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Introdução 

A Empresa de Pesquisa Energética (EPE), empresa pública brasileira vinculada ao Ministério de Minas e 
Energia (MME), tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinados a subsidiar o 
planejamento do setor energético nacional, compreendendo conteúdos associados à energia elétrica, ao 
petróleo e gás natural e seus derivados, ao carvão mineral, às fontes energéticas renováveis e à eficiência 
energética (BRASIL, 2004). Neste sentido, compete à EPE, dentre outras atribuições, a promoção de estudos de 
mercado visando definir cenários de demanda e oferta de petróleo, seus derivados e produtos petroquímicos, 
além de promover estudos voltados a programas de apoio para modernização e capacitação da indústria 
nacional, visando maximizar a participação desta no esforço de fornecimento dos bens e equipamentos 
necessários para a expansão do setor energético. Essas análises e pesquisas subsidiam a formulação, o 
planejamento e a implementação de ações do MME, no âmbito da política energética nacional. 

Iniciativas e programas, conduzidos pelo Governo Federal, vêm sendo empenhados para proposição de 
ações e medidas visando garantir o fornecimento de combustíveis no Brasil. Busca-se a promoção de uma oferta 
compatível com o crescimento da demanda, capaz de atender ao consumidor brasileiro em condições 
adequadas de preço e qualidade, em um ambiente regulatório objetivo, claro e favorável aos investimentos. 
Além da necessidade de investimento em oferta de combustíveis, largamente representada pelo refino no 
Brasil, será fundamental a promoção de investimentos em infraestrutura para movimentação e comercialização 
de petróleo, seus derivados e biocombustíveis (incluindo dutos e terminais). A deficiência de infraestrutura 
logística limita o abastecimento de combustíveis de um país, podendo resultar em aumento de custos na cadeia 
produtiva e na perda de competitividade de outros setores da economia. 

Nesse sentido, os estudos desenvolvidos no âmbito do Plano Indicativo de Oleodutos (PIO) – ciclo 
2021/2022 serão primordiais para a difusão de oportunidades e a elaboração de iniciativas capazes de estimular 
o investimento em infraestrutura dutoviária, contribuindo para a competitividade crescente nos mercados de 
combustíveis. As perspectivas são de que este Plano se constitua em um processo sistemático e periódico de 
suporte à expansão do transporte dutoviário nacional e do planejamento energético brasileiro. Além disso, 
reforça-se a incumbência da EPE no assessoramento ao MME na promoção do setor de downstream nacional 
aderente às potencialidades, fragilidades e vantagens competitivas do País no cenário energético 
nacional/regional, na implementação de processos de planejamento cada vez mais integrados e na maior 
acessibilidade e nivelamento da informação. 

Buscou-se, por meio dos estudos do referido Plano, o aperfeiçoamento da análise dos fluxos logísticos 
de abastecimento de derivados de petróleo, através do estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental 
de projetos de oleodutos de transporte e sistemas associados com vista ao atendimento às demandas 
existentes. Nesse contexto, a expansão do modo dutoviário poderá contribuir para a redução dos custos de 
movimentação de derivados, estimulando a competitividade nos mercados de combustíveis do País. 

No que se refere à estruturação do presente estudo, além desta introdução e das referências 
bibliográficas, o documento encontra-se dividido em nove capítulos principais. No Capítulo 1, são apresentados 
uma breve contextualização e objetivos do PIO. No Capítulo 2, constam as premissas estabelecidas e os 
procedimentos metodológicos desenvolvidos para concepção as análises. O Capítulo 3 apresenta as principais 
inferências oriundas da análise socioambiental realizada para as alternativas de traçados. O Capítulo 4 expõe a 
caracterização final dos projetos indicativos, sendo sucedido pelas análises de custos e dos estudos de 
viabilidade técnico-econômica, respectivamente nos Capítulos 5 e 6. Os Capítulos 7 e 8 apresentam a 
compilação dos resultados, bem como análises comparativas entre os modos de transporte. Finalmente, no 
Capítulo 9, traçam-se as considerações finais acerca deste ciclo de estudos do PIO (ciclo 2021/2022). 

 



 

 
2 

 

1. Contextualização 

A condução do fluxo do mercado de combustíveis líquidos no Brasil conta com a participação de diversos 
agentes econômicos, que formam os elos da cadeia. Com exceção de postos revendedores, Transportadores-
Revendedores-Retalhistas (TRRs) e, em alguns casos, distribuidoras (atendimento aos Grandes Consumidores), 
todos os demais agentes não exercem atividades de varejo. Os combustíveis fósseis oriundos das Refinarias, 
das Centrais Petroquímicas e dos Terminais são enviados para Bases Primárias e, na sequência, muitas vezes, 
para as Bases Secundárias, representando a etapa de Distribuição. Este elo da cadeia contempla um conjunto 
de instalações destinadas ao recebimento, armazenamento e expedição de derivados de petróleo e 
biocombustíveis, podendo ser individual ou compartilhada. 

Dadas suas dimensões continentais, o Brasil apresenta mercados distribuídos por todo o seu território, 
o que representa desafios logísticos principalmente para envio às regiões mais distantes das refinarias, como 
os centros consumidores no Centro-Oeste. A existência de significativos custos no transporte dos derivados, 
partindo dos supridores em direção ao elo seguinte (bases de distribuição), influenciou o modo de transporte 
e a localização desses agentes. Sendo assim, a movimentação de derivados de petróleo no Brasil ocorre a partir 
das fontes de suprimento (produção nacional e importação) e avança até o consumidor final, por meio dos 
diversos modos de transporte de forma a garantir o abastecimento nacional1. 

Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás natural e Biocombustíveis (ANP, 2022a), para viabilizar a 
movimentação de petróleo, derivados e etanol no território nacional, o Brasil dispõe atualmente de 130 
terminais autorizados, sendo 72 terminais aquaviários e 58 terminais terrestres, totalizando uma capacidade 
nominal de armazenamento de 14,9 milhões m³, dos quais 5,0 milhões m³ (33,8% do total) destinados ao 
petróleo; 9,5 milhões m³ (63,7% do total) aos derivados e ao etanol (exceto gás liquefeito de petróleo - GLP), e 
377,7 mil m³ (2,5% do total) ao GLP. 

No que concerne ao modo dutoviário, a malha nacional contava, ao final de 2021, com 464 dutos 
destinados à movimentação de petróleo, seus derivados, e etanol, perfazendo 8,6 mil km2. Destes, 131 dutos 
(5,0 mil km) foram destinados ao transporte3 e 333 (3,5 mil km) à transferência4 (ANP, 2022b). Adicionalmente, 
existem 201 km de oleodutos cuja construção já foi autorizada5. 

 
1 Os produtores escoam sua produção para terminais ou bases pelo modo dutoviário. O combustível importado chega aos 

terminais (aquaviários) pelo modo aquaviário. Os terminais aquaviários podem transferir o combustível para terminais terrestres 
(modo dutoviário) ou diretamente para bases pelo modo dutoviário ou aquaviário. Os terminais terrestres, por sua vez, utilizam o 
modo dutoviário para transferir o combustível para terminais aquaviários ou quando o destino são as bases primárias. As bases 
secundárias recebem os derivados das bases primárias via modo rodoviário ou aquaviário, entregando posteriormente o produto ao 
revendedor/consumidor. 

2 Considerando dutos, terrestres ou marítimos, que movimentam petróleo, líquidos de gás natural, condensado, derivados 
líquidos de petróleo e gás liquefeito de petróleo, bem como todos os produtos líquidos cujas operações de movimentação sejam 
reguladas pela ANP, exceto gases liquefeitos por baixa temperatura. Ressalta-se que os dutos que movimentam hidrocarbonetos 
líquidos e outros combustíveis, tais como biodiesel, mistura óleo diesel/biodiesel ou etanol, de forma sequencial (polidutos), são 
considerados oleodutos. Observação: nesse total, não foram contabilizados os oleodutos portuários, caracterizados por interligar 
instalações (como terminais aquaviários, bases de combustíveis, refinarias e instalações industriais em Terminais de Uso Privado 
(TUPs) à estrutura do modo aquaviário (ANP, 2011a). 

3 Os oleodutos de transporte são aqueles que movimentam petróleo, seus derivados e biocombustíveis em meio ou percurso 
considerado de interesse geral (ANP, 2011a). 

4 Os dutos de transferência são aqueles em que a movimentação de petróleo, seus derivados e biocombustíveis ocorre em 
meio ou percurso considerado de interesse específico e exclusivo do proprietário ou explorador das facilidades, conforme 
Lei nº 9.478/1997 (art. 6º, incisos VII e VIII). Dutos de transferência podem ser reclassificados pela ANP como dutos de transporte, 
caso haja comprovado interesse de terceiros em sua utilização (Lei nº 9.478/1997, art. 59) (ANP, 2011a). 

5 Dessa extensão total de oleodutos com construção já autorizada, 95,6 km correspondem a oleodutos de transporte. 
Destacam-se: i) ampliação de capacidade do oleoduto COMPERJ-TECAM (OCERJ 10”), com 50 km de extensão, para movimentação de 
GLP e; ii) construção da dutovia interligando o Terminal terrestre de Guararema/SP e as Distribuidoras (BR-BAVAP, RAÍZEN IPIRANGA-
Torrão), em São José dos Campos/SP, com 42,6 km e 8”, destinado à movimentação de etanol hidratado e anidro (ANP, 2020a, 2021a). 
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Historicamente6, o transporte de combustíveis destas unidades produtoras para as bases de distribuição 
buscou o menor dispêndio de combustível possível para esta tarefa; e tem evoluído para que as operações 
logísticas de movimentação apresentem os menores custos de transporte. Iniciativas governamentais vêm 
sendo empenhadas para garantir o fornecimento de combustíveis no Brasil, com a promoção de uma oferta 
compatível com o crescimento da demanda, capaz de atender ao consumidor brasileiro em condições 
adequadas de preço e qualidade, em um ambiente regulatório objetivo, claro e favorável aos investimentos 
para a expansão do setor downstream. 

No Plano Decenal de Expansão de Energia 2031 (EPE, 2022a), foram apresentadas as projeções para o 
balanço nacional dos principais derivados de petróleo, ao longo do período decenal, conforme Figura 1. A 
despeito dos efeitos da pandemia de Covid-19 em 2020, percebe-se que a oferta e demanda por combustíveis 
segue crescente durante todo o decênio. Ademais, as importações líquidas de derivados de petróleo deverão 
se ampliar gradativamente, superando a máxima histórica ao fim do horizonte decenal. 

 

 

Figura 1. Balanço nacional dos principais derivados de petróleo (mil m3/d) 
Fonte: Elaboração própria, a partir de ANP (2022c) e EPE (2022b). 

Nota: Inclui GLP, nafta, gasolina A, querosene de aviação (QAV), óleo diesel A, óleo combustível, coque 
de petróleo, asfaltos, solventes e lubrificantes. 

 

Neste contexto, será fundamental a promoção de infraestrutura para movimentação de petróleo, seus 
derivados e biocombustíveis. A deficiência de infraestrutura logística e de transportes de combustíveis gera 
vulnerabilidade e pode resultar na perda de competitividade, ocasionando potenciais elevações de custos na 
cadeia produtiva do petróleo, com possibilidades de falhas no abastecimento, além de impactos ambientais e 
na saúde. 

 
6 O início do transporte dutoviário de petróleo no Brasil data de 1942, quando da construção de um oleoduto de transporte, 

com 1 km de extensão e 2” de diâmetro, interligando a Refinaria Experimental de Aratu ao Porto de Santa Luzia, na Bahia (FOGLIATTI; 
FILLIPO; GOUDARD, 2004). Com a criação do Conselho Nacional do Petróleo (CNP) em 1938, formalizou-se um órgão com as 
atribuições de “autorizar, regular e controlar a importação, a exportação, o transporte, inclusive a construção de oleodutos, a 
distribuição e o comércio de petróleo e seus derivados no território nacional” (BRASIL, 1938). O Conselho desempenhou, nas décadas 
seguintes, relevante papel na expansão da malha dutoviária brasileira, promovendo estudos técnicos e econômicos, assim como no 
financiamento de projetos de infraestrutura dutoviária (FGV, 2005; CTDUT apud ESTEIO, 2007). 
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Apesar de as modalidades empregadas para a movimentação de combustíveis líquidos em território 
nacional incluírem o modo rodoviário (caminhões-tanque), ferroviário (vagões-tanque) e aquaviário (navios e 
balsas), o Brasil possui aspectos que favorecem a movimentação via modo dutoviário7. Não obstante, projeta-
se que, em 2031, algumas importantes infraestruturas dutoviárias poderão atingir a saturação ou ficar próximas 
de suas capacidades máximas8, como pode ser observado na Figura 2. 

 

 

Figura 2. Oleodutos de transporte que poderão atingir o limite da capacidade no horizonte decenal (2031) 
Fonte: EPE, 2022a. 

 

Com a utilização máxima de alguns dutos, será necessário melhorar a eficiência operacional dos 
processos logísticos e investir em infraestrutura logística para evitar eventuais desabastecimentos regionais. 
Nesse sentido, a ampliação, duplicação ou construção de novos dutos de transporte de combustíveis poderá 
contribuir para a redução dos custos de transporte e estimular a competitividade. 

Em um cenário que aponta restrições na infraestrutura dutoviária do País, a EPE almeja indicar e 
incentivar investimentos na infraestrutura dutoviária, objetivando reduzir a lacuna de informações sobre o 
tema. Nesse sentido, o Plano Indicativo de Oleodutos tem por objetivo subsidiar a tomada de decisões no 
desenvolvimento e operacionalização do sistema de abastecimento de combustíveis em território nacional. 
Eventuais necessidades de expansão ou de ampliação da infraestrutura dutoviária terrestre de transporte de 
derivados de petróleo poderão ser verificadas por meio do estudo de fluxos de combustíveis. 

 
7 O transporte dutoviário apresenta diversas vantagens quando considerados fatores como capacidade de transporte, custos 

operacionais, autonomia, confiabilidade e segurança, comparativamente aos outros modos. Tais características são pertinentes para 
o Brasil, dado que possui dimensões continentais, seus mercados consumidores estarem distribuídos por todo o território, e as 
refinarias nacionais, em sua maioria, estarem localizadas na região costeira. Adicionalmente, o modo dutoviário contribui com menor 
emissão de poluentes e maior segurança operacional - além de ser energeticamente mais eficiente - comparado ao transporte 
rodoviário. 

8 Nesse sentido, destacam-se: Opasc (Oleoduto Araucária/PR – Biguaçu/SC); e Osbra (Oleoduto São Paulo/SP – Brasília/DF). 
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Os estudos, que contemplam prognósticos de longo prazo, também buscam ampliar o acesso e 
nivelamento de informações sobre potenciais de demanda e de oferta, avaliações de condicionantes 
socioambientais e propostas de traçados, contribuindo para identificação de outras oportunidades pela 
indústria que não estejam inseridas no ciclo de planejamento vigente. De forma a subsidiar as análises a serem 
desenvolvidas no âmbito do PIO, a presente Nota Técnica tem por objetivo apresentar a metodologia utilizada 
na estruturação dos estudos do Plano, assim como a identificação de potenciais alternativas para expansão ou 
ampliação de oleodutos de transporte e os respectivos investimentos necessários, incluindo terminais 
associados, considerando aspectos técnico-econômicos e socioambientais. 

Em última instância, o Plano permitirá um melhor assessoramento da EPE, junto ao MME, no 
embasamento de propostas de políticas públicas, que poderão repercutir na estratégia nacional para a 
expansão da oferta de energia, com vistas ao atendimento da demanda de combustíveis, observando os 
objetivos básicos de segurança energética, modicidade de preços e tarifas, sustentabilidade ambiental, 
universalização da população aos serviços energéticos; geração de emprego e renda e redução das 
desigualdades regionais. 
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2. Premissas e procedimentos metodológicos 

Conforme descrito anteriormente, o objetivo do PIO consiste em analisar propostas de dutos de 
transporte, com vistas a fornecer informações básicas qualificadas, tanto para o Governo Federal, quanto a 
agentes econômicos, referentes aos projetos de movimentação e suprimento de combustíveis líquidos no 
mercado nacional. Estabelece-se que a terminologia duto9 a ser empregada no Plano Indicativo de Oleodutos - 
ciclo 2021/2022 refere-se somente aos polidutos10 dedicados ao transporte de derivados de petróleo e 
biocombustíveis. 

O PIO apresenta como principais etapas a caracterização geral do projeto, a análise socioambiental e 

análise de viabilidade técnico-econômica. As principais atividades associadas às etapas podem ser visualizadas 

na Figura 3. 

 

Figura 3. Principais etapas do Plano Indicativo de Oleodutos 

 

Na etapa de Caracterização Geral do Projeto, descrita na Nota Técnica EPE NT-EPE-DPG-SDB-2021-06 

(EPE, 2021a), são definidas as condicionantes primordiais para estruturação de um Plano de Negócio para um 

projeto dutoviário, a saber: 

• Tamanho (disponibilidade de oferta); 

• Engenharia (extensão, capacidade); 

• Localização (origem/destino); 

• Mercado (produtos movimentados, demanda potencial); 

• Análise da malha dutoviária existente. 

 

Considerando a disponibilidade de modelos e metodologias já validadas, foram contemplados nas 
análises do PIO ciclo 2021/2022 os seguintes combustíveis líquidos (Quadro 1). 

 

 
9 O transporte dutoviário pode ser dividido em: oleodutos (incluindo os polidutos); gasodutos; minerodutos e aquedutos. 
10 Polidutos são dutos que movimentam hidrocarbonetos líquidos e outros combustíveis tais como, biodiesel, mistura óleo 

diesel /biodiesel ou etanol, de forma sequencial (ANP, 2011a). 
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Quadro 1. Combustíveis contemplados nas análises do PIO – ciclo 2021/2022 

Claros 

Gasolina A 

Óleo diesel A 

Querosene de aviação (QAV) 

Outros Gás liquefeito de petróleo (GLP) 

 

Gasolina e óleo diesel, naturalmente, serão os derivados com maior demanda entre os produtos a serem 
movimentados nos polidutos e, nesse sentido, os principais motivadores de um novo projeto dutoviário. Caso 
seja considerado o atendimento a um cliente específico, em função de estratégia de planejamento energético 
associada à segurança de abastecimento, combustíveis como o QAV e o GLP poderão ser priorizados, mesmo 
que os volumes a serem movimentados sejam inferiores aos principais produtos11. O importante a ser garantido 
é a observância às limitações técnicas (capacidade máxima12, operacional13 e contratada14, por exemplo) e 
legais nas operações dos dutos de transporte propostos. 

Os estudos do Plano Indicativo de Oleodutos acompanham as premissas e projeções do PDE 2031 e, 
também, estão aderentes aos resultados do Plano Nacional de Energia (PNE) 2050. Para a orçamentação dos 
dutos e dos terminais, definiu-se a data base de junho de 2021 para estabelecimento dos custos monetários 
(Capex e Opex). Assim, a base de informações constantes das ferramentas de cálculo de dimensionamento e de 
orçamentação15, tanto para dutos como a de novos terminais, foi ajustada a partir de deflatores inflacionários16. 

Cada mercado apresenta um perfil característico de demanda do combustível, dependendo do número 
de consumidores atendidos, do setor consumidor (transporte, residencial, comercial, industrial etc.) e do 
regime contínuo ou intermitente de consumo. O dimensionamento da capacidade de movimentação de um 
duto, a partir do volume previsto para atendimento da demanda potencial, especialmente em momentos de 
pico, é relevante a fim de possibilitar economias de escala para o projeto, favorecendo a viabilidade econômica 
do empreendimento durante sua vida útil. O horizonte de planejamento da logística de transporte de 
combustíveis pelo modo dutoviário deve ser de pelo menos 25 anos, considerando o tempo de maturação e de 
execução de um projeto dutoviário. 

A partir dos volumes totais das demandas potenciais (em 2031) e aplicando o conceito de Regiões 
Imediatas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), realizou-se o georreferenciamento no 
software ArcGIS, sendo definidas Regiões Imediatas de interesse. Por meio de mapas, é possível visualizar, de 
acordo com uma graduação de cores, as regiões no território nacional com maior demanda projetada, conforme 
Figura 4. 

 

 
11 Exemplos de situações: no caso de priorização no abastecimento de aeroportos (QAV); atendimento de mercados 

específicos, visando o aumento da participação do uso de determinada classe de consumo (GLP); favorecimento de logística de 
exportação e de atendimento a térmicas bicombustível (óleo combustível e diesel) em detrimento ao gás natural. Especialmente para 
o último exemplo, uma dificuldade para o aproveitamento desta oportunidade é o investimento na logística para o atendimento de 
um mercado interrompível e/ou imprevisível. A indicação de eventuais investimentos em novas infraestruturas de abastecimento, 
sem que se estabeleça uma previsão adequada do montante e periodicidade da demanda, acaba por fragilizar a análise. Por fim, 
ressalta-se que se trata de possibilidades, unicamente válidas após as necessárias análises técnicas e econômicas. 

12 Máximo volume mensal de produtos que o Transportador pode movimentar em uma Instalação de Transporte entre Pontos 
de Recepção e de Entrega, considerando todas as estações de bombeamento e tanques, bem como possíveis expansões e ampliações 
nesta instalação. 

13 Máximo volume mensal de produtos que o Transportador pode movimentar em uma Instalação de Transporte entre Pontos 
de Recepção e de Entrega, consideradas as condições operacionais vigentes. 

14 Máximo volume mensal de produtos que o Transportador se obriga a movimentar para o Carregador entre Pontos de 
Recepção e de Entrega em uma Instalação de Transporte. 

15 Foram contratadas empresas especializadas que apoiaram o desenvolvimento das ferramentas utilizadas no PIO. 
16 Entre os fatos de correção utilizados, ressaltam-se os índices inflacionários desenvolvidos e disponibilizados pelo Instituto 

Brasileiro de Economia (IBRE), da Fundação Getúlio Vargas (FGV). 
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Figura 4. Demandas de derivados por Regiões Imediatas de Interesse 

 

Para uma determinada quantidade a ser transportada em uma distância estabelecida, quanto maior for 
o diâmetro do duto maior será seu investimento e custos operacionais. Por outro lado, quanto maior for o 
diâmetro do duto menor será a potência para compensar a perda de energia, devido aos efeitos de fricção e 
viscosidade do fluido transportado. A composição desses fatores apresenta um ponto mínimo que é o diâmetro 
econômico para a realização desse transporte (BORGES, 2010). 

Para uma determinada distância, quanto maior for a quantidade transportada, maior será o diâmetro 
econômico e menor será o custo unitário médio, ocorrendo um efeito escala17. A economia de escala é obtida 
durante a fase de planejamento do duto, pois as medidas passíveis de serem tomadas para o aumento da 
capacidade de transporte (após sua construção efetiva) tendem a aumentar os custos em um percentual maior 
que o aumento de capacidade18, implicando no crescimento do custo por unidade transportada. Como a 
variação do diâmetro é discreta, em função da disponibilidade de diâmetros comercialmente produzidos, esse 
efeito escala também é discreto, havendo distintas faixas de vazão para um mesmo diâmetro econômico 
(BORGES, 2010). Para uma determinada escala de movimentação, quanto maior a distância, maior será o custo 
unitário, variando de uma forma diretamente proporcional à distância. 

 
17 Esse efeito de escala decorre do fato que o aumento do diâmetro causa um aumento de custo da ordem de grandeza da 

relação de diâmetros e um aumento da quantidade transportada de mais que o quadrado dessa relação (BORGES, 2010). 
18 Normalmente, calcula-se o diâmetro econômico de um duto para uma dada capacidade nominal. Mas, a partir do diâmetro 

econômico escolhido, pode-se ter uma operação mais econômica caso o duto opere em vazão diferente da capacidade nominal. Um 
alto fator de utilização (razão da demanda média pela capacidade nominal) será obtido se a demanda está próxima da capacidade 
nominal. 
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Como o custo da tubulação (material e instalação) normalmente representa a maior parcela do 
investimento para a implantação de um sistema de dutos, este deve ser planejado para uma demanda futura 
de transporte. O correto dimensionamento assegura uma capacidade adequada ao sistema e promove uma 
logística eficiente, disponibilizando ao consumidor o maior volume de combustível no menor tempo e custos 
possíveis. Ressalta-se que o crescimento da demanda pode ser distinto do planejado, gerando diferenças entre 
a produção de transporte prevista e a realizada, cabendo verificar se o consumo de derivados identificado gera 
escala suficiente para justificar a construção de novos dutos e, eventualmente, terminais correlacionados. 

A partir da definição das condicionantes, foram vislumbradas, inicialmente, as seguintes alternativas de 

traçados: 

• Traçado 1: Oleoduto Araucária-Cuiabá (Olac); 

• Traçado 2: Oleoduto Uberaba-Cuiabá ou Oleoduto Uberlândia-Cuiabá (Oluc); 

• Traçado 3: Oleoduto Araucária-Itajaí (duplicação de trecho – referência Opasc). 

 

A proposta de Traçado 1 e as alternativas de Traçado 2 foram objetos de reavaliação do trajeto 
inicialmente proposto a partir da etapa de análise socioambiental (EPE, 2022c). Os traçados atualmente 
propostos podem ser visualizados nas Figura 5, Figura 6 e Figura 7. 
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Figura 5. Proposta de Traçado 1 (Olac: Oleoduto Araucária-Cuiabá) 
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Figura 6. Proposta de Traçado 2 (Oluc: Oleoduto Uberaba-Cuiabá ou Oleoduto Uberlândia-Cuiabá) 
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Figura 7. Proposta de Traçado 3 (Oleoduto Araucária-Itajaí: duplicação de trecho)
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Cabe destacar que o Traçado 3 é independente da expansão do trajeto 1, tendo sido propostos, para este 
caso, novos terminais para suprir o atendimento. Os terminais terrestres associados, identificados como 
necessários para composição das opções de traçados dos oleodutos, estão enumerados no Quadro 2. 

 

Quadro 2. Proposta de terminais associados 

Terminal Estado Oleoduto 
Jataizinho PR Olac 
Presidente Prudente SP Olac 
Campo Grande MS Olac/Oluc 
Rondonópolis MT Olac/Oluc 
Cuiabá MT Olac/Oluc 

 

Para o Traçado 3 (Oleoduto Araucária – Itajaí) não foi considerada a necessidade de obras de expansão 
dos terminais existentes. Desta forma, o montante total a ser investido pode estar subestimado/conservador. 

 

2.1. Impactos das movimentações de derivados sobre a infraestrutura dutoviária 

Conforme contextualizado no início da presente Nota Técnica, as projeções do PDE 2031 indicam a 
possibilidade de saturação de oleodutos de transporte de derivados no horizonte do referido Plano, como o 
Opasc (Oleoduto Araucária/PR – Biguaçu/SC) e o Osbra (Oleoduto São Paulo/SP – Brasília/DF) (EPE, 2022a). 
Historicamente, o duto Opasc tem atuado muito próximo da sua capacidade operacional, por vezes em volumes 
superiores, conforme indicado na Figura 8. 

 

 

Figura 8. Movimentação e Utilização da Capacidade – trecho Araucária-Itajaí (Opasc) 
Fonte: Elaboração própria a partir de Transpetro (2022a). 
Nota: Valores de capacidade referentes a junho de 2022. 

 

Na ocorrência de aumento da demanda por combustíveis na região atendida pela referida dutovia, 

volumes significativos seriam transportados via modo rodoviário, caso não haja investimento na expansão de 
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capacidade do Opasc. Tal contexto contribui para a necessidade de análise da viabilidade econômica de uma 

duplicação desse trecho, conforme indicado no início do presente capítulo. 

Afigura-se oportuno pontuar que, com o crescimento projetado no PDE 2031 para a área de atendimento 
da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar), a duplicação do trecho Araucária-Itajaí estaria associada a uma 
possibilidade de fornecimento de combustíveis pela Repar, complementado pela oferta oriunda do Porto de 
Paranaguá, via Oleoduto Araucária-Paranaguá (Olapa). A possibilidade de movimentação destes volumes por 
meio do Olapa, a partir do histórico observado (Figura 9), indica que a sua capacidade existente não seria 
suficiente para movimentar os fluxos potenciais caso houvesse adição de volume para abastecer a expansão do 
Olac, e que, por conseguinte, deve ser analisada a duplicação no trecho entre Paranaguá-Araucária para o pleno 
atendimento do mercado. 

 

 

Figura 9. Movimentação e Utilização da Capacidade (Olapa) 
Fonte: Elaboração própria a partir de Transpetro (2022a). 
Nota: Valores de capacidade referentes a junho de 2022. 

 

Por sua vez, o Oleoduto São Paulo-Brasília (Osbra) operou, entre julho de 2021 e junho de 2022, com um 
percentual de ocupação mensal variando entre 60 e 80% (Transpetro, 2022a), conforme ilustrado na Figura 10. 
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Figura 10. Movimentação e Utilização da Capacidade (Osbra) 
Fonte: Elaboração própria a partir de Transpetro (2022a). 
Nota: Valores de capacidade referentes a junho de 2022. 

 

Procedendo-se com a mesma abordagem analítica realizada para o Opasc, o Osbra também pode atingir 
a saturação até 2031, mas, em análise preliminar, não justifica sua duplicação. No entanto, em avaliação das 
condições para a movimentação de derivados requeridas pelas alternativas de traçados de oleoduto propostas 
entre Uberaba - ou Uberlândia, e Cuiabá (Oluc), entendeu-se a necessidade de construção de novo trecho 
(duplicação, mediante compartilhamento de faixa de servidão) entre Paulínia/SP e Uberaba/MG, tendo como 
referência o trecho existente do Osbra. Neste Plano, por simplificação, não foram considerados investimentos 
para a movimentação de produtos entre Paulínia e os terminais aquaviários (TAs) mais próximos (São Sebastião 
ou Santos). 
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3. Análise socioambiental das alternativas de traçados 

Com o objetivo de consolidar as propostas de traçados preliminares de polidutos, apresentados 

inicialmente no Caderno Plano Indicativo de Oleodutos - Caracterização Geral do Projeto (EPE, 2021b), a EPE 

deu continuidade ao PIO ciclo 2021/2022 com o processo de análise ambiental. O procedimento consistiu na 

análise de estudos cartográficos e de sensibilidade ambiental para definição do corredor e, quando necessário, 

de reorientação de traçados para as alternativas de projetos elencados inicialmente. 

A seleção da alternativa de traçado dos dutos foi definida pelo eixo central de um corredor de passagem 

preferencial, considerando os aspectos socioambientais da área. A análise permitiu a identificação das áreas 

mais favoráveis à implantação dos dutos, bem como daquelas áreas de maior complexidade (unidades de 

conservação, terras indígenas, núcleos urbanos, florestas e outros ecossistemas importantes), tanto sob o 

ponto de vista socioambiental quanto econômico-construtivo, configurando-se em áreas que devem ser 

evitadas. Tais áreas condicionaram a identificação das alternativas de localização dos traçados finais. 

A partir do traçado preliminar são identificados elementos da paisagem que possam interferir na 

implantação do poliduto como, por exemplo, travessias de recursos hídricos, rodovias, linhas de transmissão, 

dentre outros, com intuito de fornecer informações necessárias para a composição de custos de cada 

alternativa de modo a possibilitar a comparação entre elas. Para novos dutos e instalações associadas, a 

premissa de atendimento consiste em evitar a interferência direta em unidades de conservação (UC) de 

Proteção Integral ou em terras indígenas (TI). Adicionalmente, também são considerados outros fatores como: 

o uso e ocupação do solo, adensamento populacional, ocorrência de áreas alagadas, imóveis rurais, 

assentamentos, feições cársticas, processos minerários, afloramentos rochosos, ocorrências minerais e 

presença de aeródromos. Para os polidutos onde se identificou a necessidade de duplicação, com intuito de 

minimizar os impactos ao meio ambiente, tais como supressão de vegetação e fragmentação de habitats, 

buscou-se acompanhar a faixa de servidão dos dutos existentes. 

No ciclo 2021/2022 do PIO, a análise socioambiental contemplou três oleodutos19 (que atravessam seis 

estados brasileiros) e cinco terminais associados, respectivamente detalhados na Tabela 1 e Tabela 2, a seguir. 

 

Tabela 1. Oleodutos indicativos do PIO 2021/2022 contemplados com análise socioambiental 

Oleoduto 
Extensão do traçado de 

referência (km) 
Estados 

Oleoduto Araucária-Cuiabá (Olac) 1.568 PR/SP/MS/MT 

Oleoduto Uberlândia-Cuiabá (Oluc – Alternativa 1) 
Oleoduto Uberaba-Cuiabá (Oluc – Alternativa 2) 

1.340 
1.381 

MG/MS/MT 

Oleoduto Araucária-Itajaí 1 197 PR/SC 
Nota 1: Inicialmente denominado Oleoduto Paraná-Santa Catarina (Opasc): duplicação do trecho Araucária-Itajaí. 

Fonte: Adaptado de EPE, 2022c. 

 

Para estabelecimento das áreas referenciais para implantação dos terminais e dos corredores de estudo 

e traçados referenciais para os oleodutos, foi utilizada a metodologia de análise de convergência desenvolvida 

pela EPE. Neste sentido, foi definido o traçado referencial e estabelecido o corredor de estudo. A seguir estão 

relacionadas as principais premissas utilizadas para definição dos traçados (EPE, 2021a): 

 
19 Conforme indicado no Capítulo 2, os traçados não contemplados foram destacados em decorrência de desdobramentos de 

análises realizadas em momento posterior da etapa preliminar do Plano Indicativo de Oleodutos – ciclo 2021/2022 (EPE, 2021a). 
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• Perseguir o menor caminho; 

• Buscar a proximidade com estradas e acessos, visto que facilita a construção e manutenção dos dutos, 
ao mesmo tempo que devem ser observados e evitados vetores de expansão urbana associados às 
vias; 

• Desviar ou minimizar cruzamento com infraestruturas lineares, como estradas, ferrovias, linhas de 
transmissão, dutos; 

• Distanciar ao menos 1 km de linhas de transmissão (LTs), quando possível, devido a interferências 
elétricas ou influências eletromagnéticas; 

• Evitar ambientes que possam significar complexidade construtiva e sobrecustos, como áreas úmidas 
ou sujeitas a inundação, reservatórios ou corpos hídricos expressivos, relevo acidentado e áreas 
suscetíveis a deslizamentos de encostas ou acentuados processos erosivos; e 

• Evitar interferências em áreas que acarretem maior impacto ambiental ou demandem maior tempo 
para licenciamento ambiental, estudos específicos, autorizações ou bloqueios, como unidades de 
conservação, terras indígenas, territórios quilombolas, formações florestais, processos minerários. 

Na análise de convergência das áreas referenciais dos terminais, foram pesquisados possíveis terrenos 

para sua implantação (áreas circulares com raio de 4 km), a partir de pontos inicialmente pesquisados. A 

indicação da área referencial de implantação do terminal buscou a proximidade de acessos, evitando 

interferências em áreas de restrição socioambiental ou com presença de fatores que gerem complexidades 

construtivas, tais como: unidades de conservação, regiões com presença de vegetação nativa, cavernas, sítios 

arqueológicos, áreas alagáveis e sujeitas a inundação, dentre outros. 

 

Tabela 2. Terminais indicativos do PIO 2021/2022 contemplados com análise socioambiental 

Terminal 
Coordenadas 1 

Estado 
Latitude Longitude 

Jataizinho 23°17'13,93"S 50°54'34,02"O PR 

Presidente Prudente 22° 9'12,89"S 51°19'47,91"O SP 

Campo Grande 20°28'14,86"S 54°26'17,74"O MS 

Rondonópolis 16°23'7,57"S 54°41'57,23"O MT 

Cuiabá 15°42'19,46"S 56° 0'1,16"O MT 
Nota 1: As coordenadas referem-se ao ponto central de uma área referencial, indicada para a implantação do terminal. 

 

Para determinar os novos terminais a serem construídos (propostas de projetos da EPE), em combinação 

com outras facilidades de transporte, foram priorizadas regiões próximas às principais cidades (em termos de 

demanda projetada futura) atendidas por rodovias20. Por questões de segurança, uma distância relativa dos 

grandes centros urbanos é necessária, mas a ligação a um eixo de transporte (por exemplo, uma estrada) é 

necessária para o escoamento de combustíveis de forma complementar ao poliduto, para atender uma base de 

distribuição secundária, varejista-distribuidor, ou mesmo postos de combustível de varejo (chegando aos 

clientes finais). 

Importa registrar que as áreas indicadas para instalação dos terminais e os traçados definidos possuem 

caráter estritamente referencial. Destaca-se ainda que não são realizados trabalhos de campo, investigações 

geotécnicas para caracterização do material a ser escavado, aerolevantamentos e visitas técnicas aos locais 

 
20 A metodologia para determinação das áreas prioritárias destinada aos terminais de combustíveis foi baseada no conceito de 

Regiões de Interesse Imediato, tendo sido implementado um procedimento de delimitação das áreas de serviço de cada terminal de 
combustíveis avaliado (abrangendo até 200 km rodoviários), associado a uma determinada alternativa para o percurso do poliduto. 
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atravessados pelas propostas de traçados, uma vez que o presente trabalho se constitui em um estudo a nível 

de planejamento indicativo de longo prazo. 

Na análise socioambiental desenvolvida para os traçados referenciais, foram definidos corredores de 

estudo, com vistas a descrever a região de passagem dos oleodutos. Para os oleodutos Araucária-Cuiabá (Olac) 

e Uberlândia/Uberaba-Cuiabá (Oluc), os corredores definidos possuem 15 km de largura. Já para a duplicação 

do trecho Araucária-Itajaí do Oleoduto Paraná – Santa Catarina (Opasc), o corredor estabelecido possui 8 km 

de largura. Ressalta-se que os corredores de estudo e traçados referenciais do Olac e Oluc são semelhantes no 

trecho entre os terminais indicativos de Campo Grande e Cuiabá, sendo, portanto, empreendimentos 

concorrentes. 

 

3.1 Análise socioambiental dos traçados referenciais e corredores de estudo dos 
oleodutos 

A partir das análises socioambientais realizadas para o Plano Indicativo de Oleodutos – ciclo 2021/2022, 

podem ser enumeradas recomendações gerais para eventuais estudos subsequentes relacionados à escolha 

dos terrenos para definição do perfil dos traçados (básico e, posteriormente, do traçado detalhado para o 

projeto executivo) dos oleodutos e de infraestrutura associada. As orientações, sintetizadas a seguir, visam 

minimizar os impactos sobre o meio ambiente e populações situadas nas regiões de implantação dos 

empreendimentos, além da redução de interferência em fatores que podem gerar complexidades construtivas 

e elevar os custos de implantação: 

• No caso dos terminais, destaca-se a relevância da análise de aspectos do meio físico, sobretudo 

topográficos e geotécnicos, a fim de evitar complexidade construtiva e sobrecustos, como a 

execução de cortes e aterros, alteamento do terreno, movimentação de terra expressiva e 

fundações especiais. Evitar a implantação dos terminais em áreas úmidas (brejos), a fim de 

mitigar riscos associados à possibilidade de ocorrência de alagamentos ou inundações. Evitar a 

interferência direta em sítios arqueológicos e cavidades naturais; 

• Para os oleodutos, recomenda-se evitar a interferência direta em unidades de conservação (UC), 

bem como minimizar os impactos sobre áreas com presença de vegetação natural, 

especialmente em regiões de floresta, priorizando passagem por locais já antropizados. 

Recomendável, do mesmo modo, evitar a interferência direta em terras indígenas e territórios 

quilombolas. Ademais, deve-se minimizar os cruzamentos com estradas, ferrovias, dutos e 

travessias de rios, assim como a sobreposição com polígonos de processos minerários, áreas 

alagadas ou sujeitas à inundação, zonas com relevo acidentado e áreas susceptíveis a 

deslizamentos ou processos erosivos acentuados, de forma a reduzir os custos de implantação 

dos oleodutos. 

Os subitens a seguir descrevem, de maneira sucinta, as principais características de cada alternativa de 
traçado analisada21. 

 

 
21 Um diagnóstico mais aprofundado sobre as análises socioambientais dos corredores das alternativas de traçado, incluindo 

diagnósticos do uso do solo, meio físico, processos minerários e áreas protegidas, está disponível em EPE (2022c). 
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3.1.1 Oleoduto Araucária-Cuiabá (Olac) 

O traçado referencial estabelecido para o Olac possui 1.568 km, atravessando 56 municípios, sendo 27 

no estado do Paraná, 11 em São Paulo, 12 no Mato Grosso do Sul e 6 em Mato Grosso. Já o corredor de estudo, 

de 15 km de largura, atravessa 85 municípios, sendo 40 no estado do Paraná, 23 em São Paulo, 15 no Mato 

Grosso do Sul e sete em Mato Grosso. Há no interior do corredor grande quantidade de rodovias federais, 

estaduais, municipais e vias secundárias, o que permite melhor acesso dos equipamentos para a construção e 

montagem do duto. Em alguns trechos, especialmente nos estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, há 

escassez de vias, o que pode demandar melhoria nos acessos na fase de obras. 

A Ferrovia Sul Atlântico (FSA, atualmente integrante da Rumo Logística22) atravessa o corredor em nove 

trechos na porção sul, nos estados do Paraná e São Paulo. As ferrovias Bandeirantes (Ferroban) e Novoeste23 

cruzam o corredor na altura do município de Dracena/SP e Campo Grande/MS, respectivamente. Nos casos em 

que houver interferência do duto com ferrovias, os concessionários devem ser consultados para discussão de 

aspectos técnicos relacionados aos cruzamentos. 

O traçado referencial atravessa quatro unidades de conservação (UCs) do grupo de uso sustentável, 

sendo três Áreas de Proteção Ambiental e uma Reserva Particular do Patrimônio Natural. O corredor de estudo 

abrange 29 unidades de conservação, sendo sete de proteção integral e 22 de uso sustentável. Há 33 cavernas 

concentradas no extremo sul do corredor, em região de elevada importância espeleológica, bem como 82 sítios 

georreferenciados dentro do corredor, que devem ser evitados no momento de estabelecimento do traçado 

final do oleoduto. Diversas unidades de relevo e inúmeros cursos d’água ocorrem e são interceptados ao longo 

do traçado. Massas d’água podem implicar sobrecustos à implantação do oleoduto, no que tange aos aspectos 

topográficos e geotécnicos. A terra indígena Ofayé-Xavante, situada no município de Brasilândia/MS, é 

abrangida pelo corredor de estudo, devendo-se evitar proximidade com essa área no momento da definição do 

traçado do oleoduto. Não foram identificados territórios quilombolas no interior do corredor. 

 

3.1.2 Oleoduto Uberlândia/Uberaba-Cuiabá (Oluc) 

Para definição do Oluc, foram consideradas duas alternativas de origem do duto, sendo uma no terminal 

em Uberlândia e outra no terminal em Uberaba, doravante denominadas Alternativas Uberlândia e Uberaba. 

Diversas unidades de relevo e inúmeros cursos d’água ocorrem e são interceptados ao longo dos traçados, 

estimados em aproximadamente 748 km (alternativa Uberaba) e 708 km (alternativa Uberlândia). Seguindo 

pelo sentido oeste, ambas convergem e se tornam o mesmo traçado na região dos municípios de Campina 

Verde e Iturama, em Minas Gerais. 

 
22 A FSA obteve a concessão da Malha Sul, pertencente à Rede Ferroviária Federal S.A. em 1996, tendo iniciado a operação dos 

serviços públicos de transporte ferroviário de cargas em março de 1997. Em dezembro de 1998, por meio de um contrato operacional 
com a Ferrovia Bandeirantes S.A. (Ferroban), passou a operar também a malha no trecho sul do estado de São Paulo. Em agosto de 
1999, a empresa adquiriu 7 mil km da malha ferroviária central e nordeste da Argentina, dobrando a extensão de sua malha. 
Posteriormente, a companhia foi renomeada, dando origem à América Latina Logística S/A (ALL). Em 2015, a empresa Rumo Logística 
absorveu a ALL em um processo de troca de ações, passando a se chamar Rumo Malha Sul S.A. (ANTT, 2022). 

23 A Ferrovia Novoeste S.A. arrematou a concessão da Malha Oeste da Rede Ferroviária Federal em 1996. Em 2002 foi fundida 
à Ferroban e às Ferrovias Norte Brasil S.A. (Ferronorte), formando o Grupo Brasil Ferrovias. Em 2006, a Brasil Ferrovias foi fundida à 
América Latina Logística (ALL), sendo esta adquirida, em julho de 2014, pela empresa Rumo Logística (ANTT, 2022). 
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O traçado referencial da Alternativa Uberlândia possui 1.340 km e atravessa 25 municípios, sendo cinco 

em Minas Gerais, 14 em Mato Grosso do Sul e seis em Mato Grosso. O traçado da Alternativa Uberaba possui 

1.381 km, cruzando 30 municípios, sendo dez em Minas Gerais, 14 em Mato Grosso do Sul e seis em Mato 

Grosso. 

O corredor de estudo da Alternativa Uberaba abrange áreas urbanas de nove municípios de Minas 

Gerais, oito municípios de Mato Grosso do Sul e quatro municípios de Mato Grosso. Já na Alternativa 

Uberlândia, o corredor abrange áreas urbanas de cinco municípios de Minas Gerais, mantendo-se as 

interferências verificadas nos demais estados. 

O corredor atravessa grande quantidade de rodovias federais, estaduais, municipais e vias secundárias, 

facilitando a logística para construção do oleoduto. Assim como no Olac, em alguns trechos há escassez de vias, 

o que pode demandar melhoria nos acessos da região para a chegada de equipamentos. Nos municípios de 

Campo Grande e Ribas do Rio Pardo, em Mato Grosso do Sul, o corredor abrange a antiga Ferrovia Novoeste 

(atualmente Rumo Logística), o que demandará consulta ao concessionário para verificar questões técnicas 

relativas ao cruzamento, caso o projeto do oleoduto se viabilize. Ademais, o corredor abrange diversos cursos 

d’água, com destaque para o rio Paranaíba (limites dos estados do MG e MS), considerando a extensão para as 

suas travessias. Além disso, compreende 15 unidades de conservação, sendo cinco de proteção integral e dez 

de uso sustentável. 

Caso a opção pelo terminal Uberlândia seja adotada como ponto de partida, o traçado percorreria cerca 

de 200 km até chegar na área de convergência, em uma região predominantemente ocupada por pastagens, 

com alguns fragmentos de vegetação nativa, silvicultura e algumas áreas de cultivo de milho e soja. No entanto, 

cabe destacar a existência de unidades denominadas planaltos e baixos platôs de topos planos delimitados por 

escarpas. Essas escarpas correspondem a rupturas de declive bastante acentuadas com altas taxas de 

declividade e devem, se possível, ser evitadas como opção de traçado pelo oleoduto. No caso da adoção do 

terminal Uberaba, a região de convergência estaria a cerca de 250 km. Neste segmento, por sua vez, o uso 

predominante do solo destina-se à agricultura, com esparsos fragmentos de vegetação nativa e áreas de 

pastagens mais amplas na região de Campina Verde e Iturama. A definição de qual das opções 

Uberlândia/Uberaba) elencadas será indicada ocorrerá na seção 3.2. 

 

3.1.3 Oleoduto Araucária-Itajaí (duplicação de trecho – referência Opasc) 

O traçado referencial estabelecido para a duplicação do trecho Araucária – Itajaí segue o mesmo trajeto 

do duto existente (Opasc), com 197 km de extensão, e atravessa 15 municípios, sendo seis no estado do Paraná, 

e nove em Santa Catarina. Já o corredor de estudo, de 8 km de largura, atravessa 22 municípios, sendo sete no 

estado do Paraná, e 15 em Santa Catarina. O corredor de estudo abrange as áreas urbanas dos municípios 

paranaenses de Araucária, Curitiba, Guaratuba, São José dos Pinhais, Fazenda Rio Grande, e dos municípios 

catarinenses de Barra Velha, Garuva, Guaramirim, Itajaí, Joinville, dentre outros. Além disso, são atravessadas 

diversas localidades. Como o novo duto deve ser implantado em faixa de servidão existente, não é esperada 

interferência nessas áreas. 

O corredor atravessa região com bom apoio rodoviário, com presença de rodovias federais, estaduais, 

municipais e por estradas vicinais e vias secundárias que atendem às propriedades rurais. Na serra entre os 

estados do Paraná e Santa Catarina, que apresenta desnível de cerca de 900 metros em trecho de 

aproximadamente 45 km de distância, o traçado do oleoduto segue a rodovia BR-376. Em Joinville, a FSA (Rumo 

Logística) atravessa o corredor horizontalmente, o que demandará tratativas junto ao concessionário dessa 

infraestrutura para realização do cruzamento. 
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O traçado da duplicação de trecho tem origem no município de Araucária. Seguindo sentido sudeste, 

até o limite com o estado de Santa Catarina, o traçado passa pelas áreas urbanas dos municípios de Araucária, 

Curitiba, Fazenda Rio Grande e pelo cinturão verde da região metropolitana, onde se localizam inúmeras 

pequenas propriedades rurais produtoras de hortaliças e laticínios. Então, o traçado inicia a descida da Serra do 

Mar em meio a uma grande área preservada de Mata Atlântica. Em território catarinense, percorrendo o 

sentido sul até o terminal no munícipio de Itajaí, Região Metropolitana da Foz do Rio Itajaí, Santa Catarina, o 

traçado passa por duas zonas de expansão urbana, a primeira ao redor da área urbana de Joinville e a segunda, 

ao redor da aérea urbana de Itajaí, na extremidade sul do traçado. Destaca-se ainda a presença de inúmeras 

pequenas propriedades rurais e algumas áreas de silvicultura em meio a consideráveis extensões de Mata 

Atlântica preservada. 

Já as unidades de relevo acidentado, caracterizam-se por apresentar grandes amplitudes e altas taxas 

de declividade, representando complexidade para a fase construtiva dos oleodutos. Essas formações são 

pontuais em Santa Catarina e mais relevantes na faixa pertencente à Serra do Mar, na transição com o estado 

do Paraná, abrangendo os municípios de Garuva/SC e Guaratuba/PR. O corredor abrange diversos cursos 

d’água, com destaque para o rio Itajaí-Açu (limites dos municípios de Itajaí e Navegantes), o rio Itapocú (limites 

dos municípios de Guaramirim e Araquarim) e o rio Iguaçu (limite entre Curitiba e Fazenda Rio Grande), 

considerando a extensão para as suas travessias. 

 

3.3 Definição das alternativas de traçados finais e revisão das áreas de atendimento 

Conforme pormenorizado na Nota Técnica EPE/DPG/SDB/2021/06 (EPE, 2021a), as alternativas 
preliminares de traçado de poliduto de transporte, acompanhadas de seus respectivos terminais de 
armazenamento, foram inicialmente definidas pela ligação em segmentos de reta (menor distância) dos pontos 
de origem (oferta potencial) e de destino (demanda potencial). Recapitulando o âmbito da análise dos polidutos 
incluídos nos estudos do PIO ciclo 2021/2022, categorizam-se as alternativas de traçados elegíveis em uma fase 
de Análise de Oportunidades (FEL 1), uma vez que são estudados traçados indicativos, não existindo, ainda uma 
decisão efetiva em realizar o empreendimento. 

Tendo sido coletados e calculados, para cada alternativa de traçado, dados e informações a respeito dos 
possíveis produtos (e respectivos volumes) a serem transportados, da origem e destino do duto, de sua 
extensão e de seus principais pontos de passagem, realizou-se uma primeira avaliação da viabilidade técnica e 
econômica de realização do empreendimento. A partir das recomendações e considerações relevantes sobre 
os traçados preliminares e de seus corredores, resultantes da análise socioambiental das alternativas 
preliminarmente identificadas (descrita na seção anterior), procedeu-se uma revisão dos projetos, 
incorporando-se as eventuais restrições socioambientais e/ou de segurança apontadas ao longo de cada trecho, 
em cada uma das diferentes propostas (EPE, 2022c). Tal processo possibilitou uma melhor adequação de 
alguma das propostas inicialmente concebidas, seja no traçado de determinada proposta de duto, seja na 
localização de determinado terminal para atendimento a uma região. 

Diante do exposto, foram revistas as características básicas do duto (corredor e traçado) e da localização 
dos terminais associados preliminarmente elencados, motivando a reavaliação técnica e econômica das 
alternativas elegíveis, bem como a necessidade de novas opções de expansões, por meio de duplicação de 
oleodutos existentes. 

 Esclarece-se que a análise socioambiental não fornece um ponto específico para a localização física de 

um terminal, mas uma área para sua alocação. Para efeitos de cálculo do terminal, determinou-se, para cada 

área, um centroide para localização do terminal, de maneira a se posicionar próximo à alternativa de traçado 

de duto em avaliação. Entretanto, neste Plano, as figuras apenas indicarão o círculo inicial definido, não sendo 

necessário determinar a localização do terminal com precisão. 
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 Com a revisão dos traçados, geraram-se novas localizações de terminais e, consequentemente, nova 

avaliação, para determinação da área de atendimento de cada terminal proposto (com a estimativa de demanda 

de cada combustível a ser movimentado no duto, em cada município), bem como seus respectivos 

dimensionamentos de capacidade. A Figura 11 ilustra os traçados (linha em laranja), objetos da análise 

socioambiental. 

 

Figura 11. Comparação das alternativas de traçado inicialmente delimitadas e ajustes decorrentes das 
recomendações provenientes da análise socioambiental 

Fonte: EPE, 2022c. 
 

Na alternativa de Traçado 2, cabe destacar que, para o abastecimento da demanda de parte da Região 

Centro-Oeste pelo modo dutoviário, foi concebida a possibilidade de construção de duto conectado ao Osbra, 

com origem no terminal terrestre de Uberaba ou de Uberlândia. Em vista disso, a análise socioambiental se 

mostrou fundamental para a escolha da alternativa mais adequada. 

A análise socioambiental realizada pela EPE (2022c) mostrou que a Alternativa Uberaba possui maior 

extensão (748 km, comparado à extensão de 708 km da Alternativa Uberlândia), porém apresenta uso 

predominante do solo para agricultura, com esparsos fragmentos de vegetação nativa. Já a Alternativa 

Uberlândia possui maior presença de fragmentos de vegetação nativa e, também, silvicultura. Além do mais, há 

a presença de unidades denominadas planaltos e baixos platôs de topos delimitados por escarpas, rupturas de 

declive bastante acentuadas com altas taxas de declividade, devendo ser evitadas na construção do duto. Diante 

da presença das escarpas no traçado da Alternativa Uberlândia e do menor impacto ambiental da Alternativa 

Uberaba, optou-se pelo dimensionamento e análise do oleoduto com origem no terminal de Uberaba, 

recebendo o duto a nomenclatura Oleoduto Uberaba-Cuiabá (Oluc).  
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4. Caracterização final dos projetos indicativos 

A partir da caracterização final dos projetos indicativos, foram iniciados o detalhamento técnico e 

orçamentário do empreendimento, a estimativa de custos de capital e a elaboração do cronograma físico-

financeiro do projeto, para estudos posteriores de viabilidade técnico-econômica dos projetos dutoviários 

elencados e respectivos terminais associados. 

 

4.1 Oleoduto Araucária-Cuiabá (Olac) 

O Olac corresponde ao duto com origem em Araucária e destino em Cuiabá, apresentando extensão total 
de 1.568 km. O abastecimento do duto pode ser realizado pela Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar) e/ou 
pelo Porto de Paranaguá, via Oleoduto Araucária-Paranaguá (Olapa). 

Foi necessária a segmentação da obra em trechos para a determinação de seus custos e consequente 
avaliação econômica em função dos mercados a serem atendidos. Importante ressaltar que tanto o duto, 
quanto os terminais associados, foram dimensionados utilizando a demanda projetada para o fim do período 
de depreciação do duto, de 25 anos. A Tabela 3 apresenta a segmentação adotada para o Olac. 

 

Tabela 3. Trechos - Oleoduto Araucária-Cuiabá (Olac) 

Trecho Extensão (km) Diâmetro (polegadas) 
Vazão máxima 

(m³/h) 

Araucária-Jataizinho 375 20 1.455 

Jataizinho-Presidente Prudente 147 16 930 

Presidente Prudente-Campo Grande 415 14 715 

Campo Grande-Rondonópolis 471 10 415 

Rondonópolis-Cuiabá 159 8 280 

 

Ao longo do traçado do Olac, foram propostos cinco terminais, de acordo com a Tabela 4. 

 

Tabela 4. Terminais – Oleoduto Araucária-Cuiabá (Olac) 

Terminal Localização 
Volumes movimentados 

Total (mil m³/ano) 

Jataizinho PR 4.179 

Presidente Prudente SP 1.586 

Campo Grande MS 1.559 

Rondonópolis MT 1.591 

Cuiabá MT 1.750 

 

 



 

 
24 

 

4.2 Oleoduto Uberaba-Cuiabá (Oluc) 

O Oluc corresponde ao duto com origem em Uberaba e destino em Cuiabá, apresentando extensão total 
de 1.338 km. O abastecimento do duto pode ser realizado pela Refinaria de Paulínia (Replan) e/ou pelo Porto 
de Santos via sistema de dutos. 

Foi necessária a segmentação da obra em trechos para a determinação de seus custos e consequente 
avaliação econômica em função dos mercados a serem atendidos. Importante ressaltar que tanto o duto, 
quanto os terminais associados, foram dimensionados utilizando a demanda projetada para o fim do período 
de depreciação do duto, de 25 anos. A Tabela 5 apresenta a segmentação adotada para o Oluc. 

 

Tabela 5. Trechos - Oleoduto Uberaba-Cuiabá (Oluc) 

Trecho Extensão (km) Diâmetro (polegadas) 
Vazão máxima 

(m³/h) 

Uberaba–Campo Grande 748 14 715 

Campo Grande-Rondonópolis 471 10 415 

Rondonópolis-Cuiabá 159 8 280 

 

Ao longo do traçado do Oluc, foram propostos três terminais, de acordo com a Tabela 6. 

 

Tabela 6. Terminais – Oleoduto Uberaba-Cuiabá (Oluc) 

Terminal Localização 
Volumes movimentados 

- Total (mil m³/ano) 

Campo Grande MS 1.559 

Rondonópolis MT 1.591 

Cuiabá MT 1.750 

 

 

4.3 Oleoduto Araucária-Itajaí (duplicação de trecho – referência Opasc) 

Conforme seção 3.1.3, o estudo de duplicação do trecho Araucária-Itajaí foi sugerido considerando que, 

historicamente, este trecho pertencente ao Opasc tem operado muito próximo da sua capacidade operacional 

e, na ocorrência de aumento da demanda por combustíveis na região, volumes significativos poderiam ser 

transportados por meio de novo duto, seguindo o mesmo trajeto do duto existente. 

O compartilhamento de infraestruturas, em especial das servidões administrativas e faixas de servidão, 

contribui para diminuir o impacto da instalação dessas infraestruturas sobre o meio ambiente. Para o Plano 

Indicativo de Oleodutos, considerou-se a disponibilidade de espaço no trecho existente, sem reflexos nos limites 

de capacidade, segurança, confiabilidade ou condições ou cláusulas emanadas pela ANP ou outros órgãos no 

âmbito de suas competências. Para os próximos ciclos do PIO, como medida de aprimoramento metodológico, 

entende-se a necessidade de consulta à ANP quanto à disponibilidade para duplicação de novos dutos. 

O duto proposto apresenta extensão total de 197 km, com origem em Araucária e destino em Itajaí. O 
abastecimento do duto pode ser realizado pela Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar) e/ou pelo Porto de 
Paranaguá, via Oleoduto Araucária-Paranaguá (Olapa). Assim, como nos dutos anteriores, este foi 
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dimensionado utilizando-se a demanda projetada para o fim do período de depreciação do duto, de 25 anos. O 
duto foi dividido em dois trechos, conforme descritos na Tabela 7. 

 

Tabela 7. Trechos - Oleoduto Araucária-Itajaí (duplicação de trecho – referência Opasc) 

Trecho Extensão (km) Diâmetro (polegadas) 
Vazão máxima 

(m³/h) 

Araucária-Guaramirim 132 8 280 

Guaramirim-Itajaí 65 8 280 
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5. Análise de Investimento 

O Plano Indicativo de Oleodutos busca subsidiar a tomada de decisões no desenvolvimento e 
operacionalização do sistema de abastecimento de derivados de petróleo e biocombustíveis nacional. Nesta 
perspectiva, objetiva indicar oportunidades a partir de dados e informações de natureza técnica, econômica e 
ambiental. Outrossim, os estudos realizados no âmbito do PIO, e que contemplam prognósticos de longo prazo, 
auxiliarão no embasamento de propostas de políticas públicas, que poderão repercutir na estratégia nacional 
para a expansão da oferta de energia, com vistas ao atendimento da demanda de combustíveis, observando os 
objetivos básicos de segurança energética, modicidade de preços e tarifas, sustentabilidade ambiental, 
universalização do acesso da população aos serviços energéticos, geração de emprego e renda, e redução das 
desigualdades regionais. 

A estimativa de gastos de um projeto de engenharia usualmente considera diversos aspectos tais como: 
nível de maturidade das entregas de definição do projeto; a finalidade da estimativa; e a metodologia utilizada. 
Esses aspectos, associados à complexidade do projeto, à qualidade dos dados usados na estimativa de custos 
de referência, às técnicas de estimativa empregadas, à qualidade das premissas utilizadas na elaboração da 
estimativa, e à experiência e nível de habilidade do profissional que está calculando, contribuem para definir o 
grau de incerteza do projeto (AACE, 2016). 

Assim, cabe destacar que o Plano Indicativo de Oleodutos se trata de importante documento de consulta, 
dotado de simplificações metodológicas e restrições analíticas, estando aderente a uma análise de 
oportunidade e, em alguns aspectos, de um projeto conceitual preliminar. Dessarte, o Plano apresenta 
alternativas para construção de dutos com base nos produtos e volumes a serem transportados, a partir da 
análise de sua origem e destino, conforme metodologia apresentadas na Nota Técnica EPE “Metodologia 
aplicada ao ciclo 2021/2022” e Caderno “Caracterização Geral do Projeto”. 

Após análise ambiental, foi possível um refinamento das alternativas de traçados de dutos, repercutindo 
igualmente em custos de investimento e operação associados. As estimativas de custos foram realizadas a partir 
de simuladores para oleodutos e terminais, desenvolvidos por empresas de engenharia com experiência em 
orçamentação. Adicionalmente, desenvolveu-se metodologia simplificada de valoração do terreno a ser 
desapropriado. Além disso, sempre que possível, houve alinhamento técnico entre as metodologias utilizadas 
e as aplicadas no Plano Indicativo de Gasodutos de Transporte (PIG) (EPE, 2020). 

Considerando o exposto anteriormente, as incertezas das estimativas de custos estão situadas nos Grupos 
5 e 4, caso adote-se a metodologia definida na 18R‐97: Sistema de Classificação para Estimativa de Custos – 
Conforme Aplicado à Engenharia, Contratação e Construção para Processos industriais da AACE, de acordo com 
o Quadro 3 e o Quadro 4, a seguir. 
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Quadro 3. Estimativa de Classe 5 

 

Fonte: AACE, 2016. 
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Quadro 4. Estimativa de Classe 4 

 

Fonte: AACE, 2016. 

 

De mesmo modo, as estimativas no PIO podem ser enquadradas como estudos relacionados às etapas de 
avaliação do plano de negócio e, parcialmente, ao estudo de viabilidade no ciclo de vida do empreendimento, 
conforme apresentado no Quadro 5: 

 

Quadro 5. Etapas de avaliação de projeto 

Características Ordem de Grandeza 
Estimativa de 

Estudo 
Estimativa 
Preliminar 

Estimativa Definitiva 

Avanço do 
Projeto 

0% a 2% 1% a 15% 10% a 40% 30% a 70% 

Finalidade Plano de negócio 
Estudo de 
viabilidade 

Controle de custos 
de implantação 

Controle de custos 
de implantação 

Métodos de 
Elaboração 

Consultas a banco de 
dados e uso de 

índices e correlações 

Levantamentos 
preliminares com 
base no projeto 
básico e uso de 
banco de dados 

Cotação de 
fornecedores e/ou 

pesquisa em 
publicações de 

preços 

Compromissos 
assumidos, cotação 
de fornecedores e 

pesquisa em 
publicações de 

preços 

Grau de Previsão 
-20% a -50% 

+30% a +100% 
-15% a -30% 
+20% a +50% 

-10% a -20% 
+10% a +30% 

-5% a -15% 
+5% a +20% 

Fonte: AACE Internacional apud CONFORTO e SPRANGER, 2011. 
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De modo gráfico, é possível notar que o escopo do Plano Indicativo de Oleodutos se situa nas etapas 
iniciais em que o montante de investimentos é reduzido e a incerteza elevada, conforme ilustrado na Figura 12. 

 

 

Figura 12. Grau de incerteza dos custos do empreendimento 
Fonte: IBP, 2018. 

 

5.1 Estrutura de gastos 

Nesta seção serão descritas as estruturas de gastos por componentes e por contas principais adotadas no 
Plano Indicativo de Oleodutos. De acordo com Towler e Sinnot (2008), o capital de investimento necessário para 
a implantação de uma unidade industrial está relacionado com dois tipos de custos: 

• Capital fixo de investimento (Capital Expenditure - Capex) 
o Inside Battery Limits Investiment (ISBL); 
o Offsite Battery Limits Investiment (OSBL); 
o Engenharia; 
o Contingenciamento; 
o Capital de giro. 

• Custos operacionais (Operational expenditure – Opex) 
o Custos variáveis de produção; 
o Custo fixo de produção. 

 

O capital fixo de investimento (Capex) representa os custos associados ao investimento a ser realizado 
para a implementação do projeto, sendo o montante necessário para a aquisição de bens e construção do 
empreendimento. 

No caso do Plano Indicativo de Oleodutos, o ISBL compreende os dutos e terminais e seus custos diretos 
e indiretos de compra e instalação dos equipamentos, acessórios e sobressalentes (tubos, válvulas etc.), obras 
civis (ruas, estradas, fundações, prédios etc.), juntamente com os colaboradores envolvidos na construção das 
instalações. Já os custos indiretos estão diretamente ligados aos diretos, porém, são os custos adicionais 
relacionados aos serviços de aluguel de equipamentos, estruturas de construção temporárias (ex. andaimes), 
oficinas temporárias, água e energia etc. 
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No que tange ao OSBL, seu custo está relacionado com os montantes necessários para aquisição ou 
construção de instalações periféricas como os sistemas de conversão de energia, utilidades, instrumentação, 
piperack, armazéns, caminhões, laboratórios, salas de controle, serviços de emergência e segurança etc. O OSBL 
pode ser estimado como uma porcentagem do ISBL perfazendo de 10 a 100% em fases iniciais do projeto, ou 
conforme praticado, 40% do ISBL se os detalhes do projeto não forem conhecidos (TOWLER e SINNOT, 2008). 

Os custos de Engenharia referem-se aos montantes pagos à empresa contratada para desenvolvimento 
ou auxílio no projeto. Ademais, foram considerados na estrutura de custos os montantes associados à 
contingência, que é um valor adicional que se aplica ao valor estimado do projeto, com o objetivo de cobrir 
eventuais variações nos valores estimados (CONFORTO e SPRANGER, 2011). No caso dos terminais, o capital de 
giro também foi contabilizado, uma vez que este valor se destina a pôr a instalação industrial em operação. 

Os custos operacionais (Opex) estão relacionados aos valores necessários para operacionalização do 
projeto, abarcando custos variáveis e custos fixos de utilização da infraestrutura dutoviária. Os custos fixos 
incluem gastos administrativos (pessoal, aluguéis, serviços de fornecimentos públicos), suprimentos, despesas 
com reparos e manutenções, sistemas acessórios (como proteção catódica) e demais despesas gerais e 
administrativas de dutos e terminais. Os operacionais variáveis estão relacionados diretamente à 
movimentação de produtos, em especial custos com eletricidade inerentes ao manuseio. 

As estruturas de custo por contas principais de dutos e terminais são distintas, dadas as características de 
cada empreendimento e metodologia utilizada por cada empresa de engenharia. Contudo, apresentam uma 
estrutura básica similar, no que diz respeito aos componentes, considerando a estimativa de custos a partir da 
quantificação de insumos (mão-de-obra, equipamentos, materiais) e a partir da composição dos custos 
unitários dos serviços. No caso de equipamentos, além do valor de aquisição, foram considerados aspectos 
como câmbio, frete e custos associados ao seu transporte e internação no País, de modo específico para cada 
projeto (DIAS, 2012). 

Cabe destacar que para alguns custos estimados foram aplicados métodos simplificados de avaliação de 
ordem de grandeza, por meio do método de transposição temporal, que prevê a realização de reajuste de valor 
no tempo por meio de índices. Ademais, também foi considerada a necessidade de transposição dos custos 
para as condições do mercado brasileiro. 

Para os projetos de terminais foi aplicado o conceito de custo escalonado para equipamentos 
selecionados, em que a estimativa de custo é feita por comparação entre um equipamento, a uma determinada 
capacidade de referência, com um valor já conhecido utilizado como um atributo de correlação para estimativa 
de outro com maior ou menor capacidade. 

Para a orçamentação dos dutos e dos terminais, utilizou-se a data base de junho de 2021 para 
estabelecimento dos custos monetários (Capex e Opex). Assim, a base de informações constantes das 
ferramentas de cálculo de dimensionamento e de orçamentação, tanto para dutos como a de terminais, foram 
ajustados a partir de índices inflacionários24. 

 

5.1.1 Dutos 

A metodologia de estimativa de custos adotada neste Plano contempla o levantamento dos quantitativos 
envolvidos para cada instalação, referentes ao projeto mecânico (válvulas, estruturas metálicas, equipamentos, 
tubos e conexões), projeto civil (terraplanagem, concreto e armação, drenagem, cercamento e pavimentação), 
projeto elétrico e projeto de instrumentação, associado à construção de um duto, a partir de uma estrutura de 
Capex, conforme exposto na Figura 13. 

 
24 Entre os fatores de correção utilizados, ressaltam-se os índices inflacionários desenvolvidos e disponibilizados pelo Instituto 

Brasileiro de Economia (IBRE), da Fundação Getúlio Vargas (FGV). 
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Figura 13. Estrutura do Capex por componentes – Dutos 
Fonte: Viena Engenharia, 2018. 

 

No que tange ao Capex, os custos relativos à aquisição de materiais e equipamentos foram obtidos por 
meio de guias de cotações associadas aos materiais/equipamentos especificados pelo projeto. Os custos dos 
insumos, equipamentos, mão de obra e serviços foram originalmente orçados na data base de dezembro de 
2018, sendo corrigidos a partir da aplicação de deflatores inflacionários, por grupo de despesas (Tabela 8). 
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Tabela 8. Índices de correção monetária 

Índice Código 

INCC-DI - Mão de Obra 160906 

Índice Geral de Preços do Mercado - IGP-M 200045 

INCC-DI - Mão de Obra 160906 

IPA-EP-DI Máquinas, aparelhos e equipamentos 1416650 

IPA-EP-DI Materiais e componentes para a construção 1416683 

IPA-EP-DI Materiais e componentes para a construção 1416683 

IPA-OG-DI óleo diesel 1431648 

Fonte: FGV, 2022. 

 

Para os equipamentos, a modalidade de repartição adotada foi free on board (FOB). Demais custos de 
investimento estão associados aos valores de referência apresentados em projetos executados no noroeste de 
São Paulo, região adotada como referência, em faixa de servidão nova de 20 metros de largura (exceção aos 
trechos alternativos que preveem duplicação). Os custos de construção consideram que a faixa de implantação 
estará totalmente livre e desimpedida em toda sua extensão, sem quaisquer restrições. Ademais, os custos 
indicados foram obtidos em condições normais de execução, dentro dos padrões e exigências usualmente 
adotadas pelo segmento, e de acordo com as características médias (topografia, rocha, acessos, etc.) da região 
de referência. Não foram adotadas situações ou requisitos especiais, nem condições meteorológicas acima das 
usuais. 

Para cada extensão do oleoduto, foram propostos, em função do estudo na área de processo, estações 
complementares, obras especiais, volume de desmonte de rocha, furos direcionais e outros. Os prazos de 
execução das obras especiais também foram sugeridos, mas outros prazos poderão ser adotados visando obter 
um custo menor total. Porém, para cada extensão, foi definido um prazo ideal para total de construção e 
montagem da dutovia (Tabela 9). 

 

Tabela 9. Prazo da obra por extensão e diâmetro 

 Diâmetros 

Extensão 8” 16” 20” 32” 36” 42” 

20 km 10 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 

50 km 13 meses 13 meses 15 meses 15 meses 15 meses 15 meses 

100 km 14 meses 15 meses 17 meses 17 meses 17 meses 17 meses 

150 km 17 meses 17 meses 18 meses 20 meses 20 meses 20 meses 

200 km 20 meses 20 meses 20 meses 20 meses 20 meses 20 meses 
Fonte: Viena Engenharia, 2018. 

 

Os custos operacionais (Opex) incluem custos associados a operação e manutenção do oleoduto, os quais 
podem ser visualizados no Quadro 6. 
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Quadro 6. Estrutura de Custos Operacionais por componentes – Dutos 

Administrativos 

Pessoal (salários, remunerações e benefícios); Aluguéis e seguros dos veículos 
para apoio operacional e manutenção; Serviços de fornecimento pública 
(energia, água, luz e esgoto); Despesas administrativas (impostos e taxas, 
material de escritório, viagens, refeições, alojamento). 

Sistema de Proteção Catódica 
Manutenção rotineira e operação do sistema de proteção catódica; Avaliação 
da integridade do revestimento externo. 

Bombas e Estações de 
bombeamento 

Manutenção rotineira e operação dos equipamentos; Aquisição de 
combustíveis, lubrificantes e insumos semelhantes para alimentação e correta 
operação dos equipamentos; 

Manutenção preventiva e 
conservação do duto e da faixa de 
servidão 

Aquisição e passagem de pigs de limpeza, instrumentados e outros; Detecção, 
localização e correção de vazamentos; Estudos e investigações para 
monitoramento e conservação da estabilidade e integridade de encostas e de 
obras especiais (cruzamentos, travessias, pontes e túneis); conservação da 
sinalização). 

Aluguel da faixa compartilhada Quando aplicável 

Outros Custos 

Manutenção rotineira e operação das instalações de medição; Manutenção 
rotineira e operação das válvulas de bloqueio, com operador presente no 
centro de controle do duto; Manter em operação contínua a central de 
supervisão e controle do sistema de dutos; Manutenção dos sistemas SCADA e 
de comunicação; Treinamento de operadores; Manutenções preventivas das 
demais instalações e equipamentos; outras despesas (medidas para 
monitoramento e mitigação de impactos relacionados ao projeto, conforme o 
licenciamento ambiental; sistema alternativo de backups; atendimento do 
programa de conformidade ao padrão de integridade; dentre outros). 
Fonte: Adaptado de Viena Engenharia, 2018. 

 

A estrutura de custo, por contas principais adotada, compreende os seguintes itens: 

• Planejamento do empreendimento: custos alocados no período anterior ao início da obra; 

• Tubulação; 

• Construção e Montagem; 

• Instalações complementares; 

• Projeto de Engenharia, Compensação e Licenciamento Ambiental; 

• Terrenos; 

• Benefícios e Despesas Indiretas e Contingências (BDI). 
 

Por simplificação, foram estimados os valores de Opex a partir de valores históricos, estabelecendo-se um 
percentual variável (entre 3% e 5%) sobre o valor do Capex. Assim, para o primeiro ano o Opex adotado 
representava 3%, e para o último ano, 5%. A diferença de 2% foi distribuída nos anos intermediários. 

Foi necessária a segmentação por trechos, para a determinação de seus custos e consequente avaliação 
econômica em função dos mercados a serem atendidos. Para cada trecho, foram estipuladas frentes de obra 
para a realização da etapa de construção e montagem. Essas frentes de obras são deslocadas, conforme o 
avanço da produção, para outras localidades (canteiros de obras), de maneira a dar prosseguimento à etapa de 
construção do duto. 
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5.1.2 Terminais 

A metodologia de estimativa de custos para terminais, adotada neste Plano, compreende os custos de 
investimento associados à construção do terminal e todos os equipamentos de manuseio para operação dos 
modos rodoviário, ferroviário, dutoviário e aquaviário. A estrutura de custos adotada para o projeto de 
terminais está apresentada na Figura 14. 

 

 

Figura 14. Estrutura de Custos por componentes – Terminais 
Fonte: Adaptado de R. Peotta Engenharia, 2021. 

 

Conforme metodologia adotada para a estimativa do Capex, quando da não existência de um valor de 
referência de mercado, adotou-se a técnica de módulo de custos (module costing technique) para os principais 
equipamentos que compõem o terminal. Foram utilizados os custos diretos e indiretos de fabricação dos 
equipamentos, com base em um custo de referência. Os principais fatores utilizados para compor o custo 
incluem o tipo de equipamento, a pressão de operação e o material de construção. Ademais, a transposição 
temporal foi feita por aplicação do índice de correção Chemical Engineering Plant Cost Index - CEPCI (CHEMICAL 
ENGINEERING, 2022). O referido índice, cuja composição encontra-se descrita na Tabela 10, abarca a correção 
inflacionária e a atualização da composição dos custos dentro de um projeto. 
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Tabela 10. Composição de Custos - CEPCI 

Componentes Composição (%) 

a. Equipamentos, máquinas e suportes   

Máquinas 37  

Equipamentos de processo 14  

Tubulação, válvulas e acessórios 20  

Instrumentação e controle 7  

Bombas e compressores 7  

Equipamentos e painéis elétricos 5  

Suportes, isolamento e pintura 10  

Subtotal 100% 61% do total 

b. Comissionamento, instalação e colaboradores  22 

c. Prédios, materiais e colaboradores  7 

d. Engenharia e supervisão  10 

Total  100% 
Fonte: CHEMICAL ENGINEERING, 2022. 

 

No que tange à internação de equipamentos, para a estimativa de terminais, de acordo com estudos e 
ações comuns do mercado, adotou-se um índice de 1,08 para tanques, 1,18 para bombas e 1,25 para 
instrumentação e controle para composição do custo internado (R. PEOTTA ENGENHARIA, 2021). Em especial, 
para determinação dos custos de implementação do pátio de tancagem e das bombas foram aplicadas as 
equações empregadas em projetos de engenharia e, também, o conceito de otimização para redução do custo 
final. 

A função objetivo foi definida para que a soma do custo de implantação dos principais equipamentos seja 
a menor possível, buscando-se atingir a mínima quantidade de equipamentos em operação no terminal. Para 
estimativa dos custos de construção do desvio ferroviário e berço de atracação foi aplicado o mesmo método 
de composição. Para estimativa do Opex, foram consideradas as seguintes premissas (R. PEOTTA ENGENHARIA, 
2021): 

• Eletricidade: apenas os principais equipamentos foram considerados para fins de estimativa de 
custo com eletricidade. No caso das bombas, foram utilizados na estimativa a potência e o custo 
cobrado pela operadora que administra a rede de distribuição na localidade; 

• Colaboradores: a partir da estimativa dos números e características da mão de obra empregada, 
aplicou-se o custo (salário e encargos) do técnico especializado especificado no código P9882 da 
atualização mais recente da Tabela SICRO (Sistema de Custos Referenciais de Obras) de mão de 
obra, sem desoneração para o estado onde localiza-se o terminal; 

• Manutenção: 0,5% incidindo sobre o Capex referente à rubrica “Prédios, materiais e 
colaboradores”; 

• Seguros: 0,6% sobre o Capex associado à rubrica “Prédios, Materiais e Colaboradores” e 1,2% 
incidindo sobre o Capex referente aos “Equipamentos, Máquinas e Suportes”; 

• Despesas variáveis: custos relacionados à movimentação de cargas. Despesas referentes às tarifas 
de utilização das infraestruturas definidas para o estudo (portuária, taxa de utilização de dutovia 
etc.) não são consideradas, visto tratar-se de item para o desenvolvimento da proposta de 
concessão/investimento; 

• Custos e despesas ambientais: rubricas associadas aos programas e gestão ambientais. Inclui o 
custo com a renovação da Licença de Operação (LO) de cinco em cinco anos. 
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No que tange à estrutura de custo de terminais por contas principais, os seguintes itens são elencados: 

• Máquinas e Equipamentos; 

• Materiais e Outros; 

• Serviços; 

• Engenharia e Planejamento; 

• Contingência e Capital de Giro; 

• Terrenos 

• Benefícios e Despesas Indiretas e Contingências (BDI). 

 

5.2 Conceito de BDI 

Conforme Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, que estabelece regras e critérios para elaboração do 
orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos 
orçamentos da União, e dá outras providências, o elemento orçamentário Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) 
compreende o valor percentual que incide sobre o custo global de referência para realização da obra ou serviço 
de engenharia, representando o somatório dos custos totais de referência de todos os serviços necessários à 
plena execução da obra ou serviço de engenharia. O BDI apresenta, em sua composição, no mínimo: 

➢ taxa de rateio da administração central; 
➢ percentuais de tributos incidentes sobre o preço do serviço, excluídos aqueles de natureza direta 

e personalística que oneram o contratado; 
➢ taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; e 
➢ taxa de lucro. 

A Figura 15 ilustra a típica composição do BDI. 

 

 

Figura 15. Componentes do BDI 
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No Plano Indicativo de Oleodutos, o custo global de referência refere-se ao Capex do empreendimento, 
conforme estrutura descrita na seção 5.1. Segundo Mendes e Bastos (2001) a taxa de BDI tanto pode ser inserida 
na composição dos custos unitários como pode ser aplicada ao final do orçamento, sobre o custo direto total. 
Para fins de simplificação, no referido plano, o valor de BDI, adotado para cada projeto, será função do tipo de 
empreendimento (dutos e terminais).  

O Tribunal de Contas da União (2013) em seu documento “Orientações para Elaboração de Planilhas 
Orçamentárias de Obras Públicas”, com base no Acórdão nº 2.622/2013, apresenta valores de BDI referencial 
por tipo de obra, conforme Tabela 11. 

 

Tabela 11. Parâmetros de referência de BDI por tipo de obra 

Tipos de obra 1º Quartil Médio 3º Quartil 

Construção de edifícios 20,34% 22,12% 25,00% 

Construção de rodovias e ferrovias 19,60% 20,97% 24,23% 

Construção de redes de abastecimento de água, coleta de 
esgoto e construções correlatas 

20,76% 24,18% 26,44% 

Construção e manutenção de estações e redes de 
distribuição de energia elétrica 

24,00% 25,84% 27,86% 

Obras portuárias, marítimas e fluviais 22,80% 27,48% 30,95% 
Fonte: Adaptado de TCU, 2013. 

 

A estimativa dos percentuais para dutos e terminais, por simplificação, utilizou o princípio de similaridade 
com o tipo de obra. Assim, para dutos, o percentual adotado para o BDI é de 24,18%, valor associado às obras 
de Construção de redes de abastecimento de água, Coleta de esgoto e Construções correlatas. No caso de 
terminais, o valor é de 22,12%, percentual referente à Construção de Edifícios. 

Importante citar que a análise de cada projeto em suas peculiaridades representa vantagens em relação 
à adoção de um valor único incidindo sobre o custo direto total (simplificação adotada neste ciclo do PIO, em 
virtude do estágio de projeto), uma vez que diversos fatores interferem no valor do BDI, como o porte da 
empresa, sua natureza e localização geográfica, o prazo de execução, os riscos envolvidos nas contratações e 
condições financeiras da empresa e do país. Mendes e Bastos (2001) afirmam que a adequação da taxa de BDI 
tem sempre que ser analisada, pontualmente, em situação específica, considerando inclusive as alíquotas de 
tributos aplicáveis. 

 

5.3 Desapropriação e faixas de servidão 

Conforme Resolução ANP nº 42, de 10 de outubro de 2012, servidões administrativas, faixas de domínio 
ou faixas de servidão de dutos: faixas de larguras determinadas, nas quais estão dutos de petróleo, seus 
derivados, gás natural ou biocombustíveis, enterrados ou aéreos, bem como seus sistemas complementares, 
definidas ou não em ato de declaração de utilidade pública. Estas faixas representam áreas desapropriadas 
destinadas à construção e passagem de dutos, linhas de transmissão, adutoras, emissários, entre outros. A 
etapa de desapropriação é realizada no início do projeto e busca estabelecer as faixas de servidão de passagem 
do projeto com respectiva indenização aos proprietários. Os valores pagos estão, em geral, indicados na rubrica 
“Terrenos” e sua estimativa pode ser realizada por diversos métodos. 

No Plano Indicativo de Oleodutos, o método aplicado para valoração do terreno em processo de 
desapropriação é calculado pela expressão (PELLEGRINO, 1985 apud LIMA, 2013): 

Vi = n.Vf 
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Onde, 

Vi = valor da indenização; 

n = índice ou fator de depreciação; 

Vf = valor da terra nua da faixa. 

 

A proposta metodológica apresentada por Pellegrino (1985 apud LIMA, 2013) estabelece valores para “n” 
considerando o imóvel na zona urbana ou rural, a partir das seguintes equações: 

i.Vi = t.Vf  e   n = t/i 

Onde: 

Vi = valor da indenização; 

Vf = valor da terra nua da faixa; 

i = taxa de renda líquida anual no mercado financeiro; 

t = taxa de renda líquida anual que possa ser obtida pelo proprietário, com arrendamento; 

n = índice ou fator de depreciação. 

 

Para o desenvolvimento das análises do PIO, foram adotados os seguintes valores para as variáveis 
descritas (Tabela 12). 

 

Tabela 12. Índices para indenização 

Zona  t  i  n  
Urbana  8%  12%  0,6667  
Rural  4%  12%  0,3333  
Fonte: PELLEGRINO, 1985 apud LIMA, 2013. 

 

No caso de projetos que preveem a duplicação de alguns trechos de oleodutos (Olapa, Osbra e Opasc), 
admitiu-se a possibilidade de compartilhamento da faixa de servidão com os dutos existentes, seguindo o 
traçado original. Entende-se que a construção de dutos em uma mesma faixa de servidão minimiza impactos 
ao meio ambiente. Conforme estabelecido pela Petrobras (2018), em seu documento “Condições Gerais para 
compartilhamento de servidões administrativas e faixas de servidão de dutos das quais a Petrobras é detentora, 
de acordo com a Resolução Normativa ANP nº 42/2012”, o preço de compartilhamento da infraestrutura será 
negociado, caso a caso, entre a Petrobras e o solicitante, levando em conta avaliações atualizadas da 
infraestrutura, condições justas e razoáveis para ambas as partes e os princípios da isonomia e da livre 
concorrência. 

Considerando os assingelamentos metodológicos do PIO e suas restrições analíticas, para os projetos de 
duplicação não foram considerados os custos operacionais relacionados ao pagamento de aluguel para 
compartilhamento de faixa de servidão. Importante citar que no PIG (EPE,2019), para o projeto Gasoduto 
Terminal Gás Sul/SC – Gasoduto Bolívia-Brasil, o custo associado ao aluguel de faixa representou 0,2% do 
investimento total. 
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5.4 Outras Premissas 

Além das premissas citadas acima, outras condicionantes foram adotadas, a saber: 

• Ramp up: considerou-se que, desde o início da operação do duto, atende-se toda a demanda 
potencial, com a demanda atingindo o máximo no fim da vida útil do projeto; 

• Cronograma da obra: a estrutura do cronograma da obra foi definida a partir de boas práticas e 
experiências da engenharia nacional, de forma a otimizar entregas de trechos que possam iniciar 
a operação mais cedo sem comprometer significativamente25 o projeto em sua integralidade 
(VIENA ENGENHARIA, 2018 e 2022). 

 

5.4.1 Dutos 

Para os dutos, foi considerado o prazo de dois anos para planejamento da obra, período em que estão 
compreendidas as despesas com levantamento geográfico para delimitação exata do traçado, identificação e 
negociação com os proprietários dos terrenos a serem afetados pelo duto e pela sua construção, entre outras. 
Após este período, iniciam-se as obras, com duração atrelada a parâmetros como o diâmetro do duto e de sua 
extensão. Terminada esta etapa, inicia-se a operação, com vida útil de 25 anos para o ativo. 

 

5.4.2 Terminais 

Para melhor definição do traçado e localização dos terminais, a etapa de planejamento dos terminais é 
iniciada juntamente com a etapa de planejamento dos dutos. Uma vez definida, as obras iniciam-se 20 meses 
antes do final da construção do trecho de duto que se conectará ao terminal, de forma que os dois ativos sejam 
concluídos de maneira simultânea. 

 

5.5 Resultados finais 

Com base nas premissas elencadas na seção 5.4, foi possível, para cada um dos trechos, determinar o 
Capex e o Opex. Para cada trecho, foram estipuladas frentes de obra para a realização da etapa de construção 
e montagem. Essas frentes de obras são deslocadas, conforme o avanço da produção, para outras localidades 
(canteiros de obras), de maneira a dar prosseguimento à etapa de construção do duto. A partir destas 
considerações, os resultados obtidos foram elencados nas próximas subseções. 

 

5.5.1 Traçado 1: Oleoduto Araucária-Cuiabá (Olac) 

Conforme descrito na seção 5.1, o duto Araucária – Cuiabá apresenta extensão total de 1.568 km, 
podendo ser abastecido pela refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar) e/ou pelo Porto de Paranaguá, via 
Oleoduto Araucária-Paranaguá (Olapa), tendo ao longo de sua rota, terminais localizados em: 

• Jataizinho; 

• Presidente Prudente; 

• Campo Grande; 

• Rondonópolis; 

• Cuiabá. 

 
25 Variações inferiores a seis meses são consideradas pouco significativas no impacto do retorno do projeto, sobretudo quando 

estão associadas à antecipação de parte do retorno em seu fluxo de caixa. 
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O prazo para este empreendimento compreende 24 meses de planejamento e de 57 meses para execução 
da obra (duto e terminais). A distribuição do Capex, por contas principais, para o duto pode ser visualizada na 
Tabela 13. 

Tabela 13. Capex – Oleoduto Araucária-Cuiabá (Olac) 

 Milhão R$ % 

Planejamento do empreendimento 158 1,3% 

Tubulação 4.118 34,2% 

Construção e montagem 3.577 29,7% 

Instalações complementares 969 8,0% 

Terrenos 1.547 12,8% 

Projeto de engenharia, compensação e licenciamento ambiental 119 1,0% 

BDI – Benefícios e Despesas Indiretas e Contingências 1.720 14,3% 

Total 12.209 100,0% 

 

O Opex do duto foi definido como um percentual variável sobre o valor do Capex (entre 3% e 5%). Assim, 
para o primeiro ano de operação, o Opex será da ordem de R$ 40 milhões26 e, para o último ano, de 
R$ 439 milhões. A distribuição do desembolso de investimento por trecho do duto e ao longo do período de 
implementação pode ser observado, respectivamente, na Figura 16 e na Figura 17. 

 

 

Figura 16. Desembolso de investimento por conta principal – Oleoduto Araucária-Cuiabá (Olac) 

 

 
26 Neste caso, o valor é inferior a 3% do valor anual, uma vez que o duto entraria hipoteticamente em operação no mês de 

setembro de 2026. 
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Figura 17. Curva de desembolso de investimento por trecho – Oleoduto Araucária-Cuiabá (Olac) 

 

Com respeito aos terminais presentes no trecho Araucária – Cuiabá, a distribuição do Capex por contas 
principais para cada terminal pode ser visualizada na Tabela 14, Tabela 15, Tabela 16, Tabela 17 e Tabela 18. 

 

Tabela 14. Capex – Terminal Jataizinho 

 Milhão R$ % 

Máquinas e Equipamentos 396 48,8% 

Serviços 146 18,0% 

Materiais e Outros 57 7,0% 

Engenharia e Planejamento 7 0,8% 

Contingência e Capital de Giro 54 6,7% 

Benefícios e Despesas Indiretas e Contingências 145 17,8% 

Terrenos 7 0,8% 

Total 812 100,0% 
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Tabela 15. Capex – Terminal Presidente Prudente 

 Milhão R$ % 

Máquinas e Equipamentos 164 47,1% 

Serviços 61 17,6% 

Materiais e Outros 24 6,8% 

Engenharia e Planejamento 3 0,8% 

Contingência e Capital de Giro 23 6,5% 

Benefícios e Despesas Indiretas e Contingências 60 17,3% 

Terrenos 14 3,9% 

Total 348 100,0% 

 

Tabela 16. Capex – Terminal Campo Grande 

 Milhão R$ % 

Máquinas e Equipamentos 131 47,2% 

Serviços 48 17,4% 

Materiais e Outros 19 6,7% 

Engenharia e Planejamento 2 0,8% 

Contingência e Capital de Giro 18 6,5% 

Benefícios e Despesas Indiretas e Contingências 48 17,2% 

Terrenos 11 4,1% 

Total 278 100,0% 

 

Tabela 17. Capex – Terminal Rondonópolis 

 Milhão R$ % 

Máquinas e Equipamentos 96 48,9% 

Serviços 35 17,9% 

Materiais e Outros 13 6,9% 

Engenharia e Planejamento 2 0,8% 

Contingência e Capital de Giro 13 6,7% 

Benefícios e Despesas Indiretas e Contingências 35 17,8% 

Terrenos 2 1,1% 

Total 197 100,0% 
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Tabela 18. Capex – Terminal Cuiabá 

 Milhão R$  % 

Máquinas e Equipamentos 140 47,1% 

Serviços 52 17,4% 

Materiais e Outros 20 6,7% 

Engenharia e Planejamento 2 0,8% 

Contingência e Capital de Giro 19 6,5% 

Benefícios e Despesas Indiretas e Contingências 51 17,2% 

Terrenos 13 4,3% 

Total 297 100,0% 

 

 

5.5.2 Traçado 2: Oleoduto Uberaba-Cuiabá (Oluc) 

O Oluc apresenta extensão total de 1.390 km, podendo ser abastecido pela Refinaria de Paulínia (Replan) 
e/ou pelo Porto de Santos via sistema de dutos, tendo ao longo de sua rota terminais localizados em Campo 
Grande; Rondonópolis; e Cuiabá, com estimativas de investimentos idênticas às apresentadas na Tabela 16, 
Tabela 17 e Tabela 18. 

O prazo para este empreendimento compreende 24 meses de planejamento e 47 meses para execução 
da obra. A distribuição do Capex por contas principais para este duto pode ser visualizada na Tabela 19. 

 

Tabela 19. Capex - Oleoduto Uberaba-Cuiabá (Oluc) 

 Milhão R$  % 

Planejamento do empreendimento 139 1,5% 

Tubulação 2.700 29,9% 

Construção e Montagem 2.934 32,5% 

Instalações complementares 773 8,6% 

Terrenos 1.266 14,0% 

Projeto de Engenharia, Compensação e Licenciamento Ambiental 104 1,2% 

Benefícios e Despesas Indiretas e Contingências 1.242 13,8% 

Total 9.159 100,0% 

 

O Opex é apresentado como um percentual variável (entre 3% e 5%) sobre o valor do Capex. Assim, para 
o primeiro ano de operação, o Opex será da ordem de R$ 38,6 milhões27 e, para o último ano, de R$ 326 milhões. 
A distribuição do desembolso de investimento por trecho e ao longo do período de implementação pode ser 
observada, respectivamente, na Figura 18 e na Figura 19. 

 

 
27 Neste caso, o valor é inferior a 3% do valor anual, uma vez que o duto entraria hipoteticamente em operação no mês de 

setembro de 2026. 
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Figura 18. Desembolso de investimento por conta principal – Oleoduto Uberaba-Cuiabá (Oluc) 

 

 

Figura 19. Curva de desembolso de investimento por trecho – Oleoduto Uberaba-Cuiabá (Oluc) 
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5.5.3 Traçado 3: Oleoduto Araucária-Itajaí (duplicação de trecho – referência Opasc) 

O trecho a ser duplicado Araucária-Itajaí apresenta extensão total de 197 km, podendo ser abastecido 
pela Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar) e/ou pelo Porto de Paranaguá, via Oleoduto Araucária-
Paranaguá (Olapa), com dois terminais já existentes ao longo de sua rota, localizados em Guaramirim e Itajaí. 

O prazo para este empreendimento compreende 20 meses de execução da obra, não havendo Capex e/ou 
Opex incrementais relacionados aos terminais existentes. A distribuição do Capex, por contas principais, para 
este duto pode ser visualizada na Tabela 20. 

 

Tabela 20. Capex – Oleoduto Araucária-Itajaí (duplicação de trecho – referência Opasc) 

 Milhão R$  % 

Planejamento do empreendimento 21 1,8% 

Tubulação 284 23,9% 

Construção e Montagem 552 46,4% 

Instalações complementares 154 12,9% 

Terrenos 0 0,0% 

Projeto de Engenharia, Compensação e Licenciamento Ambiental 20 1,7% 

Benefícios e Despesas Indiretas e Contingências 178 15,0% 

Total 1.210 100,0% 

 

A distribuição do desembolso de investimento por trecho e ao longo do período de implementação pode 
ser observada, respectivamente, na Figura 20 e na Figura 21. 

 
Figura 20. Desembolso de investimento por conta principal – Oleoduto Araucária-Itajaí (duplicação de trecho – 

referência Opasc) 
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Figura 21. Curva de desembolso de investimento por trecho – Oleoduto Araucária-Itajaí (duplicação de trecho – 
referência Opasc) 

 

 

5.5.4 Traçado 4: Oleoduto Paranaguá-Araucária (duplicação – referência Olapa) 

Conforme discutido na seção 2.1, para que haja movimentação no Oleoduto Araucária-Cuiabá, infere-se 
a necessidade ampliação do duto (duplicação), tendo como referência o Oleoduto Araucária-Paranaguá (Olapa). 
A obra de duplicação pode ocorrer em 17 meses, apresentando a seguinte distribuição de Capex conforme 
exposto na Tabela 21. 

 

Tabela 21. Capex – Oleoduto Paranaguá-Araucária (duplicação – referência Olapa) 

 Milhão R$  % 

Planejamento do empreendimento 10 0,8% 

Tubulação 568 47,8% 

Construção e Montagem 280 23,5% 

Instalações complementares 128 10,7% 

Terrenos 0 0,0% 

Projeto de Engenharia, Compensação e Licenciamento Ambiental 9 0,8% 

Benefícios e Despesas Indiretas e Contingências 205 17,3% 

Total 1.200 100,0% 
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A distribuição do desembolso de investimento por trecho e ao longo do período de implementação pode 

ser observada, respectivamente, na Figura 22 e na Figura 23. 

 

 

Figura 22. Desembolso de investimento por conta principal – Oleoduto Paranaguá-Araucária (duplicação – referência 
Olapa) 
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Figura 23. Curva de desembolso de investimento por trecho – Oleoduto Paranaguá-Araucária (duplicação – referência 
Olapa) 

 

Com respeito aos terminais presentes no trecho Paranaguá-Araucária, a distribuição do Capex por contas 

principais para cada terminal pode ser visualizada na Tabela 22 e Tabela 23. 

 

Tabela 22. Capex – Terminal Paranaguá 

 Milhão R$  % 

Máquinas e Equipamentos 998 44,1% 

Serviços 504 22,3% 

Materiais e Outros 150 6,6% 

Engenharia e Planejamento 18 0,8% 

Contingência e Capital de Giro 150 6,6% 

Benefícios e Despesas Indiretas e Contingências 399 17,6% 

Terrenos 44 1,9% 

Total 2.263 100,0% 
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Tabela 23. Capex – Terminal Araucária 

 Milhão R$  % 

Máquinas e Equipamentos 998 47,0% 

Serviços 384 18,1% 

Materiais e Outros 150 7,1% 

Engenharia e Planejamento 17 0,8% 

Contingência e Capital de Giro 139 6,6% 

Benefícios e Despesas Indiretas e Contingências 370 17,4% 

Terrenos 65 3,0% 

Total 2.123 100,0% 

 

5.5.5 Traçado 5: Oleoduto Paulínia- Uberaba (duplicação – referência Osbra) 

De acordo com o comentado na seção 2.1, para que haja movimentação no Oleoduto Uberaba-Cuiabá 
entende-se a necessidade de ampliação do duto (duplicação) para o trecho Paulínia/SP e Uberaba/MG, tendo 
como referência o Oleoduto São Paulo-Brasília (Osbra). O prazo para execução desta duplicação seria de 
17 meses, apresentando a seguinte distribuição de Capex conforme exposto na Tabela 24. 

 

Tabela 24. Capex – Oleoduto Paulínia-Uberaba (duplicação – referência Osbra) 

 Milhão R$  % 

Planejamento do empreendimento 34 0,9% 

Tubulação 1.933 49,0% 

Construção e Montagem 1.008 25,5% 

Instalações complementares 300 7,6% 

Projeto de Engenharia, Compensação e Licenciamento Ambiental 27 0,7% 

Benefícios e Despesas Indiretas e Contingências 679 17,2% 

Total 3.981 100,0% 

 

A distribuição do desembolso de investimento por trecho e ao longo do período de implementação pode 
ser observada, respectivamente, na Figura 24 na Figura 25. 
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Figura 24. Desembolso de investimento por conta principal – Oleoduto Paulínia-Uberaba (duplicação – referência 
Osbra) 

 

 

Figura 25. Curva de desembolso de investimento por trecho – Oleoduto Paulínia-Uberaba (duplicação – referência 
Osbra) 
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6. Análise dos Estudos de Viabilidade Técnica e Econômica dos projetos 
elegíveis 

A partir dos custos inerentes à implementação dos projetos dutoviários elencados, empreendeu-se a 
mensuração da sua rentabilidade e a monetização de seus benefícios. A análise de viabilidade técnica-
econômica (EVTE) compõe a fase de avaliação das oportunidades, sendo realizada a partir da estimativa de 
diversos indicadores financeiros. Na análise preliminar da viabilidade de um duto, os seguintes indicadores 
foram utilizados: Valor Presente Líquido (VPL); Taxa Interna de Retorno (TIR); e Payback Descontado. Para o 
cálculo destes indicadores e consequente avaliação do retorno sobre o investimento, as variáveis que compõem 
o Fluxo de Caixa de Projeto como receitas, custos de investimento, depreciação e custos financeiros, 
especificadas na Figura 26, foram contempladas no Plano Indicativo de Oleodutos e serão discutidas nas 
subseções a seguir.  

 

 

Figura 26. Componentes para cálculo do fluxo de caixa descontado 

 

6.1 Variáveis que compõem o Fluxo de Caixa 
 

6.1.1 Receitas 

A receita dutoviária é estimada basicamente pelo volume movimentado de produtos e a tarifa de 

prestação de serviço de transporte. Essa tarifa depende do tipo de produto ou classe de produto a ser 

transportado. O estabelecimento desta tarifa deverá refletir os custos de prestação eficiente do serviço e outros 

determinantes de custos, como a distância entre os pontos de recepção e entrega, os volumes movimentados, 

período de movimentação e o prazo de contratação. No caso de terminais, a tarifa é associada aos custos para 

movimentação e, mais especialmente, armazenagem dos produtos, sempre relacionado aos volumes que 

circulam e/ou são estocados no referido ativo. 
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6.1.2 Despesas e Custos 

Despesas e custos são gastos empresariais. Neste documento, consideram-se como custos os gastos 
associados à realização da atividade fim, que, para o estudo em questão, trata-se da construção ou ampliação 
de oleodutos e terminais associados. São componentes dos custos: o Capex (Capital Expenditure) e o Opex 
(Operational Expenditure). 

Conforme citado anteriormente, o Capex é o montante necessário para a aquisição de bens, construção 
do empreendimento. Diversos fatores influenciam o Capex de um empreendimento dutoviário, em especial o 
traçado e extensão do duto. Rennó e Lemgruber (2009) citam que a composição típica de um projeto de 
construção de um duto pode ser caracterizada por maior participação dos investimentos associados à 
construção da linha tronco (75%), seguida pelas estações de bombeamento (11%), desapropriações (9%) e 
telecomunicações (5%). No caso de projetos de terminais, a maior parte dos investimentos está destinada para 
a construção e montagem dos tanques e tubulações. O Opex é o montante necessário para operação de dutos 
e terminais. Neste estudo, os custos operacionais são divididos em custos fixos, variáveis e despesas 
administrativas e ambientais. As despesas ambientais são contempladas na medida em que devem ser 
mitigados os impactos negativos inerentes à operação dos dutos e terminais, o que inclui a execução de 
programas e gestão ambientais, além da renovação de licenciamentos do empreendimento. As despesas 
administrativas são gastos não associados ao produto gerado. 

 

6.1.3 Depreciação 

A depreciação é a desvalorização oriunda da deterioração e da obsolescência de bens adquiridos para 
execução de determinada atividade. Destaca-se que dutos e terminais são empreendimentos distintos, com 
características de deterioração e obsolescência diferentes. 

Com base em projetos similares, realizados por empresas de engenharia, o método de cálculo da 
depreciação escolhido foi o linear, em que a depreciação é igualmente distribuída ao longo dos anos dentro de 
uma porcentagem permitida pela legislação (R. PEOTTA ENGENHARIA, 2021). No que tange aos dutos, adotou-
se um período médio de depreciação igual a 25 anos, resultando uma taxa média equivalente a 4% ao ano. Para 
terminais, o período adotado foi de dez anos com uma taxa de depreciação de 10% ao ano. 

 

6.1.4 WACC (Weighted Average Cost of Capital ou Custo Médio Ponderado de 
Capital) 

Para fins de construção de um fluxo de caixa e posterior análise de viabilidade técnica-econômica, além 
dos itens citados anteriormente, também se calcula o custo de capital, mais especificamente o custo médio 
ponderado de capital, que compreende os custos de capital próprio e do capital de terceiros. 

O fluxo de caixa de um projeto deve ser descontado por uma taxa que reflita os seus riscos. Dentre os 
métodos para se estimar o valor desta taxa, o WACC (ou Custo Médio Ponderado de Capital - CMPC) é a 
metodologia mais utilizada (MINISTÉRIO DA FAZENDA, 2018). A equação utilizada para o cálculo do WACC (ou 
CMPC) pode ser descrita como: 

 

𝐂𝐌𝐏𝐂 =
𝐃

𝐃 + 𝐄
(𝟏 − 𝐓)(𝐂𝐂𝐓) +

𝐄

𝐃 + 𝐄
(𝐂𝐂𝐏) 

Onde, 

D = dívida 
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E = capital próprio 

T = Tributos (IR e CSLL) 

CCT = custo de capital de terceiros 

CCP = custo de capital próprio 

 

E considera: 

𝐂𝐂𝐏𝐧𝐨𝐦𝐢𝐧𝐚𝐥 = (Taxa livre de risco) + (Beta alavancado) × (Prêmio de risco de mercado) + (Risco Brasil) 

𝐂𝐂𝐏𝐫𝐞𝐚𝐥 =
1 + (CCPnominal)

1 + (InflaçãoEUA)
− 1 

𝐂𝐂𝐓 = (Taxa livre de risco) + (Prêmio de risco de crédito) + (Risco Brasil) 

𝐂𝐂𝐓𝐫𝐞𝐚𝐥 =
1 + (CCTnominal)

1 + (Inflaça o EUA)
− 1 

𝐂𝐌𝐏𝐂𝐧𝐨𝐦𝐢𝐧𝐚𝐥 = (CCPnominal) × (Percentual do capital próprio) + (CCTnominal) × (Percentual do capital de terceiros) × (1
− Tributos) 

𝐂𝐌𝐏𝐂𝐫𝐞𝐚𝐥 = (CCPreal) × (Percentual do capital próprio) + (CCTreal) × (Percentual do capital de terceiros) × (1 − Tributos) 

𝐁𝐞𝐭𝐚 𝐚𝐥𝐚𝐯𝐚𝐧𝐜𝐚𝐝𝐨 = Beta desalavancado ×
1 − (Percentual do capital de terceiros) × Tributos

1 − (Percentual do capital de terceiros)
 

 

Foram adotadas as seguintes premissas para cálculo do WACC, a partir de ANP (2019) e ANEEL (2020): 

• Com relação à estrutura de capital, adotou-se o nível de alavancagem (relação dívida/capital 

total – D/(D+E)) de 30%; 

• A alíquota de tributos incidentes sobre lucro e renda corresponde ao somatório da Contribuição 

Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) e do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), totalizando 

34%; 

• A Taxa livre de risco foi calculada com base na média diária da taxa nominal paga pelo título de 

dez anos do Tesouro dos Estados Unidos, considerando-se a média dos 20 anos anteriores à data 

base do cálculo, sendo igual a 2,98%; 

• O Prêmio de Risco de mercado adotado foi o equity market risk premium (MRP), divulgado pela 

consultoria KPMG (2022) em fevereiro de 2022, sendo igual a 5,0%; 

• O Risco Brasil foi calculado a partir da mediana das observações diárias do EMBI+ Brazil, dos 20 

anos anteriores à data base do cálculo (J. P. MORGAN apud IPEADATA, 2022), sendo igual a 

2,65%; 

• O Beta dos ativos (beta desalavancado) adotado foi 0,75, média dos betas desalavancados 

calculados por Damodaran (2022) para o setor internacional de distribuição de óleo e gás; 

• A projeção da Inflação dos EUA foi obtida a partir da meta de inflação estabelecida pela 

autoridade monetária norte-americana, sendo igual a 2,0% a.a.; 

• A expectativa de Inflação do Brasil foi considerada igual à média aritmética simples da meta de 

inflação estabelecida pelo Banco Central do Brasil para os anos de 2022, 2023 e 2024, sendo igual 

a 3,25% a.a.; 

• O prêmio de risco de crédito adotado foi de 2,15%, referente ao rating Ba2/BB, conforme 

estimativa de Damodaran (2022). 

 

A partir das premissas indicadas, o WACC calculado foi de 6,91%. 
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6.1.7 Tributos 

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. A análise 
de viabilidade econômico-financeira contemplou o IRPJ e a CSLL28 sobre o fluxo de caixa. 

Entende-se que, para estudos futuros, a compreensão dos tributos incidentes será essencial, em 
especial, a incidência de tributos sobre a prestação de serviços de movimentação e estocagem, com impactos 
na geração de receitas. Ademais, 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 projetos. Deste modo, a 
tributação pode, por meio de programas de incentivo ao investimento, representar importante mecanismo para 
a viabilização dos projetos. Entre estes mecanismos pode-se citar o Regime Especial de Incentivos para o 
Desenvolvimento da Infraestrutura (REIDI), instituído pela Lei nº 11.488/2007, abrangendo obras de 
infraestrutura nos setores de transportes, portos, energia, saneamento básico e irrigação. O 
Decreto nº 6.144/2007, que a regulamenta, inclui obras de infraestrutura nos setores de dutovias entre as 
habilitadas, conforme indicado a seguir (grifos nossos). 

 
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: (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). 
 

Atualmente, para o setor de óleo e gás, o REIDI prevê incentivo à implementação de dutovias para 
combustíveis e instalações portuárias de uso privativo (como terminais aquaviários). O regime define 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 
(RFB, 2007). Para tal, é necessário o encaminhamento de requerimento do pedido para a ANP (MME, 2021). 
Caso a Agência ateste a adequação, encaminha sugestão de aprovação do projeto ao 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. 

 

 
28 Instituída pela Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988. 
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6.2 Indicadores Financeiros 

Usualmente, a análise aplicada para um projeto de investimento baseia-se nos resultados de seus 
indicadores econômico-financeiros, com destaque para o VPL, a TIR, Payback. Estes indicadores são calculados 
a partir do Fluxo de Caixa do projeto, que é elaborado para propiciar informação sobre os recebimentos 
(receitas) e pagamentos (custos e despesas) durante determinado período, proporcionando uma visão das 
atividades operacionais, de investimento e de financiamento, quando existir. 

 

Valor Presente Líquido (VPL) 

O VPL representa quanto vale na data presente o fluxo de caixa acumulado, descontado da taxa mínima 
de atratividade (TMA)29 aplicada a cada período, deduzido o custo do investimento inicial. A comparação do 
VPL com o Capex indica qual foi a geração de capital proporcionada pelo projeto. O VPL calculado para um 
projeto resultará no somatório do Valor Presente (VP) das parcelas periódicas de lucro ou de prejuízo gerado 
ao longo da vida útil do empreendimento, sendo esse resultado determinado pela diferença entre as receitas e 
as despesas (EPE, 2014). 

Quando o VPL é menor que zero, o investimento não é economicamente atrativo. A taxa de retorno do 
projeto é inferior à taxa mínima de atratividade (TMA). Para VPL maior que zero, o investimento é 
economicamente atrativo e o valor presente dos fluxos de caixa futuros previstos para o projeto é maior que o 
investimento inicial necessário para implementá-lo, sendo a taxa de retorno do projeto superior à TMA. Quanto 
maior for o VPL de um determinado projeto, maior retorno econômico o investimento trará, havendo maior 
atratividade do ponto de vista do tomador de decisão. Na situação de VPL igual a zero, o investimento é 
economicamente indiferente. Nesta condição, o investimento atinge ponto de equilíbrio, ou seja, as entradas 
de caixas são iguais às saídas de caixas. 

 

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 dos gastos, 
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 TIR maior do que a TMA tendem a ser escolhidos. Desta forma, a TIR é a taxa 
de desconto que faz com que o VPL do projeto seja zero. 
 

Tempo de Retorno do Investimento (payback) 

O Tempo de Retorno do Investimento é definido como o número de períodos (anos, meses, semanas etc.) 
para se recuperar o investimento inicial, podendo ser calculado como payback simples ou payback descontado. 
Para se calcular o período de payback descontado de um projeto, são adicionados os valores dos fluxos de caixa 
auferidos, período a período, descontados pela taxa mínima de atratividade em relação ao período ao qual o 
fluxo está atrelado. A recuperação do investimento é atingida quando a soma de fluxos de caixa descontados 
se iguala a zero. Um payback reduzido indica um investimento atrativo, uma vez que o capital investido será 
recuperado em menor tempo. 

 

 
29 Para Casarotto Filho e Kopitkke (2011), “a TMA deve render, no mínimo, a taxa de juros equivalente à rentabilidade das 

aplicações correntes e de pouco risco”. No Plano Indicativo de Oleodutos, a TMA corresponde ao WACC, calculado em 6,91%. 
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7. Fluxos de caixa dos projetos indicados 

O Plano Indicativo de Oleodutos se constitui em documento consultivo, com vistas a fornecer suporte 

técnico, tanto para o Governo Federal, quanto a agentes econômicos e grupos de interesse, sendo dotado de 

assingelamentos metodológicos e restrições analíticas, e estando aderente a uma análise de oportunidade. 

Alerta-se sobre a natureza dos resultados apresentados, obtidos como uma estimativa preliminar, 

representando um EVTE inicial, que pode servir de base para discussões acerca de ações e tomadas de decisão, 

não sendo, contudo, indicativo final da viabilidade de um projeto. 

A análise de VPL foi realizada para fins de obtenção da tarifa de referência30 para operação de dutos e 
terminais. A determinação desta tarifa implica, para uma dada TMA, que o fluxo de caixa do investimento esteja 
em seu ponto de equilíbrio (VPL igual a zero). Para cálculo dos indicadores financeiros de cada projeto (duto ou 
terminal) foi necessária a elaboração dos Fluxos de Caixa, que apresentam os fluxos de recebimentos (receitas) 
e pagamentos (custos e despesas) durante o período determinado de cada projeto. 

Cabe destacar que foi calculada uma tarifa por cada trecho da alternativa de traçado de poliduto. De 
maneira a não incorrer em dupla contagem da participação dos custos dos terminais na tarifa final de cada 
trecho, associou-se um único terminal por cada trecho de projeto de poliduto. 

A seguir, são elencados os Fluxos de Caixa calculados para cada um dos projetos de dutos e terminais, 
considerando-se as alternativas de traçados propostos no Plano Indicativo de Oleodutos – ciclo 2021/2022: 

• Traçado 1: Oleoduto Araucária-Cuiabá (Olac); 

• Traçado 2: Oleoduto Uberaba-Cuiabá (Oluc); 

• Traçado 3: Oleoduto Araucária-Itajaí (duplicação de trecho – referência Opasc); 

• Traçado 4: Oleoduto Paranaguá-Araucária (duplicação – referência Olapa); 

• Traçado 5: Oleoduto Paulínia-Uberaba (duplicação de trecho – referência Osbra). 

 

7.1 Traçado 1: Oleoduto Araucária-Cuiabá (Olac) 

O fluxo de caixa para construção do Olac pode ser observado na Figura 27. 

 

 
30 Por simplificação, os tributos incidentes sobre a receita auferida com a prestação dos serviços de transporte dutoviário, 

armazenamento e movimentação em terminais (a saber: ICMS; ISS; PIS/Pasep; e Cofins) não foram contemplados para fins de 
estimativa da tarifa de referência. Ao não considerar essa parcela, a EPE não está pleiteando ou sugerido quaisquer isenções ou 
benefícios fiscais para os referidos serviços. Em estudo futuro, pretende-se avançar sobre essa temática acerca da tributação 
supracitada. 
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Figura 27. Fluxo de Caixa do Oleoduto Araucária-Cuiabá (Olac) 

 

Os valores de tarifa de referência para cada um dos trechos na condição de VPL igual a zero (investimento 
indiferente), com uma TIR que corresponde à Taxa Mínima de Atratividade (WACC), são apresentados na Tabela 
25. 

 

Tabela 25. Indicadores Financeiros – Oleoduto Araucária-Cuiabá (Olac) 

Duto/Trecho Trecho 1 Trecho 2 Trecho 3 Trecho 4 Trecho 5 

TIR (%) 6,91% 

Payback descontado (anos) 31 

Tarifa de referência (R$/m3) 69,13 38,36 125,55 148,61 92,24 

 

Para operação do Oleoduto Araucária-Cuiabá são estimados cinco novos terminais (Jataizinho, Presidente 
Prudente, Campo Grande, Rondonópolis, Cuiabá), com Fluxos de Caixa representados por Figura 28, Figura 29, 
Figura 30, Figura 31 e Figura 32. 

-4.000

-3.000

-2.000

-1.000

0

1.000

2.000

2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037 2039 2041 2043 2045 2047 2049 2051 2053

M
ilh

ão
 d

e 
R

ea
is



 

 
58 

 

 

Figura 28. Fluxo de Caixa – Terminal Jataizinho (Olac) 

 

 

Figura 29. Fluxo de Caixa – Terminal Presidente Prudente (Olac) 
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Figura 30. Fluxo de Caixa – Terminal Campo Grande (Olac) 

 

 

Figura 31. Fluxo de Caixa – Terminal Rondonópolis (Olac) 
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Figura 32. Fluxo de Caixa – Terminal Cuiabá (Olac) 

 

Observa-se que os fluxos de caixa negativos ocorrem na etapa de Planejamento do Empreendimento, 
podendo haver a indispensabilidade da aquisição de terrenos com valores maiores no início das obras, sendo 
distinto de terminal para terminal. Destaca-se que, uma vez definida, as obras iniciam-se 20 meses antes do 
final da construção do trecho de duto que se conectará ao terminal associado, de forma que os dois ativos 
fiquem prontos de maneira praticamente simultânea. Tal comportamento também será observado nos fluxos 
de caixas, os quais serão elencados nas subseções seguintes. As tarifas de referência para os terminais são 
apresentadas na Tabela 26. 

 

Tabela 26. Indicadores Financeiros – Terminais (Olac) 

Terminal Jataizinho Presidente Prudente Campo Grande Rondonópolis Cuiabá 

TIR (%) 6,91% 

Payback descontado (anos) 12 12 14 15 15 

Tarifa de referência (R$/m3) 55,26 52,59 47,52 42,43 54,26 

 

 

7.2 Traçado 2: Oleoduto Uberaba–Cuiabá (Oluc) 

O fluxo de caixa, referente à construção do Oluc, encontra-se retratado na Figura 33, a seguir. 
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Figura 33. Fluxo de Caixa do Oleoduto Uberaba–Cuiabá (Oluc) 

 

A partir do fluxo de caixa do oleoduto é possível determinar os indicadores financeiros para este projeto 
e a tarifa de referência, conforme Tabela 27. Da mesma forma, são apresentados os valores de tarifa para cada 
um dos trechos na condição de VPL igual a zero, com uma TIR que corresponde à taxa mínima de atratividade 
(WACC). 

 

Tabela 27. Indicadores Financeiros – Oleoduto Uberaba–Cuiabá (Oluc) 

Duto/Trecho Trecho 1 Trecho 2 Trecho 3 

TIR (%) 6,91% 

Payback descontado (anos) 30 

Tarifa de referência (R$/m3) 222,14 151,84 93,75  

 

Para operação do Oleoduto Uberaba–Cuiabá são estimados três novos terminais (Campo Grande, 
Rondonópolis, Cuiabá), com Fluxos de Caixa ilustrados na Figura 34, Figura 35 e Figura 36. 
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Figura 34. Fluxo de Caixa do Terminal de Campo Grande (Oluc) 

 

 

Figura 35. Fluxo de Caixa do Terminal de Rondonópolis (Oluc) 
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Figura 36. Fluxo de Caixa do Terminal de Cuiabá (Oluc) 

 

As tarifas referentes aos terminais associados à alternativa de traçado do Oluc são apresentadas na Tabela 
28. 

Tabela 28. Indicadores Financeiros – Terminais (Oluc) 

Terminal Campo Grande Rondonópolis Cuiabá 

TIR (%) 6,91% 

Payback descontado (anos) 12 14 14 

Tarifa de referência (R$/m3) 50,99 43,49 56,62 
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7.3 Traçado 3: Oleoduto Araucária-Itajaí (duplicação de trecho – referência Opasc) 

A Figura 37 ilustra o fluxo de caixa do Oleoduto Araucária-Itajaí (duplicação de trecho – referência Opasc). 

 

 

Figura 37. Fluxo de Caixa do Oleoduto Araucária-Itajaí (duplicação de trecho – referência Opasc) 

 

 

Para esse fluxo de caixa são estimadas as tarifas para os trechos estudados, enumeradas na Tabela 29. 

 

Tabela 29. Oleoduto Araucária-Itajaí (duplicação de trecho – referência Opasc) 

Duto/Trecho Trecho 1 Trecho 2 

TIR (%) 6,91% 

Payback descontado (anos) 28 

Tarifa de referência (R$/m3) 40,30 48,74 

 

Para operação do Oleoduto Araucária-Itajaí optou-se pela simplificação metodológica de não apontar 
investimentos em terminais, mas apenas com uso dos existentes, havendo a necessidade de movimentação dos 
volumes de derivados pelos dois dutos – Opasc e pela proposta do Oleoduto Araucária-Itajaí. Contudo, é 
possível que investimentos tenham que ser realizados para adequação destes terminais aos volumes de 
produtos em circulação no local. 

 

7.4 Traçado 4: Oleoduto Paranaguá-Araucária (duplicação – referência Olapa) 

O fluxo de caixa do Oleoduto Paranaguá-Araucária (duplicação – referência Olapa) pode ser visualizado, 
a seguir, na Figura 38. 
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Figura 38. Fluxo de Caixa do Oleoduto Paranaguá-Araucária (duplicação – referência Olapa) 

 

A tarifa estimada para operação do duto é apresentada na Tabela 30. 

 

Tabela 30. Indicadores Financeiros - Oleoduto Paranaguá-Araucária (duplicação – referência Olapa) 

Duto/Trecho Duto 

TIR (%) 6,91% 

Payback descontado (anos) 29 

Tarifa de referência (R$/m3) 29,17 

 

 Para operação do duto, serão necessários dois terminais, com o terminal de Araucária se conectando ao 
Oleoduto Araucária-Cuiabá e ao Oleoduto Araucária-Itajaí. Os fluxos de caixa das propostas de terminais de 
Paranaguá e Araucária podem ser observados, respectivamente, na Figura 39 e Figura 40. 
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Figura 39. Fluxo de Caixa do Terminal de Paranaguá 

 

 

Figura 40. Fluxo de Caixa do terminal Araucária 

 

 

Para os terminais, as tarifas e demais indicadores são apresentados a seguir, na Tabela 31. 
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Tabela 31. Indicadores Financeiros – Terminais (Oleoduto Paranaguá-Araucária)  

Terminal Paranaguá Araucária 

TIR (%) 6,91% 

Payback descontado (anos) 13 

Tarifa de referência (R$/m3) 92,72 85,18 

 

 

7.5 Traçado 5: Oleoduto Paulínia-Uberaba (duplicação de trecho – referência Osbra) 

O fluxo de caixa da duplicação do oleoduto entre Paulínia e Uberaba (trecho do Osbra) encontra-se 

retratado na Figura 41. Da mesma forma que havia sido considerado no caso do Oleoduto Araucária-Itajaí, 

optou-se por não apontar investimentos nos terminais existentes para a duplicação do trecho Paulínia-Uberaba. 

 

 

Figura 41. Fluxo de Caixa do Oleoduto Paulínia-Uberaba (duplicação de trecho - referência Osbra) 

 

 A tarifa referencial para operação do duto é detalhada na Tabela 32. 

 

Tabela 32. Indicadores Financeiros do Oleoduto Paulínia-Uberaba (duplicação de trecho - referência Osbra) 

Duto/Trecho Duto 

TIR (%) 6,91% 

Payback descontado (anos) 16,97 

Tarifa de referência (R$/m3) 107,12 
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 7.6 Análise integrada dos resultados 

Apesar de haver indicação supracitada de cinco trechos, cumpre salientar que alguns dos trechos 

indicados, notoriamente Olac e Oluc, que ao final abastecem as mesmas localidades, são mutuamente 

excludentes. Vale lembrar que outras duas indicações derivam destes trechos, sendo, respectivamente, a 

duplicação do Olapa e do Osbra. Neste sentido, os quatro empreendimentos, com a integração necessária para 

garantia do abastecimento, são investimentos potenciais e que devem ser analisados. Para fins de comparação 

a seguinte classificação foi adotada, conforme ilustrada no Quadro 7. 

 

Quadro 7. Descrição das Rotas 

Rota Descrição 

1A 

Duplicação do Olapa, incluindo novos terminais em Paranaguá (PR) e 

Araucária (PR), e um novo Oleoduto de Araucária a Cuiabá, incluindo novos 

terminais em Jataizinho (PR), Presidente Prudente (SP), Campo Grande 

(MS), Rondonópolis (MT) e Cuiabá (MT) 

1B 

Duplicação do Osbra no trecho de Paulínia a Uberaba e um novo Oleoduto 

de Uberaba a Campo Grande, incluindo novos terminais em Campo Grande 

(MS), Rondonópolis (MT) e Cuiabá (MT) 

2 Duplicação do Opasc no trecho de Araucária a Itajaí 

 

Essas rotas são destacadas como viáveis, sendo aparentemente mais vantajosa a integração do Olac ao 

Olapa, conforme indicado na Tabela 33. 

 

Tabela 33. Comparativo de tarifas dos trechos em comum das rotas 1A e 1B 

Rota Referência Trecho Campo Grande-Rondonópolis Trecho Rondonópolis-Cuiabá 

1A Olapa-Olac R$ 148,61/m3 R$ 92,24/m3 

1B Osbra-Oluc R$ 151,84/m3 R$ 93,75/m3 

 

Convém ressaltar que que a Rota 1A apresenta menores tarifas de referência para os trechos comuns, 

além de agregar movimentação volumétrica maior e de ser mais expansiva em quantidade de terminais 

acrescentados. A Rota 2, por sua vez, é indicada independentemente de outra expansão da malha dutoviária, 

simplesmente por sinalização de possível saturação de sua estrutura atual com o aumento da demanda 

projetada para os próximos anos (EPE, 2022a). 

Considerando o investimento na Rota 1A do atendimento à Cuiabá e na Rota 2, o investimento potencial 

estimado chega a 21 bilhões de reais. Com esse montante e longo prazo de maturação, o investimento somente 

deve ocorrer em ambiente propício, que inclua análise de competitividade dos polidutos selecionados. Assim, 

no Capítulo 8, serão discutidos aspectos associados à escolha modal e comparados os resultados das tarifas de 

referência obtidas com valores praticados no mercado, em distintos modos de transporte. 
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8. Análise comparativa das alternativas aos polidutos indicados 

De modo geral, configuram-se três tipos de fluxos existentes na distribuição de combustíveis: fluxos 
primários (das refinarias e usinas de etanol para as bases de distribuição), fluxos de transferência (entre bases) 
e fluxos de entrega (das bases para os clientes). Na cadeia logística de distribuição de combustíveis, os fluxos 
primários de diesel e gasolina (retiradas das refinarias e transporte para os terminais e as bases primárias) são 
basicamente realizados por transporte dutoviário e aquaviário. Já o etanol sai das usinas/centros coletores para 
as bases primárias e secundárias por etanoldutos, rodovias e ferrovias. Os principais modos de transferência 
para bases de distribuição são o ferroviário e o rodoviário, enquanto as entregas varejistas são 100% rodoviárias 
e quase sempre de curta distância (FIGUEIREDO, 2006). Boa parte das escolhas relativas à localização das bases 
de distribuição (primárias e secundárias) fundamentou-se na utilização de ferrovias e dutos, modos mais 
adequados para transferências de grandes volumes do que o modo rodoviário (ESTEVES e BICALHO, 2008). 

De acordo com Figueiredo (2006), para a distribuição de combustíveis, o modo rodoviário seria 
adequado para rotas de curta distância e de baixo volume; os modos ferroviário e dutoviário seriam indicados 
para rotas de alto volume (tanto em curta quanto em longas distâncias, sendo que neste último caso a 
cabotagem poderia também ser uma opção viável), conforme ilustrado na Figura 42. 

 

 

Figura 42 - Modelo Conceitual da Matriz de Transportes de Transferências 
Fonte: FIGUEIREDO, 2006. 

 

Segundo o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP, 2018), o transporte dutoviário representa o menor 
custo de consumo de energia por volume transportado e distância, sendo, em média, cinco vezes mais 
econômico que o transporte ferroviário e 20 vezes mais econômico que o rodoviário. Apresenta também 
confiabilidade na medida em que não é suscetível às condições climáticas e atmosféricas e sua operação 
contínua garante maior estabilidade no processo. Em termos de segurança, considerando que o duto possui 
instalação tipicamente enterrada, este modo apresenta menores riscos de acidentes e danos ambientais, sem 
transtornos em vias públicas, poluição atmosférica e sonora. A automação e supervisão remota é feita em 
tempo real do duto e garante maior rapidez na atuação em contingências. A Tabela 34 apresenta um 
comparativo entre os modos de transporte no que tange à segurança relativa. 
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Tabela 34. Segurança relativa entre modos de transporte 

Modo Segurança relativa 

Dutoviário 300 

Aéreo 30 

Aquaviário 10 

Ferroviário 8 

Rodoviário 1 
Fonte: Adaptado de IBP, 2018. 

 

Os custos de movimentação de combustíveis referem-se à movimentação dos produtos, incluindo os 
fretes de transferência, entre refinarias, terminais e bases, e variam conforme a localização física das instalações 
de cada distribuidora. Tal ação contribui para que a opção ótima seja aproximar suas bases primárias dos pontos 
de entrega dos produtos e as secundárias dos principais centros de comercialização. Uma base primária pode 
ser atendida por várias refinarias ou terminais, os quais podem realizar o abastecimento utilizando vários modos 
de transporte. O custo anual de transporte para abastecer uma base primária desde cada origem (seja refinaria 
ou terminal) é função da distância entre o ponto de fornecimento e a respectiva base, do modo de transporte 
adotado, do custo unitário de transporte em cada modo, da fração de volume movimentada, e da frequência 
de ocorrência da referida movimentação (ESTEVES e BICALHO, 2008). 

 

8.1 Análise Comparativa de tarifas de transporte 

 Para análise comparativa das alternativas de oleodutos, foram contrastados os valores das tarifas de 

dutos obtidas com as tarifas de referência da Transpetro31, conforme Tabela 35. 

 
31 Segundo Transpetro (2022b), as tarifas de referência não contemplam ICMS ou ISS, que são impostos acrescidos somente 

na etapa de faturamento. 
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Tabela 35. Comparação entre tarifas dutoviárias – PIO estimadas versus praticadas 

 Duto 
Diâmetro 

(Pol) 
Origem Destino 

Extensão 
(km) 

Produto 
Tarifa 
R$/m³ 

Tarifa 
R$/m³.km 

Tr
an

sp
et

ro
 

Orpene 8 Rlam Bacam 36 claros 93,07  2,59  

Orpene 14 Rlam Braskem 36 claros 74,15  2,06  

Orsub 8 / 10 M. De Deus Jequié 297 claros 136,78  0,46  

Orsub 8 / 10 M. De Deus Itabuna 316 claros 143,17  0,45  

Orbel1 18 Regap Campos Elíseos 364 claros 111,47  0,31  

Osvol 10 Reduc Tevol 59 claros 126,15  2,14  

Osrio 16 Guararema Revap 38 claros 13,00  0,34  

Osrio 16 Revap Tevol 230 claros 45,89  0,20  

Osrio 16 Tevol Reduc 53 claros 31,24  0,59  

Ossp 18/14/10 Cubatão S. Caetano Sul 38 claros/GLP 35,27  0,93 

Obati-CL 14 S. Caetano Sul Barueri 50 claros/GLP 27,56  0,55 

Opasa 10 / 14 Replan Barueri 99 claros 51,40  0,52 

Osvat 16 Recap Suzano 29 claros 10,88  0,38 

Osvat 22 Revap Guararema 36 claros 11,76  0,33 

Osvat 16 Guararema Suzano 34 claros 12,04  0,35 

Osvat 16 Suzano Guarulhos 29 claros 10,27  0,35 

Osvat 22 Guararema Suzano 30 claros 9,60  0,32 

Osvat 22 Suzano Guarulhos 29 claros 13,72  0,47 

Osvat 22 Guarulhos S. Caetano Sul 29 claros 11,32  0,39 

Osplan 24 Guararema Replan 153 claros 29,04  0,19 

Osplan 18 Replan Guararema 153 claros 25,73  0,17 

Osplan 24 S. Sebastião Guararema 80 claros 16,47  0,21 

Osbra 20 Replan Rib. Preto 192 claros 48,46  0,25 

Osbra 20 Replan Uberaba 372 claros 57,64  0,15 

Osbra 20 Replan Uberlândia 472 claros 65,63  0,14 

Osbra 20 Replan Sen. Canedo 786 claros 90,71  0,12 

Osbra 20 / 12 Replan Brasília 964 claros 98,57  0,10 

Olapa 12 Repar Paranaguá 98 claros/GLP 28,18  0,29 

Opasc 10 Repar Guaramirim 123 claros 49,88  0,41 

Opasc 10 Repar Itajaí 200 claros 52,95  0,26 

Opasc 8 Itajaí Biguaçu 66 claros 43,40  0,66 

Oscan 16 Tedut Refap 98 claros 20,93  0,21 

Oscan 16 Refap Tedut 98 claros 30,88  0,32 

Orsul 6 Braskem Refap 26 claros/GLP 33,78  1,30 

Orsul 10 Refap Braskem 24 claros 25,34  1,06 

Ornit 6 Refap Niterói 16 claros 23,76  1,49 

P
IO

 

Olac 20 Araucária Jataizinho 370 claros/GLP 69,13 0,19 

Olac 16 Jataizinho Pres. Prudente 150 claros/GLP 38,36 0,26 

Olac 14 Pres. Prudente Campo Grande 420 claros/GLP 125,55  0,30 

Olac 10 Campo Grande Rondonópolis 470 claros/GLP 148,61 0,32 

Olac 8 Rondonópolis Cuiabá 170 claros/GLP 92,24 0,54 

Oluc 14 Uberaba Campo Grande 750 claros/GLP 222,14 0,30 

Oluc 10 Campo Grande Rondonópolis 470 claros/GLP 151,84 0,32 

Oluc 8 Rondonópolis Cuiabá 170 claros/GLP 93,75 0,55 

Oleoduto Paranaguá 
Araucária  

22 Paranaguá Araucária 100 claros/GLP 29,17  0,29 

Oleoduto Araucária 
Itajaí 

10 Araucária Guaramirim 140 claros/GLP 40,30  0,29 

Oleoduto Araucária 
Itajaí 

8 Guaramirim Itajaí 70 claros/GLP 48,74  0,70 

Oleoduto Paulínia 
Uberaba 

22 Paulínia Uberaba 340 claros/GLP 107,12  0,32 

Fonte: Adaptado de Transpetro, 2022b. 
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Para realizar o comparativo, foi calculada uma tarifa por cada trecho da alternativa de traçado de poliduto. 
Posteriormente, também fora estimada a tarifa total de determinada alternativa indicativa de oleoduto, por 
meio da consolidação dos valores previamente calculados de cada trecho. 

Quando se compara os valores das tarifas em reais por metro cúbico (R$/m³) estimadas no Plano 
Indicativo de Oleodutos é possível notar a compatibilidade dos valores obtidos (amostras números 37 a 48) com 
os presentes na amostra de tarifas de referência (amostras 1 a 36), conforme Figura 43. 

 

Figura 43. Comparativo de tarifas em R$/m³ 

 

Insta citar que há diferença nas tarifas dutoviárias, a depender da extensão do duto. Ainda, em uma 
análise comparativa das tarifas em R$/m³.km, apresentada na Figura 44, observa-se coerência e 
compatibilidade dos valores estimados no PIO (amostras 37 a 48) com os de referência (amostras 1 a 36) no 
mercado32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
32 Se por um lado os tributos incidentes sobre a tarifa (receita auferida pelo serviço) não estão incluídos na estimativa indicada 

no PIO, por outro, a tarifa aplicada pelo PIO difere em grande parte da dos ativos existentes devido à contabilização de depreciação. 
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Figura 44. Comparativo de tarifas em R$/m³.km 

 

Além da análise comparativa entre as indicações do PIO e de estruturas existentes, a competição 
intermodal é outra métrica importante a ser avaliada em análise de viabilidade. A competição na movimentação 
de combustíveis por modo substituto (tal como rodoviário, ferroviário ou aquaviário) pode vir a inviabilizar um 
projeto de oleoduto, uma vez que o estabelecimento de uma infraestrutura dutoviária implica investimentos 
elevados em ativos fixos e específicos, com longo período de maturação, tornando os custos unitários do 
combustível movimentado via dutovia extremamente sensíveis ao volume movimentado e ao número de 
usuários. 

No entanto, a existência de opções de transporte não necessariamente precisa ter um viés de 
competitividade, uma vez que essa alternativa de suprimento pode ser beneficiada pela complementariedade 
de um sistema de transporte intermodal e/ou multimodal33. Atendimentos a regiões específicas, por exemplo, 
podem ser realizados pelo modo de transporte rodoviário. A Figura 45, a seguir, apresenta traçados indicados, 
dutos existentes e demais modos de transporte, que são ou poderiam ser utilizados para a logística de 
distribuição de combustíveis. 

 
33 O transporte intermodal consiste na integração dos serviços de mais de um modo de transporte, com emissão de 

documentos independentes, onde cada transportador assume responsabilidade por seu transporte. São utilizados para que 
determinada carga percorra o caminho entre o remetente e seu destinatário, entre diversos modais existentes, com a 
responsabilidade do embarcador. Já o transporte multimodal corresponde à integração dos serviços de mais de um modo de 
transporte, utilizados para que determinada carga percorra o caminho entre o remetente e seu destinatário, entre diversos modos 
existentes, sendo emitido apenas um único conhecimento de transporte pelo único responsável pelo transporte, que é o Operador 
de Transporte Multimodal (OTM) (CUNHA, 2022). 
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Figura 45. Mapa de dutos e terminais existentes e propostos e ferrovias que transportam combustíveis 

 

Observa-se que o Oleoduto Araucária-Cuiabá possui trechos com aparente contestabilidade pelo modo 
ferroviário, além da concorrência com o rodoviário. A Tabela 36 apresenta as tarifas rodoviárias e dutoviárias 
nos terminais ao longo do referido oleoduto. As tarifas rodoviárias foram estimadas utilizando a ferramenta 
disponibilizada pela Empresa de Planejamento e Logística S.A. em seu sítio eletrônico (EPL, 2022). 

 

Tabela 36. Tarifas dutoviárias e rodoviárias no trajeto do Oleoduto Araucária-Cuiabá 

Duto 
Diâmetro 

(pol) 
Origem Destino 

Extensão 
(km) 

Produto 
Tarifa 
R$/m³ 

Distância 
Rodoviária (km) 

Custo de Transporte 
Rodoviário R$/m³ 

Olac 20 Araucária Jataizinho 370 Claros/GLP 69,13 405 148,13 

Olac 16 Jataizinho Pres. Prudente 150 Claros/GLP 38,36 176 71,83 

Olac 14 Pres. Prudente Campo Grande 420 Claros/GLP 125,55 430 158,78 

Olac 10 Campo Grande Rondonópolis 470 Claros/GLP 148,61 492 179,80 

Olac 8 Rondonópolis Cuiabá 170 Claros/GLP 92,24 216 85,73 

 

Verifica-se que as tarifas calculadas para o Olac são, em sua maioria, inferiores às tarifas estimadas para 
o modo rodoviário, o que indica a competitividade do duto frente a este modo de transporte. 

Quanto à contestabilidade pelo modo ferroviário, a Tabela 37 apresenta as tarifas dutoviária e ferroviária 
com origem em Araucária e destino na região de Londrina. 

Tabela 37. Tarifas dutoviária e ferroviária entre Araucária e Londrina 

Duto/Ferrovia Produto Origem Destino Distância (km) Tarifa R$/m³ 

Olac Claros/GLP Araucária Jataizinho 370 69,13 

RMS Óleo Diesel Araucária Londrina 506 130,55 
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Para o caso do terminal proposto em Jataizinho, a análise mostra que há aparente competitividade para 
o Oleoduto Araucária-Cuiabá quando comparado com o modo ferroviário, uma vez que a tarifa calculada para 
o trecho é de R$ 69,13/m³, enquanto a tarifa praticada no trecho entre Repar e Londrina, cidade vizinha a 
Jataizinho, é de R$ 130,55/m³. 

Registra-se que o modo dutoviário apresenta aparente vantagem competitiva e que a efetiva formação 
da tarifa pode buscar realinhamento em prol de maior competitividade sistêmica, baixando custo de transporte 
e, consequentemente, trazendo benefícios socioeconômicos para a sociedade. 

 

8.2 Impacto da Implantação das Propostas 

Conforme citado anteriormente, os dutos apresentam potenciais vantagens em relação aos demais 
modos. No que tange ao modo rodoviário, o transporte dutoviário representa o menor custo de consumo de 
energia por volume transportado e distância, sendo, em 2018, em média, 20 vezes mais econômico que o 
rodoviário (IBP, 2018). 

No intuito de avaliar, os impactos da implantação de possíveis trechos indicados, estimou-se a variação 
potencial de consumo de óleo diesel com o deslocamento do transporte rodoviário para o dutoviário. Para isso, 
as seguintes premissas foram adotadas: 

• Transporte por caminhão do tipo bitrem (60 m³); 

• Trajeto (ida e volta, ou viagem redonda) considerando distâncias rodoviárias, estimadas por meio 
do software Google Earth Pro; 

• Estimativa de rendimento do caminhão de 1,725 km/litro, conforme Portaria 
322/2021/SUROC/ANTT/MI. 

A partir das premissas listadas, foram obtidos os resultados indicados nas subseções seguintes. 

 

8.2.1 Traçado 1: Oleoduto Araucária-Cuiabá (Olac) 

Considerando um trajeto rodoviário total de aproximadamente 26 milhões km por mês, a movimentação 
pelo duto evitaria mais de 14,8 mil viagens de caminhões bitrem, representando um consumo evitado pouco 
acima de 15 mil m³ por mês de óleo diesel. 

 

Tabela 38: Consumo evitado de diesel para o traçado Araucária-Cuiabá 

Origem Destino 
Distância 

Rodoviária 
(km) 

Volume 
transportado 
(mil m³/mês) 

Quantidade 
de viagens 
bitrens (60 

m³) 

Distância 
percorrida 
total (mil 
km/mês) 

Consumo 
diesel 

(m³/mês) 

Araucária Jataizinho 810 348 5.805 4.702 2.726 

Araucária 
Presidente 
Prudente 

1.162 132 2.203 2.560 1.484 

Araucária 
Campo 
Grande 

2.012 130 2.166 4.358 2.526 

Araucária Rondonópolis 2.980 133 2.210 6.586 3.818 

Araucária Cuiabá 3.402 146 2.431 8.270 4.794 

TOTAL      15.348 
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8.2.2 Traçado 2: Oleoduto Uberaba-Cuiabá (Oluc) 

Considerando um trajeto rodoviário total de aproximadamente 13 milhões km por mês, a movimentação 
pelo duto evitaria mais de 6,8 mil viagens de caminhões bitrem, representando um consumo evitado de 
aproximadamente 7,6 mil m³ por mês de óleo diesel. 

 

Tabela 39: Consumo evitado de diesel para o traçado Uberaba-Cuiabá 

Origem Destino 
Distância 

Rodoviária 
(km) 

Volume 
transportado 
(mil m³/mês) 

Quantidade 
de viagens 
bitrens (60 

m³) 

Distância 
percorrida 
total (mil 
km/mês) 

Consumo 
diesel 

(m³/mês) 

Uberaba 
Campo 
Grande 

1.598 130 2.166 3.461 2.007 

Uberaba Rondonópolis 1.864 133 2.210 4.119 2.338 

Uberaba Cuiabá 2.288 146 2.431 5.562 3.224 

TOTAL      7.619 

 

8.2.3 Traçado 3: Oleoduto Araucária-Itajaí (duplicação de trecho – referência 
Opasc) 

Considerando um trajeto rodoviário total de aproximadamente 2,6 milhões km por mês, a movimentação 
pelo duto evitaria mais de 7,1 mil viagens de caminhões bitrem, representando um consumo evitado pouco 
acima de 1,5 mil m³ por mês de óleo diesel. 

 

Tabela 40: Consumo evitado de diesel para o traçado Araucária-Itajaí 

Origem Destino 
Distância 

Rodoviária 
(km) 

Volume 
transportado 
(mil m³/mês) 

Quantidade 
de viagens 
bitrens (60 

m³) 

Distância 
percorrida 
total (mil 
km/mês) 

Consumo 
diesel 

(m³/mês) 

Araucária Guaramirim 318 254 4.240 1.348 782 

Araucária Itajaí 434 175 2.920 1.267 735 

TOTAL      1.517 

 

8.2.4 Traçado 4: Oleoduto Paranaguá-Araucária (duplicação – referência 
Olapa) 

Considerando um trajeto rodoviário total de aproximadamente 4 milhões km por mês, a movimentação 
pelo duto evitaria mais de 18 mil viagens de caminhões bitrem, representando um consumo evitado de mais de 
2,3 mil m³ por mês de óleo diesel. 

 

Tabela 41: Consumo evitado de diesel para o traçado Paranaguá-Araucária 

Origem Destino 
Distância 

Rodoviária 
(km) 

Volume 
transportado 
(mil m³/mês) 

Quantidade 
de viagens 
bitrens (60 

m³) 

Distância 
percorrida 
total (mil 
km/mês) 

Consumo 
diesel 

(m³/mês) 

Paranaguá Araucária 218 1.097 18.276 3.984 2.310 
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8.2.5 Traçado 5: Oleoduto Paulínia-Uberaba (duplicação – referência Osbra) 

Considerando um trajeto rodoviário total de aproximadamente 11 milhões km por mês, a movimentação 
pelo duto evitaria mais de 14,7 mil viagens de caminhões bitrem, representando um consumo evitado de mais 
de 6,3 mil m³ por mês de óleo diesel. 

 

Tabela 42: Consumo evitado de diesel para o traçado Paulínia-Uberaba 

Origem Destino 
Distância 

Rodoviária 
(km) 

Volume 
transportado 
(mil m³/mês) 

Quantidade 
de viagens 
bitrens (60 

m³) 

Distância 
percorrida 
total (mil 
km/mês) 

Consumo 
diesel 

(m³/mês) 

Paulínia Uberaba 746 885 14.752 11.005 6.380 

 

 

8.2.6 Potencial economia de óleo diesel 

O potencial consumo evitado de óleo diesel de uso rodoviário, com ampliação do transporte dutoviário, 
representa uma das externalidades positivas na medida em que contribui para a redução do déficit nacional 
desse combustível, com melhora na balança comercial, maior segurança energética nacional e eventual redução 
do valor de frete (favorecendo maior competitividade dos produtos nacionais). Com a implantação da Rota 1A 
e da Rota 2, o potencial consumo total a ser evitado, em 2050, é de aproximadamente 19 mil m³/mês (ou 230 
mil m³/ano), cerca de 2% do volume de óleo diesel importado no País em 2021, e que possibilitaria a redução 
em 40,3 mil viagens/mês ou 483 mil viagens/ano. 

 

 

8.2.7 Potencial redução nos custos de transporte de combustíveis 

A partir de dados de custo de transporte rodoviário para granéis líquidos, obtidos pelo Simulador de Custo 
de Transporte34, desenvolvido pela Empresa de Planejamento e Logística S.A. (EPL, 2022) e com os dados de 
distância rodoviária e volume transportado, estimou-se o custo anual desta movimentação para os pontos 
equivalentes aos das Rotas 1A e 2, para fins de avaliação de potencial redução de custos de transporte. De posse 
desses valores, comparou-se com o custo de investimento e de operação do Oleoduto Paranaguá-Araucária, do 
Oleoduto Araucária-Cuiabá (Rota 1A) e do Oleoduto Araucária-Itajaí (Rota 2), com os valores sendo 
apresentados na Tabela 43. 

 

 
34 O custo de transporte rodoviário representa o valor médio de custo para o transporte de cargas por rodovias. 
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Tabela 43: Comparativo de custos de transporte de combustíveis 

Ano 
Volume 

transportado 
(mil m³) 

Quantidade 
de viagens 

bitrens 
(60m³) 

Distância 
percorrida 

total 
(milhão 

km) 

Consumo 
evitado 

de diesel 
(mil m³) 

Custo de 
transporte 
rodoviário 
(bilhão de 

R$) 

Custo de 
transporte 
dutoviário 
(bilhão de 

R$) 

2026 2.255 37.584 25 14 0,27 15,91 

2027 5.888 98.135 70 40 0,76 3,04 

2028 7.225 120.427 102 59 1,10 2,46 

2029 8.556 142.608 154 89 1,63 1,05 

2030 9.966 166.101 216 125 2,26 0,50 

2031 17.138 285.643 247 143 2,65 0,51 

2032 17.621 293.694 252 146 2,71 0,51 

2033 18.114 301.899 258 150 2,78 0,52 

2034 18.615 310.262 264 153 2,84 0,53 

2035 19.127 318.784 270 157 2,91 0,54 

2036 19.648 327.469 276 160 2,97 0,55 

2037 20.179 336.322 282 164 3,04 0,56 

2038 20.720 345.345 289 167 3,11 0,56 

2039 21.272 354.539 295 171 3,19 0,57 

2040 21.834 363.912 302 175 3,26 0,58 

2041 22.408 373.462 309 179 3,33 0,59 

2042 22.992 383.198 316 183 3,41 0,60 

2043 23.587 393.121 323 187 3,49 0,61 

2044 24.194 403.234 330 191 3,57 0,61 

2045 24.812 413.542 338 196 3,65 0,62 

2046 25.443 424.047 345 200 3,73 0,63 

2047 26.085 434.755 353 205 3,81 0,64 

2048 26.740 445.671 361 209 3,90 0,65 

2049 27.407 456.795 369 214 3,99 0,65 

2050 28.088 468.135 377 219 4,08 0,66 

Somatório 479.915 7.998.684 6.723 3.898 72,43 34,65 
Nota 1:Dentro de “Custo de transporte dutoviário”, encontram-se presentes os custos de investimento na dutovia e nos 

terminais associados, bem como ambas as despesas de operação. 
Nota 2: Para a construção desta tabela, os investimentos indicados para a construção dos dutos e terminais associados que 

seriam realizados em 2023, 2024 e 2025 foram todos alocados em 2026, no primeiro ano da comparação. 

 

Os custos anuais do transporte rodoviário para as distâncias avaliadas totalizam R$ 72,4 bilhões entre os 
anos de 2026 e 2050. Comparativamente, com a entrada das Rotas 1A e 2, o montante a ser investido para a 
construção dos dutos e terminais associados e os custos de operação para a movimentação da mesma 
quantidade de derivados é de R$ 34,7 bilhões, o que poderia contribuir para a redução do preço dos 
combustíveis ao consumidor final e, consequentemente, diminuição do Custo Brasil35. A Figura 46 ilustra a 
evolução dos custos de transporte rodoviário e dutoviário ao longo dos 25 anos analisados. 

 

 

 
35 Custos adicionais, incorridos pelas empresas brasileiras, em virtude de disparidades e assimetrias do ambiente de 

negócios nacional (MINISTÉRIO DA ECONOMIA, 2022). Segundo o Portal da Indústria (2022), o Custo Brasil encarece os 

preços dos produtos nacionais e custos de logística e comprometem investimentos. 
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Figura 46. Comparativo da somatória dos custos de transporte para Rota 1A e Rota 2 

 

O custo inicial do modo de transporte dutoviário é sobremaneira mais elevado que o modo rodoviário 
existente, por conta dos investimentos que precisam ser efetuados para construção das dutovias e dos 
terminais associados. Porém, após construção, a operação dessa infraestrutura parece ter custo 
consideravelmente menor que o modo rodoviário, de maneira que as somatórias dos custos dos modos se 
igualem em pouco mais de 10 anos. Após esse período, o custo de transporte acumulado para o modo 
dutoviário cresce em taxa inferior a observada para o transporte rodoviário. Em 2050, o somatório do custo de 
transporte atinge valor da ordem de 35 bilhões de reais para o transporte por dutos e é superior a 70 bilhões 
de reais para o modo rodoviário. 
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9. Considerações finais 

O Plano Indicativo de Oleodutos compreende a estruturação de metodologia voltada à realização de 
estudos de viabilidade técnica e econômica, os quais serão utilizados para a análise de opções envolvidas em 
projetos de oleodutos de transporte e sistemas associados, estruturados de acordo com as práticas atualmente 
empregadas na indústria petrolífera. O PIO se constitui em um processo sistemático de suporte ao 
planejamento da expansão do transporte dutoviário nacional, adicionado ao Plano Indicativo de Gasodutos de 
Transporte (PIG), Plano Indicativo de Processamento e Escoamento de Gás Natural (PIPE), Plano Indicativo de 
Terminais de GNL (PITER), e em apoio ao planejamento energético brasileiro. 

Foram analisados os trechos: i) Oleoduto Araucária-Cuiabá (Olac), com cinco terminais e extensão de 
1.568 km, tendo capacidade de movimentar 34.920 m³/dia; ii) Oleoduto Uberaba-Cuiabá (Oluc), com três 
terminais e extensão de 1.381 km, tendo capacidade de movimentar 17.160 m³/dia; iii) Oleoduto Araucária-
Itajaí, com extensão de 197 km, tendo capacidade de movimentar 6.720 m³/dia; iv) Oleoduto Paranaguá-
Araucária, com dois terminais e extensão de 100 km, tendo capacidade de movimentar 42.360 m³/dia; 
v) Oleoduto Paulínia-Uberaba, com extensão de 340 km, tendo capacidade de movimentar 42.360 m³/dia.  

Além da duplicação do Opasc no trecho de Araucária a Itajaí (Rota 2), optou-se por identificar e indicar 
potencial investimento em outras alternativas dutoviárias. Em particular, encontrou-se oportunidade na Região 
Centro-Oeste, com possibilidades de interligação com dutos da Região Sul ou Sudeste, elencados na duplicação 
do Olapa ao Olac (Rota 1A) ou na duplicação do trecho Paulínia-Uberaba do Osbra ao Oluc (Rota 1B). Mesmo 
sendo as rotas 1A e 1B mutuamente excludentes, ambas foram registradas sem preferência revelada, 
permitindo ampla acessibilidade às informações e contribuindo para decisões públicas e privadas. 

As rotas 1A e 2 representam investimentos de até 21 bilhões de reais, e dada a extensão e volumes de 
produtos transportados, caracterizam-se como relevantes infraestruturas para o mercado em expansão, em 
especial na Região Centro-Oeste. Registra-se, ainda, a aderência das tarifas de referência calculadas com as 
praticadas no mercado dutoviário e, em grande monta, inferiores às praticadas por outros modos de transporte, 
o que sinaliza oportunidade econômica. 

É sobremodo importante assinalar a possibilidade de aprimoramentos de métodos, uma vez que foram 
realizados assingelamentos na abordagem de questões como tributação incidente sobre a tarifa, Benefícios e 
Despesas Indiretas e Contingências e na metodologia de estimativa de desapropriação. 

Em relação aos procedimentos associados à caracterização e à operacionalização dos projetos indicativos, 
neste ciclo do Plano, não há análise de interligações dutoviárias, o que compreenderia a necessidade de 
aplicação de software específico para simulações fluido-hidráulica das vazões na malha de dutos. Também não 
foi contemplada a análise de movimentação dutoviária para biocombustíveis, óleo combustível e nafta 
petroquímica, desconsiderando a possibilidade de preferência de um combustível em detrimento a outros e 
adotando a premissa que a demanda de combustíveis se encontra distribuída de modo homogêneo em todo 
município, havendo possibilidade de interferência nas demandas alocadas por Região Imediata. Tais elementos 
podem ser reavaliados e incluídos em ciclos futuros do PIO. 

Outros possíveis aprimoramentos, a serem analisados em ciclos vindouros, são: i) a inclusão da análise 
tributária na composição da tarifa do duto proposto; ii) o aprimoramento da metodologia de quantificação da 
tarifa de referência desde a origem do duto até o ponto de saída do produto; iii) a incorporação de cenários 
para análises de sensibilidade associadas a condições financeiras, de projeto ou de abastecimento; iv) o cálculo 
de volumes e tarifas que maximizam o faturamento do empreendimento; v) a análise de que maneira a escolha 
do mercado a ser atendido (mercado interno ou externo/exportação) poderia viabilizar (ou inviabilizar) o 
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projeto de duto; vi) a incorporação da capacidade de armazenamento de refinarias, terminais e distribuidoras 
de maneira integrada para atendimento da logística de abastecimento36.  

Ressalta-se que os estudos do Plano Indicativo de Oleodutos buscaram o aperfeiçoamento da análise dos 
fluxos logísticos de abastecimento nacional, através do estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental 
de projetos de oleodutos de transporte e sistemas associados com vista ao atendimento das demandas 
existentes, com base em premissas e projeções do PDE 2031 e, também, estão aderentes aos resultados do 
Plano Nacional de Energia (PNE) 2050. O dinamismo do mercado nacional de combustíveis justifica a 
conveniência de elaboração periódica dos estudos do PIO, de maneira a incorporar sua evolução. 

Uma visão estratégica para os setores de infraestrutura é determinante para a garantia de continuidade 
do crescimento econômico nacional. A ampliação do acesso à informação sobre potencialidades de 
empreendimentos neste segmento, incluindo as avaliações de condicionantes socioambientais e propostas de 
traçados constituíram a base do Plano Indicativo de Oleodutos, o qual auxilia na promoção de investimentos 
em polidutos de transporte de combustíveis no Brasil. 

A expansão do modo dutoviário poderá contribuir para a redução dos custos de movimentação de 
produtos. Caso o modo rodoviário seja substituído pelo modo dutoviário, estima-se 53% de redução nos custos 
de transporte dos derivados, saindo de 72,4 bilhões para menos de 35 bilhões de reais em até 2050. Os reflexos 
desta menor estrutura de custos no transporte de derivados pode estimular a competitividade nos mercados 
de combustíveis do País, com redução de barreiras à entrada e ampliação na contestabilidade do mercado. 

Além dos ganhos no âmbito logístico, com uso de dutos, transporte mais seguro e menos energointensivo, 
existem perspectivas de ganhos ambientais com a redução do consumo de óleo diesel, atualmente utilizado no 
transporte de combustíveis pelo modo rodoviário, reduzindo o déficit deste combustível no Brasil sem alterar 
sua oferta. A importação de óleo diesel poderia ser reduzida em até 2% do volume de 2021 com a entrada das 
rotas 1A e 2, reduzindo a movimentação rodoviária em quase 500 mil viagens por ano, com respectivos reflexos 
no meio ambiente e na saúde pública. Ademais, a diminuição no fluxo rodoviário futuro, diante da ampliação 
do transporte dutoviário, deve contribuir para a redução de acidentes em rodovias. Obras de infraestrutura, 
como dutovias, alavancam o PIB e têm potencial de gerar empregos diretos e indiretos, seja no projeto, na 
construção e na operação do oleoduto. Vale destacar que as externalidades associadas, como as mencionadas 
reduções das emissões globais e locais, redução do número de acidentes nas estradas e impactos na saúde 
pública, não foram foco de análise deste Plano, cabendo, oportunamente, estudos futuros sobre esses distintos 
impactos no Brasil. 

O resultado evidencia a importância do planejamento nacional, permitindo que o País avalie as melhores 

práticas para direcionar o investimento no sentido do desenvolvimento nacional sustentável, abarcando a 

análise integrada das áreas social, econômica e ambiental. Destaca-se que a etapa técnica do planejamento 

cumpre importante papel no fomento de projetos estruturantes, sendo cabível decisão de políticas públicas e 

manifestação das partes interessadas acerca de possíveis encaminhamentos. 

 
36 A tancagem de uma refinaria armazena não somente os materiais intermediários e acabados daquela planta, mas também 

é utilizada ocasionalmente para armazenar produtos importados ou produzidos em outras refinarias. Além disso, as decisões de níveis 
de estoque a serem mantidos por fornecedores e distribuidores passam pelos custos e disponibilidade de espaço nas instalações de 
terminais, refinarias e bases de distribuição. A consideração também é válida para as capacidades de armazenamento de produtores 
de biocombustíveis. 
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