petroquímicos encontra tarifas de importação elevadas,
criando uma barreira para produtos importados. No âmbito dos governos estaduais
houve também concessão de isenções tributárias importantes para os poucos projetos
que foram implantados.

7.5.4 Cenário 4: Competição

O desenvolvimento da produção de petróleo e gás natural a partir de fontes não
convencionais nos Estados Unidos continua aquecido. A indústria americana ganhou
experiência e superou os desafios impostos por oscilações cíclicas do preço do
petróleo, como consequência, houve um processo de seleção natural entre as
empresas atuantes nesse segmento, do qual ascendeu um número menor de
empresas, porém muito mais fortalecidas.
Por outro lado, o lobby de setores da sociedade americana e a necessidade de manter
a segurança energética nos Estados Unidos fizeram com que uma série de barreiras
surgisse, tanto de ordem legal, como de infraestrutura, que impedem as exportações
de petróleo e gás natural daquele país, e de alguns derivados do gás natural.
A crescente oferta de gás natural trouxe como consequência um excedente de etano
e gases liquefeitos no mercado, diferentemente do primeiro, que o uso como
energético encontra espaço em vários segmentos da economia americana. O
excedente, principalmente, de etano, que não dispõe de dutos, armazenagem e
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embarcações para exportação, faz com que a indústria petroquímica americana
continue a se beneficiar, pois se trata de um dos poucos segmentos que consegue
processar essa matéria-prima.
A diferença de preço entre a nafta e o etano tem favorecido as empresas
petroquímicas que processam o segundo, no que tange à competitividade da
produção de eteno e derivados, pois se beneficiam do baixo preço dessa matériaprima, assim como, do maior rendimento em eteno propiciado por essa rota.
As novas plantas petroquímicas nos Estados Unidos adotaram o etano como matériaprima, o que também tem seu lado negativo, visto que a indústria fica exposta a baixa
competitividade nas demais olefinas e aromáticos, levando-a a recorrer a tecnologias
on-purpose para atendimento desta demanda, porém em desvantagem em relação às
empresas que processam nafta.
No Brasil, superados os tempos difíceis vividos pela indústria do petróleo na última
década, relativos aos baixos preços do petróleo e a problemas associados à
corrupção, o país confirmou a expectativa de se tornar um importante player
exportador de petróleo. O país agora conta, além da Petrobras, com outras
importantes empresas do setor de petróleo, que assumiram posição de destaque
devido às dificuldades da estatal brasileira em realizar investimentos, assim como,
com a aquisição de ativos desinvestidos pela própria Petrobras.
O pré-sal se consolidou como uma nova fronteira exploratória em nível mundial. A
indústria petroquímica brasileira tem conseguido se expandir com a oferta de matériaprima, e fazer frente às vantagens auferidas pela indústria petroquímica americana
com o aproveitamento de matéria-prima advinda da exploração de fontes não
convencionais.
O novo cracker brasileiro pode ser projetado para processar etano, o que gerou
competitividade frente aos derivados de eteno produzidos nos Estados Unidos.
Adicionalmente, a indústria petroquímica brasileira se mantém competitiva em relação
à Europa. A maior parte dos crackers brasileiro são ativos com mais de 40 anos de
operação, cujo investimento já foi pago, o que confere fôlego a indústria, pois não
necessita destinar parte de sua margem operacional para custear investimento.
Apesar de ainda apresentar uma grande concentração, não se configura mais a
presença de uma única empresa atuante na produção de petroquímicos básicos e
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intermediários. As empresas multinacionais, que passaram a ter uma participação
mais expressiva na produção de petróleo e gás natural, visualizaram como oportuna
a agregação de valor de correntes que antes eram vendidas para a Petrobras.
Essas correntes, principalmente etano e GLP, produzidas em consórcio com a
Petrobras, eram vendidas para a própria Petrobras, em virtude da escala reduzida e
falta de infraestrutura logística por parte das consorciadas. Com o aumento da
participação de outras empresas na exploração e produção de petróleo, esses
agentes concluíram que uma alternativa de geração de valor seria a destinação
petroquímica dessas correntes por esses próprios agentes.

7.5.5 Cenário 5: Gargalo

O contexto nunca foi tão positivo para a indústria petroquímica. A exploração da
camada pré-sal viabilizou matéria-prima para o segmento a preços competitivos em
comparação aos processadores de etano. Porém, muitas oportunidades deixaram de
ser capturadas em virtude do isolamento do setor.
Os subsídios outrora existentes deixaram de ser concedidos. O governo federal,
diante da maior oferta de matéria-prima entendeu que não era mais cabível a
intervenção no setor por meio de barreiras comerciais via alíquotas elevadas do
imposto de importação. Outros benefícios relacionados a tributos federais também
foram retirados. A influência governamental da década passada da Braskem já não
mais existe.
A saída da Petrobras da Braskem e a entrada de novos sócios contribuíram para um
ambiente prejudicial a esta empresa, pois é cada vez mais difícil se chegar a um
consenso nas decisões, haja vista os múltiplos interesses distintos. Hoje se cogita
inclusive na dissolução da Braskem, que além da divisão interna, há a atuação do
CADE, que adota um tom cada vez mais questionador a respeito do monopólio da
empresa no mercado interno, atendendo a pleitos de processadores de resinas e
produtores de produtos intermediários, que se veem premidos pela atuação de
dominância da Braskem.
No que concerne à integração com o refino, a saída da Petrobras foi desastrosa para
a indústria petroquímica brasileira. Focada nas atividades de produção e refino do
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petróleo, a estatal brasileira busca a todo custo suprir o mercado de combustíveis,
deixando ações voltadas para a busca de sinergias com a indústria petroquímica em
segundo plano.
Apesar de não haver competição, devido à oferta de matéria-prima, não se vê por
outro lado integração com o refino. São duas indústrias isoladas, o que impede a
indústria petroquímica se alavancar, lançar novos projetos e capturar valor com a
oferta de matéria-prima.

7.5.6 Cenário 6: Sobrevivendo

A indústria petroquímica brasileira se vê limitada em seu crescimento, de um lado
privada de matéria-prima, e, por outro, limitada a integrações que poderiam permitir
expansões. Bem se diga, o parque industrial é praticamente o mesmo da década
passada, muito embora o segmento tenha mudado.
A duras penas o segmento tem sobrevivido, em grande parte devido a equalização
dos preços da nafta e do etano no cenário internacional, e da valorização do propeno
e derivados mais pesados. Por mais inesperado que seja, as centrais de matériasprimas do Brasil passaram a operar maximizando a produção de gasolina de pirólise,
que tem se mostrado uma interessante alternativa de geração de valor, haja vista o
déficit da produção interna de gasolina em relação a demanda, e seu bom preço.
Os processadores de etano dos Estados Unidos não mais gozam de vantagem
competitiva significativa, pois o amplo movimento de implantações de crackers a etano
naquele país provocou sobre oferta de eteno, derrubando os preços no mercado
internacional, ao mesmo tempo em que veio a valorização do propeno, butadieno e
aromáticos, que encontram rendimentos limitados nos crackers a etano, equalizando
a rentabilidade das unidades operadas a etano e nafta.
A saída da Petrobras da Braskem também dificultou ações que visavam integração
com a indústria petroquímica. Hoje o foco da estatal é a produção de combustíveis, e,
por isso, uma importante fonte de matéria-prima petroquímica, as unidades de
propeno das refinarias, viram-se prejudicadas, pois as unidades de craqueamento
catalítico passaram a operar visando o aumento do rendimento de gasolina em
detrimento ao GLP/propeno.
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Os incentivos tributários e as barreiras tarifárias têm se tornado uma variável
importante para a sobrevivência da indústria petroquímica brasileira contra as
investidas da concorrência internacional.

7.5.7 Cenário 7: Crise

A indústria petroquímica brasileira vive dias difíceis. Isolada de um contexto
estratégico do país, a mesma se vê sem perspectivas de expansão, e com a sua
competitividade comprometida.
No âmbito externo, os processadores de etano continuam usufruindo de vantagem
competitiva em relação aos processadores de nafta, como a indústria petroquímica
brasileira. Este fato faz com que a indústria petroquímica brasileira se veja sem fôlego
para exportar, e, ainda, sofra com investidas de produtos importados para o mercado
interno.
Porém, a dificuldade não se limita apenas a disparidade de preços em relação à
matéria-prima, a falta de competitividade se deve também a falta de integração desse
segmento em relação aos governos, fornecedor e clientes.
A indústria petroquímica brasileira perdeu prestígio no contexto político, abalada
pelos escândalos de corrupção da última década. A influência política, associada a
uma adequada estratégia de lobby, já não existe mais. O expressivo pacote de
incentivos tributários da indústria foi aos poucos revogado, devido aos apelos de
clientes, e de outros grupos organizados, que clamavam por mais competitividade no
setor, que antes era quase um monopólio de uma única empresa.
A inexistência de matéria-prima limita a expansão da indústria, cujo parque
permanece o mesmo de décadas atrás. A indústria continua focada em polietilenos,
produto que encontra margens menores para os processadores de nafta.
A integração com o refino praticamente deixou de existir com a saída da Petrobras do
setor. Até mesmo produtos típicos de integração, como o propeno, apresentam
dificuldades no suprimento pela estatal, que passou a maximizar a produção de
gasolina e limitar investimentos em melhorias operacionais dessas unidades. Os
projetos de implantação de HLR e até mesmo a expansão da RioPolímeros não
saíram do papel.
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A falta de integração com o refino chegou ao ponto de as indústrias competirem por
mercados, como é o caso da concorrência petroquímica no mercado de gasolina, que
antes não existia.
Ainda, os novos sócios da Braskem, por serem pulverizados e de interesses distintos,
dificultam a tomada de decisão, o que pode culminar com um processo de cisão do
setor que demorou décadas para se consolidar.
Diante desse cenário caótico, a indústria petroquímica brasileira simplesmente
aguarda por um ciclo mais favorável, na qual possa ter mais afinidade com a elite
política, e integrada com a oferta de matéria-prima, que não se realizou no período
2020-2030, mas que continua a ser esperada com expectativa.

7.5.8 Cenário 8: Desperdício

A exploração da camada pré-sal se consolidou de fato. Superados os desafios da
última década, a indústria do petróleo nacional se mantém forte e agora mais
diversificada, contando com outros agentes que agora figuram com papel de
destaque. A Petrobras continua sendo a principal empresa do segmento no país, mais
já não é mais a única.
O Brasil hoje faz parte do seleto grupo de países exportadores de petróleo, e a
tendência é que essa indústria mantenha a expansão ao longo da década de 2030,
alavancada principalmente pela alta produtividade dos campos do pré-sal, como
também pela redução dos custos no desenvolvimento da produção.
Na contramão desse processo se encontra a indústria petroquímica brasileira, que
devido à falta de uma política estratégica e de uma sequência de decisões
equivocadas, não consegue capturar ganhos advindos do bom momento que vive a
indústria do petróleo no país.
Apesar da produção de petróleo e da disponibilidade de matéria-prima, esta não se
configurou como uma realidade para a indústria petroquímica, que se encontra com
enormes dificuldades para ter acesso à mesma.
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Essa dificuldade, em parte, é devida ao fato de o petróleo ser exportado e não gerar
derivados aqui no Brasil. Outro aspecto significativo diz respeito à limitada capacidade
do parque de refino instalado em atender à crescente demanda por combustíveis.
O foco hoje da indústria do refino é o atendimento do mercado energético. Correntes
que poderiam ser utilizadas pela indústria petroquímica são inteiramente destinadas
ao mercado energético. Exemplo típico está relacionado ao etano, que hoje é todo ele
incorporado ao gás natural, impossibilitando a tão aguardada expansão da Rio
Polímeros.
Pleitos de associações que visavam de alguma forma o desenvolvimento da indústria
petroquímica às custas da parcela do petróleo da União no regime de partilha não se
concretizaram.
A falta de alinhamento da indústria petroquímica com os governos estaduais e federal,
e com a indústria do petróleo e refino, dificultam as oportunidades de expansão, tanto
sob a ótica da disponibilidade de matéria-prima, quanto no que tange a incentivos
tributários para novos projetos.
Ainda, a falta de integração dificulta o operacional, pois a indústria ainda sofre com
margens apertadas em comparação com os processadores de etano.

7.6

ESTRATÉGIAS

Almejou-se com a elaboração dos cenários prospectivos compreender, e, assim, de
forma consolidada, descrever o modus operandi da indústria petroquímica nacional,
de modo a identificar oportunidades que possam neutralizar desvantagens ou
alavancar vantagens advindas de eventos exógenos, diante das tendências
consolidadas que se apresentam ou das incertezas que surgirão.
A revisão bibliográfica desta Tese traz exemplos de autores que se utilizam da
prospecção por cenários para elaboração de estratégias de organizações que se
encontram em ambientes tipicamente turbulentos. Inclusive, a metodologia de GODET
(1987), utilizada como referência nesta Tese, busca na prospecção por cenários uma
ferramenta para a proposição de estratégias corporativas. Os mais respeitados
autores que versam sobre o tema sugerem a descrição de cerca de três cenários, e a
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escolha de um único, considerado o mais provável, para o qual se adotará estratégias
que levem a organização da condição atual, para o futuro mais provável ou desejado.
Não se pretende nesta Tese a proposição de estratégias para o segmento
petroquímico, visto ser este um trabalho de cunho eminentemente acadêmico, sem
vinculação com empresas, associações privadas ou governamentais. Nesse contexto,
optou-se pela descrição de um número maior de cenários (oito), com o fito de melhor
realçar as incertezas, ameaças, tendências e oportunidades que se apresentam.
Porém, deseja-se que esta Tese, consubstanciada na prospecção por cenários, seja
um instrumento útil para apresentar aos tomadores de decisão desse segmento,
oportunidades que estão presentes no parque petroquímico nacional, na indústria de
petróleo e gás natural, e em outros setores da indústria química nacional, que se bem
avaliados poderão se tornar um importante fator para se buscar a estabilidade nesse
turbulento segmento.
Para os agentes privados envolvidos, principalmente os representantes das indústrias
petroquímica e do refino, espera-se que esta Tese sirva de instrumento para
implementação de estratégias em uma postura construtora do futuro, haja vista as
condições de liderança dessas organizações e da disponibilidade de recursos.
Das entidades governamentais, que tenham uma postura influenciadora do futuro, que
busquem a cooperação com os agentes de mercado, de modo a alavancar as
oportunidades de interesse comum aos setores público e privado em benefício da
sociedade.
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8

CONCLUSÕES E SUGESTÕES

O planejamento por cenários, suportado pela metodologia do pensamento sistêmico,
mostraram-se eficazes como ferramentas para organizar a interação com
especialistas e propiciar a identificação de oportunidades e ameaças para a indústria
petroquímica brasileira.
A

indústria petroquímica

brasileira

de base

possui atualmente

estratégia

essencialmente voltada para a produção de olefinas e seus respectivos polímeros,
principalmente polietilenos. A matéria-prima utilizada é majoritariamente a nafta, o que
a deixa em posição menos privilegiada quando o foco é o eteno e derivados,
comparativamente às indústrias que processam etano, tanto no que concerne ao
custo de aquisição, quanto ao rendimento.
A maior versatilidade da nafta em produzir outros petroquímicos básicos em
comparação com o etano confere oportunidade para a indústria petroquímica
brasileira. As oportunidades podem se fortalecer com a crescente perspectiva da
dependência externa de gasolina no Brasil, criando um mercado alternativo para o
segmento, que poderá maximizar a produção de gasolina em detrimento ao eteno.
Adicionalmente, o processamento de nafta pode auferir vantagens na produção de
aromáticos, não somente pelo fato de possuir um maior rendimento em comparação
com o etano, como também por ser matéria-prima comum tanto para a pirólise quanto
para a reforma, o que possibilita alcançar sinergias em termos de processo, logística,
e custos de aquisição.
Outro importante aspecto em relação à produção de aromáticos diz respeito às
unidades de reforma das refinarias no Estado de São Paulo e ao teor de etanol
adotado na gasolina. Verifica-se que as unidades de reforma dessas refinarias operam
com carga reduzida ou até mesmo interrompem a produção quando o teor de etanol
na gasolina assume níveis elevados, o que gera menor demanda por aromáticos na
gasolina. Esses eventos criam oportunidades de integração entre o refino e a
petroquímica, uma vez que as unidades de reforma das refinarias poderiam ser
utilizadas para geração de aromáticos para separação com vistas à produção de
petroquímicos.
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A indústria petroquímica brasileira de base se encontra consolidada em uma única
empresa, o que traz o benefício da redução da concorrência no mercado interno e o
fortalecimento para competir globalmente. A Petrobras figura com relevante
participação na formação societária da Braskem, sem que, contudo, evidencie-se
sólidos movimentos de integração ou de geração de valor por meio da cadeia
petroquímica. Há incertezas em relação à continuidade da Petrobras na petroquímica,
dada as dificuldades de caixa da empresa e dos recentes escândalos havidos, nos
quais o Grupo Odebrecht aparece envolvido, o que pode prejudicar futuras
oportunidades de integração.
As barreiras tarifárias no Brasil se encontram em patamares superiores às verificadas
em outros mercados. Ademais, a indústria petroquímica de base ainda usufrui de
alguns benefícios tributários. Esses benefícios trazem competitividade à indústria
contra a investida de produtos importados.
Quanto aos produtos peletizados, verifica-se a importação de grades que incorporam
principalmente 1-hexeno e 1-octeno para a formação de branches. Entretanto,
observa-se ainda a entrada de quantidades relevantes de produto importado
transformado, justificado em grande parte devido ao alto preço da energia elétrica no
Brasil, que é um dos principais insumos dos transformadores.
A exploração da camada pré-sal traz a expectativa de aliviar a dependência externa
de matéria-prima para a indústria petroquímica, e, a depender do seu
desenvolvimento, fortalecer movimentos de setores da sociedade, hoje ainda
incipientes, que buscam a promoção desse segmento industrial com subsídios dos
recursos da União provenientes da produção de petróleo do regime de partilha, como
forma de geração de empregos, desenvolvimento social e tecnológico e de formação
de divisas.
Entretanto, há indefinições sobre o quanto a indústria petroquímica se beneficiará da
exploração do pré-sal. Há incertezas em relação à transformação de petróleo em
matéria-prima petroquímica, assim como, quanto o balanço de combustíveis poderá
afetar a indústria petroquímica. É possível que haja excessos de matérias-primas de
uso petroquímico somente de forma localizada, e o principal produto pode vir a ser o
GLP, de onde se espera importantes excedentes no Rio de Janeiro.
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Mesmos os excedentes regionais, no caso do Rio de Janeiro, há a dúvida se haverá
quantidades suficientes para a implantação de um complexo petroquímico tradicional,
baseado em pirólise de hidrocarbonetos. Outrossim, a demanda por derivados de
eteno no mercado interno não comportaria um cracker de escala mundial, o que
levaria a exportação, principalmente de polietilenos, que tende a ter sobre oferta no
mercado mundial.
Desse modo, surge a necessidade de se buscar tecnologias que exijam menor escala,
de forma a adequar à produção ao mercado interno. A desidrogenação de propano
pode figurar como uma alternativa interessante, pois a oferta de propeno tende a ser
limitada pelas refinarias, enquanto que a demanda por derivados de propeno no Brasil
se mostra promissora, além do fato de a escala mundial ser compatível tanto com o
mercado interno, quanto com a oferta de matéria-prima.
O direcionamento da indústria petroquímica para produtos diferentes de polímeros
pode se tornar uma via interessante para a Braskem ou para outros agentes que
porventura venham se interessar pelo mercado brasileiro.
Há mercados sólidos no Brasil, como a agroindústria, que possui demanda capaz de
suportar plantas no Brasil. O BNDES (2014), apontou no trabalho intitulado “Estudo
do Potencial de Diversificação da Indústria Química Brasileira”, a potencial demando
por metionina, derivada do propeno, com consequente interesse de financiamento
pelo banco.
O mesmo estudo apontou também a necessidade de produção de hidrocarbonetos
olefínicos para a produção de base orgânica para a formulação de fluidos de
perfuração de poços de petróleo.
Tais olefinas seriam oriundas de uma planta de oligomerização do eteno, cujas
características do processo permitiria a produção de alfa-olefinas que variam de
quatro a trinta átomos de carbono, todas com importações expressivas por indústrias
localizadas no país, seja pela própria petroquímica de base (1-buteno, 1-hexeno, 1octeno), indústria de detergentes (1-deceno e 1-dodeceno), indústria do petróleo
(olefinas de 14 a 18 carbonos) e ceras e parafinas (acima de 20 carbonos).
Buscou-se com a prospecção de cenários e na interação com especialistas visualizar
no futuro oportunidades identificadas no presente para a indústria petroquímica
brasileira de base. As principais conclusões obtidas no trabalho são:
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1) A

construção

de

um

complexo

petroquímico

convencional,

voltado

principalmente para a produção de eteno e polietilenos, com unidades com
escala compatível com as praticadas no mundo, não encontrará demanda no
mercado interno no horizonte de análise estudado, forçando a exportação, com
consequente redução de rentabilidade do projeto.
2) O Brasil tenderá a continuar em desvantagem na aquisição de matéria-prima
para a pirólise petroquímica em relação aos produtores americanos.
3) A produção de produtos não poliméricos, com demanda no mercado interno,
figura como alternativa de diferenciação da indústria petroquímica brasileira,
Cita-se como exemplo a produção de alfa-olefinas a partir do eteno e a
metionina a partir do propeno.
4) O aproveitamento do eteno de unidades de produção de polietileno obsoletas
ou de escala reduzida pode ser uma alternativa para a implantação de
empreendimentos voltados a produção de produtos não poliméricos.
5) A oferta de propeno das refinarias e centrais petroquímicas no horizonte
analisado tende a ser restrita, limitando a implantação de projetos que
demandam eteno.
6) A desidogenação de propano pode ser uma alternativa interessante para o
suprimento de propeno, haja vista a perspectiva de sobre oferta de gases
liquefeitos advindos do pré-sal, principalmente no Rio de Janeiro.
7) A produção de aromáticos para a petroquímica pode ser uma alternativa para
reduzir a ociosidade das unidades de reforma das refinarias.
8) O Estado de São Paulo agrega condições, em termos de volume, para
implantação de uma unidade de separação e conversação de aromáticos para
a indústria petroquímica.
9) A adoção de um maior teor de etanol na gasolina no Estado de São Paulo
possibilita uma maior oferta de aromáticos na região.
10) O maior teor de etanol na gasolina em São Paulo poderia ser compensado
com um menor teor em estados não produtores de etanol.
A última etapa da metodologia proposta por GODET, que seria a escolha dos cenários
mais prováveis e a implementação de estratégias para alcançar os futuros desejados
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não será efetuada nesta Tese, por fugir dos objetivos específicos do trabalho. No
entanto, a aplicação da análise prospectiva se mostrou útil para sugerir trabalhos
outros que visem o prosseguimento da análise das oportunidades identificadas nesta
Tese, que abaixo seguem listadas.
•

Realizar estudo de avaliação econômica relativo à implantação de uma central
de matérias-primas para craqueamento de etano e GLP no Rio de Janeiro.

•

Realizar estudo de avaliação econômica de unidades formadoras de um
complexo de propeno, com unidades de desidrogenação de propano, metionina
e planta de produção de polipropileno.

•

Realizar estudo econômico para a implantação de unidade de produção de alfaolefinas.

•

Avaliar a implantação de complexo de separação de aromáticos, suprido a
partir de reformado das refinarias de São Paulo.
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