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Cadeia de abastecimento e a importância do refino 

Importância do refino»
Comercialização de petróleo e derivados»

Presença de diversos agentes e uma rede sistêmica complexa»



Esquemas de refino considerados no estudo



Principais premissas

Capacidade de processamento: 20 mil b/d»

Vida útil do empreendimento: 25 anos, depreciação constante»

Desconto para petróleo terrestre (comercialização)»

Tempo de construção da refinaria: 3 anos»

TMA: 8% a.a.»

Preço dos derivados alinhado ao mercado internacional»

Preço da principal corrente (terrestre ou marítima), projetado a

partir do Brent e da relação com o Preço de Referência do

Petróleo (PRP)

»

Disponibilidade da capacidade de processamento: 90%»



Campos produtores de petróleo no Espírito Santo

Produção majoritariamente

(97%) offshore

»

Não há refino no ES»

3º maior produtor nacional

(aprox. 300 mil b/d)

»

Fornecimento de refino

de pequeno porte

»

Reservas petrolíferas»



Tributação e estímulo ao investimento

Tributos incidentes sobre a comercialização de derivados de

petróleo

»

Tributos incidentes sobre o investimento»

Demais tributos (propriedade, crédito, câmbio e seguros, além de

lucro e mão-de-obra)

»

REPENEC1 ou REIDI2 (âmbito federal)»

Programas de incentivo ao investimento em âmbito estadual»

1 Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento de Infraestrutura da Indústria Petrolífera

2 Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura



Análise da Viabilidade Técnico-econômica



Análise da Viabilidade Técnico-econômica: Indicadores



Análise da Viabilidade Técnico-econômica: comparação na trajetória
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Considerações finais

O atraso de 1 ano na entrada em operação do empreendimento pode reduzir o VPL em mais de 100 milhões de reais, 

associada a uma diminuição da TIR de 0,5%, destacando a importância da gestão de riscos do projeto.

A refinaria cracking apresentou viabilidade e resultados superiores à hydroskimming. Cabe ressaltar, contudo, que há 

necessidade de um montante de investimento significativamente maior (2,5 vezes).

Existem desafios para garantir uma produção em terra capaz de atender a refinaria durante sua vida útil, demandando 

revitalização e investimento em perfuração de novos poços, o que está em linha com o Programa Federal REATE 2020.

O desconto praticado na aquisição do petróleo terrestre foi um fator relevante para a incremento da atratividade de 

uma refinaria.



Os resultados reforçam a necessidade da aplicação de benefícios das esferas federal e estadual para a viabilidade 

econômica de refinaria de pequeno porte e estímulo à ampliação do parque de refino nacional.

Considerações finais

Os registros efetuados podem dar suporte a ações que contribuam para a revitalização dos campos terrestres e/ou 

para o abastecimento doméstico de combustíveis. 

Políticas de incentivo ao investimento em refino podem ser interessantes do ponto de vista da segurança do 

abastecimento nacional de combustíveis, uma vez que o País segue como importador líquido dos principais derivados 

de petróleo, apesar de estar entre os principais produtores mundiais de petróleo.

Ressalta-se o potencial papel das UFs no estímulo ao investimento neste setor, através da produção de petróleo 

terrestre ou da promoção de condições para a implantação de refinarias por meio da concessão de créditos de ICMS. 
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