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Introdução 

Ciente de sua missão de realizar estudos e pesquisas para subsidiar o planejamento 

energético nacional, através do presente documento, a Empresa de Pesquisa Energética 

(EPE) pretende contribuir para identificar pontos relevantes acerca da instalação de 

refinarias de pequeno porte, aprofundando a avaliação publicada em fevereiro de 2019. 

A Nota Técnica “Perspectivas da implantação de refinarias de pequeno porte no 

Brasil” avaliou, para Unidades Federativas (UFs) selecionadas, as condições para atração de 

empreendimentos de refino de baixa capacidade1, como a produção local de óleo em terra, 

a qualidade do petróleo local, a demanda de derivados no mercado regional e a legislação 

tributária estadual. Tais refinarias seriam voltadas para o abastecimento de gasolina e óleo 

diesel para os respectivos mercados locais e o uso das correntes mais pesadas para 

formulação de bunker marítimo de baixo teor de enxofre para abastecimento de 

embarcações. 

Após a divulgação dos resultados e interação com diversos agentes, o Governo do 

Espírito Santo demonstrou interesse em aprofundar os estudos, considerando os incentivos 

tributários concedidos pelo estado e a análise de refinarias voltadas para o petróleo 

marítimo (offshore) produzido no estado. Foram realizadas também análises de 

sensibilidade, considerando a hipótese de que, dada a fase preliminar do projeto, existem 

incertezas associadas ao período de implementação do investimento. 

O presente estudo tem por objetivo complementar a Nota Técnica “Perspectivas da 

implantação de refinarias de pequeno porte no Brasil’, com foco nas condições específicas 

do estado do Espírito Santo, na discussão dos incentivos que poderiam ser aplicados na 

instalação de uma refinaria de pequeno porte (minirrefinaria) e na viabilidade econômico-

financeira do empreendimento. 

 

                                                                 
1 Adota-se como refinaria de pequeno porte, as que possuem capacidade de processamento inferior a 75 mil b/d, 
conforme U.S. Energy Act 2005 (USA, 2005) e EPE (2019a). 
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1. Fundamentos do Mercado de Derivados de 
Petróleo 

A cadeia de abastecimento nacional de combustíveis derivados de petróleo possui 

diversos agentes e envolve uma rede sistêmica complexa, conforme ilustrado na Figura 1. 

 

Figura 1 - Cadeia do abastecimento de derivados de petróleo  

Fonte: EPE (2018) 

 

O refino é um segmento importante na cadeia do petróleo, pois apresenta 

importância social, econômica e estratégica2, seja no desenvolvimento regional e nacional, 

seja na garantia do abastecimento ou no potencial impacto que o déficit de derivados gera 

à balança comercial do País. 

Nos últimos anos o Brasil despontou como exportador líquido de petróleo e 

simultaneamente houve aumento do déficit de derivados (com exceção ao óleo 

combustível), como resultado de a elevação do consumo não ter sido acompanhada de 

ampliação do parque de refino na mesma intensidade. 

                                                                 
2 De acordo com Firjan (2020), cada bilhão de reais investido na construção de infraestrutura de refino “significa a 
geração de mais de 13 mil empregos diretos. Mas os principais benefícios virão com a operação desses projetos, onde 
cada bilhão de reais em receita de operação de projetos de refino garante a manutenção de 1,4 mil empregos diretos 
e 5,3 mil empregos indiretos, além de gerar um efeito renda de outros R$ 2 bilhões em todo o país, dos quais a metade 
é absorvida pelo estado em que está localizado o projeto”. 
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Com isso, entre 2016 e 2017, houve um incremento do número de empresas 

importadoras/exportadoras na cadeia de abastecimento de combustíveis, aproveitando 

janelas de oportunidade e a política de preços da Petrobras3. Neste período, esses agentes 

foram responsáveis por atender aproximadamente 26% da demanda por derivados de 

petróleo no Brasil através de importação. Esses volumes importados indicam uma possível 

oportunidade para o aumento da capacidade de refino no País. 

Com o desinvestimento em curso por parte do agente dominante no mercado de 

refino do País, a dinâmica competitiva alterar-se-á. Os adquirentes das refinarias não terão, 

necessariamente, as estratégias de mercado vigentes, com a possibilidade de alteração dos 

perfis de produtos, políticas de preços e logística bastante distintos. Ainda, com a entrada 

de novos investidores no refino, há possibilidade de revamps nas plantas antigas de refino. 

Os derivados mais consumidos no Brasil são os combustíveis líquidos: óleo diesel, 

gasolina e querosene de aviação (QAV), além do GLP. Também tem significativa relevância 

o consumo de óleo combustível, nafta, lubrificantes, asfalto e coque. 

Apesar da expressiva participação das fontes renováveis na matriz energética 

brasileira ao longo dos anos, os derivados de petróleo ainda respondem pela maior 

participação do consumo final energético, contribuindo com 31% em 2019 (EPE, 2020). 

As projeções de EPE (2019b) indicam que nos próximos 10 anos, a despeito da 

ampliação do consumo de renováveis, a demanda por derivados de petróleo no Brasil 

continuará em elevação, devido, em parte, ao crescimento populacional, ao incremento do 

padrão de consumo de seus habitantes e ao aumento das exportações de commodities, 

movimentadas majoritariamente pelo modo rodoviário. Com isso, a EPE ainda projeta 

déficit dos principais derivados em 2029.  

O atendimento à demanda, em especial de gasolina e óleo diesel, é de extrema 

importância para a segurança energética e de abastecimento no Brasil. Esse abastecimento, 

contudo, poderá ocorrer de diversas formas, a depender de políticas públicas, condições de 

mercado e da atuação dos diversos agentes presentes na cadeia de abastecimento. 

                                                                 
3 A política de preços lançada em outubro de 2016 previa a paridade com o mercado internacional, que inclui custos como o de 

frete de navios, custos internos de transporte e taxas portuárias. Considera também a margem a ser praticada para remunerar riscos 
inerentes à operação, o lucro e os tributos (PETROBRAS, 2016). 
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O Plano Decenal de Expansão de Energia 2029 Indica que a expansão do parque de 

refino nacional não será significativa, considerando a possibilidade de entrada em operação 

de refinarias de pequena capacidade e os investimentos previstos no Plano de Negócios da 

Petrobras.  

A implementação de refinarias de pequeno porte pode ser uma alternativa para 

expandir a produção de derivados no País. Como este estudo indica, entretanto, a 

viabilização desses empreendimentos depende da construção de modelos de negócio 

sólidos e da gestão dos riscos associados à atividade. 

 

1.1. O Refino de Petróleo 

O refino do petróleo é um conjunto de processos que visam à transformação do óleo 

bruto em derivados de valor comercial como o diesel, gasolina, GLP e querosene, entre 

outros. As refinarias possuem unidades de processos capazes de ofertar os principais 

derivados, bem como atender à especificação de qualidade das normas vigentes. 

As refinarias de petróleo são organizadas em unidades de processos industriais 

(esquema de refino) com o objetivo de transformar o petróleo em diferentes produtos 

especificados para consumo. O refino é constituído basicamente por quatro tipos de 

processos: separação, conversão, tratamento e processos auxiliares. A Tabela 1 apresenta 

os principais processos dentro de cada um destes tipos. 
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Tabela 1 - Principais processos de refino 

Tipo Processos 

Separação 
Destilação atmosférica, destilação a vácuo, desasfaltação, extração 

de aromáticos, desparafinização, desoleificação, adsorção 

Conversão 

Craqueamento térmico, coqueamento retardado, pirólise, 

craqueamento catalítico, hidrocraqueamento catalítico, alquilação 

catalítica, reforma catalítica 

Tratamento Tratamento com aminas, tratamento cáustico, hidrotratamento 

Auxiliar 
Geração de hidrogênio, recuperação de enxofre, tratamento de 

água ácida 

Fonte: BRASIL et al. (2011) 

 

Os processos de separação consistem em utilizar a diferença de alguma das 

propriedades físico-químicas dos diferentes componentes presentes no petróleo para 

separá-los em correntes, como pressão de vapor, solubilidade e capacidade de adsorção. 

Nas destilações atmosférica e a vácuo, por exemplo, o óleo bruto é aquecido e, de acordo 

com a pressão de vapor, são separadas as diferentes frações de hidrocarbonetos, sendo 

então coletadas pelas tubulações das torres de destilação no estado de vapor ou como 

resíduo no fundo da coluna. Outro exemplo é a desasfaltação, processo baseado nas 

diferentes solubilidades dos componentes presentes frente a um determinado solvente. 

Posteriormente, estas correntes podem passar por uma série de outras etapas 

visando gerar derivados com maior valor agregado e enquadrá-los dentro das 

especificações definidas pela legislação para que possam ser comercializados. A Figura 2 

mostra as principais frações obtidas pela destilação do petróleo bruto, bem como sua 

finalidade típica após o processamento. 
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Figura 2 - Principais derivados obtidos na destilação atmosférica 

Fonte: Galp (2015) apud EPE (2018) 

 

Os processos de conversão são extremamente importantes em uma refinaria, na 

medida em que permitem alterar a estrutura molecular dos hidrocarbonetos, seja através 

da quebra em moléculas menores, seja por combinação em moléculas maiores ou através 

de rearranjos moleculares que conferem propriedades melhores aos produtos finais. Neste 

sentido, eles permitem transformar resíduos de baixo valor agregado em derivados nobres 

(de alto valor), melhorando o desempenho financeiro de uma refinaria. Os processos de 

conversão se dividem basicamente entre processos térmicos e processos catalíticos. A 

presença destas unidades de conversão eleva significativamente a complexidade4 de uma 

refinaria (SZKLO et al., 2012). 

                                                                 
4 O índice de complexidade de Nelson é uma medida para comparar a capacidade de conversão de uma refinaria com sua capacidade 

de processamento. É um indicador que facilmente quantifica e compara a complexidade de refinarias. Refinarias com maior 
complexidade apresentam maior flexibilidade, bem como mais possibilidades para produzir derivados de maior valor agregado. 
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Para atendimento às especificações de qualidade dos derivados são necessários 

também os processos de tratamento, que visam remover dos derivados impurezas como 

enxofre, nitrogênio e metais pesados, entre outros. 

 

1.2. Perfil de produção de uma refinaria 

Existe uma infinidade de layouts possíveis para uma refinaria, que afetam tanto a 

gama de derivados a serem produzidos como o tipo de petróleo que suscitará um 

desempenho economicamente otimizado. A Refinaria A (Figura 35), por exemplo, é do tipo 

hydroskimming: possui baixa complexidade, com uma unidade de separação atmosférica e 

nenhuma unidade de craqueamento6. Em relação a outras plantas, a quantidade de óleo 

combustível produzida é elevada, pois este tipo de layout não contempla a unidade de 

processo para conversão do resíduo atmosférico. 

 

Figura 3 - Refinaria A (hydroskimming): esquema simplificado de refino 

Fonte: EPE 

 

                                                                 
5 Para simplificação dos fluxogramas, foram omitidas dos esquemas unidades de hidrotratamento e unidades auxiliares. 
6 Unidades de craqueamento são capazes de quebrar moléculas de cadeia longa, formando estruturas menores e de maior valor 

econômico. 
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Visando à maximização da produção de derivados de petróleo de maior valor 

agregado, a Refinaria B (Figura 4) possui uma unidade de destilação a vácuo (DV) para 

separação do resíduo atmosférico em duas frações. A mais leve (gasóleo) é carga para uma 

unidade de craqueamento catalítico em leito fluidizado (FCC – Fluid Catalitic Cracker), 

enquanto a mais pesada (resíduo de vácuo) é destinada à formulação de óleo combustível. 

A unidade de FCC converte sua carga em derivados, agregando valor às correntes 

resultantes. Em comparação com a refinaria A, a refinaria B produz volumes maiores de 

derivados com valores de mercado mais elevados. Todavia, a utilização de petróleos 

pesados neste layout também tende a produzir significativas quantidades de óleo 

combustível. 

 

Figura 4 - Refinaria B (cracking): esquema simplificado de refino7 

Fonte: EPE 

 

                                                                 
7 Para fins de simplificação da Figura, a unidade de reforma catalítica e a de hidrotratamento de diesel não estão representadas, 

apesar de constarem na refinaria hipotética deste estudo. 
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Não é possível estimar, com apenas esse nível de informações, qual o esquema de 

refino com melhor desempenho econômico. Para isso, deve-se analisar os demais aspectos 

associados à economicidade de uma refinaria, tais como: o preço e a disponibilidade do 

petróleo bruto; questões ambientais e de especificações de produtos; questões tributárias; 

e o mercado dos derivados; considerando todas as relações existentes entre os diversos 

elos da cadeia de abastecimento de combustíveis8. 

A análise dos aspectos citados acima é fundamental para que se possa dimensionar 

a possibilidade de instalação de refinarias em qualquer mercado. Esta análise é necessária 

para avaliação do potencial para instalação de uma refinaria de pequeno porte em 

determinada localidade.  

No próximo capítulo, serão descritas as características e as condições de oferta de 

petróleo e demanda de derivados no estado do Espírito Santo. 

 

  

                                                                 
8 Para informações complementares sobre a economicidade de uma refinaria no Brasil, recomenda-se EPE (2019a). 
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2. Espírito Santo 

2.1. Oferta de Petróleo no Espírito Santo 

Em 2019, a produção petrolífera do Espírito Santo foi de 287 mil b/d, sendo o 

terceiro estado com maior produção nacional, próximo do volume extraído no estado de 

São Paulo, e atrás do Rio de Janeiro (ANP, 2020a). Na última década, entretanto, o estado 

apresentou um crescimento expressivo de sua produção offshore, inclusive com 

participação na produção do Pré-Sal9, representando 12% da produção marítima total em 

2018 (IDEIES, 2020), conforme Gráfico 1. 

 

 

Gráfico 1 - Produção de petróleo offshore do Espírito Santo 

Fonte: EPE a partir de IDEIES (2020) 

 

                                                                 
9 A Petrobras anunciou em 2008 a descoberta de grande volume de óleo leve no pré-Sal do Espírito Santo em 2008 
(PETROBRAS, 2008). 
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O estado apresenta também campos em terra, onde a produção onshore já foi mais 

significativa, superior a 25 mil b/d e decrescente nos últimos anos, de acordo com o Gráfico 

2. Atualmente, programas governamentais como o REATE 2020 (Programa de Revitalização 

das Atividades de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural em Áreas Terrestres) 

buscam dar novo impulso à produção em terra. 

 

 

Gráfico 2 - Produção de petróleo onshore do Espírito Santo 

Fonte: EPE a partir de IDEIES (2020) 

 

A extração offshore é predominante no Espírito Santo, sendo responsável por 97% 

do volume total em 2019 (278 mil b/d), enquanto a produção terrestre foi responsável pelo 

restante, 9,5 mil b/d (ANP, 2020a). A Figura 5 ilustra a localização dos campos produtores 

no estado. 
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Figura 5 - Localização dos campos produtores de petróleo no Espírito Santo 

Fonte: EPE (2019c) 

 

Como não há refino no estado, o petróleo produzido no ES é cabotado para outras 

Unidades Federativas (UFs), onde é processado. A infraestrutura logística de movimentação 

de petróleo no Espírito Santo consiste no terminal aquaviário Norte Capixaba, em São 

Mateus, no norte do estado, que escoa o petróleo produzido em terra para uma 

embarcação através de monoboia. O terminal é operado pela Transpetro e possui cinco 

tanques, e capacidade total de armazenamento de 78 mil m³ (aproximadamente 490 mil 

barris) (TRANSPETRO, 2020).  
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De modo simplificado, para fins de avaliação e simulação das operações de uma 

refinaria de pequeno porte, foram adotadas correntes de petróleo terrestre e offshore que 

pudessem representar os petróleos produzidos nos diversos campos petrolíferos do estado. 

Neste sentido, dado que diversas correntes são agregadas em por razões logísticas, 

escolheu-se a corrente de petróleo Fazenda Alegre para a modelagem de operação de uma 

refinaria processando petróleo terrestre nesta Nota Técnica, uma vez que é a corrente mais 

produzida (cerca de 30% da produção terrestre total). 

A Tabela 2 indica as principais características da corrente de petróleo Fazenda 

Alegre. 

 

Tabela 2 - Características da corrente Fazenda Alegre 

Grau API 13,3 

Teor de Enxofre 0,335 %m/m 

Número Total de Acidez 
1,240 mg 
KOH/g 

Pontos de Corte(3) 

Fração de Destilados Leves < 180 °C 2,41% 

Fração de Destilados Médios 180 °C a 350 °C 13,76% 

Fração de Resíduos Pesados > 350 °C 83,83% 

Fonte: ANP (2020b) 

 

Destaca-se o rendimento elevado em fração de resíduos pesados, que corresponde 

a 84% (ANP, 2020b), embora o teor de enxofre seja baixo, especialmente comparado a 

outros petróleos pesados. Uma refinaria que realize o processamento do óleo onshore 

capixaba pode optar, então, pelo foco na produção de bunker marítimo com baixo teor de 

enxofre ou aumentar a produção de derivados leves e médios com a inclusão de processos 

de conversão em seu projeto. 
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Tomando por base o Boletim de Recursos e Reservas de Petróleo e Gás Natural 2019 

(ANP, 2020c) e o Anuário da Indústria do Petróleo no Espírito Santo 2019 (IDEIES, 2020) 

consideraram-se as reservas 3P (provadas, prováveis e possíveis) em terra no estado 

supracitado entre 45 milhões e 50 milhões de barris. As reservas onshore atuais seriam 

insuficientes para atender toda a demanda de petróleo de uma refinaria de 20 mil b/d 

durante seu período de vida útil10.A produção offshore vem majoritariamente do Novo 

Campo de Jubarte, formado em 2019 pela unificação dos campos de Jubarte, Baleia Azul, 

Baleia Franca, partes de Cachalote e Pirambu, através de acordo entre Petrobras e ANP. O 

campo está localizado em águas profundas, a aproximadamente 75km da costa capixaba. 

As principais características da corrente de petróleo Jubarte são mostradas na 

Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Características da corrente Jubarte 

Grau API 26,1 

Teor de Enxofre 0,400 %m/m 

Número Total de Acidez 
1,030 mg 
KOH/g 

Pontos de Corte(3) 

Fração de Destilados Leves < 180 °C 13,70% 

Fração de Destilados Médios 180 °C a 350 °C 27,00% 

Fração de Resíduos Pesados > 350 °C 59,30% 

Fonte: ANP (2020b) 

 

Embora seja um petróleo mais leve que o petróleo de terra do estado e se enquadrar 

como um óleo mediano, ainda apresenta elevado percentual de resíduo após a destilação 

atmosférica (quase 60%). Mesmo produzindo maior quantidade de derivados leves e 

médios, como gasolina e óleo diesel, comparado ao petróleo Fazenda Alegre, deveria ser 

analisada a possibilidade de unidades de conversão para maximizar esses derivados. 

De mesmo modo que a corrente Fazenda Alegre, por ser a principal corrente de mar 

produzida no estado, a corrente Jubarte foi adotada como a referência para a modelagem 

de operação de uma refinaria de pequeno porte. 

                                                                 
10 Não se levou em conta possíveis recursos não descobertos neste estudo.  
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Ressalta-se que, conforme indicado na Tabela 4, as reservas totais (3P) do conjunto 

de campos (terra/mar) relacionados ao estado do Espirito Santo somam 1,4 bilhão de barris, 

volume suficiente para atender toda a demanda de petróleo de uma refinaria de 20 mil b/d 

durante seu período de vida útil de 25 anos, principalmente em função dos volumes 

significativos de óleo no Pré-Sal no Novo Campo de Jubarte. Adicionalmente, observa-se na 

referida tabela que o fator de recuperação previsto está abaixo das referências 

internacionais (30%), e que, caso este seja considerado, há a possibilidade de quase 

dobrarmos os volumes recuperáveis finais, chegando a 2,7 bilhões de barris.  

 

Tabela 4 – Fator de Recuperação (FR) de reservas totais (3P) de petróleo 

MMbbl 

Volume in situ 
Prod. 

Acumulada 
Reserva Total 

(3P) 
FR (%) FR atual (%) FR = 30% 

Terra Mar Terra Mar Terra Mar Terra Mar Terra Mar Terra Mar 

1.439 12.779 222 1.300 49 1.344 19% 21% 15% 10% 210 2.534 

Fonte: EPE a partir de ANP (2020c) 

 

Deste modo, para o atendimento a uma refinaria de pequeno porte de 20 mil b/d, 

dados volumes de reservas disponíveis onshore e offshore analisaram-se duas opções de 

processamento: 100% petróleo marítimo e mista (50% terrestre e 50% marítimo). 

 

2.2. Demanda de Derivados de Petróleo  

A demanda de óleo diesel A (S10 e S500) no Espírito Santo foi de 1,0 milhão m³ em 

2019, enquanto a gasolina A teve demanda de 680 mil m³, representando, respectivamente, 

2% e 2,5% dos volumes totais desses derivados (ANP, 2020a – Vendas de combustíveis). A 

demanda projetada de óleo diesel A (S10 e S500) é de 1,18 milhão m³ em 2029, um 

incremento de 18% comparado a 2019. A demanda de gasolina no referido estado, por sua 

vez, deve atingir 596 mil m³ em 2029 (EPE, 2019b). 
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O estado do Espírito Santo, contudo, não apresenta produção local de derivados de 

petróleo11, sendo abastecido através de cabotagem, com o Terminal Vitória (Tevit), da 

Transpetro, como principal porta de entrada. Este terminal está localizado dentro do 

complexo da Companhia Vale do Rio Doce, no Porto de Tubarão em Vitória. Os navios 

ancoram no Terminal de Granéis Líquidos – TGL, onde descarregam os derivados para o 

Tevit. Para uma análise mais aprofundada das movimentações de derivados de petróleo no 

estado do Espírito Santo, ver EPE (2019a). 

Para fins de simplificação, adotou-se como premissa neste estudo que toda a 

produção da refinaria seria comercializada, e que, devido à refinaria ser voltada ao 

abastecimento local, a logística não seria um fator limitante. Assim, não foi abordada neste 

estudo a análise de questões concorrenciais e de participação de mercado. 

Uma vez que a comercialização dos derivados de petróleo é tributada, que as 

alíquotas de tributos estaduais variam entre unidades da federação, e que algumas dessas 

optam por conceder benefícios fiscais, o Capítulo 3 destaca os principais aspectos da 

tributação existente.  

                                                                 
11 Com exceção do GLP, que é produzido no processamento do Gás Natural (proveniente da produção dos campos de Peroá, 

Golfinho e Camarupim) na Unidade de Tratamento de Gás Natural de Cacimbas (UTGC). 
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3. Tributação e Estímulo ao Investimento 

Tributos são definidos como toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou 

cujo valor nela se possa exprimir, instituída em lei e cobrada mediante atividade 

administrativa plenamente vinculada. Para o estudo de viabilidade econômica da instalação 

de uma refinaria, em especial uma de pequeno porte, em que a menor escala aumenta a 

proporção dos custos fixos em relação aos custos totais, pressionando as margens, a 

compreensão dos tributos incidentes é essencial. Dada a complexidade do sistema 

tributário brasileiro, em que há incidência nas esferas municipal, estadual e federal, o 

objetivo deste capítulo é descrever a tributação aplicável ao empreendimento, bem como 

programas de incentivo ao investimento nas esferas estadual e federal. Antes disso, a seção 

3.1 busca elucidar a incidência de tributos sobre a comercialização e avaliar se é possível 

que esse também seja um mecanismo de apoio ao desenvolvimento de novos projetos de 

refinarias. 

 

3.1. Tributos Incidentes sobre a Comercialização 

Os tributos atualmente incidentes sobre as operações envolvendo a comercialização 

de combustíveis são: i) Imposto sobre Importações (II); i) Imposto sobre Exportações (IE); 

iii) Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS); 

iv) Contribuição para o Programa de Integração Social do Trabalhador e de Formação do 

Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep); v) Contribuição Social para o Financiamento da 

Seguridade Social (Cofins). 
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Tabela 5 - Resumo da incidência de tributos sobre a comercialização 

Tributo Criação Finalidades 

ICMS EC nº 18/1965 ⮚ Despesas gerais 

II Lei nº 3.244/1957 ⮚ Despesas gerais 

IE 
Decreto-Lei 

nº 1.578/1977 ⮚ Despesas gerais 

PIS 
Lei Complementar 

nº 7/1970 

⮚ Programas de desenvolvimento econômico 
⮚ Seguro-desemprego 
⮚ Abono anual 

COFINS 
Lei Complementar 

nº 70/1991 

⮚ Saúde 
⮚ Previdência 
⮚ Assistência social 

CIDE Lei nº 10.336/2001 

⮚ Infraestrutura de transportes 
⮚ Projetos ambientais 
⮚ Subsídios ao álcool e ao gás natural, e aos 

derivados de petróleo 

Fonte: Brasil (1957; 1965; 1970; 1977; 1988; 1991; 2001) 

 

O ICMS é, dentre os impostos incidentes sobre a comercialização dos derivados de 

petróleo, o que resulta em maior arrecadação para as UFs (importante fonte de receita para 

os governos), sendo um instrumento fiscal relevante. É também o tributo que mais gera 

impacto na formação do preço final dos combustíveis.  

Em 2020, as alíquotas estaduais de ICMS para gasolina variam entre 25% e 34% 

(incluso, no valor máximo, os 2% destinados ao Fundo de Combate à Pobreza), e variam 

entre 12% e 25% para o óleo diesel12. 

Os impostos sobre importações e sobre exportações para combustíveis líquidos 

derivados de petróleo na data de publicação desta Nota Técnica apresentam alíquota zero. 

Os outros tributos federais, PIS, Cofins e Cide frequentemente incidem com base em 

alíquotas ad rem, em valores fixados por litro de combustível comercializado. 

                                                                 
12 EPE (2019d) detalhou, a formação dos preços de combustíveis, considerando a margem de cada agente da cadeia e a incidência 

de impostos. 
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Mudanças relacionadas aos tributos federais incidentes sobre a comercialização, 

como a redução das alíquotas de Cide, PIS e Cofins para produtores domésticos e 

importadores, pouco alteram a atratividade de um novo investimento. O aumento do 

Imposto sobre Importações tornaria novos projetos de refino doméstico mais competitivos, 

mas ao mesmo tempo acarretaria potencial debate sobre impactos em acordos comerciais, 

além do potencial aumento dos custos para o abastecimento nacional de derivados. Em 

contrapartida, o Imposto sobre Exportação majorado traria a perda de competitividade do 

produto doméstico no restante do mundo, prejudicando a rentabilidade do 

empreendimento no País. 

Cabe destacar que um incentivo fiscal estadual como a desoneração do ICMS13 

incidente sobre a comercialização de combustíveis se apresenta como alternativa de 

incentivo a novos empreendimentos. Um exemplo da aplicação desse incentivo é o estado 

do Maranhão, que promulgou a Lei nº 10.676/2017, que disciplina, entre outros, a 

concessão de um crédito de ICMS de 85%, pelo prazo de 15 anos, para refinarias de petróleo 

que eventualmente venham a se instalar no território maranhense. Na subseção 4.7, serão 

abordados os diversos aspectos associados a esse tipo de incentivo14. Diferentemente deste 

contexto específico da análise sobre tributos aplicáveis a comercialização, a próxima seção 

descreve e analisa os tributos incidentes sobre o investimento. 

Ainda que não seja o foco deste documento, destaca-se a necessidade de estudos 

acerca do atual regramento de ICMS incidente sobre a comercialização interestadual de 

petróleo. Tal sistemática pode estar limitando o uso de créditos de ICMS do upstream 

(obtidos a partir dos custos para a exploração e produção de petróleo) e tornando vantajosa 

a exportação do petróleo em relação à venda para uma refinaria de outra UF. Dessa forma, 

recomenda-se analisar se o regramento vigente torna mais complexa e com mais riscos 

associados a instalação de uma refinaria em uma UF que não possua produção de petróleo 

para seu insumo, o que reduz a competitividade do mercado. 

 

                                                                 
13 Valores mínimos de concessão de créditos de ICMS para viabilidade econômica dos empreendimentos podem ser visualizados no 

Apêndice. 
14 Deve-se ressaltar que a concessão deste benefício representa aparente perda direta de arrecadação do tributo em favor da 

Unidade Federativa que recepciona o empreendimento com esse tipo de regra. Contudo, não foram analisados efeitos secundários 
como o aumento do nível de atividade local e seus reflexos indiretos na arrecadação do estado. 
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3.2. Tributos Incidentes sobre o Investimento 

Além do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), os tributos incidentes sobre 

aquisição de bens de capital foram apresentados na Tabela 4: i) Imposto sobre 

Importações (II); ii) Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação 

(ICMS); iii) Contribuição para o Programa de Integração Social do Trabalhador e de 

Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep); iv) Contribuição Social para o 

Financiamento da Seguridade Social (Cofins). 

As contribuições PIS e Cofins possuem alíquotas incidentes na aquisição de 

máquinas e equipamentos, sendo respectivamente de 1,65% e 7,60%, totalizando 9,25%. 

Esse encargo se aplica tanto para a compra no mercado interno quanto para a importação 

de maquinário. 

Os impostos II, IPI e ICMS possuem alíquotas distintas, a depender do bem de capital 

a ser adquirido. O cálculo exato do peso destes tributos no valor do investimento é bastante 

complexo, regido por uma série de legislações estaduais e convênios interestaduais, não 

sendo objeto de detalhamento nesta Nota. 

Destaca-se que a redução da carga tributária sobre bens e serviços para a formação 

do ativo imobilizado tem comprovada importância para a concretização de investimentos. 

Nesse sentido, são descritos a seguir dois regimes tributários especiais elaborados para o 

fomento de novos empreendimentos, na esfera federal. No âmbito dos estados, sobressai 

a experiência do Espírito Santo em que o ICMS, um imposto da esfera estadual, é utilizado 

no Programa de Incentivo ao Investimento do Espírito Santo, que será discutido na seção 

4.4. 
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3.2.1. Regime Especial de Incentivos para o 
Desenvolvimento de Infraestrutura da Indústria 
Petrolífera – REPENEC 

O Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento de Infraestrutura da 

Indústria Petrolífera (REPENEC), instituído pela Lei nº 12.249/2010, em junho de 2010, foi 

um instrumento de política pública para estimular indústrias nos setores de petroquímica, 

de refino de petróleo e de produção de amônia e ureia a partir do gás natural. Os incentivos 

poderiam ser concedidos para projetos nos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 

O REPENEC previa a suspensão de PIS/Pasep e Cofins; PIS/Pasep-Importação e 

Cofins-Importação; e IPI e imposto sobre importações dos projetos participantes 

(BRASIL, 2010). Além de abranger a aquisição de equipamentos, o Regime contemplava 

suspensão de tributos em casos de locação de maquinário, materiais de construção e 

prestação de serviços. Dentre as exigências, os projetos que participaram do REPENEC 

tiveram que ser protocolados até 31 de dezembro de 2010 (menos de 7 meses para a 

apresentação de projetos) e posteriormente aprovados. Diante destas restrições, a refinaria 

RNEST, que atualmente tem o primeiro trem em operação e o segundo trem em construção, 

é destacada como o empreendimento que utilizou este regime especial de incentivos. Entre 

as justificativas do projeto estavam a redução das desigualdades regionais através do 

incentivo à industrialização e a menor dependência externa do Brasil à exportação do 

petróleo, expandindo a cadeia de valor desse recurso no País (BRASIL, 2010). 

Em meio às discussões acerca das formas de incentivar a expansão do refino de 

petróleo no Brasil, um regime estabelecido à semelhança do REPENEC representaria uma 

possibilidade de incentivo a novos projetos. Desta forma, recomenda-se a revisão do prazo 

para adesão ao REPENEC e uma análise quanto à inclusão de outras regiões do País no 

escopo do Regime. 
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3.2.2. Regime Especial de Incentivos para o 
Desenvolvimento da Infraestrutura – REIDI 

O Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura - REIDI, 

foi instituído pela Lei nº 11.488/2007, abrangendo obras de infraestrutura nos setores de 

transportes, portos, energia, saneamento básico e irrigação. A referida lei permanece 

válida, mas empreendimentos em refino de petróleo não estão aptos aos incentivos 

estabelecidos, pois o Decreto nº 6.144/2007, que a regulamenta, não inclui esta atividade 

entre as habilitadas, conforme indicado abaixo. 

Art. 5º A habilitação de que trata o art. 4o somente poderá ser requerida por 

pessoa jurídica de direito privado titular de projeto para implantação de obras de 

infraestrutura nos setores de: 

I - transportes, alcançando exclusivamente rodovias, hidrovias, portos 

organizados, instalações portuárias de uso privativo, trens urbanos e ferrovias, 

inclusive locomotivas e vagões; (Redação dada pelo Decreto nº 6.416, de 2008). 

        I - transportes, alcançando exclusivamente: (Redação dada pelo Decreto nº 

7.367, de 2010) 

        a) rodovias e hidrovias; (Incluído pelo Decreto nº 7.367, de 2010) 

        b) portos organizados e instalações portuárias de uso privativo; (Incluído 

pelo Decreto nº 7.367, de 2010) 

        c) trens urbanos e ferrovias, inclusive locomotivas e vagões; e (Incluído pelo 

Decreto nº 7.367, de 2010) 

        d) sistemas aeroportuários e sistemas de proteção ao voo instalados em 

aeródromos públicos; (Incluído pelo Decreto nº 7.367, de 2010) 

II - energia, alcançando exclusivamente: (Redação dada pelo Decreto nº 6.416, 

de 2008). 

a) geração, cogeração, transmissão e distribuição de energia elétrica; 

(Incluído pelo Decreto nº 6.416, de 2008). 

b) produção e processamento de gás natural em qualquer estado físico; (Incluído 

pelo Decreto nº 6.416, de 2008). 

III - saneamento básico, alcançando exclusivamente abastecimento de água 

potável e esgotamento sanitário; (Redação dada pelo Decreto nº 6.416, de 2008). 

IV - irrigação; ou (Redação dada pelo Decreto nº 6.416, de 2008). 

V - dutovias. (Incluído pelo Decreto nº 6.416, de 2008).  

Grifos nossos 
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Para o setor de óleo e gás, atualmente, o REIDI prevê incentivo à implementação de 

dutovias para combustíveis e gás natural, e para a infraestrutura de produção e 

processamento de gás natural. Para tal, é necessário o encaminhamento de requerimento 

do pedido para a ANP. Caso a Agência ateste a adequação, encaminha sugestão de 

aprovação do projeto ao Ministério de Minas e Energia (MME), que por sua vez somente 

aprova após a publicação de portaria específica do MME no Diário Oficial da União (DOU). 

O projeto aprovado é então habilitado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 

publicação no DOU. 

O regime prevê a suspensão de PIS/Pasep e Cofins, PIS/Pasep-Importação e Cofins-

Importação, tanto na aquisição de bens de capital quanto para os serviços destinados a 

obras de infraestrutura para incorporação ao ativo imobilizado (BRASIL, 2007). Por se tratar 

de suspensão de PIS e Cofins, estima-se que a utilização do REIDI para um empreendimento 

de refino de pequeno porte resulte em diminuição de cerca de 10% no valor total de 

investimento necessário. 

 

3.2.3. Comparação entre os Regimes Especiais 

É importante observar que nenhum dos dois regimes especiais supracitados pode 

ser utilizado atualmente. Com relação ao REIDI, o programa é pautado pela suspensão de 

PIS e Cofins voltado a investimentos em infraestrutura, e atualmente não abrange em seu 

escopo as refinarias de petróleo, conforme indicado anteriormente, em função de sua 

regulamentação. 
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O REPENEC contempla a suspensão de uma gama maior de tributos sobre o 

investimento em refino (IPI e Imposto de Importação, além de PIS e Cofins), tendo sido 

válido apenas para projetos protocolados até o fim de 2010, e previa aplicação apenas para 

Unidades Federativas das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Insta observar que, 

embora o Espírito Santo faça parte da Região Sudeste, ele possui uma participação no PIB 

inferior a Bahia, Distrito Federal, Goiás, Pernambuco, Pará, Ceará e Mato Grosso (IBGE, 

2020). Neste sentido, sugere-se avaliar a inclusão de outros estados da federação em uma 

nova versão desse regime especial, contribuindo para a melhoria da infraestrutura logística 

e de abastecimento local, além do desenvolvimento de emprego e renda nesses estados.  

Uma nova edição desse regime especial é aparentemente mais interessante 

financeiramente para empreendedores dispostos a investir em refino de petróleo do que o 

REIDI. A contemplação de benefícios fiscais pelo REIDI, porém, é mais tempestiva e já é 

hodiernamente aplicada a outros setores, sendo mais simples a extensão dessa suspensão 

de tributos federais ser estendida às refinarias do que a entrada em vigor de um outro 

regime especial de incentivo. Cabe citar que a inclusão de ativos de refino neste regime 

necessita apenas da edição de um decreto executivo, enquanto a reabertura do prazo para 

o protocolo de projetos no âmbito do REPENEC (ou ações equivalentes de âmbito nacional) 

dependeria da promulgação de lei ordinária. Por esse motivo, assume-se que a utilização 

do REIDI como forma de estímulo ao investimento em refino é a alternativa mais indicada 

para o curto prazo, sendo objeto de análise quantitativa desta Nota Técnica sobre a 

viabilidade de um empreendimento em refino de pequeno porte. 

 



NOTA TÉCNICA 

Análises sobre refinaria de pequeno porte no Brasil: o caso do Espírito Santo 

 
 

NT-DPG-SDB-03/2020 25 

3.3. Demais Tributos 

Sobre a operação de uma refinaria de petróleo, incidirão ainda impostos sobre 

propriedade (Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU - ou Imposto Sobre Propriedade 

Rural - ITR, a depender da localização do empreendimento), impostos sobre operações de 

crédito, câmbio e seguros (IOF) e a tributação do lucro da refinaria, que compreende o 

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido 

(CSLL)15. É importante ressaltar também a incidência de tributos sobre a mão de obra 

empregada na refinaria. 

A tributação sobre os lucros da refinaria constitui um valor significativo, com 

alíquotas de 25% para o IRPJ e de 9% para a CSLL, incidentes sobre o lucro real do 

empreendimento. A modelagem financeira da operação de uma refinaria de pequeno 

porte, portanto, precisa levar em conta essa dedução e seu impacto no fluxo de caixa, caso 

contrário se superestimará os retornos do investimento. 

Os tributos sobre a mão de obra, a propriedade e as operações financeiras, contudo, 

são de pequena monta quando comparados aos que incidem sobre a comercialização de 

mercadoria e sobre os lucros. Optou-se, por isso, por trata-los como despesas fixas, 

agregados junto a outros dispêndios, como as despesas administrativas, e estimados 

através de correlações. 

 

                                                                 
15 Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) é um tributo federal brasileiro que incide sobre o lucro líquido do período-base, 

antes da provisão para o Imposto de Renda. É devida pelas pessoas jurídicas e entes equiparados pela legislação do Imposto de 
Renda, destinando-se ao financiamento da Seguridade Social, estando disciplinado pela Lei nº 7.689/1988 e suas alterações (BRASIL, 
1988). 
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3.4. Programa de Incentivo ao Investimento no Estado do 
Espírito Santo 

A Lei Estadual Nº 10.550/2016 instituiu o Programa de Incentivo ao Investimento no 

Estado do Espírito Santo (INVEST-ES), voltado para o desenvolvimento do estado, geração 

de emprego e renda, novas receitas de ICMS e maior competitividade das empresas 

estabelecidas no Espírito Santo. Para tal, o governo se dispõe a conceder benefícios fiscais 

para a realização de projetos de iniciativa do setor privado, em linha com o planejamento 

estratégico do governo estadual. O Programa estabelece a possibilidade de diferimento, 

redução ou isenção na base de cálculo de ICMS para projetos de ampliação e/ou 

diversificação da capacidade produtiva do estado, que seria o caso de uma refinaria de 

petróleo, desonerando assim o investimento (ESPÍRITO SANTO, 2016). 

A desoneração do ICMS incidente na fase de investimento tem previsão de ocorrer 

na importação, nas aquisições dentro do Espírito Santo e nas aquisições de outras Unidades 

da Federação de bens e equipamentos, a título de diferencial de alíquotas, caso o projeto 

seja aprovado pelo Comitê de Avaliação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

(SEDES). 

Com relação à tributação estadual incidente sobre a comercialização, a lei estadual 

que institui o INVEST-ES prevê a possibilidade de redução da base de cálculo do ICMS dos 

produtos oriundos de um empreendimento incentivado pelo programa de até 70% do seu 

respectivo valor, para operações internas. Como a alternativa de suprimento ao mercado 

estadual é o produto advindo de outros estados, no qual a incidência do ICMS não possui 

redução da base de cálculo, isso permite à refinaria aumentar suas margens de operação, 

uma vez que mesmo um preço ex refinaria acima dos praticados por competidores de 

outros estados manterá o produto competitivo a nível estadual devido à menor carga 

tributária. 
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3.5. Limites à Implementação de Incentivos Fiscais 

A legislação tributária vigente prevê que todo o ICMS relativo à comercialização de 

derivados de petróleo seja devido à UF em que houver o consumo final (BRASIL, 1988). 

Desta forma, embora o Espírito Santo não possua nenhuma refinaria, o governo estadual 

obtém toda a arrecadação decorrida da demanda por derivados de petróleo em seu 

território, mesmo que estes venham de outros estados. 

Diante desse contexto, a adoção de benefício fiscal estadual que conceda redução da 

base de cálculo do ICMS para operações internas, na forma prevista no programa INVEST-

ES, teria como consequência a queda na arrecadação estadual, mesmo que com uma 

refinaria em operação o Espírito Santo passasse a ofertar derivados produzidos no próprio 

estado e reduzisse a aquisição de produtos de outros estados. Cabe ressaltar que a 

capacidade de a demanda do estado absorver a oferta de produtos da refinaria é um fator 

importante a ser considerado, sendo um dos assuntos tratados na seção 4. Embora haja 

geração de emprego e de renda, e que uma refinaria crie uma nova demanda por bens e 

serviços que compense parte da perda arrecadatória, esta é uma decisão sensível, e seus 

impactos devem ser estudados. 

O benefício estadual para a aquisição de bens de capital é visto como uma alternativa 

mais provável, por ser uma isenção única, e não recorrente, interferindo menos na 

previsibilidade da arrecadação estadual. Por esta razão, este incentivo é incorporado ao 

modelo de avaliação econômica da refinaria, enquanto o incentivo fiscal ao tributo estadual 

relativo à comercialização é analisado apenas em estudo de caso. 
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4. Análise de Viabilidade Técnico-Econômica 

A análise de viabilidade técnica-econômica compõe a fase de avaliação das 

oportunidades, sendo realizada a partir da estimativa de diversos indicadores financeiros. 

Neste estudo, para a análise preliminar da viabilidade de uma refinaria, os seguintes 

indicadores foram utilizados: 

● Margem bruta de operação; 

● Valor Presente Líquido (VPL); 

● Taxa Interna de Retorno (TIR); 

Para o cálculo destes indicadores e consequente avaliação do retorno sobre o 

investimento, itens como receitas, custos financeiros e despesas16 foram contemplados e 

serão discutidos nas subseções a seguir. 

 

4.1. Receitas 

A receita de uma refinaria é determinada basicamente pelo volume de cada um dos 

produtos obtidos multiplicado pelo respectivo preço do derivado. Os volumes de produtos 

no portfólio de uma refinaria serão função dos rendimentos em derivados do petróleo ou 

da mistura de petróleos utilizados. 

No estudo em questão, para fins de cálculo da receita, foram considerados os preços 

projetados de gasolina, GLP, QAV, diesel S10 e S500 e óleo combustível de baixo teor de 

enxofre (BTE), a partir de EPE (2019e). Tais preços foram definidos por uma relação histórica 

econométrica com o preço do petróleo Brent, considerando alguns ajustes para cada 

derivado ao longo do período de avaliação e são apresentados no Gráfico 3. 

 

                                                                 
16 Os tributos relativos à comercialização de derivados não foram considerados nos cálculos de margem das principais trajetórias 

analisadas. 
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Gráfico 3 - Projeções de preços para os principais derivados de petróleo 

Nota: A precificação da gasolina refere-se à S50 até 2030 e à S10, após. 

Fonte: EPE (2019e) 

 

A partir destes preços, foram adotados preços de comercialização com base na 

paridade internacional17. Ademais, os volumes de cada produto (gasolina, diesel, óleo 

combustível) foram determinados com base nos rendimentos em frações correspondentes 

de derivados produzidos para cada corrente considerada na seção 1.3 com base nas 

informações utilizadas pela ANP (2020b) para cálculo dos Preços de Referência do Petróleo 

(PRP)18. 

 

                                                                 
17 PPI: O preço de paridade internacional é definido como o preço do derivado em seu mercado de referência (por exemplo, óleo 

diesel no Golfo do México - USGC) acrescido dos custos de importação, caso o derivado seja deficitário no mercado nacional, ou 
subtraídos os custos de exportação, caso haja sobreoferta do derivado no mercado nacional. Neste estudo, apenas o óleo 
combustível teve seu preço modelado pela paridade de exportação. 
18 Os Preços de Referência do Petróleo (PRP) são calculados pela ANP mensalmente, com base nesses rendimentos e na média 

mensal do preço do petróleo tipo Brent, para as correntes de petróleo brasileiras. O PRP é o valor adotado para o cálculo das 
participações governamentais (ANP, 2020b). 
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4.2.  Despesas e Custos 

Esta seção descreve o desmembramento das despesas e custos em Capex, Opex e 

depreciação. 

 

4.2.1. Capex 

O Capital Expenditure (Capex) é o montante necessário para a aquisição de bens, 

construção e operacionalização do empreendimento. Este custo pode ser dividido entre 

aquele diretamente relacionado com o empreendimento – denominado custo onsite e 

aqueles relacionados a terraplanagem, tancagem, acesso rodoviário e construção de 

subestações elétricas (custos offsite). Eles variam significativamente, a depender do 

empreendimento (GARY et al., 2007). 

Foram utilizados neste estudo os mesmos perfis de refinaria (Hydroskimming e 

Cracking) utilizados em EPE (2019a), mas com capacidades de processamento fixadas em 

20 mil barris por dia19, para facilitar a comparação das alternativas. Os custos onsite foram 

estimados através de um custo por barril instalado, mostrado na Tabela 5, com base em 

GARY et al. (2007). Há ainda os custos de investimento offsite. Adotou-se que tais custos 

seriam da ordem de 25% do valor de investimento onsite, para esquemas de refino 

Hydroskimming e Cracking, com base no intervalo proposto por Towler e Sinnott (2013). 

Conforme indicado anteriormente, a Lei Estadual nº 10.550/2016 instituiu o 

Programa de Incentivo ao Investimento no Estado do Espírito Santo – INVEST-ES, que prevê 

a desoneração do ICMS incidente na aquisição de bens de capital ocorrerá nas seguintes 

hipóteses: importação de bens e equipamentos; aquisições dentro do ES de bens e 

equipamentos; e aquisições de outras unidades da Federação de bens e equipamentos em 

relação ao ICMS, a título de diferencial de alíquotas. Boa parte da estrutura de custo pode 

ser desonerada em relação ao ICMS, que no modelo proposto corresponde a 17% do Capex. 

Dessa forma, também foram analisados os fluxos de caixa com essa desoneração do custo 

de investimento. Os custos de investimento são descritos na Tabela 6. 

                                                                 
19 Embora a produção de petróleo terrestre em território capixaba esteja em nível próximo a 50% desse valor, a capacidade foi 

utilizada tendo em vista a revitalização da produção onshore do estado, bem como incrementos de produção nos campos existentes 
através de recuperação secundária e uso de petróleo offshore produzido no Espírito Santo. 
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Tabela 6 - Estimativa de custo de investimento por configuração da refinaria 

Tipo de 
Refinaria 

(20 mil b/d) 

Custo de 
Investimento 

onsite 
(MM R$) 

Custo de 
investimento 

total 
(MM R$) 

Custo com 
Isenção de 

Capex 
estadual (17%) 

(MM R$) 

Custo com Isenção de 
Capex estadual e 

federal (27%) 
(MM R$) 

Hydroskimming  1.000   1.200  996   876  

Cracking 2.355   2.826 2.346   2.063  

Nota: Adotou-se a taxa de câmbio aproximada de R$5,00/US$. 

Fonte: EPE a partir de GARY et al. (2007) 

 

No caso do layout Cracking, observam-se investimentos totais 2,36 vezes maiores 

que os necessários para a construção de uma refinaria Hydroskimming. Tais diferenças são 

resultado do aumento da complexidade da refinaria, considerando que novas unidades de 

craqueamento são investimentos vultosos, com elevado Capex e a necessidade de 

importação de máquinas e equipamentos (GARY et al. ,2007). 

Para a efetiva compreensão do balanço entre esse montante de recursos, os riscos 

e o prazo para retorno deste tipo de investimento, a próxima seção descreve as despesas 

operacionais. 

 

4.2.2. Opex 

O Operational expenditure (Opex) é o montante necessário para operação de uma 

refinaria. Os custos de operação de uma refinaria são divididos em duas partes: fixos e 

variáveis. Os custos fixos dependem do rendimento da planta e do tempo em operação 

(utilidades, por exemplo); do valor do empreendimento (seguro, manutenção, etc) e são 

determinados pelo tamanho e complexidade da refinaria (GARY et al., 2007). 

O custo fixo de operação foi calculado a partir de uma estimativa de Neumuller 

(2005), que inclui gastos com pessoal, suprimentos, despesas com reparos e manutenções, 

e demais despesas gerais e administrativas da planta. Faz-se a ressalva de que, em 

Neumuller (2005), as refinarias possuem maior capacidade de processamento e estão 

localizadas nos Estados Unidos. Apesar disso, os custos operacionais fixos são 

sensivelmente menores que os custos variáveis, como para a aquisição de matéria-prima, 

por exemplo, interferindo pouco no custo total final do Opex.  
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A Equação 1 apresenta a fórmula para o cálculo dos custos fixos. 

 

 

Equação 1 - Custos fixos 

Nota: capacidade de processamento da refinaria em barris por dia. 

Fonte: Neumuller (2005) 

 

Os custos de compra de petróleo (matéria-prima) constituem o principal custo 

variável de uma refinaria. Para projeção dos custos de matéria-prima, foram adotadas 

curvas de preços dos petróleos projetadas com base na evolução de preços mensais dos 

petróleos, sua relação com os preços das principais correntes (terrestre e marítima) 

produzidas no Espírito Santo e de preços de petróleos a partir da projeção do preço do Brent 

(EPE, 2019b), conforme mostra o Gráfico 4. 

 

 

Gráfico 4 - Projeções de preços para os petróleos estudados  
Fonte: EPE a partir de ANP (2020b) e EPE (2019e) 
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Como premissa de cálculo dos demais custos variáveis de operação, foram 

considerados o consumo energético, de água, de geração de hidrogênio e demais insumos 

para a operação das unidades da refinaria, conforme valores apresentados na Tabela 7. O 

custo variável foi então anualizado com base na capacidade da refinaria e multiplicado pelo 

custo de cada insumo. 

 

Tabela 7 - Consumo estimado por barril processado 

Unidade 
Eletricidade 

(kWh/barril) 

Combustível 

(kBtu/barril) 

Vapor 

(kg/barril) 

Destilação Atmosférica 0,5 100 11 

Destilação a Vácuo 0,5 100 23 

FCC 13,0 80 -9 

Coqueamento Retardado 3,6 120 -18 

Hidrotratamento de Diesel 1,7 8 7 

Hidrotratamento de Nafta 2,0 30 15 

HCC Leve (1000 SCFB) 8,4 93 - 

HCC Moderado (2000 SCFB) 13,1 214 - 

HCC Severo (3000 SCFB) 17,9 332 - 

Reforma Catalítica 1,0 300 -18 

Isomerização 1,0 10 36 

Alquilação 3,1 325 36 

Desasfaltação a Propano 2,0 80 27 

*FCC: Craqueamento em leito fluidizado. 
**HCC: Hidrocraqueamento catalítico. 
***SCFB: Standard Cubic Feet per Barrel (pé cúbico padrão por barril) 

Fonte: MAPLES (2000) 
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Note-se que para esquemas de refino do tipo Cracking, os custos com insumos para 

a operação das unidades da refinaria consideram também os valores relacionados aos 

catalisadores utilizados em unidades de craqueamento, representando o segundo maior 

gasto operacional de uma refinaria, depois do dispêndio com a aquisição de petróleo 

(HOYER, 2018). 

 

4.2.3. Depreciação 

A depreciação é desvalorização oriunda da deterioração e da obsolescência de bens 

adquiridos para execução de determinada atividade. Assim, para ambos os esquemas de 

refino avaliados, considerou-se a depreciação constante de 4% ao ano do capital investido 

na refinaria, assumida como constante em um período de vinte e cinco anos e calculada 

conforme Petrobras (2018). 

 

4.3. Indicadores Financeiros 

Os parâmetros para a análise dos projetos de refinaria de pequeno porte são 

selecionados nesta seção. Em especial, destaca-se a margem bruta de operação, o valor 

presente líquido (VPL) e o tempo de retorno do investimento. 

 

4.3.1. Margem Bruta de Operação 

A margem bruta de operação é a razão entre o lucro bruto operacional e a receita 

líquida. Trata-se do indicador que representa a rentabilidade da refinaria, como indicado na 

Equação 2. 

Margem bruta de operação = (Lucro bruto operacional / Receita líquida) 

Equação 2 - Margem bruta de operação 

 

O lucro bruto operacional e o Fluxo de caixa livre foram calculados conforme Tabela 

8. 
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Tabela 8 - Cálculo do lucro operacional bruto e fluxo de caixa livre 

(+) Receita líquida com a venda de derivados produzidos 

(-) Custo de aquisição do petróleo a ser processado 

(-) Custos fixos e variáveis de operação da refinaria 

(-) Custo de depreciação do capital investido 

= Lucro bruto operacional 

(-) Dedução de IRPJ e CSLL 

(+) Recuperação do capital depreciado 

= Fluxo de caixa livre 

Fonte: EPE 

 

O lucro bruto operacional será função da combinação dos diversos fatores elencados 

anteriormente, mas, principalmente, da margem de refino, que representa a diferença 

entre a receita líquida com a venda de derivados produzidos e o custo de aquisição do 

petróleo a ser processado. Neste sentido, a maximização da margem de refino e a redução 

de custos fixos e variáveis são anseios dos investidores para viabilizar o empreendimento. 

O fluxo de caixa livre refere-se ao lucro bruto com a devida dedução do Imposto de Renda 

– Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Sobre o Lucro Líquido (CSLL), que somados 

representam alíquota incidente de 34%, conforme indicado no Capítulo 3. 

 

4.3.2. Valor Presente Líquido (VPL) 

Representa quanto vale na data presente o fluxo de caixa acumulado, descontado 

da taxa mínima de atratividade aplicada a cada período, menos o custo do investimento 

inicial. A comparação do VPL com o Capex indica qual foi a geração de capital proporcionada 

pelo projeto. O cálculo do VPL é realizado conforme Equação 3. 

 Margem de 
refino 
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Equação 3: Valor presente líquido 

Sendo:  

 FCt é o fluxo de caixa no período t; 

 TMA é a taxa mínima de atratividade. 

Quanto maior for o VPL de um determinado projeto, maior será sua atratividade do 

ponto de vista do tomador de decisão. 

 

4.3.3. Taxa Interna de Retorno (TIR) 

A TIR é uma taxa de desconto que, quando aplicada a um fluxo de caixa, faz com que 

os valores das despesas, trazidos ao valor presente, sejam iguais aos valores dos retornos 

dos investimentos, também trazidos ao valor presente.  O conceito foi proposto de forma a 

classificar diversos projetos de investimento. Assim, os projetos cujos fluxos de caixa 

tenham uma taxa interna de retorno maior do que a taxa mínima de atratividade (TMA) 

tendem a ser escolhidos, conforme a Equação 4. 

 

Equação 4: Taxa interna de retorno 

 

Sendo:  

 Ft é o fluxo de caixa nos períodos seguintes ao inicial; 

Desta forma, a TIR é a taxa de desconto que faz com que o valor presente 

líquido (VPL) do projeto seja zero. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Valor_Presente_L%C3%ADquido
https://pt.wikipedia.org/wiki/Valor_Presente_L%C3%ADquido
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4.4.  Metodologia e Premissas 

A refinaria de pequeno porte pode representar a oportunidade de transformação 

do petróleo em produtos de maior valor agregado, apresentando-se como uma alternativa 

mais rentável que a venda do petróleo. A análise desenvolvida nesta nota técnica não 

considera a propriedade de campos de petróleo ou a existência de contratos de 

exclusividade com produtores, com o uso do petróleo local no empreendimento. Nesse 

caso, poderiam ser reduzidos o custo de aquisição da matéria-prima e os impactos de 

oscilações de preços, gerando potencial aumento na atratividade do investimento em 

refinaria de pequeno porte. 

Neste estudo, ainda, não foram consideradas questões relativas à necessidade de 

redução do risco do empreendimento, que poderiam ensejar decisões relativas à sua 

mitigação (tais como contratar previamente os insumos, o que, em termos de projeto, 

dificulta a ampla operação com petróleo de poços com baixa produtividade, como os 

onshore da bacia capixaba, mas minimiza o risco de variação dos preços do produto). Neste 

sentido, apesar de o advento de novas refinarias melhorar as perspectivas para a produção 

terrestre de petróleo no médio e no longo prazo, esse advento não aparenta ser a solução 

para melhoria dos condicionantes econômicos para os pequenos produtores de petróleo 

no curto prazo.  

Também não foram considerados estímulos específicos ao processamento de 

petróleo proveniente de bacias sedimentares terrestres em unidades de refino. No entanto, 

ressalta-se que uma potencial simbiose entre refino e produção de petróleo em pequena 

escala poderia ser obtida a partir da prestação de serviços do refinador para outros 

segmentos, permitindo a exploração de novos negócios para ambos os empreendimentos. 

Esta ação, contudo, requer revisão da regulamentação vigente por parte do órgão 

regulador, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e não foi 

considerada neste estudo. 
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Para a atividade de refino, foco desta Nota Técnica, ressalta-se que contratos longos 

de comercialização de produtos também podem representar uma garantia de receita 

importante com a venda dos derivados, e atrair investidores. Outro modo de aumentar a 

margem de refino é elevar os rendimentos de produtos de maior valor agregado, sendo 

possível mediante incremento do nível de complexidade da refinaria, com a entrada de 

unidades de conversão. O atendimento a nichos de mercado, com produtos específicos, de 

valor agregado superior é outra alternativa interessante de negócio para aumento de 

receita. Há também a possibilidade de potencial nicho de mercado que poderia ser obtido 

a partir da venda direta dos derivados, caso haja alteração da regulamentação20. 

Nos últimos anos, devido à produção de volumes menores por poço, à distribuição 

geográfica e à logística de coleta, por empresas independentes, o petróleo produzido em 

terra tem perdido relevância para a principal compradora/refinadora, a Petrobras. A partir 

desse desinteresse, o produtor independente, muitas vezes, tem comercializado o óleo que 

produz a preços com desconto em relação ao Preço de Referência do Petróleo (PRP). 

Considerou-se o dispêndio da compra do petróleo (matéria-prima) com base nos preços 

mensais dos petróleos (PRP), sua relação com os preços da principal corrente (terrestre ou 

offshore) produzida no estado e dos preços de petróleos a partir da projeção do Brent 

(EPE, 2019b). De mesmo modo, as receitas aferidas com a venda dos produtos foram 

calculadas com base em projeções de preços de derivados, conforme citado na seção 4.1. 

Com relação aos custos fixos e variáveis, em uma refinaria de pequeno porte, as 

possibilidades de redução do custo médio de produção, a partir da diluição dos custos fixos 

no montante processado (economia de escala) são menores que as das refinarias com 

grandes capacidades de processamento. Deste modo, para que haja aumento da viabilidade 

de uma refinaria de pequeno porte, entende-se que outros condicionantes também devam 

ser considerados e serão tratados como estudos de casos na seção seguinte. Demais 

premissas adotadas para a avaliação econômica foram: 

                                                                 
20 Considera-se que a flexibilização no modelo de comercialização de derivados de petróleo necessita de estudos 

adicionais/complementares, conforme indicado em EPE (2019f). 
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 Refinaria com capacidade de processamento de 20.000 barris por dia; 

 Vida útil do empreendimento de 25 anos, com depreciação constante de 4% 

a.a.; 

 Taxa Mínima de Atratividade (TMA) de 8% a. a.21; 

 100% de comercialização dos produtos da refinaria ao preço dos derivados 

no mercado internacional, calculados em EPE (2019b); 

 Desconto de 10 US$/b para o petróleo terrestre, em função de dificuldades 

relacionadas à sua comercialização, de acordo com informação de 

produtores (EPE, 2019a); 

 Não foi considerado desconto para o petróleo offshore, devido à maior 

facilidade de sua comercialização; 

 Disponibilidade de 90% da capacidade da refinaria (levando em consideração 

paradas programadas e de manutenção); 

 Tempo de construção da refinaria de três anos, sendo o Capex distribuído 

igualmente para os custos onsite, alocando no primeiro ano os custos offsite. 

 Taxa de câmbio de aproximadamente R$5,00/ US$22. 

Nesta Nota Técnica, foram analisados 4 estudos de caso, que retratam as 

combinações possíveis das duas configurações de refino (Hydroskimming e Cracking) e da 

escolha de petróleo a ser processado (óleo marítimo do litoral capixaba ou uma mistura de 

50% deste com o óleo terrestre local). Para cada um desses casos, foram analisadas três 

possíveis trajetórias tributárias: 

1. Trajetória Corrente: com tributação convencional; 

2. Trajetória Suporte: Com desoneração de tributo em 17% sobre o valor do 

Capex (incentivo fiscal estadual); 

3. Trajetória Convergência: Com desoneração de tributos em 27% sobre o valor 

do Capex (incentivo fiscal estadual e federal). 

A Figura 6 ilustra os casos analisados neste estudo. 

                                                                 
21 Valor estimado a partir de EPE (2019a) e de diálogo com os agentes de mercado. 
22 Considerou-se a manutenção da expectativa de médio prazo do relatório de mercado do BCB (2020), que indica projeções de 

aproximadamente R$5,00/US$ para o horizonte do final de 2020 até 2023.  
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Figura 6 - Síntese da análise da viabilidade de uma refinaria de pequeno porte 

Fonte: EPE 
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4.5. Refinaria Hydroskimming 

De modo ilustrativo, as margens de refino, calculadas conforme a estrutura 

apresentada na subseção 4.3.1, são observadas na Tabela 9, para o esquema de refino 

hydroskimming, independentemente da trajetória23, em 2023 (primeiro ano de operação). 

 

Tabela 9 - Margens de refino para a refinaria de configuração hydroskimming 

PETRÓLEO PROCESSADO 
MARGEM DE REFINO 

( US$/b ) 

Marítimo 2,70 

50% Terrestre e 50% Marítimo 3,53 

Fonte: EPE 

 

Embora a margem de refino isoladamente não seja um indicador financeiro que 

ateste quanto à viabilidade de uma refinaria, os valores da Tabela 9 permitem identificar 

diferenças nos resultados quando também se introduz o processamento de petróleo 

terrestre. Cabe ressaltar que oscilações de preço do petróleo e de seus derivados podem 

conduzir a refinaria a operar com margens negativas, sendo importante a adoção de 

medidas do empreendedor para mitigar ou reduzir esses impactos. 

Adicionalmente, foi realizada uma simulação de fluxos de caixa considerando as 

principais receitas e despesas de operação de uma refinaria. Os resultados obtidos estão 

contidos na Tabela 10. 

 

                                                                 
23 As variações entre as trajetórias não alteram o custo de aquisição do petróleo ou do preço de realização dos derivados, resultando 

na mesma margem de refino. 
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Tabela 10 - Indicadores financeiros para a refinaria de configuração hydroskimming 

Hydroskimming 
Trajetórias 

Óleo Offshore 50% Terrestre + 50% Offshore 

Condições 
tributárias 

Corrente  Suporte Convergência Corrente Suporte Convergência 

Investimento 
Previsto  
(MM R$) 

1.200 996 876 1.200 996 876 

VPL (MM R$) -637 -484 -394 -486 -333 -243 

TIR (%) 1% 2% 2% 3% 4% 5% 

Margem Bruta -0,9% -0,5% -0,3% 0,3% 0,7% 0,9% 

Fonte: EPE 

 

Os resultados obtidos indicam que a refinaria voltada para o processamento misto 

seria a opção mais atrativa para um investimento, quando comparada à mesma trajetória 

de custos com processamento apenas de petróleo marítimo. Vale reforçar que esse 

resultado decorre das premissas estabelecidas que, por exemplo, não incluem a existência 

de contratos de fornecimento de longo prazo como fator redutor de risco e atrativo para 

levantar capital para o investimento. Observa-se, no entanto, que, mesmo na trajetória de 

maior incentivo fiscal, a TIR permanece abaixo da atratividade mínima, e o Valor Presente 

Líquido é negativo em todas as trajetórias, evidenciando a necessidade de agregar valor ao 

resíduo da destilação, através de unidades de conversão. 

 

4.6. Refinaria Cracking 

Para o esquema de refino Cracking, as margens de refino são apresentadas na 

Tabela 11. 
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Tabela 11 - Margens de refino para a refinaria de configuração cracking24 

PETRÓLEO PROCESSADO 
MARGEM DE REFINO 

( US$/b ) 

Marítimo 11,52 

50% Terrestre e 50% Marítimo 13,43 

Fonte: EPE 

 

Verifica-se que as margens são significativamente maiores que as verificadas no 

esquema hydroskimming. Apesar disso, o montante de investimento maior e os custos de 

operação mais elevados podem indicar que essa configuração não necessariamente será 

mais atrativa que a refinaria hydroskimming. A Tabela 12 apresenta os indicadores 

financeiros obtidos com as simulações de fluxo de caixa. 

 

Tabela 12 - Indicadores financeiros para a refinaria de configuração cracking 

Cracking 
Trajetórias 

Óleo Offshore 50% Terrestre + 50% Offshore 

Condições 
tributárias 

Corrente  Suporte Convergência Corrente Suporte Convergência 

Investimento 
Previsto  
(MM R$) 

2.826 2.346 2.063 2.826 2.346 2.063 

VPL (MM R$) -747 -384 -171 -376 -13 200 

TIR (%) 5% 6% 7% 6% 8% 9% 

Margem Bruta 2,8% 3,5% 3,9% 5,4% 6,1% 6,6% 

Fonte: EPE 

 

                                                                 
24 Calculado utilizando os preços de derivados e de petróleos no primeiro ano de operação da refinaria, em 2023. 
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Assim como a refinaria hydroskimming, as simulações realizadas usando 

processamento misto de petróleo marítimo e terrestre se mostraram mais atrativas que as 

demais utilizando apenas óleo offshore. A configuração de refinaria com craqueamento 

catalítico em leito fluidizado apresentou indicadores melhores que a configuração 

hydroskimming. 

 

4.7. Análise Comparativa dos Resultados 

 Os resultados do estudo de viabilidade técnico econômica para uma refinaria de 20 

mil barris por dia no Espírito Santo se encontram consolidados na Figura 7, na Figura 8 e na 

Figura 9. A partir de simulações de diferentes trajetórias foram estimadas taxas de retorno 

do investimento que variam de 1% até o valor máximo de 9%, acima da TMA de 8%. 

 

 
 

Figura 7 - Valor Presente Líquido e Taxa Interna de Retorno para a trajetória Corrente 

Fonte: EPE 
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Figura 8 - Valor Presente Líquido e Taxa Interna de Retorno para a trajetória Suporte 

Fonte: EPE 

 

Figura 9 - Valor Presente Líquido e Taxa Interna de Retorno para a trajetória Convergência 

Fonte: EPE 
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Considerando-se uma TMA de 8%, verificou-se viabilidade marginal para a refinaria 

com craqueamento nas duas trajetórias em que ocorre incentivo fiscal. Na condição de 

processamento misto e desoneração de 17% do Capex total, a TIR da refinaria cracking foi 

de 8% e no caso de uma isenção de 27% do Capex este indicador alcançaria o valor de 9%. 

A comparação entre a trajetória Corrente e a trajetória Convergência mostra uma diferença 

de TIR e de VPL de 3% a.a. e mais de 500 milhões de reais, respectivamente. 

Uma vez que as avaliações de investimento são preliminares, destaca-se a existência 

de incertezas associadas ao valor real a ser dispendido para concluir o empreendimento. A 

variação dos custos nesta fase pode variar entre -35% e +65% do valor estimado e pode 

gerar grande impacto no resultado financeiro final (PMI,2017). 

Também é importante ressaltar que atrasos no início de operação de uma refinaria 

podem representar impactos expressivos, capazes de comprometer a viabilidade de um 

empreendimento. Assim, como uma análise de sensibilidade, simulou-se uma situação 

alternativa, em que a refinaria cracking, nas condições tributárias da trajetória 

Convergência sofreria um atraso de um ano em seu período de instalação. Atrasos em um 

empreendimento complexo como uma refinaria podem ocorrer por dificuldades na 

obtenção de licenciamentos diversos (i.e. ambiental), retardo na entrega de fornecedores 

ou de empresas de prestação de serviço (EPCs), entre outros. Os resultados são 

apresentados na Tabela 13. 

 

Tabela 13 - Impacto do atraso de um ano para início da operação para refinaria cracking, com 
processamento misto, na trajetória Convergência 

ENTRADA EM OPERAÇÃO TIR (%) VPL (MM R$) 

Sem atraso 9,0 200 

Com atraso 8,5 94 

Fonte: EPE 
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Os resultados mostraram uma diminuição na TIR de 0,5% e redução do Valor 

Presente Líquido em mais de 100 milhões de reais. Tais resultados indicam a importância 

da mitigação dos riscos do empreendimento, visando evitar imprevistos e atrasos. 

Com base nos pontos apresentados no Capítulo 3, optou-se por abordagem 

quantitativa apenas para os incentivos governamentais direcionados ao investimento, uma 

vez que estes não são recorrentes e afetam menos a previsão de arrecadação futura. 

Contudo, a redução de base de cálculo de ICMS relacionado à comercialização dos 

derivados de petróleo permanece como alternativa para melhorar a economicidade de uma 

refinaria e aumentar a atratividade de um investimento. Qualitativamente, essa alternativa 

seria mais interessante para uma refinaria cracking que processasse petróleo offshore, 

produzindo menos bunker marítimo25. A redução do ICMS para derivados consumidos na 

UF traria à refinaria uma vantagem competitiva para o produto trazido de outros estados 

ou importados, com incidência total do tributo, permitindo que o agente se aproprie de 

importante parcela dessa margem extraordinária, comparativamente a seus concorrentes. 

Isso, no entanto, representaria uma importante perda de arrecadação para o estado, 

conforme indicado anteriormente. 

                                                                 
25 Isto porque o derivado é consumido majoritariamente na navegação de longo curso, na qual não há 
cobrança de ICMS, por ser uma operação análoga à exportação. 
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5. Considerações Finais 

A elaboração do presente documento surgiu do interesse do estado do Espírito 

Santo em aprofundar estudos sobre a viabilidade de uma refinaria de pequeno porte, a 

partir de uma primeira abordagem sobre o assunto na Nota Técnica “Perspectivas da 

implantação de refinarias de pequeno porte no Brasil” (EPE, 2019). 

Com foco nas condições específicas do Espírito Santo e na discussão dos incentivos 

que poderiam ser aplicados na instalação de refinaria de pequeno porte, foi analisada a 

viabilidade econômico-financeira do empreendimento em 4 estudos de caso. Tais estudos 

consideraram o tipo de carga processada (petróleo marítimo ou mistura 

marítimo/terrestre), o esquema de refino adotado (hydroskimming e cracking - FCC). Para 

cada caso, considerou-se três trajetórias de estímulo tributário: sem desoneração do Capex 

(trajetória Corrente); com desoneração de Capex em nível estadual concedido pelo estado 

do Espírito Santo (trajetória Suporte) e com desoneração de Capex em nível estadual, 

concedido pelo estado do Espírito Santo, e federal (trajetória Convergência). 

Os resultados obtidos evidenciam que as condições de fornecimento da matéria-

prima são relevantes para aumento da viabilidade do empreendimento, na medida em que 

o desconto praticado na aquisição do petróleo terrestre foi um fator relevante para a 

incremento da atratividade de uma refinaria comparativamente com uma instalação que 

utilize somente petróleo offshore. Assim, as simulações realizadas considerando um 

processamento de 50% de petróleo terrestre e 50% de petróleo marítimo obtiveram taxas 

de retorno maiores que o processamento de 100% óleo offshore. Isso ocorre, em parte, 

devido ao diferencial de preços dos insumos em função de uma menor valorização do óleo 

terrestre frente ao petróleo marítimo. 
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No que tange ao esquema de refino adotado, os estudos de viabilidade indicam que 

a refinaria hydroskimming apresentou TIR menores que a refinaria cracking, para ambos os 

processamentos e em todas condições tributárias avaliadas. A refinaria cracking, por sua 

vez, possui margens de refino superiores à primeira configuração, uma vez que maximiza a 

produção de correntes com maior valor agregado. Cabe ressaltar, contudo, que há 

necessidade de um montante de investimento significativamente maior 

(entre 2,3 e 2,5 vezes maior que a refinaria hydroskimming).  

Ressalta-se que, embora o processamento misto de petróleo terrestre e marítimo 

tenha obtido resultados melhores que o processamento puramente de óleo offshore, 

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 no 

Espírito Santo, o que está em linha com o Programa Federal REATE 2020. 

Quando se avalia o atingimento da Taxa Mínima de Atratividade (TMA), estabelecida 

em 8%, somente a trajetória Convergência, com esquema de refino em que há FCC 

(Cracking), com processamento misto (50% terrestre/50% marítimo) e aplicação de 

benefícios das esferas federal e estadual apresentou TIR superior à TMA, correspondendo 

a um valor de 9%. Nesta trajetória, quando analisados os impactos do atraso na entrada em 

operação do empreendimento (por motivos diversos, obtenção de licenciamento, 

problemas na importação de equipamentos, entre outros), pode-se observar uma redução 

de cerca de 100 milhões de reais no Valor Presente Líquido, associada a uma diminuição da 

TIR de 0,5%, corroborando a importância da gestão de riscos do projeto. 

Tais resultados reforçam a necessidade da aplicação de benefícios das esferas 

federal e estadual para a viabilidade econômica de refinaria de pequeno porte no Espírito 

Santo e estímulo à ampliação do parque de refino nacional. 
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No caso de benefícios estaduais, ressalta-se o potencial papel das UFs no estímulo 

ao investimento neste setor, por meio da produção de petróleo terrestre ou da promoção 

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

Contudo, quando se trata do ICMS incidente sobre a comercialização dos derivados de 

petróleo, destaca-se que o crédito representa diretamente uma perda arrecadatória direta, 

pois o tributo incide sobre o consumo, independentemente de sua origem. Na prática, 

apesar de não ser foco deste estudo, a inclusão de um empreendimento deste tipo interfere 

na distribuição da parcela do ICMS municipal, beneficiando a arrecadação da cidade a 

recepcionar o empreendimento, em detrimento dos demais municípios da mesma UF. 

No que tange às análises de fomento federal à ampliação da capacidade do refino 

doméstico, destaca-se o REPENEC e o REIDI, ambos podendo ser exercidos após adequação 

de mecanismos previstos na legislação brasileira. O primeiro necessita alteração na 

Lei nº 12.249/2010, enquanto o REIDI pode abranger investimentos em refino a partir de 

modificações no marco infralegal (Decreto nº 6.144/2007). Não tendo sido tema deste 

estudo, cabe a análise futura se este tipo de regime de incentivo deveria se restringir a 

investimentos em novas unidades ou incorporar a mudança de propriedade/aquisição. Isso 

se deve, especialmente tendo em vista o processo de venda de aproximadamente 50% da 

capacidade de refino no País, o que pode elevar o interesse de possíveis compradores, mas 

representa uma opção de política pública que reflete na valoração dos ativos privados. Além 

disso, recomenda-se a revisão do prazo para adesão ao REPENEC e uma análise quanto à 

inclusão de outras regiões do País no escopo deste regime. Sob o prisma Federal, 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 do recurso. 
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Entre os limitantes desta análise, não foram consideradas alternativas de mitigação 

de riscos do empreendimento, tais como a contratação prévia dos insumos. A presença de 

poços com baixa produtividade, como os onshore da bacia capixaba, dificulta a referida 

contratação em termos de projeto. Tal operação de redução de riscos pode derivar da 

necessidade de angariar recursos com vistas à efetivação do investimento. Neste sentido, 

apesar de o advento de novas refinarias agregar a possibilidade de rota alternativa para a 

produção terrestre de petróleo, especialmente no médio e no longo prazo, este processo 

não aparenta ser a solução dos pequenos produtores terrestres no curto prazo. 

Também não foram considerados estímulos específicos ao processamento de 

petróleo proveniente de bacias sedimentares terrestres em unidades de refino. No entanto, 

ressalta-se que uma potencial simbiose para refinarias e produção de petróleo em pequena 

escala (frequente em bacias terrestres no Brasil) poderia ser obtida a partir da prestação de 

serviços do refinador para outros segmentos, permitindo a exploração de novos negócios 

para ambos os empreendimentos. Esta ação, contudo, requer análise mais detalhada por 

parte do órgão regulador, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

(ANP) e não foram consideradas neste estudo. 

Por se tratar de uma análise quantitativa sobre o investimento em uma refinaria de 

pequeno porte no Espírito Santo, utilizando petróleo local, também não se considerou a 

oneração dos agentes na comercialização interestadual de petróleo. Isso decorre da 

impossibilidade da recuperação de créditos de ICMS de bens de capital de E&P na 

comercialização interestadual de petróleo. Ainda que não tenha sido foco desta análise, 

destaca-se a necessidade de estudos acerca do modelo tributário vigente e estímulo à 

exportação de petróleo oriundo de outra UF e paralela importação de petróleo para carga 

do refino. 

Outro aspecto desafiador que não foi abordado em detalhes refere-se ao transporte 

do petróleo até a refinaria, que se configura como um desafio para a ampliação do uso de 

óleos terrestres domesticamente ou exportação, uma vez que há limitações logísticas para 

o escoamento da produção. 
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Por fim, destaca-se que o estudo desenvolvido, ainda que com foco regional, trouxe 

reflexões importantes dentro de um contexto de planejamento energético nacional. Os 

registros efetuados podem dar suporte a ações que contribuam para a revitalização dos 

campos terrestres e/ou para o abastecimento doméstico de combustíveis. Neste sentido, o 

documento permite a análise integrada de aspectos que repercutem em dois importantes 

Programas do Governo Federal para o setor petrolífero brasileiro: REATE 2020 e Abastece 

Brasil. 
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